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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Devlelt Bakanlığından çekilen Refet Sez
gin'in istif asanın fcalbul edilmiş ve 'bu bakanlığa 
Devlet Bakanı Hüsamiettin Atabeyli'nm vekil
lik efcmeöiniin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cunıihmlbaşkanlığı teskeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Genel Kadro kanunu tasarısı öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul olundu. 

ıBirleşimıe saat 12,30 da ara verildi. 

. İkinci Oturum 

27 . 7 . 1967 tarıiih ve 926 sayılı Türk Si-
lâfcılı KuvveıUeııi Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad

deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarusıınıaı 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak basılıp 
dağıtılmaısıından iıtajbarten 48 saat geçmeden ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı ve 
adı geıçen kanun tasarısı 13 ncü maddeye kadar 
fcaibul olundu. 

17 . 7 . 1970 Grama günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 

yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı (1/364) 
(Plân Komisyonuna) 

Teklif 
2. — Afyon Karathisar Milletvekili Rıaa 

Çerçel'in, 827 sayılı Ruhtun Resımi Kanununun 
başlığı ile bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/381) (Maliye, Gümrük 
ve Tekel, Ulaışltırma ve Plân komisyonlarımla) 

«*»•» 

BİEİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kamına bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı: 229) 
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BAŞKAN — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plân Komisyonu raporu üzerindeki görüş-
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meye kaldığımız noktadan devam edeceğiz. 
Sayın Hükümet ve Komisyonun yerini al

masını rica ederim. 
Bir çerçeve madde olan 13 ncü maddeyi, ih

tiva ettiği ek maddelerle birlikte görüşüyorduk. 
Söz sırası Sayın Hüsamettin Başer'dedir. Konuş
ma süresi 10 dakikadır. 

Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; dünden yarım 
kalan Askerî Personel Kanununun görüşmeleri
ne devam ediyoruz. 

Ek 2 nci maddede, çalışma saatleri Komis
yonca düzenlenmiştir. Bu madde, haftada 39 sa
at çalışmayı ve Pazar günlerini de tatil olarak 
kabul etmiştir. Komisyonun kabul etmiş olduğu 
bu metin yerindedir, aynen çıkmasında fayda 
vardır. 

Ek madde 10 da, yabancı bir memleket veya 
kurumda görev alma hususu düzenlenmiştir. Ya
bancı bir memlekette veya kurumda görev alan 
Silâhlı Kuvvetler mensupları, beş sene müddet
le orada kalacaklar, maaş almıyacaklar; fakat 
bunun neticesinde emeklilik hakkı işliyecek, 
Ordu Yardımlaşma Kurumundan faydalanacak, 
buradaki görevi hizmet süresine eklenecek, öy
le tahmin ediyorum ki, dünyanın hiçbir memle
ketinde bizde gösterilen bu müsamaha kadar bir 
müsamaha gösterilmemektedir. 

Beş sene müddet için «Yabancı memleket ve
ya kurumlarda» diyor. Evet, maaş almıyacak, 
ama onun yeri boş kalacak. Acaba hangi devre
de gidecek? Tam memlekete yararlı bir anda mı 
gidecek? Yoksa emekliliğine yakın bir zamanda 
gidip, orada beş sene kaldıktan sonra gelip bu
rada hizmetlerini emekliliğe saydırıp, Ordu Yar
dımlaşma Kurumundaki haklarını alıp çıkacak 
mıdır?.. 657 sayılı Kanunda da beş seneyi, bir beş 
sene daha Bakanlar Kurulu kararı ile uzatma 
imkânı vardır ki, yine burada biraz daha mer
hametli davranıldığını ifade edebilirim. 

Ben, beş senenin iki seneye inmesini temin 
için önerge verdim. Tamamen kalkmasının le-
hindeyim; ama belki ona muvaffak olamıyaca-
ğım. Fakat Türkiye gibi geri kalmış, kalkınmaya 
muhtaç bir memlekette tam işe yarar bir insanı 
beş sene yabancı memlekete gönder, orada beş 
sene kalsın, ondan sonra memlekete gelince ora
yı gördüğünden dolayı çalışma zevkini kaybet

sin; bu doğru bir şey değildir. Vermiş olduğum 
önergeme iltifat ederseniz, her halde iyi bir hiz
met yapmış oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —. Sayın Enver Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Efendim, öner

gem var, önergem okunduktan sonra söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın ismail 
Hakkı Alaca. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ek 9 
ncu maddede söz istemiştim, madde daha gel
medi, 

BAŞKAN — Efendim, söz talebiniz 13 ncü 
maddenin ihtiva ettiği ek madde ile ilgili ise, bu
nu şimdi yapmanız lâzım. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ek 9 ncu 
madde, Askerî Yargıtay ile ilgili. 

BAŞKAN — Şimdi görüşeceksiniz efendim. 
Çünkü, 13 ncü maddenin ihtiva ettiği ek 
maddeler üzerimde !dün kabul edilen bir esaisa 
göre, 13 ncü maddenin heyeti umumiyesi gö
rüşülürken konuşulacak. Onun için eğer isti
yorsanız, şaimdi görüşmeniz lâzım. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkan, saygı değer milletvekilleri arka
daşlarım ; 

926 sayılı Askerî Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine mütaallıik kanu
nun bilhassa ek 9 ncu maddesi ilaerinıde görüş
lerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bu-
lunuiyiorulm. 

Bu madde hükmü, Askerî Yargıtay Başkan 
ve Üyeleriyle Askerî Yargıtay Başsavcısının 
aylık ödemelerinin, rütble ve kıdemlerine gö
re intibak efctiriMtilkleri ıgösterge rakamına ilâ
ve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak 
sayının belli kaltsayı ile çarpılması sonunda el
de edilecek miktarın esas alınarak yapılması
nı emretmekte. 

Maddenin 1 nci hükmü Askerî Yargıtay 
Başkan ve üyeleriyle, Askerî Yargıtay Baş
savcısının aylık ve ödemeleri mevzuunu kap
samaktadır. Burada, umumi adliyeyle kıjyaJs'la 
yalnız Yargıtay Başsavcısını kesdediyor. Ma
lûm ya askerî hizm/dt ve askerî yargı alanı
nın icaplarına göre, heyetli umuimryefsi askerî 
yargıç olarak nazara alınır. Yalınız, hizmet 
ve vazife icaplarına g>öre, yargıçlar icabeder-
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se savcılık vazifelerini de görürler; keza Yar
gıtay Başsavcılığı vazifelerini de görürler. 
Ancak, Anayasanın hükümlerine göne, ki bi
razdan temas edeceğiz, yalnız Askerî Yargıtay 
Başsavcısı bahis mevzundur. 

Madde ikinci olarak, askerî hâkimlerin 10, 
9, 8, 7 nci ve daha yukarı derecedeki kısmın
dan ve üçüncü olarak da; göstergeye tekabül 
eden maaşların 1 000 üstü 200 rakamı ile ifa
de edilen hususların gösterge rakamına ilâve 
edilerek belli katsayı ile çarpma neticesi ta
hakkuk edecek miktar esas alınarak aylık 
ödemeler yapılacağımdan bahsetmektedir. 

Bu madde ile, bundan evvel müzakere edi
len bu kanunun 137 nci malddeısli ve ek 6 sayılı 
cetveldeki göstergelerin arz ettiği farkın ma
hiyetini huzurunuzda tebarüz ettirmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu maddenin bu şekilde tedvininde bilhas
sa 1961 Anayasamızın hükmü ve Anayasanın 
emrettiği birçok mevzuları bu kanun yerine 
getirmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, kanun 
netice itibariyle bir hakkı teyiıdeder ve ondan 
sonra Anayasa ile emredilen bir noksanı ik
mal etmek (suretiyle huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini 
esas almış olmasına göne, yargı sahasındaki 
bükümlerini göz önüne getirdiğimizde; başta 
132 nci maddesinin 1 nci bendi vardır : «Hâ
kimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa
ya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine 
göre hüküm verirler.» Omdan sonra 133 ncü 
maddede hâkimlik teminatı, ki bu. umumi mah
kemelere ve hâkimlere mütaallik; askerî yar
gı hususunda istisnai hükümler bulunmakla 
beraber, istisnanın fevkinde olarak heyeti 
umumiyeye askerî hâkimler de dâhil bulun
maktadır. Bilhassa, 134 ncü madde varıdır : 
«Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları 
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri...» dendikten sonra, «... özlük işleri, 
mahkemelerin bağımsıızlığı esasına göre, kanun
la düzenlenir.» deniyor. Hâkimler 65 yaşını 
bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hâ
kimlerin yaş haddi kanunla belli olur. 

Şimdi, 134 neü maddenin muhtevasına ve 
bilhassa 1 nci fıkrasının son cümlesine bakılır
sa mahkemelerin bağımsızlığı esasına görte ka

nunla bu haklarının tanzim ve teyidedilmesi 
lüzumunu madde emretmektedir. 

Askerî Yargıtay mevzuuna gelince : 
Askerî mahkemelerce verilen karar ve hü

kümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca ka
nunla kendilerine gösterilen işlere ait belli dâ
valara ilk ve son derece mahkemesi olarak ba
karlar. Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin de hizmetlerinin mahiyetinle göre, geçen
lerde kabul ettiğimiz 657 sayılı Kanunla der
piş edilen Temyiz âza ve reisleri gibi aynı hak
kı ve hukuku haiz bulunmaları itibariyle, mah
kemelerin bağımsızlığı esasına dayanılarak bu 
aylık ve ödeneklerinin de hizmetlerinin mahi
yet ve özelliği göz önünde tutularak bu şekil
de bir muameleye tabi tutulmalarını emretmek
tedir. 

Diğer askerî hâkimlerin vaziyeti de, umu
mi yargı alanındaki hâkimler veçhile hiçbir 
fark arz etmeksizin bunların da maddenin 
sarahati muvacehesinde aylık ve ödenekleri
nin bir hususi kanunla tanzim ve tahakkuk 
ettirilmesi emıredilmjektedir. Bilhassa askerî 
hâkimler evvelâ Askerî Ceza Kanunu ile 
umumi hükümler muvacehesinde kendilerine 
tahmil edilen büyük vazifeler yaparlar. Yine 
Anayasamızın 134 ve 138 nci maddesiyle tâyin 
ve derpiş edilen birçok önemli vazifeler de 
doğrudan doğruya askerî hâkimlerin vazifesi 
cümlesine girdiği gibi, Sıkıyönetim ilânı gibi 
hallerde de yine vazife askerî yargı alanına 
düşmektedir. Bu itibarla mesele mahiyet itiba
riyle bu kanalda vazife gören hâkimlerin bü
yük ve önemli meşgalelerinin göz önünde tu
tulması ve Anayasa ile kendilerine temin edi
len ve vazedilen bir hakkın bu kanunla te-
yidedilmiesi bakıonınidan Hükümeti ve komis
yonu tebrik etmemek mümkün değildir. 

Bu itibarla bu hükmün bir zarureti kanu
niye ve mevcut bir hakkı teyit mahiyetinde ve 
yerinde bulunduğuna kanaatimiz tamdır. Bu 
itibarla maddenin aynen kabulü hususu tek 
için de kanaatbahş bir mahiyet arz etmekte bu
lunduğundan, maddeye müspet oy verilmesini 
arz eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
çerçeve 13 ncü madde ve buna bağlı ek madde-
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leri müzakere ediyoruz. Şu anda Sayın Reşit 
Ülker ile birlikte verdiğimiz bir önergenin izahı
nı yapmak için huzurunuza geldim. 

Askerî Personel Kanununda daha ziyade 
göze çarpan, deyimimi mazur görmenizi rica ede
rek ifade edeyim, askeriyede vurucu kuvvete 
daha fazla haklar verilmek suretiyle bu tanzim 
edilmiştir. Ama buna rağmen yardımcı telâkki 
edilen ve asıl hizmetlere de sirayet eden hiz
metlere ; tıp, mühendis ve buna bağlı diğer yar
dımcı sınıflara haklar verilirken daha kısıtlı ve
rilmiştir. Bilhassa askerî personelde vurucu 
kuvvetin esas alınması hususu doğrudur. Ama 
buna rağmen bir doktorun tazminattan mah
rum tutulması, bir mühendisin tazminattan mah
rum tutulması, suretiyle yardımcı bir sınıf gibi 
bunları görmek mümkü olamaz. 

Düşününüz ki, bir doktor hazarda olsun, se
ferde olsun; artık şimdi harbin ilerisi gerisi 
kalmamıştır, gece Gülhane Hastanesinde bulu
nan operatörü çağıracaksın, nöbet bekliyecek, 
ameliyatını yapacak, hastayı tedavi edecek, iyi 
bir netice alıncaya kadar orada duracak. Taz
minata gelince, «hayır» diyeceksiniz. Böyle 
şey olmaz arkadaşlarım. Bu kanunun kapsamı
na giren ve hedef olan elbetteki tahsildir, ihti
sastır. Her halde tıbbiye de az bir tahsil sayıl
maz. İhtisası vardır, ilmi vardır, irfanı var
dır. Bugün bu memlekette en üst sınıfı kapsı-
yan bir yerde oturan kişilerdir. Tazminatı ve
rirken diğerlerine rahatlıkla verip de doktorlara 
vermemekte ısrar etmenin yersiz olduğuna kaa-
niim. 

Onun için bilhassa vermiş olduğumuz önerge 
bunu kapsamaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
sağlık personelinden muayenehane açmıyanlara, 
muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara, ek mad
de 5 te bulunan diğer arkadaşlara verildiği gibi 
bunlara da, pratisyen hekimler için kıdemli al
bay maaşının % 30 u, diğerlerine de % 40 taz
minat verilmesi zarureti vardır. 

istirham ediyorum, bu haklar verildikten 
sonra gene buraya gelinecek, geçen gün yapıl
dığı gibi, «veterinerlere unutulmuş verilmemiş
tir.» dendi ve bir ayrı tazminat kanunu daha çı
kardık. Bunların haklarının da verilmesinde 
zaruret vardır. Yoksa benim kanaatim odur 
ki, bir insanın vazifesini yapması için evvelâ 
sıhhatli olması esastır. Sıhhati temin eden el

bette ki doktorlardır, neden bunlara vermekten 
kaçınıyoruz? 

içgüçlüğü zammı diye bir madde vardır, dün 
tümü üzerinde konuşurken onu da söyledim. Biz 
askerî personelden hiçbir şey esirgemiyoruz, an
cak bu kanun tedvin edilirken lütfetsinler, gerek 
Hükümet, gerek Komisyon bu hakları tevzi eder
ken hakların hepsini daha realist tevzi etsinler. 
Mutlaka bu haklann verilmesinde zaruret var
dır, aksi takdirde vazife tevzi ederken elbette ki 
«Sana az vazife vereceğiz, çünkü sana hakkını 
vermedik.» diyemiyeceğiz. 

Bugün memlekette riski daha fazla olan mes
leklere daha fazla para şeklinde değil, askeriye
de ve sivilde öyle vazifeler vardır M, onlar ya
pılmadan esas hedefe varılması mümkün değil
dir. Sıhhatli olmadan hedefe varmak mümkün de
ğildir. Bugün Gülhane Hastahanesinde Orgeneral 
Tağmaç'ı sabaha kadar bekleyip bugünkü sıhha
tine kavuşturmuş olanlar doktorlardır. Bunu 
verirken mutlaka bunların düşünülmesinde za
ruret vardır. Her nereden gelirse gelsin arka
daşlarımın reylerinin bu önergeye müspet olma
sını istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değeri arkadaşlarım; burada kısaca bâzı konu
lara değinmeden gecemiyeceğim. 

Hatipler, hâkimlerden bahsetmişler, doktorlar
dan bahsetmişler, bâzı teknik elemanlardan bah
setmişler ve bunlara mutlak surette bâzı zamla
rın yapılması hususunda ısrarla ıdirenmektedir-
ler. Bizim kanaatimiz odur ki, bu direnmenin 
yeri yoktur... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söyle, söyle 
radyodan dinleyelim. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Dinleyin be
yefendi, biz burada imanı hür, vicdanı hür, fi
kirleri hür insanlar olarak konuşuyoruz. Dinle
yin radyodan. Radyodan dinlemek (bir mâna 
ifade etmez. Biz hiçbir şeyden (korkmuyoruz. 
Ama Güneşin altında 35 - 40 derecede yanan ka
ra personelinden veya diğer personelden bahset
meye kiımse cesaret etmez. 

Askerî Personel Kanununun bu maddesi ga
yet güzel tanzim edümişjtir, yerinde ve isabetli
dir. Zaten askerî personel kendi (hususiyetine 
göre bir personel kanunu tanzim ederek Büyük 
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Millet Meclisinin huzuruna 'gelmiştir. Bu ba
kımdan (bizim inancımız budur. 

Bir hususa daha işaret etmek işiyorum 4 
ncü ek maddede Harb Okullarında, Harlb Aka
demilerinde ders gösteren »öğretim üyelerinin ay
rı bir ücrete ifiaJbi tutulmaları lâzımdır. Bunla
rın aralarında doçent ve profesörler vardır. Ya
rın Üniversiteler Kanunu tansım edilirken şa
yet 'üniversitedeki doçent ve 'profesörler;'e ayrı 
'bii' ödenek tanzim 'edilir ve bu tanzim edilen öde
nekle bunların arasında (bir fark olursa, "im fark
lılık bu müesseselerde öğretilin yapacak arkadaş
larımız arasında huzursuzluk yaraltır. O bakım
dan komisyonun hu 'hususa dikkatini Çekmek 
istiyorum. 

8 nci «k maddede askerî lise (öğrencilerine ve-
rilmc'si gerekli olan aylığın % 5 be veya. % 6 da 
toplanmasının uygun olacağı kanısındayız. O 
yaşta bulunan çocukların farklı bir muameleye 
tabi tutulmaları huzursuzluk yanaJtır. Bizim 'gö
rüşümüz odur ki, askerî lise öğrencisinin 1 nci 
sınıfta ayrı biır muamele, 2 nci sınıfında ayrı bir 
muamele, 3 nicü sınıfında ayrı bir muameleye 
tabi tutulması uygun değil kanısındayız. O yaş
taki çocukların ihtiyaçları aynıdır görünüşün-
deyiz. 

9 ncu maddenin üçüncü fıkrasında, General 
ve Amiralere 1 000 (in üzerinde, 1 000 + 200 
lük bir ödenek tanınmış bulunmaktadır. Burada 
muhtelif rütbeler olduğuna göre, komisyonun 
dikkatini 'çekmek istiyorum. 'Tuğgeneral, Tümge
neral veya daha yüksek rütbel't generaller de ay
nı şekilde 'tazminata tabi tutulursa, gene burada 
da bir haksızlık olur. Burada da bir ölçüye ihti
yaç var; eğer yanlış anlamamışsam, maddenin 
kapsamına giren general ve amirallere 1 000 gös
terge rakamı uyigulanır, aylık ödenekleri bu gös
terge rakamına ilâve edilerek 200 rakamından 
sonra bulunacak ısayı, katsayı ile çarpılır, denil
mektedir ki, bu rütbe arasındaki farklar acaba 
bu bakim arkadaşlar arasında bir huzursuzluk 
yaratmaz mı? Bu hususun bilhassa gözden kaç
tığı kanısındayız. Anlamadığımız, düşünmediği
miz bâzı (hususlar var, Kıomitsyonun bu hususa 
dikkatini çekmek istiyoruz. 

Son Hii52limüs şudur ki, zaten biz aiskerî hâkim
lere dereceler üstü fazla tazminat verilmesine 
taraftar ıdeğiıMik, yine de aynı görüşteyiz, 
ama sivil (hâkimler için kanun bu şekilde geç-
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miş (olduğundan bunun da burada bu şekilde 
^eğmesinde mahsur igfeıriüy'oruz. 

Bütçeye külfet tahmil eden ve neticesinin ne 
olacağı kesin lolarak bilinmeyen ve bütçeyi zor-
lıyan eklemlerden, tekliflerden arkadaşların bil
hassa çekinmelerini istirham eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurun. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem, milletvekilleri; 
Hepimizin medarı iftiharı olan 'ordumuzun 

terfihi bakımından huzurunuza gelmiş bulunan 
Personel Kanunu ile elbette bütün milletvekil
leri arkadaşlarım, büyük bir zevkle orduya lâ-
zımigelen hizmeti hiçbir zaman esirgemiyecek-
lerdir ve esirgenmemiştir bugüne kadar. 

Türk Milleti doğduğu günden itibaren, bü
tün fertleriyle, kadınıyla, çocuğuyla beraber or
dudur. Binaenaleyh tarihin gösterdiği bütün 
kahramanlıkları yadetmeye lüzum kalmadan, 
dünyanın bildiği bu kahramanlıkları, bu feda
kârlıkları yadetmeye lüzum kalmadan bu Per
sonel Kanununun mümkün olduğu kadar olgun 
bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
ordumuz için hayırlı bir istikamette çıkmasını 
temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bendeniz hekimim, fakat burada hekimliğin 

müdafaasını yapacak değilim. Yalnız, ihkakı 
hak istiyoruz; bütün mesele burada. Dün Sayın 
Bakan konuştular, Saym Komisyon üyesi arka
daşımız da konuştu. Terfiler bakımından şöyle 
bir mevzu geçti : 

Tıbbiyeden mezun olan arkadaş bir sene teğ
mendik ediyor, ondan sonra bir sene geçince üs
teğmen oluyor, kıta ve hastane stajından sonra 
da yüzbaşı oluyor. Bu suretle bir kıdeme sahibo-
luyor ve ihtisas kıdemi de kendisine veriliyor. 
Dediler ki, «işte görüyorsunuz, hekimlere kıdem 
bakımından icalbeden veriliyor.» 

Bir maruzatım var, o da şu : Hekim bundan 
sonra nereye kadar gelebiliyor?.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
IHekim bundan sonra, çok az bir nisbette ol

mak üzere tümgeneralliğe kadar gelebiliyor. 
Onun üzerine çıkamaz. O halde maziye doğru 
giderseniz, ihtısasiyle, kariyer akademiye sahi-
bolmasına rağmen son merhale tümgeneraldir. 
Demek oluyor ki, bu büyük bir mesele değildir. 
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iSizi biraz daha maziye götürmek istiyorum. 
Kusura bakmayınız, huzurlarınızı bir daha bu 
kürsüde işgal edecek değilim. Yalnız, müsaade 
ederseniz Millet Meclisinde hekimlik meselesini, 
mesleğim dâhilinde olması hasebiyle bir kere 
izah etmekte fayda umuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyor musunuz bu 
memlekete sağlık müessesesi, Askerî Tıbbiye - i 
Şahane vasıtasiyle girmiştir ve size arz edeyim; 
ilk mezunları eski tâbir ile miralay, yeni tâbir 
ile albay olarak çıkmışlardır. Hattâ bunların 
arasında Lütf-u Şahaneye mazhar olanlardan 
general olarak bile çıkanlar vardır. 

Bunlardan bahsetmemin sebebi, kısa bir ta
rihçe vermek istiyorum, elbette bir noktaya ge
tireceğim. 

iSonra, bilhassa rahmetli Süleyman Numan 
Paşa zamanında A'skerî Tıbbiyeden çıkan he
kimler yüzbaşı idiler. Biflâhara 1916 senesinden 
'sonra bugünkü statü tatbik edilmiştir. Hattâ o 
daman üsteğmen olarak çıkılıyordu, bilâhara bi
raz evvel arz ettiğim noktalara gelinmiştir. 

'Bunda, o zaman kurulmuş bulunan Tııbbiye-i 
Şahanenin kuruluşunda büyük hizmeti olan 
Fransız Clode'un çok 'büyük rolü olmuştur. 
Memlekette sağlık müesseselerinin büyük bir 
gayretle harekete geçebilmesinde bu zatin hiz
meti unutulamaz. 

Bunları niçin söylüyorum? Şunun için söylü
yorum : Hani, «Bîbaht olanın 'bağına bir katresi 
düşmez» diye bir mısra vardır. Her nedense he
kimin kıymeti yalnız hastalık sırasında ortaya 
çıkıyor. Bundan muztaribiz muhterem arkadaş
larım. Bendeniz 33 senettik bir hekimim, bundan 
mustaribiz. Ama, biz bunu daima hoş görüyo
ruz. Bütçe komisyonlarında da hekimlere söy
lenmedik söz kalmamıştır. 

Bir noktaya daha temas ettikten sonra asıl 
noktaya geçeceğim. Diyoruz ki, biz, «reform ka
nunu». Zaten biliyorsunuz muhterem arkadaşla
rım, bu reform kelimesinin Türkiye hudutları 
dâhilinde tâtibik edilmediği taraf kalmamıştır. 
Her yerde reform, her yer reform... 

Müsaade buyurursanız naçiz kanaatimce ne 
bundan evvel geçen Personel Kanunu, ne şimdi
ki Askerî Personel Kanunu, «reform» kelimesi
nin hakiki mânaJsiyle bir reform kanunu ola
maz ; ben kabul etmiyorum. Ancak, ben ne diyo
rum; bu kanun sosyal meselelerin dünya çapın

daki ilerleyişlerine mutabakat hâsıl olsun diye 
bir olgunlaşma, bir tekâmüle götürme kanunu
dur. Reform ise ayrı şey, inkılâp ayrı şeydir. 
Birçok defalar gelip geçen hâdiseler inkılâbola-
rak tarif edilmiştir; yanlıştır. 

Büyük Atatürk yazı inkılâbını yapmıştır; 
buna «inkılâp» diyebilirsiniz. Ama, kökü mev
cut bulunan, bir tekâmül istikametinde zamana 
uydurmaya kalkıştığınız her şeye reform keli
mesini ilâve etmek bana kalırsa yerinde değil
dir muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi gelelim askerî tababet meselesine : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Askerî tabipler, en az mânada orduda hiz

met eden her subay kadar büyük hizmet yap
maktadır. Bunu sayın kumandanlarımız da, or
duda bulunan her türlü subay arkadaşımız da, 
erlerimiz de kabul ederler. Benim arz etmek is
tediğim nokta ise şudur: Demin de arz ettim, 
bir ihkakı hak meselesi vardır. Yani, neden esir
geniyor? Bir hiyerarşi meselesi, doğrudur. El
bette ki, orduda hiyerarşinin daha büyük çapta 
olması mecburiyeti vardır. Ama, terfih mesele
si mevzuubahsolurken bir hiyerarşi meselesi
nin ortaya çıkması mümkün olamaz. Neden? 
Eğer mutlak surette ordu disiplini bakımından 
hiyerarşiyi münakaşa edecek olursanız, o za
man hiç kimseye hiçbir şey ödemeye imkânınız 
hâsıl olmaz. 

Bakınız hekime yapılan hale : 1983 senesin
de muhterem Meclislerimizden bir kanun çıkar. . 
Bu kanun şunu ifade eder: Asker hekimlere 
tazminat vereceğiz, muayenehane açamıyacak, 
hiçbir hastanın davetini kabul etmiyeoek, gitti
ği takdirde de suçtur, kanun yakasına yapışa
cak. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dünyada böyle bir kanun var mı? Yok. Ben, 

bunun istikametinde muhterem Millet Meclisi
ne iltihak ettiğim zaman bir kanun teklifi ge
tirdim, dedim ki, «Full - Time'i getirmekteki 
maksat nedir?» O zamanın gerekçesi şu: Ordu
da gittikçe noksanlaşan hekimi, terfih etmek 
suretiyle, orduda tutabilmek. 

Ben, o zaman getirdiğim kanunda dedim ki; 
hekim Full - Time'e girsin, sabahleyin saat 8 
den akşam saat 17,00 ye kadar çalışsın; ama 
mat 17,00 den sonra asker hekimin her zaman 
olduğu gibi en üstün vasfıyla Türk Milletinin 
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sıhhatine hizmet etmesine müsaade buyurun. 
Mesele burada. Benim getirdiğim bu kanun ret 
istikametinde gidiyordu, ki, o zaman ben Millî 
Savunma Bakanlığiyle de temas etmiş, onların 
müsaadesini de almiştım. Buna rağmen komis
yonda bulunan arkadaşlar kanuna iltifat etme
diler, kanun reddedilecekti, reddedilmesin diye 
ben bâzı meseleleri ortaya koymak suretiyle 
ertelenmesini rica ettim ve o kanun yattı kal
dı. 

Şimdi, bir meselenin önünde durulmakta
dır, Maliye de durmaktadır, Komisyon da dur
maktadır, Hükümet de, Millî Müdafaa Vekâleti 
de durmaktadır. Tazminat kelimesi. O halde, 
bendeniz arz etmek istiyorum, diyorum ki: Taz
minat kelimesini kullanmıyalım. Muayenehane 
açmıyan askerî tabiplere Sağlık Bakanlığında, 
Sosyal Sigortalar Hastanesinde, üniversitede 
olduğu gibi fazla mesai verelim. Hekimi tuta
mazsınız muhterem arkadaşlarım. Hekim, dün
yanın her yerinde, her meslekten daha üstün 
olarak vazife alır. 

Şimdi bir nokta geliyor aklıma, o da şu: ts-
tiyen kalır, istemiyen kalmaz. Nasıl doldura
caksınız şimdi? «Sivil hekim alırım ben.» Muh
terem arkadaşlarım, bu meseleler konuşulmuş
tur. «Sivil hekim alınm.» Sivil hekim alındığı 
zaman, çekirdekten yetişme, orduda mevcut bu
lunan asker hekimin üstünde bir ücret verile
cektir. Bu muhakkak muhterem arkadaşlarım. 
Şimdi ben diyorum M; çekirdekten yetiştirdiği
niz kendi evlâtlarınıza verseniz daha iyi olmaz 
mı? Çok daha iyi olur, çok daha iyi olur. 

Bu sebepledir ki; şimdi şurada ek madde 
3 te «Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma 
şartları bakımından güçlük arz eden veya nor
malin üstünde gayret sarfını gerektiren görev
ler için subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalar için işgüçlüğü ve riski zammı öde
nir» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben şimdi muhterem Hükümete ve muhte

rem komisyona bir sual tevcih etmeye mecbu
rum burada. Benim kara, deniz ve havada vazi
feli subay arkadaşlarım, tümüyle bu ek madde
den istifade edebilecek bir kriteryum sahibi 
olabilirler. Hekimi nasıl koyacaksınız buraya? 
Bu kriteryumu bulmaya imkân yoktur. Size so
ruyorum, bir cildiye mütehassısı arkadaşım 

hastasını lupu ile muayene eder, cilt tezahüra
tını gözvL ile görür ve teşhisini, tedavisini yap
maya gayret eder. Bunun riski nerede? «Elini 
sürerse mikrop, alır.» Yok efendim, hekim mik
rop almamak için evvelâ gayret sarf eder. He
kimliğin anaprensibi, sağlamı hasta etmemek
tir. Hekim kendisini batağa sokarsa, yani has
talık çukuruna sokarsa, asıl işi olan sağlamı 
hasta etmemek istikametine nasıl girer? 

Bir noktayı daha arz edeyim. Tababetin ana
sı, tıp ilminin anası araştırmadır, lâboratuvar-
dır, anatomi patalojidir. Mikroskobun altında 
kanser teşhisini koyan, şu bu istikamette teşhis 
koyan anatomi patalog bir arkadaşa, bir lâbo-
ratuvarcı arkadaşa nasıl vereceksiniz bunu? 
Ben bu uzun ifademle Sayın Komisyon ve Hü
kümete bir sual istikametinde tevcih ediyorum 
ve tavzihini rica ediyorum. 

Bir dâhiliyeci arkadaş, karşısına gelen has
tayı persite edecek, kulağiyle dinliyecek, elekt
rosunu v. s. sini yapacak, teşhisini koyup, teda
visine gidecek. Muhterem arkadaşlarım, nasıl 
bir kriteryum bulacaksınız da bu arkadaşa risk 
zammı vereceksiniz? Bu olur mu? Eğer, «olur» 
diye iddia ederseniz, o zaman müsaade buyu
runuz, benim aklı sagirim böyle bir kriteryu
mu bulamadığı için mazur görmenizi bilhassa 
rica ediyorum. 

Şimdi, hattâ ve hattâ şunu rica ederim. In-
sangücü diyoruz biz. insangücünü, ancak sağ
lam vücut yapar. «Sağlam kafa, sağlam vücut
ta bulunur.» Şimdi, bütün bunları izahtan son
ra soruyorum; bir kusur mu işledi acaba taba
bet, bilmiyorum. Her halde hiçbiriniz bunu ka
bul etmezsiniz. Ben Sayın Hükümete ve Sayın 
Komisyona rica ediyorum. İki ricam var: 

Birisi; muayenehane açmıyan asker hekimin 
terfih edilmesi istikametinde bir formül bulun
sun. Bu büyük bir paraya mütevakkıf değildir 
muhterem arkadaşlarım.. Yani, belki bütçe, şu 
bu mütalâası yapılırsa, hayır. Emin olunuz, ha
yır. Sonra şunu da size söyliyeyim. Her muaye^ 
nehane açan acaba kazanıyor mu? Ben çok ar
kadaş bilirim, muayenehane açmıştır, üç ay son
ra kapatmaya mecbur kalmıştır. Bu da var. Mu
ayenehane açar, ayrıca da Devlete vergi veri
yor. Bu da bir hizmettir. Hiç değilse muayene
hane açmıyan ve bugünkü - biraz evvel konuşan 
arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi - orduda her 
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sınıf subay kadar her türlü vazifeye amade olan 
ve hattâ şunu ilave edeceğim; Dünyanın hiçbir 
meslekinde, her gece yarısı, her saat, her daki
ka hekimi istirahatten çekip, vazifeye davet 
eden resmî veya gayriresmî hiçbir meslek yok
tur, ispat edemez kimse bunu. Bu fedakarlığa 
katlanmış gelmiş branşa girmiş. Elbette kendisi 
girmiş, onu itiraf etmek lâzım. Hekim olmasay
dı. Madem olmuş olduğuna göre bütün bunları 
da kabul etmek mecburiyetindedir. 

Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
rica ediyorum ve Sayın Komisyondan da rica 
ediyorum, bu formüle iltifat buyursunlar. Faz
la para tutmaz. 

ikincisi de; hiç değilse Komisyon ve Hükü
met olarak ifade buyursunlar; bu risk meselesi
ni nasıl halledecekler? Bunu ifade buyurmaları 
mutlaka lâzımdır. Böyle mücerret bir kelimey
le «Bu ödenir» diye kanunun metninde bu şe
kilde yazma olmaz ve bundan hekimin istifade 
edeceğine ve kriteryumun bulunacağına bende
niz kaani değilim. Bu bakımdan Hükümetin ve 
Komisyonun bu iki nokta üzerinde mütalâala
rını ifade buyurmalarını rica ediyorum. 

Uzun konuşmamdan dolayı özür diler, hepi
nizi hürmetle selâmlarım muhterem arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Efendim, bir çerçeve madde 
olan 13 ncü madde üzerinde sekiz arkadaş gö
rüşmüştür. Daha beş arkadaş da sırada var. Bu 
arada bir yeterlik önergesi geldi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Atey-
hindeyiz Sayın Başkan. Bu hayati bir mevzu
dur. Bu konu ordunun hayati bir mevzuudur, 
lütfen verilmesin. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Hükümet 
veya Komisyon konuşacak mı efendim? 

Buyurun Sayın Danışman. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biz ko

nuştuktan sonra konuşsun Komisyon. 

BAŞKAN — Efendim, usul içerisinde hare
ket etmeye mecburuz. Yeterlik geldiğine göre 
Komisyonun ve Hükümetin söz hakkı vardır. 
Sonra sıra son söz olarak Sayın Enver Akova'-
dadır. Yeterlik reddedildiği takdirde, hepiniz 
konuşacaksınız, başka türlü yapmamın imkanı 
yok. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bugün sekiz kişi konuşmadı. 

BAŞKAN — Dün başlamıştır efendim mad
denin müzakeresi, onun için. Tabiî dünkü ko
nuşmaları keennemyekûn addetmeye imkân 
yok. Dün konuşmuşlar. 

Buyurun Sayın Danışman. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu madde üzerinde mü
talâalarını serd eden değerli arkadaşlarımız da
ha ziyade Ordunun yardımcı sınıflarına, doktor 
ve mühendis gibi sınıflara tazminat verilmesi 
konusu üzerinde ısrarla durdular. 

Değerli arkadaşlarımızın hatırlıyacağı gibi, 
Meclislere sunulmuş bulunan personel kanun
ları, prensip itibariyle tazminat meselesini sis
temin dışında mütalâa etmiştir. Ordu Personel 
Kanununda, da tazminat düşünülmeden ve gö
revlerin hususiyetleri nazarı dikkate alınarak, 
ordudaki hiyerarşi, disiplin ve diğer hususlar 
göz önünde bulundurularak, hali hazırda mev
cut mevzuat nazarı dikkate alınarak bir düzen
leme yapılmış ve sınıflar arasında ahenk ve bir 
muadelet tesis edici istikamette kanun tasarısı 
huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Orduda vazifeli sayın doktorların halen al
makta bulundukları tazminat, bu kanunla kal
dırılmış olmaktadır. Ancak, bir geçici madde 
ile, tazminat alan doktorların, intibak ettirile
cekleri derecelerde kavuşacakları maaş, hali ha
zırda almış oldukları toplam ücretten daha az 
ise, aradaki fark kendilerine ödenmeye devam 
edilecek, ta M, dereceleri bu meblâğa ulaşınca
ya kadar. 

Yine hatırlanacağı gibi, sivil personel kanu
nunda, çeşitli yan ödemeler nazarı dikkate alın
mıştır. Bu yan ödemeler daha ziyade doktor, 
mühendis ve özel hizmetler gören şahıslar için 
düşünülmüştür. Ordu Personel Kanununda da, 
657 sayılı Kanuna paralel olarak işgüçlüğü ve 
riski zammı getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarımız bu işgüçlüğü ve ris
ki zammından doktorların istifade edemiyeceği 
istikametinde beyanda bulundular. Biz komis
yon olarak, daha önce de Hükümet yetkilileri
nin beyanları olarak tesbit ettik M; orduda va
zifeli bulunan sayın doktorlar, bu işgüçlüğü ve 
riski zammından istifade edeceklerdir. 

İşgüçlüğü ve riski zammının 657 sayılı Ka
nun münakaşa edilirken de çok bahis konusu 
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edildiği muhterem arkadaşlarımızın hatırlarm-
dadır. Bu madde üzerindeki tartışmalar daha 
ziyade, maddenin halihazırda ne şekilde tatbik 
edileceğine dair bir yönetmeliğin elde bulunma
mış olmasındandır. Ayrıca çeşitli sınıflara, çe
şitli görevlerde ve yerlerde çalışan kişilere bu 
maddeyle ne türlü bir ilâve ödeme yapılacağı 
bilinmediği için, bu risk zamlarının miktarı bel
li olmadığı için bu münakaşalar uzayıp gitmek
tedir. 1971 yılı Bütçesi huzurunuza geldiği za
man, ödemeler için hangi sınıflara ne türlü bir 
tediyede bulunulacağı tesbit edilecek ve bura
da münakaşası yapılacaktır. 

Hiç şüphesiz bu arada orduda bulunan dok
tor, mühendis ve buna paralel yardımcı hizmet
lerde çalışan kişilerin de bu zamlardan ne şekil
de istifade edeceği müşahhas olarak huzurunuz
da münakaşa ve müzakere edilecektir. 

Değerli bir arkadaşımız askerî lise öğrenci
lerinin harçlıklarının farklı bulunduğu, her sı
nıf öğrenciye eşit bir harçlık verilmesi gerekti
ği fikrini savundular. 

Askerî öğrencilerde halen ve bu kanunda 
getirilmiş bulunan esasa uygun şekilde sınıf
lar arasında bir farklılık mevcuttur. Bu farklı
lık, orduda hiyerarşinin önemli bir unsur olma
sı nedenine dayanmaktadır. Kanun tasarısında 
bu miktarlar büyük ölçüde artırılmış ve elâs
tikî bir şekilde yüzdelerle ifade edilmiştir. Ma
aşların kat sayılarla çarpılması sırasında art
ması suretiyle bu miktarlar da kendiliğinden 
artmış olacaktır.. 

Askerî hâkim generallere ödenmesi lâzımge-
len -f- 200 ılük ek gösterge meblâğlarının farklı 
olmadığı ileri sürüldü ve bunun diğer general
lerle bir eşitlik sağlamadığı beyan edildi. 

Hâkimler için ödenecek + 200 1er sadece 
vazifede bulunduğu zamana münhasır bulun
maktadır. Generallerin rütbesine göre, tekaüt 
olması sırasında bu ilâveler diğer generallere 
mütenazır olarak + 50, + 100,'.+ 150 ve + 200 
olarak mütalâa edilmiştir ve kanunun 137 nci 
maddesi hükmü mahfuz tutulmuştur. Bu itibar
la tekaüt olan her sınıf ve her rütbe general 
arasında bir fark olmıyacak ve eşit maaşlar 
üzerinden emekliye ayrılacaklardır.. 

Değerli bir arkadaşımız, doktor generallerin 
tümgenaralliğe kadar yükselebileceğini ifade 
buyurdular. Bu ayrı bir kanunla düzenlenmiş 

bir hükümdür. Orduda tümgeneralden daha yu
karı rütbelerin sevk ve idare ile ilgili bulundu
ğu mütalâasına dayanmaktadır ve bu görevin 
özelliğinden ileri gelmektedir. 

Doktorların saat 5 ten sonra serbest kalma
ları meselesi üzerinde duruldu. Askerî doktor
lar için bu kanunda muayenehane açma yetkisi 
verilmiştir, istiyen doktor muayenehane açabi
lecektir. Normal mesai dışında da yine askerî 
tabipler serbest bulunmaktadırlar. 

Değerli bir arkadaşımız, doktorların terfihi
nin tazminata vabeste bulunduğunu ve bu mak
satla da tazminat verilmesi lâzımgeldiği fikri
ni ileri sürdüler. Huzurunuzdan geçmiş bulu
nan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ha
len müzakeresi yapılmakta bulunan Askerî Per
sonel Kanunu terfih işini tamamiyle başka bir 
kritere, başka bir noktaya bağlamış bulunmak
tadır. Hatırlanacağı gibi, her görevli, kadroda 
bulunan her vazifeli her yıl bir kademe ilerle
mesi yapacaktır. Ayrıca her yıl bütçe kanunla
rı ile katsayılar ekonomik konjonktüre müte
nazır şekilde ve bütçe imkânları çerçevesinde 
değiştirilecektir. Bu suretle maaşlar da, artan 
hayat şartlarıma paralel olarak bir terfih mev
zuu bahis olmaktadır. 

Derece yükselmesi daha ziyade görevle ilgili 
bir keyfiyettir. Personel kanunlarında görev ve 
ücret ilişkisi mevzubahistir. Derecesi yükse
len kişi daha önemli bir göreve, bir üst kade
me gelmiş bulunmaktadır. Hayat şartlarının 
değişmesine göre maaşlardaki yükselmeler da
ha ziyade kanunun diğer âletlerinin kullanılma
sı suretiyle sağlanacaktır. 

Zannediyorum ki, muhterem arkadaşlarımı
zın ileri sürmüş bulundukları sualleri cevaplan
dırmış bulunuyorum. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, ye
terlik önergesini geri alacaksanız, öyle bir te
mayülde olduğunuzu seziyorum, bunu şimdi 
ifade buyurun da beyhude vakit kayfaetmiye-
lim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Geri 
aLyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki. Yeterlik önergesi gerive-
rilnıiştir. 

Şimdi söz istiyen arkadaşların sırasını arz 
ediyorum ki, herkes konuşma sırasını bilsin. Sa-
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ym Enver Akova, Sayın Oğuz Aygün, Sayın 
llyas Kılıç, Sayın ihsan Kabadayı, Sayın Ha
san Tosyalı. 

Şimdi söz sırası Sayın Enver Akova'dadır. 
Buyurun. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerinde dün yaptığım ko
nuşmada Yüce Heyetinize doktorlar ve mühen
disler hakkında önerge verdiğimi arz etmiştim. 
Bu münasebetle, 13 ncü maddenin mülhakı sa
yılan ek 5 nci madde üzerinde önergemin bu
lunması nedeniyle huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan çok değerli arkadaş

larımızın bu husustaki fikirlerini, beyanlarını, 
dinledim. Bendeniz tabipler hakkında fazla 
izahat verecek değilim. Bu bakımdan da huzu
runuzu işgal etmek istemiyorum. 

Yalnız şu husus hepinizin, kanaatimce, dik
katini çekmiş olacaktır. Ek madde 5 in tedvi
ninde kanaatimce bir özellik vardır. Bu özellik 
Komisyonumuz ve Hükümetimiz tarafından 
izah edildiğinde açıklık kazanacaktır. Benim 
kanaatim şudur; gerek 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda, gerekse 926 sayılı Türk 
Askerî Personeli hakkındaki şu tasarı üzerinde 
tazminata verilen yön çok azdır. Kapalı bir du
rum ifade etmektedir. Binin üzerinde, 50 lerin, 
100 lerin, 150 lerin ve 200 lerin ilâvesi doğru
dan doğruya bir tazminat olarak kabul edilme
mektedir, fakat 13 ncü maddenin mülhakı sayı- -
lan ek madde 5 de tazminat kelimesi doğrudan 
doğruya zikredilmektedir ve uçuş tazminatı, 
denizaltı, dalgıç ve kurbağa (adamlara bu taz
minat verilmemektedir. Bunun miktarı ise al
bay maaşının kesintisiz olarak % 40 inin veril
mesi şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlar, madem ki, ek 5 nci 
maddede bu muhterem personelimize bu tazmi
nat veriliyor, tanınıyor. Şu halde, dün arz etti
ğim gibi, erinden Genelkurmay Başkanına ka
dar kanunlarımızda asker olarak nitelenen or
du mensupları arasında tabipler, diş tabipleri, 
veteriner hekimler, aynı zamanda yüksek mü
hendis, mühendis subaylara bu tazminatın ve
rilmemesi hepinizin dikkatini çekmiştir. Bu ve
sileyle de söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tazminat bu kıymetli personelimize de 

verilmelidir. Bunların zaten orduda miktarları, 
adedleri azdır. Büyük bir yekûn teşkil etmez. 

Bugün Kayseri'de uçak fabrikası var, Eski
şehir'de anatamir fabrikaları var. Eğer yüksek 
r.ıühendislere, mühendislere bu tazmiat veriL-
mediği takdirde bu personel askerî dairedeki 
bu hizmetinden, öyle zannediyorum ki, sıyrıla
cak ve özel sektöre kayacaklardır. 

Bir söz vardır, değer ölçüsü... Sosyoloji bu 
değer ölçüsü üzerinde durur. Bütün personeli, 
bu değer ölçüsüne göre zaman, mekân kayıtla
rını aramak suretiyle değerlendirmeye çalışır. 
Hizmet gören her sınıf şereflidir. Bu bakımdan 
bir fark yoktur, fakat askeriyenin bu noktada 
ağırlığını teşkil eden, sayıları az olan tabiple
rin, veteriner hekimlerin ve mühendislerin bu 
tazminattan mahrum bırakılmaları kanaatimce 
doğru değildir. 

insanların ihtiyaçları çok, kabiliyetleri mah
duttur. Bizim bir terziye, bir avukata, bir su
baya, bir hâkime ihtiyacımız olduğu kadar, bir 
doktora, bir mühendise de aynı ölçüde ihtiya
cımız vardır. Bunlar arasındaki bir tefrik ben
ce doğru olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tasarının, 19 ncu maddesi tazminatlara da

ir kanunları kaldırmaktadır.. Müsaadenizle ben 
tabipler ve müühendisler hakkındaki tazminat
ları tanıyan şu kanunları okuduktan sonra ko
nuşmamı bitirmek istiyorum. 

7 . 7 . 1965 gün ve 645 sayılı Kanun ile ta
bip, diş tabibi, eczacılara ve 7 . 5 . 1970 gün ve 
1258 sayılı Kanun ile Silâhlı Kuvvetlerde gö
revli muvazzaf veteriner hekimlere tazminat 
verilmektedir, bugün de geçerlidir. Bu tasarı 
aynı şekilde kanunlaştığı takdirde 19 ncu mad
de ile bu hüküm kaldırılmış olacaktır. 25.2.1969 
gün ve 1128 sayılı Kanun ile görevli muvazzaf 
yüksek mühendis ve mühendis subaylara tazmi
nat verilmektedir. 19 ncu madde ile bu kaldı
rılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu hususta önergeler vermiş bulunuyoruz.. 

Sayın Komisyon ve Hükümetimiz bu maddeyi, 
çok rica ediyorum, geri alsınlar, bunda bir rö
tuş yapsınlar. % 40 ı çok görüyorlarsa yüzde 
20 veya 30 nisbetinde bir oranın verilmesi, ka
naatimce yeıinde olacaktır. 
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Sizleri tekraren, bu hususta, işgal eıttiğim | 
için özür diler, saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün, buyuru- I 
nuz. I 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yüce Meclisin 
Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; I 

Sahibi olmakla müftehir olduğumuz ordu- I 
muzun âdilâne tatmini ve değerlendirilmesini I 
hedef tutan Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel I 
Kanunu dolayısiyle, naçiz görüşlerimi arz et- I 
mek üzere, huzurlarınıza gelmiş, bulunuyorum. I 

Yüce Heyetinizin toleransına sığınarak, sa- j 
mimiyetiırıe itimat buyurmanızı istirham ede- I 
rek bu muhterem kanunun, kendi çapımda, I 
Türk askerî hekimleriyle ilgili kısmı hakkın- I 
daki kanaatlerimi, naçiz görüşlerimi, elimden I 
geldiği kadar kısa olarak, huzurlarınızda arza I 
ve bir neticeye bağlamaya çalışacağım. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
Devlet Personel Kanununun anahedefi olan I 

tahsil ve ihtisasa göre ücret ödeme prensibi I 
âdeta askerî hekimler için unutulmuştur. Nedir I 
askeri hekimlerin durumu? Bu kanun münase- I 
betiyle hangi noktada adalet için isyan etonek- I 
teyiz? Haksızlık hangi hususlardadır? Çok ki- I 
sa olarak huzurlarınızda bunu arz edecek ve I 
ikna edebileceğimiz seviyede adaletin teslimi I 
için tensip ve tasviplerinizi istirham edeceğim. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
1960 senesinde Türkiye'de 851 muvazzaf ta- | 

bip bulunmakta idi. Sene 1970, tabip miktarı I 
808 dir. Bu arada on senelik zaman içerisinde I 
630 hekim Türkiye'nin muhtelif fakültelerinden I 
mezun olarak ordu saflarına katılmıştır. Buna I 
mukabil 673 hekim de ordu saflarından ayrıl- I 
mıştır. Orduya katılan miktarın çok daha üs- I 
tünde bir hekim miktarı ordu saflarım terk et- j 
mistir. Bu bir gerçektir ve bugün 808 hekim ola- I 
rak değerlendirdiğimiz tabip kütlesi Türkiye'- I 
de 2,5 milyon insana bakmakla mükelleftir. I 

Muhterem arkadaşlar, realist olmaya mecbu- I 
ruz. Sivil hastanelerin yükünü, büyük bir anla- I 
yış, insanlık ve vataseverlik duygusuyla askerî I 
hastanelerin güzide hekim kütlesinin kaldırmak
ta, gidermekte ve karşılaşmakta olduğunu ka
bul etmeye mecburuz. Vereceğiniz âdil karar- I 
la ve âdil imkânlarla sadece askerî vatandaşla
rımıza değil, sivil vatandaşlarımıza, yani topye- I 
kûn bütün vatandaşlarımıza hizmet imkânını I 

| da bu sayede, bahşetmiş olacaksınız. Meseleyi 
I bilhassa bu noktadan ele alınız ve lütfen bu 
I noktadan değerlendiriniz. Lütfen teslim ediniz 
I ki, askerî hekimleri tatmin edemediğimiz tak-
I dirde ordu saflarında aşk ile hizmet edecek 
I hekim bulmak çok zorlaşacak, belki de gayfi-
I mümkün olacaktır. 

I Muhterem milletvekilleri; 
I Vatandaş ıstırabım dindirmek gibi ulvî bir 
I gayenin tahakkukuna yardım ediniz. Aralann-
J da ihtisas yapmış olmanın, ilmini ve irfanını 
I almış olmanın verdiği bir vefa borcuyla değil, 
I fakat aralarında çalışma disiplinini, vazife aş-
I kını insani hislerle kanalize etmiş olmalarını 
I görerek, geçirmiş olduğum beş buçuk senelik 
I müşahadenin vermiş olduğu cesaretle yüksek 
I huzurlarınızda konuşuyorum. Her kademesi ve 
I her sınıfıyla iftihar ettiğimiz ordumuzun, Per-
I sonel Kanununa muvazi, en tabiî haklarını verir-
I ken, hekimlerin bulunduğu grupa da ilmî sevi-
I yelerine uygun değeri vermeye mecburuz. 
I Röntgen şuama devamlı mâruz kalan heki-
I min durumunu, anestezik maddeyi her hasta ile 
I birlikte teneffüs eden hekimin durumunu, çok 
I bulaşıcı hastalığa duçar olan hastasından en-
I fekte olma ihtimaliyle karşı karşıya olan he-
I kimin durumunu, herkesin görüşmesini yasak 
I edeceğiniz hastalariyle hiçbir kaideye tabi ol-
I maksızm yüz yüze, yan yana gelecek olan heki-
I min durumunu düşününüz. Her türlü hastalık 
I riskini göze alarak, bazan bir hastayı, basan da 
I toplumu tehdideden hastalığa duçar olan şa-
I hışla, muayene ve tedavi için haşir - neşir olan 
I hekimin, hiçbir kanuni teminatı da yoktur. Ce-
I miyetin, hekime hiçbir ölçüye sığmıyan nimet 
I ve şükran borcu vardır. Lütfen vicdanlarınız-
• da muhasebesini yapınız. 

I Askerî hekimi ordu saflarında tutmak isti-
I yorsak, bu sadece «vatan ve millet» edebiyatiy-
I le mümkün olmıyacaktır. Ortada gerçekler gün 
I gibi aşikârdır ve bu gerçekleri inkâr etmeye de 
I kimsenin gücü yetmiyecektir. 
I Şu hususu sarahatle belirtmeye mecburum 
I ki, bugün askerî hastanelerin çoğunu yedeksu-
I bay hekimlerin doldurmakta olduğu bir vakıa-
I dır. Askerî hastanelerin bütün kapılarım, yal

nız askerî personeline değil, sivil personele açtı-
I ğı da bir vakıadır. Askeri hekimin gerek yurt 
I dışında, gerek yurt içinde serbest sektörde bul-
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muş olduğu nimetlerle zaman zaman üzüntü I 
ve ıstırap içinde ordu «aflarını terk ettiği de bir I 
vakıadır. Bütün bu vakıaları göz önüne alarak, I 
vicdanınızda muhasebesini yapınız ve lütfen I 
yalnız askerî hekimleri içine alan bir camianın I 
değil, bütün bir memleketin kıymetli ve değerli 1 
evlâtlennın hizmet edebileceği bir sahada ka- I 
rannızı vererek, bu sahanın kısır bir hale gel- I 
meşine mâni olunuz 1 

Benim burada bilhassa arz etmek istediğim i 
husus şudur: Hekimin tatmininden kasdım sa- j 
dece hekime ödenecek olan şu veya bu şekildeki I 
madde olarak paranın hekimin cebine girmesi 1 
hususu değildir; bu sadece bir şekildir. Bu şe- 1 
kille hekimi onore etmiş olacaksınız, bu şekille j 
hekimin bütün kütle içerisindeki itibarını sağla- 1 
mış olacaksınız. O halde evvelâ ilmî değerine I 
göre, ulvî ve kutsî bir meslekin şerefine uygun j 
seviyede onore edeceksiniz, sonra onun her çe- ] 
şit hastalığa, meslekî yıpranmaya ve tehlikeye 1 
muvazi tarzda tatminini hesaba katacaksınız, j 
Ve nihayet maddi ve manevi mesuliyetin âzami- i 
sini yüklenmiş bulunan hekimi kıymetlendire- 1 
çeksiniz. Bu bir lütuf değil, bir hakkın âdilâne 1 
teslimi olacaktır. j 

Yüce Meclisin çok değerli üyelerini bu nok- | 
tada naçiz görüşlerim çerçevesinde ittifaka da- I 
vet ediyor, dinlemek lûtfundan dolayı hepinizi j 
şükranla, saygı ile selâmlıyorum. I 

il 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, buyurun. j 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, İ 

muhterem arkadaşlarım; I 
Ek maddeler ve bilhassa ek 5 nci madde üze- j 

rinde birçok arkadaşlarım fikirlerini beyan et- j 
tiler ve üzerinde hassasiyetle durdular. Bâzı İ 
arkadaşlarım konuşmasında; «Biz kimseden il 
korkmayız, neden korkuluyor?» gibi neticesini 
anlamadığımız beyanlarda da bulundular... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Lâf attınız 
onun için, cevabım bu. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Şimdi arkadaş
larım, şurada bir kayıt var bakın : «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.» 

Biz, bu milleti temsil eden insanlar olarak, 
bu milletin hak ve hukukunu, kanunlarla bu 
milletin evlâtlarına dağıtmak sorumluluğunu 
üzerinde taşıyan ve bunu asgari adalet esasla
rına göre vermek yükümlülüğünü müdrik in
sanlar olarak, hiç kimseden, şu veya bu zümre- | 

I den çekinmeden şu veya bu şahsın hatırı için 
I veya tehdidi için arkadaşların hiçbirisinin bu-
I rada konuştuğunu kabul etmediğimiz gibi söy-
I lemeyi dahi zait addediyorum. 
1 Şimdi mulhıterem arkadaşlar, biz, bünyesinde 
1 özellik taşıyan bir organımızın özel kanununu 
1 görüşüyoruz. Biz, pudrası toz, kolonyası ter 
1 olan bir sınıfın haklarını konuşuyor, savunu-
I yor ve dile getirmek istiyoruz. Hepiniz de aynı 
1 kanattasınız, hepiniz de aynı şey için çalışıyor-
j sunuz. Binaenalehy böyle bir hususu konuşur-
1 ken, bu meslekin içerisinde yine mesleklerin de 
I özelliğini nazarı itibara almak zorundayız. Şu 
I veya bu, benden daha fazla para aldı veya ala-
1 cak gibi hususların, bugünün Devlet anlayışı 
1 içerisinde revaç bulmadığını, kısa bir müddet 
1 önce huzurunuzdan geçen Personel Kanunu-
j nun maddeleri arasında gördük. Ne deniyor?.. 
1 «Bu kanun tek maaş esasına göre ayarlanmış 
j ve onu getiriyor.» deniyor ve yan gelirler ka-
] bul edilmiyor. Şimdi buyurun... 

I Hizmete vekâlet için 657 sayılı Kanunda hü-
j küm kabul ettiniz mi 39 ncu maddede? Ettiniz. 
1 İkinci görev alma imkânını bâzı gruplar için 
i ibka ettiniz mi 40 ncı ve 88 nci maddelerde 
1 Ders görevlerini aynen bıraktırdınız mı 41 nci 
| ve 89 ncu maddelerde- Fazla mesaiyi muhafaza 
I ettiniz mi 67 nci ve 89 ncu maddelerde? Ve aşa-
j ğıya doğru devam ediyor. O halde siz yan ge-
j lirleri zaten getirdiniz. Ama detaylı bir şekilde 
I izah edilmediği için, «Bunların beheri tüzükler-
| le, yönetmeliklerle halledilecektir.» diye bağla-
I diniz ve buradan geçti. 

i Şimdi Türk Ordusundaki mevcut hizmettteki 
I bütün subayların ve ailelerinin, emekli olmuş 

bütün subay ve ailelerinin, astsubay ve ailele
rinin, hizmet altındaki erlerin ve harp malûlle
rinin sıMhatini dar imkânlar içerisinde kendisi
ne yüklediğiniz ve günde insanüstü bir gayret 
sarf etmek suretiyle, biraz evvel doktor arkada
şımın da ifade ettiği üzere, birtakım mikroplar
la karşı karşıya kalan ve mevcudu gittikçe eri
yen ordunun - bütün dünya ordularında olduğu 
gibi - sağlık personeline bir imkân sağlamak ve 
onun bu fazla mesaisinin, fazla okuma kudreti
nin, yükümlülüğünün karşısında kendisine bir 
hak tanımak, talimlhanedeki subay arkadaşları
nın hakkını ketmetmek mi demektir? Böyle bir 

| şeyi sureti katiyede reddederim. Ama talimha-
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nede çalışan arkadaşının da elinde patlıyan 
bomba ile - Allah göstermesin - yaralanan eri
nin de, o anda parçalanan mermiden yaralanan 
topçu subayının da, topçu erinin de, masasının 
başında oturan Bakanlığın birinci derecedelki 
memurunun da en ufak bir huzursuzluğu karşı
sında, evinde de dâhil olmak suretiyle hizmetin
de 24 saat bulunacak olan şahsa bu hizmetinin 
karşılığını vermek imtiyaz mıdır? Bunu böyle 
kabul ediyorsak bizim sosyal anlayışımızda de
ğişiklik yapmak zorundayız. Kaldı ki, günün 
teknik imkânlarını takibetmekte olan bir tabip 
24 saat okumak mecburiyetindedir. Çok iyi bil
diğim arkadaşlarım var, yarınki ameliyata gire
ceğim diye gece kitapların arasında mekik do
kuyan insan, sabahleyin asabım bozulmasın di
ye, ailesi ile dahi konuşmadan kimseye görün
meden ameliyathaneye giren bir arkadaşa bir 
hak vermek imtiyaz mıdır? Bunu böyle mi mü
talâa ediyoruz 

SALİH AYGÜN (Amasya) —- İmtiyaz ve
rilmez zaten. 

İLYAfS KILIÇ (Devamla) — İmtiyazsız, sı
nıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz Bayın arkadaşım. 

Çocuklarınızı emanet ettiğiniz, vatandaş]arı
mızın büyük bir kısmının okuma yazma bilme
diğini düşünerek, eğitim merkezlerinde ve okul
larda öğreten öğretmene, diğer öğretmenler mis-
isüllü hak tanımak imtiyaz mıdır? Şimdi. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — 18 nci madde
yi okudun mu? 

ÜLYAS KILIÇ (Devamla) — Okudum. 
Siz peşin hükümlü olduktan sonra, ben si

zin fikrinizi değiştirebilmek için ne yapsam 
mümkün değil, bir hakkı tecelli ettirebilmek 
için, bir hakikati dile getirebilmek için konuşu
yorum. Siz, fikirlerinizde ve reyinizde serbest
siniz, sayın hemşehrim, siz de konuşurken ben 
de size katılacağım. 

Şimdi bu hakkı vermek lâzımdır. «Teknik 
teknik, teknik» diye burada her konuşmada 
sık sık tekrar ettiğimiz tekniğe Türk Ordusu 
ehemmiyet vermesin mi isteniyor? Dün de bir 
ara söylemiştim, tayyarede uçan pilot emniyeti 
nereden alıyor? Bu tayyareyi yapan, bakan tek
nik personelin kudretinden ve ona karşı olan 
itimadından alıyor. Bu kadar mühim vazifeyi 
deruhde eden, bu işleri yapabilmek için kitap
ların arasında devamlı çalışmak zorunda olan 

arkadaşa emeğinin karşılığını vermek imtiyaz 
mıdır? Çok istirham ederim, tahtelbahir 100 
metre aşağı indiği zaman denizin içerisinde ra
hat seyrederken onun teleskobu iyi işliyeceği 
hakkındaki itimadı tam olmazsa denizin altına 
iner mi ve indiği zaman rahat seyredebilir mi? 

Arkadaşlar; dünyadaki gerçekleri inkâr et
mek mümkün değil. Teknoloji asrında bulunu
yoruz, teknik elemanlara, fazla mesai sarf eden 
insanlara bir hak tanımak zorundayız. Bu hak, 
üç smıf da olabilir, beş sınıf da olabilir, bunun 
miktarı üzerinde durmuyoruz. Miktarı üzerinde 
durursak işi madde ile ölçmüş oluruz. Biz, ser
mayesi emek olan insanların emeğinin karşılı
ğını vermek için konuşuyoruz. 

Binaenaleyh, bu hususta Önergelerimiz de 
vardır. Dünya ordularında emsalleri vardır, 
kendi ordumuzda bunun misalleri vardır. Şimdi 
ben arkadaşlarıma soruyorum, niçin pilotlara 
zam verdik? Tazminat veriyoruz? Denizaltılara 
veriyoruz? Niçin kurbağa adamlara veriyoruz? 
Dalgıçlara niçin veriyoruz? Bunu izah eder mi
siniz? Bir sebebi var her halde. O halde onları 
niye getirmiyorsunuz, riskin içerisine sokmuyor-
snuıı*? 

Demek ki, faydalıdır, lüzumludur, zaruridir, 
verilmiştir, verilmelidir, karşısında değiliz, teş
vik ederiz. Gönül ister ki, iktisadi durumumuz, 
millî gelirimiz daha çok olsun, devlete hizmet 
verenlere daha çok imkân tanıyalım. Arkadaş
lar, Anayasamızda da var, almteri karşılığı di
yoruz. Bunu vereceğiz, vermeliyiz, teşvik etme
liyiz. Mükâfatını da, mücazaatını da beraber 
verip teşvik etmeliyiz ve böylece bunları bulun
duğu müesseseselere bağlamalıyız. 

Sağlık Bakanlığındaki tabip hastanede 100 
liraya muayene eder, 50 lirasını kendisi alır, 50 
lirası da hastaneye gider. Full - Time dır alır, 
sosyalizasyon bölgesine gider. Bir tarafta aske
rî tabip aynı mektepten mezun olmuş, bakar, 
öbürü fazla para alır. ikisi de mahrumiyet böl
gesindedir, birine verirsiniz, öbürüne vermez
siniz, o zaman ne olur? O zaman şu olur; askerî 
tabipse, zamanı dolduğunda orduyu bırakıp, 
kendisine daha hizmet bakımından takdir ede
ceğini zannettiği, başka müesseselere doğru ka
yar.. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, konuşma süreniz 
doldu efendim. 
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ILYAS KILIÇ (Devamla) — B ot ğuyorum, 

Sayın Başkan. 
Bu kaymayı önlemek için, 657 sayılı Kanun

da da açılmış olan bu yan ödemeleri oıdunım 
mevcut özelliği içerisinde de mütalâa etmek su
retiyle, öğretmenlere, askerî doktoruna da ve 
teknik elemanına da tanımalıyız. Bu elemanla
rın başında oturan ve kuracağımız millî harb 
sanayiine bizi sahip kılacağına inandığımız, Sa
yın Bakanın geçen sene bütçe müzakereleri sı
rasında söylediğine göre 289 000 000 lira sarf 
edilen miktarın hedefine, yerine masruf olduğu
na emin olabilmek için, bu sınıflara bâzı hak
lar tanımak mecburiyetindeyiz. Bu bir imtiyaz 
değildir, bu bir hiyerarşiyi bozmak ve disiplin 
bozucu hal değil, bu bir emeğin, bir almterinin 
karşılığıdır. Diğer arkadaşlarımıza da bu şekil
de haklar verilmelidir ve bunda Salih Aygün 
arkadaşım gibi bütün Adalet Partili a^sadaşla-
rımın ısrarlı olmamasını ve yardımcı olmasını 
saygı ile rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, yeniden bir yeterlik 
önergesi verilmiştir. 

Sayın Komisyon veya Hükümet görüşecek 
mi efendim?.. Hayır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun 13 ncü ve ge
çici maddeleri üzerindeki konuşmalarla madde 
vuzuha kavuşmuştur, müzakerenin kifayetini 
arz ederim. 

Diyarbakır 
Nafiz Yıldırım 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, 13 ncü maddenin içinde yer alan ek 
maddeleri ve onlarla ilgili olarak verilmiş bulu
nan önergeleri ayrı ayrı okutarak oyunuza su
nacağım. 

Evvelâ ek madde 1 i okutuyorum : 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın Başkan; burada çok az arkadaşımız vardır. 
Arkadaşların buraya gelmeleri için zili çalar-
mısmız? 

BAŞKAN — Çaldım, efendim. 

Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme 
Ek madde 1. — General - Amiral ve albay 

rütbelerine yükselebilmek için; Harb okulu, 
fakülte ve yüksek okul mezunu olmak şarttır. 

BAŞKAN — Şimdi bu madde ile ilgili ola
rak verilmiş olan bir önerge var, onu okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 13 ncü maddesinde yer alan ek 

madde 1 in aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

«Ek madde 1. — General - Amiral ve albay 
rütbelerine yükselebilmek için; Harb okulu, fa
külte veya yüksek okul mezunu olmak şarttır.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 1 i kabul etmiş olduğunuz deği
şiklik önergesi ile birlikte oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 2 yi okutuyorum : 

Çalışma saatleri 
Ek madde 2. — Subay, astsubay, uzman ça

vuş, uzman jandarmaların haftalık çalışma sü
resi 39 saatten az olmamak ve esas itibariyle 
Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Ancak, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili verilmiş bu
lunan önergeleri okutacağım. îki önerge birbi
rinin aynıdır, bunlar birlikte işlem görecek. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 13 ncü madde

siyle tanzim edilen ek madde 2 nin 1 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim: 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

— 531 — 
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«Ek madde 2. — Subay, astsubay, uzman ça
vuş, uzman jandarmaların haftalık çalışma sü
resi 39 saatten az olmamak ve esas itibariyle 
Pazar günleri tatil olmak üzere Bakanlar Ku
rulu karariyle düzenlenir.» «= 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıdaki ek madde 2 nin aaşğıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

«Çalışma saatleri 
Ek madde 2. — Subay, astsubay, uzman ça

vuş, uzman jandarmaların haftalık çalışma sü
resi 39 saatten az olmamak ve çalışma süresi 
esas itibariyle Pazar günleri tatil olmak üzere 
Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

Ancak, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
iç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri 
saklıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katı
lıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katı
lıyor. Önergeleri oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

13 ün «Çalışma saatleri, ek madde 2» nin sonu
na «Askerî hastanelerin çalışmaları, hastane ta
limatnamesi uyarınca tanzim edilir.» şeklinde 
bir ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan; bu ka
nunla yönetmeliğe bir atıf yapmak için lüzum 
yok, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurun Sa
yın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; muhalif, 
muvafık bütün arkadaşlar hekimlere tazminat 
verilmesi için dünden beri aynı madde üzerinde 
fikir birliğine varmışlardır. 

17 . 7 . 1970 0 : 1 

I Burada Sayın Komisyonun ve Hükümetin 
getirdiği, askerî doktorlarla ilgili muayenehane 
açma imkânı verilmiştir. Ama, bunlara 39 saat 

K tatbik edilirse ve bunlar 657 sayılı Kanunda 
bildirildiği şekilde sivil hastaneler gibi hastane
lerde çalışmazlarsa, açacakları muayenehanenin 
kıymeti yoktur. 

I Binaenaleyh, bu maddede biz, hekimlere 
i muayenehane açılmasını öngören teklifi kabul 
I edersek, buna paralel olarak sivil hastanelerde 
I olduğu gibi, askerî hastanelerde de aynı şekil-
I de çalışılmasını temin etmek için «çalışma sa-
| atleri» maddesine arz ettiğim şekilde bir fıkra-
1 mn eklenmesinde zaruret vardır. Aksi takdir-
j de, bu muayenehaneyi saat 5 ten sonra açarlar-
J sa kıymeti yoktur. Buna zaruret vardır. Bu 
j önergeye iltifat edilmesini hassaten rica eder, 
I saygılarımı sunarım. 

I PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
I NIŞMAN (Erzurum) — Açıklamada bulunmak 
j istiyorum. 
| Sayın Başkan, değerli arkadaşımızın ifade 
1 buyurdukları istikamette halen tatbikat yapıl-
1 maktadır. Bu usul değişmiyecektir. 
I Bu itibarla yeni bir ilâvenin yapılması ge-
I rekememektedir, katılmıyoruz. 

J BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, 
1 önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
1 Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
j Ek 2 nci madde ile ilgili bir önerge daha var, 
j okutuyorum. 

j Millet Meclisi Başkanlığına 
j Görüşülmekte olan 926 sayılı Kanuna ek-
I lenen madde 2 nin sonuna aşağıdaki fıkranın 
I ilâvesini arz ve teklif ederim. 
j Saygılarımla. 
I Elâzığ 
I Hayrettin Hanağası 

I «Esas görevlerini aksatmıyacak şekilde Pa-
I zar günleri tatil olmak üzere, askerî tabip, diş 
I doktoru, eczacı ve veterinerler 8,00 - 15,00 saat

leri dışında serbest bırakılırlar.» 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim. 
PLÂN KOMİSYONU ADİNA RIFKI DA-

| NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
j BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyurun 
] Sayın Hayrettin Hanağası, 

* 



M. Meclisi B : 130 17 . 7 . 1970 O : 1 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, kıymetli, arkadaşlarım; bu öner
gemle ben yeni bir şey getirmiş olmuyorum. Za
ten kanun tasarısının metninde 2183 sayılı bir 
Kanun vardır. Bu kanun, sivil sektördeki dok
torlara da şâmildir. Bunlar her gün sabahın 
8,00 inden günün saat 14,00 üne kadar çalışmak 
zorundadırlar. Bunun dışındaki kalan zamanda, 
muayenehanelerinde çalışırlar. 

Ben is'e, burada askerlere bir saat daha fazla 
eklemek suretiyle saat 8,00 ilâ 15,00 kaydını koy
dum ve yukarda da dikkat nazarınızdan kaçma
mış olacaktır; mesailerinin icabettirdiği gere
ğin, hizmetin icabı olamn dışında kalan zamanı 
olacaktır. Bu demektir ki, komutan veya bulun
duğu müessesenin âmiri, sorumlusu bunları va
zifeye bağlarsa bundan kurtuluş yok. Fakat 
Silâhlı Kuvvetlerden gelmiş bir arkadaşınız ola
rak birçok komutanların tasarruflarını son had
dine kadar zorladıklarını görmüş ve şahit olmu
şumdur. 

Binaenaleyh, madem ki bir tazminat tanımı
yoruz, hiçolmazsa bunlara bu hakla vermemiz 
gerekir. Tazminat vereceğimiz belli değildir, 
ama hiçolmazsa bu da oularm tabii haklarıdır. 
Bu bakımdan yeni bir sey getirmiyorum. 2183 sa
yılı Kanunun hükümleri zaten meyanmdadır. 
Madem ki, sivil dengi personelle eşit bir işlem 
yapıyoruz, usul, metot takibediyoruz. O halde, 
bu önergemin kabul edilmesini rica eder, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum; 
Komisyon katılmadığını beyan etti, önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Ek 2 nci maddeyi kabul buyurduğumuz de
ğişiklik önergesi ile birlikte oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

İşgüçlüğü ve riski zammı 
Ek Madde 3. — Hayat ve sağlık için teh

like veya çalışma şar'dan bakımından güçlük 
arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını 
gerektiren görevler için subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarmalara iş güçlüğü ve ris
ki zammı ödenir. 

Hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü 
ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. Uygulama Millî Savunma, iç

işleri ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız bu maddenin 
tasarıdan çıkartılmasını teklif etmektedir. Öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Personel Kanununun ek 3 ncü mad

desinin kanundan çıkartılmasını arz ve talebe-
derim. Saygılarımla. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

Gerekçe : 
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden veya 

normalin üstünde gayret sarfını gerektiren gö
revler için subay, astsubay, uzman çavuş ve uz
man jandarmalara, işgüçlüğü ve riski zammı 
ödeneceği ek 3 ncü maddede yer almıştır. 

Askerlik meslikinin hizmet özellikleri esasen 
her sınıf askerler için zorluk, meşakat, güçlük 
ve tehlikelerle doludur. Birini diğerinden ayır
mak da kolay olamaz. Silâhlı Kuvvetlerin tümü 
görevlerinde işgüçlüğü ve riski ile basbaşadır. 
Jandarma çavuşlarından tutunuz da en yüksek 
kademede yer alan subayına kadar görev süre
since bu güçlüğü ve riski görmek mümkündür. 

Askerlikte sınıflar arasında tefrik yaratma
mak, Maliye, İçişleri ve Millî Savunma Bakan
lığını işgüçlüğü ve riski zamlarmdan istifadeye 
kendilerini haklı gören tüm askerî personelin 
etkisinden kurtarmak, daha doğrusu siyasi at
mosferden askerî personeli uşak tutmak için bu 
maddenin kanundan çıkartılması lâzımdır 

işgüçlüğü ve riski olan sınıflar daha önce 
bilinmektedir. Derece farkı ile bunların tatmin 
edilmesi yerinde olur. Silâh arkadaşları ara
sında hoşnutsuzluğa ve vazifenin ağırlığı ve 
hafifliği şeklinde yorumlara yol açacak bu gibi 
maddelerden kaçınmak gerekir. Halen mer'i 
olan Uçuş Hizmetleri Tazminatı Kanunu, deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adamların tazminatı ile 
ilgili 233 sayılı kanunlar aynen ve değişiklik
lerle yürürlükte kaldığına, göre, bütün askerle
rin nöbet, fazla çalışma, vazife uğrunda seve 
seve canını adamış olmaları gerçeği karsısında 
idari ve teşriî organları zaman zaman bütün ka
deme ve sınıfların işgüçlüğü ve riski iddialariy-
le başbaşa bırakacaktır. Bu yönden maddeden 
çıkartılmalıdır. 
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BAŞKAN — Komisyon bu talebe katılıyor 
mu efendim?... Katılmıyor, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Ek madde 3 ü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4 ü okutuyorum. 

Harb okulları ve Harb akademilerinde ders 
görevi verilenlerin ücreti 

Ek madde 4. — Harb okulları, sınıf okul
ları ve Harb akademilerinde ders görevi verilen 
üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
veya profesör, doçent unvanını kazanmış asker 
ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği 
üniversite senatosunca kabul edilen asker ve si
vil kişilere ders saati basma ödenecek ücret her 
yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek madde 4 ün aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 
Ankara Sinop 

Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Harb okulları ve harb akademilerinde ders 
görevi verilenlerin ücreti. 

Ek madde 4. — Harb okulları, sınıf okulları 
ve harb akademilerinde ders görevi verilen üni
versite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya 
profesör, doçent unvanını kazanmış asker ve si
vil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniver
site senatosunca kabul edilen asker ve sivil ki
şilerle, askerî öğretmenler ve meslek öğretmen
lerine ders saati başına ödenecek ücret her yıl 
bütçe kanunlarında gösterilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim?.. Katılmıyor. 

SUNA TURAL (Ankara) — önergemizi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve muhterem milletvekilleri; ek madde 4 te, 
«Harb okulları, sınıf okulları ve harb akademi
lerinde ders görevi verilen üniversite öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, do
çent unvanını kazanmış asker ve sivil kişiler ile 
öğretim görevliliği üniversite senatosunca ka
bul edilen asker ve sivil kişilere ders saati ba-

[ sına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir.» denilmektedir. 

Bu madde, harb okulu, sınıf okulu v^ harb 
akademilerinde ders görevi verilecek şahısların 
münhasıran akademik kariyere mensup üniver
site elemanları veya bu statüde kabul edilen 
kişilerden olacağı intibaını vermektedir. Halbu
ki askerî okulların esas gayesi, askerlik mesle
kini ve inceliklerini öğretmektir. Bu itibarla 
bu okullarda verilen meslek harici dersleri bir 
bakıma daha tâli kabul etmek mümkündür. Do-
layısiyle de askerî okul ve akademilerde esas 
askerî mevzularda ders veren askerî personele 
daha düşük ders ücreti verilmesi hak ve adalet 
prensiplerine aykırıdır. 

Ayrıca askerî liselerde, fakülte ve yüksek 
okul mezunu askerî öğretmenler, öğretmen sını
fından subaylar 4 ncü maddede mütalâa edilme
miştir. Kara, Deniz, Hava Harb akademileri, 
harb okulları, ordu dil okulları gibi yüksek 
okullarla, askerî liseler, astsubay okulları gibi 
orta dereceli okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin kumanda zincirini yetiştiren üniversite me
zunu muvazzaf subaylar askerî öğretmenlerdir. 
Bu öğretmenler ihmal edilmişlerdir. 

Subay ve üniversite mezunu olarak, öğret
men olarak emsalleriyle tam bir hak eşitliğine 
eriştirilmemiş, yıllardan beri bu mağduriyetle
ri devam edip gitmiştir. Bunun neticesinde çok 
sevdikleri asker ocağından istifa ederek özel, 
resmî ve sivil okullara geçmiş ve birbirini taki-
beden bu istifalar askerî okulları öğretmensiz 
kalmak tehlikesiyle karşı karsıya getirmiştir. 

Diğer üniversite mezunu subaylar için öngö
rülen statüyü bu öğretmenlere de uyçnlıyarak 
aynı göstergede eşitlik sa^lıyan yörüngeye otur
tulmasını önemle Yüce Meclisin sayın üyelerin
den rica ederiz. Bu hususta verilmiş önergemi
ze Yüne Meclisin ayrıca itina ve itibar etmesini 
talebederiz. 

Bu maddelerin bir madde halinde ve ayrıca
lıkları ortadan kaldıracak şekilde birleştirilmesi 
ve öğretim hizmetinin kudsiyetinin eşitlikle ka
bul edilmesini uygun görür ve mütalâa ederiz. 
Bunu Yüce Meclisin sayın üyelerinin de bizimle 
aynı paralelde mütalâa etmesini talep ve istir
ham ederiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon önergeye 
| katılmadığını beyan etti. Önergeyi oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkanım, beşinci satırda; «niteliği» kelimesin
den sonra bir virgül konması iktiza ediyor gibi 
geliyor. 

BAŞKAN — Efendim o tashihler sonradan 
mümkündür. 

Ek madde 4 ü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etimyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5 i okutuyorum. 

144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesinin uygulanmasına esas ola

cak albay maaşı 

Ek Madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve bu
nu değiştiren 1256 sayılı Kanun ile 18 Nisan 
1963 tarih ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kur-
bağaadam Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 
49 ve geçici 26 ve 27 nci maddelerindeki taz
minat nisbetlerinin tesbitinde esas olan albay 
maaşı; üç yılını bitirmiş albaya bu kanunda 
verilen aylığın kesintisiz tutarının yüzde kırkı
dır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili verilen öner
gelerden iki tanesi biribirinin tamamen aynıdır. 
İkisini birlikte oktuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun ek 5 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ek Madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1256 sayılı Ka
nun, 18 Nisan 1963 tarih ve 223 sayılı Kanun, 
7 Temmuz 1965 tarih ve 645 sayılı Kanun ve 
926 sayılı Kanunun değişik 49 ve geçici 26 ve 
27 nci maddelerindeki tazminat nisbetlerinin tes
bitinde esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş 
albaya bu kanunla verilen aylığın kesintisiz tu
tarının yüzde kırkıdır. 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun ek 5 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Giresun Samsun 
Mustafa Kemal Çilesiz İlyas Kılıç 

Ek Madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1256 sayılı Ka
nun, 18 Nisan 1963 tarih ve 223 sayılı Kanun, 
7 Temmuz 1965 tarih ve 645 sayılı Kanun ve 926 
sayılı Kanunun değişik 49 ve geçici 26 ve 27 nci 
maddelerindeki tazminat nisbetlerinin tesbitinde 
esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş albaya 
bu kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarının 
yüzde kırkıdır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmı
yor. Sayın Aygün izah için buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem mil
letvekilleri, biraz önce de yüksek huzurlarınızı, 
bu askerî kanunla ilgili olarak hekimler babm-
daki görüşlerimi arz etmek üzere işgal etmiştim. 

Bu önergemde de huzurlarınızda izah ettiğim 
sebeplerle bu ek 5 nci maddenin biraz önce 
yüksek huzurlarınızda okunan şekilde değişti
rilebilmesi için önergemi vermiş bulunuyorum. 

Efendim şu hususu biraz önceki konuşmamın 
sonunda da arz ettiğim gibi yüksek vicdanları
nızda değerlendirmenizi rica edeceğim. Bugün 
askerî hastanelere hemen hemen her şahsın bir 
veya birkaç defa işi düşmüş bulunmaktadır. Bun
larda hiçbir arkadaşımız, çoğu sivil olmasına 
rağmen bir askerî hastane edası ve havası içeri
sinde bu yalnız askerî hastalara bakacaktır di
ye bir düşüncenin dışında Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun gerektirdiği, umumi hıfzıssıhhanm 
anlayışının gerektirdiği şekilde sempatiyi, sev
giyi, şefkati ve alâkayı görmüştür. Bugün bizim 
bu sebeplerle kendilerine bir lûtufta bulunma
mız da bahis konusu değildir. Ben huzurları
nızda, bu şefkat ve alâkalarından dolayı da bu 
askerî hastanenin çok değerli mensuplarına bir 
lûtufta bulunun diye huzurlarınızı işgal ediyor 
değilim. Ben huzurlarınızı daha başka bir sebep
le işgal ettim. 

Daha evvelki konuşmamda da arz etmiş ol
duğum gibi bugün Türk Ordusunun içine 1960 
senesine nazaran, 1970 senesi olmasına rağmen 
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on senelik geçen zaman içerisinde Türkiye'de 
630 tane daha hekim ilâve edilmesi gerekirken, 
673 hekim ordu saflarını terk etmiştir. Bu bir 
gerçektir. Bugünkü mevcut kanunlarla, bugün
kü imkânlarla, bugünkü statülerle buna mâni 
olamamışızdır. Ordunun hürmetle kaydedeceğim 
yüksek kademeleri de buna bir çare bulamamış
tır. Bunu önlemek de mümkün olmıyacaktır. 
Demek ki, askerî hekimler ordu saflarından ay
rılmakta devam edeceklerdir. Hele §u kanunla 
kendilerinin onore edilmediğini, şu kanunla 
kendilerine mânevi bir değer verilmediğini gö
ren askerî hekimler de, kendilerine başka imkân
lar arayacak ve bundan dolayı doğan kırgınlığın 
neticesi, bir sistemin neticesi, bir burukluğun 
neticesi belki de ordu saflarını daha geniş çapta 
terk edeceklerdir. O takdirde ordu saflarında 
hizmet gören hekimi bulmak güç olacaktır. Hu
zurlarınızda bulunuşumun bir sebebi bunu kati
yetle belirtmektir ve bunun mânevi mesuliye
tini Yüce Heyetinizin tek tek taşıdığını değerli 
parlömanter arkadaşlarımıza hatırlatmaktır. 

Huzurunuzda bulunuşumun ikinci sebebi de, 
nihayet bununla kendilerine bilhassa ek 5 nci 
maddede imkânlar sağlanmış bulunan gerek uçu
culara, gerek dalıcılara ve kurbağaadamlara 
sağlanan bu hakkı tamamen kabul etmekle ber
ber, hekimin mânevi bakımdan bunlardan daha 
büyük bir riskin altında bulunduğunu Yüce He
yetinizin tescilini ve değerlendirmesini istemek 
içindir. 

Bu espri içerisinde Yüksek Heyetinizden tek
rar bu önergemizin itibar görmesini ve bilhassa 
Türkiye'nin, Ankara'da bulunan çok değerli as
kerî hastaneleri başta olmak üzere, bütün askerî 
hastanelerdeki hekimleri vatandaş hissetinde 
daha büyük bir şevkle ve heyecanla çalıştıracak 
olan bir imkân hazırlanmasının bahsedilmesini 
rica ediyor, teşekkürlerimi ve himmetlerinizi ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Oğuz Aygün, 
Mustafa Kemal Çilesiz, ve îlyas Kılıç arkadaş
larımız tarafından verilmiş olan önergeleri oyu
nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Kalbul etmi-
yenler... önergeler kabul edilmiştir. 

Kom'ilsyonunuz filhal katılıyor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Filhal katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyor. 
önergeyi bu şartlarla tekrar oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Tetkik etmek üzere 
maddeyi önergelerle birlikte geri istiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergelerle birlikte madedyi 
geri istiyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki o zaman iş değişiyor. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Oylamaya 
geçildiği bir sırada geri istiyorlar, bu olamaz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oylamaya ge
çildikten sonra maddeyi geri alamazlar efendim. 
Tatbikat böyledir. 

'BAŞKAN — Evet doğru efendim. Arkadaş
larımızın itirazları biraz haklı efendim. Sorduk 
katılmadık, dediniz. Kalbul edildi, geri istiyo
ruz dediniz. O zaman filhal katılıyoruz diyor
sanız başka. Katılmıyoruz diyorsunuz, bunu 
Heyeti Umumiyenin oyu ile halledeceğim. 

ORHAN EREN (Ankara) — Komisyon re
daksiyon halamından haklı olabilir. Maddeyi 
geri alıp redakte edecektir. 

BAŞKAN — Efendim, onu yine oyla hallet
mem gerekir. Yani «filhal katılmıyorum» diyor. 
Binaenaleyh tekrar oya sunuyorum. Heyeti 
Umumiyenin reyine göre bunun redaksiyon ba
kımından komisyona gitmesi tabiîdir. Ama o oy
lama sırasında yani «filhal katılmıyorum» de
mesi üzerine yapılan oylama sırasında «geri isti
yorum» demesi bir karışıklık doğuruyor. O za
man arkadaşlarımız haklı olarak endişe edecek
ler. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Usul ba
kımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul baJkımmdan buyurun efen
dim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, komisyon adına konuşan arka
daşımız takrirlere iltihak etmediğini beyan et
tikten sonra takrirlerin birinci oylamaisı yapıl
mıştır. İçtüzük hükümlerine göre komisyonun 
madedyi ve önergeleri her an için geriye alma 
hakkı vardır. 
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HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ha
yır, yoktur. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Zan
nediyorum birinci oylamadan sonra da hakkı 
vardır. Şimdiye kadar tatbikat bu şekildedir. 
Zannediyorum Sayın Başkan «hayır» diyen ar
kadaşlarımıza cevabını verecektir. 

Ancak komisyona föhal katıllıp katılmadığı
nı sorması, yani «bu önerge kabul edilirse bu 
kanun içine monte edilebilir mi, edilemez mi?» 
şeklindedir. Bunun üzerine komisyon sözcüsü 
bulunan arkadaşımız «monte edilemez bu ba
kımdan takrirleri ve maddeyi geri istiyorum» 
dediler. Dolayısiyle yapılan muamele doğrudur. 
Şimdi yeniden filihal oylamaya geçilmesi hatalı
dır. Aksi takdirde büyük hatalar olacaktır. 
Çünkü Heyeti Umumiye devamlı surette kanuna 
monte edilebilecek tarzda takrirleri kabul ede
bilecek durumda değildir. Takrirleri aynen bir 
defa okunmaJsiyle hafızasında tutup, yerine yer
leştirebilecek şekilde bir inceleme imkânından 
mahrumdur. Dolayısiyle içtüzükte bu hak bu 
sebepten dolayı komisyona verilmiştir. Şimdiye 
kadar olan tatbikatı bozmamamızı hassaten rica 
edeceğim efendim. Saygılar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, siz bu gö
rüşün aksini mi savunacaksınız? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım 

leri gerivermiştir. Bu mümkün değildir. Doğru
dan doğruya burada maddeyi geri alabilmesi 
için oya vabestedir. Burada maddeyi geriye is-
tiyemez. Yine sizin oylarınıza bağlıdır ve oya 
geçildikten sonra da bunu tatbik etmek müm
kün değildir. Filhal iştirak etmemiştir. Yapılan 
oylama doğrudur ve oylanması gerekir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Efendim, yapılan muamelede 
Başkanlık bakımından bir usulsüzlük yoktur. 
Komisyon önergelere katılmadığını beyan et
miştir. Bunun üzerine oylanmış ve bu çoğunluk
la kabul edilmiştir. Tekrar komisyona «filhal 
katılıyor musunuz?» diye sorulmuştur. Katılma
dığını beyan etmiştir. Bunun üzerine tekrar oy
lama gerekmektedir. Şimdi bu oylama safhasını 
tekrar yapıyorum. 

Komisyon filhal katılmadığını söylüyor. 
Önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bir sual 
sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama safhasında bir görüşme 
olmaz efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bu suali

mi bundan sonraki tatibikata ışık tutması bakı
mından soruyorum. Takrirlerin oylanmasından 
sonra oylamaya geçildiği sırada komisyon geri 
alıyorum dediği için mi geri alma talebini ka
bul etmediniz, yoksa komisyonun böyle bir hak
kı olmadığı düşüncesiyle mi kabul etmediniz? 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun maddeyi 
ve önergeleri geri almak elbet hakkıdır. Ama 
böyle bir arzusu olup olmadığını biz bilmeyiz. 
Bunu zamanında ifade etmesi gerekir. Ama bir 
kere oylamaya geçildikten ve Heyeti Umumiye 
önergeleri kabul ettikten bu 'suretle Heyeti 
Umumiyenin temayülü belli olduktan sonra Ko
misyonun maddeyi geri alıyorum demeye de ar
tık hakkı olmamak gerekir. Heyeti Umumiyenin 
iradesi ve karan elbetteki komisyonun kararın
dan daha üstündür. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Saraha-
ta kavuşamadı efendim. 

Komisyon «filhal iştirak etmiyorum» dedi 
ve oylamaya geçildi. Tabiî olarak, haklı olarak 
ıSaym Başkan oylamaya geçmiştir ve oylama sı
rasında maddeyi geri alamazsınız. Ayrıca buna 
bir fıkra daha ilâve edeyim derseniz başka. 
Maddeyi geriye istemek başka, önergeleri iste
mek başkadır, önergeleri isterse alır. Ama mad
deyi istediği takdirde doğrudan doğruya yine 
Sayın Meclisin üyelerinin reyine vabestedir. Bu 
(böyledir. Şimdi sureti mahsu'sada önergeleri ge
ri istiyemez. Burada yapılan tahkikatlar böyle
dir ve böyle devam etmiştir. Yalnız ismini söy-
lemiyeceğim bir Sayın Başkanvekili arkadaşı
mız maddeleri istediği zaman oylamasız madde-
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BAŞKAN — Burada sarâhata kavuşacak bir 
şey yok efendim. Bu münakaşayı devam ettir
mekte fayda yok Sayın Akçal. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın 
Başkanım, bu sözlerinizle, beyanlarınızla birin
ci oylamadan sonra komisyonun geri alma hak
kı yoktur şeklinde mi anlıyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kesin olarak kanaatim 
şudur, tekrar arz ediyorum : Komisyon üzerin
de önerge verilmiş olan maddeleri bu önergeler
le birlikte geri almak hakkına haizdir. Bunu 
alır tetkik eder. önergeleri kabul eder veya et
mez. Ederse başka bir madde getirir. Ama bunu 
zamanında söylemesi, ifade etmesi ve geri al
ması lâzımdır. Madde üzerinde görüşme bitmiş, 
madde okunmuş, önerge okunmuş, önergeyi He
yeti Umumiye kabul etmiş, kendisine filhal ka
tılıyor musunuz diye sorulduğu zaman ben bu
nu geri istiyorum diyor. Bu olmaz ki, 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Yani bi
rinci oylamadan sonra komisyon geri alamaz 
şeklinde anlıyofsunuz. 

BAŞKAN — Ben öyle anlıyorum efendim. 
Ben o kanaatteyim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Başkan
lık Divanında bir anlaşma yok şu halde. Baş
kanlar arasında değişik tatbikat var. 

BAŞKAN — Şimdi madde ile ilgili Sayın îl-
yas Kılıç'm bir önergesi daha var. 

Sayın Kılıç siz bu önergenizde 7 Temmuz 
1965 tarih ve 645 sayılı Kanunun ithalini teklif 
ediyorsunuz. O zaten kabul edildi. Buna ilâveten 
25 . 2 . 1969 tarih 1128 sayılı Kanunun ithalini 
teklif ediyorsunuz. Bunda musir mısınız? 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki bu önerge geriverilmiştir. 
Ek madde 5 ile ilgili başka bir önerge var

dır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu 
kanuna bâzı maddeler ekliyen kanun tasarısı
nın 5 nci maddede zikredilen denizaltı, dal
gıç ve kurbağaadam personeline uygulana
cak işlemin aynı madde kapsamına Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis 
ve mühendis subaylar ile tabip diş tabibi ve 

veteriner hekimler de alınarak aynı muame
leye tabi tutulmalarını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sivas Kayseri 

Enver Akova Şevket Doğan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu Önergeye 
katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, ek madde 5 i kabul buyurduğunuz 
tadil önergesi ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ek madde 
5 kabul ettiğiniz önerge şeklinde tedvin edile
rek kabul edilmiş oluyor. 

Ek madde 6 yi okutuyorum. 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam personelinin 
tazminat yüzdeleri 

Ek madde 6. — 223 sayılı Denizaltı, dalgıç 
ve kurbağaadam Tazminat Kanununun uygu
lanmasında dikkate alınacak hususlar asğıda 
gösterilmiştir: 

a) 223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve kurba
ğaadam Tazminat Kanununun 2 nci maddesinin 
ek cetvelinin I nci, II nci, III ve IV ncü sü
tunlarında gösterilen albay maaşına göre yüzde 
tazminat nisbetlerinin her yıla ait rakamları 26 
şar artırılmıştır. 

b) Aynı kanunun 7 nci maddesinde; albay 
maaşının 5, 7 ve 12 katı olarak gösteirlen taz
minat miktarı sırası ile 10, 15 ve 30 katı ola
rak değiştirilmiştir. 

223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam 
Tazminat Kanununun tazminat yüzdelerine ait 
cetvelin ve 7 nci maddesinin uygulanmasında 
bu artış dikkate alınarak ek 5 nci madde ile 
tarif edilen albay maaşının yüzdeleri olarak 
hesabedilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
yoktur. Bu itibarla maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 7 i okutuyorum. 

Yedek subay okulu öğrencilerinin harçlıkları 
Ek madde 7. — Yedek subay okulu öğren

cilerine teğmen rütbesi birinci kademe brüt ay-
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lığının % 6 sı harçlık olarak verilir. Bu harçlık 
hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi, 
borç için de haczedilemez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu 
kanuna bâzı maddeler ekliyen kanun tasarı
sının «Ek madde 7» nin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Enver Akova 

«Ek madde 7. — Yedek subay okulu öğren
cilerine teğmen rütbesi birinici kademe brüt 
aylığının % 10 u harçlık olarak verilir. Bu 
harçlık hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olma
dığı gibi borç için de haczedilemez.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu, efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Önergeyi kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Ek madde 7 yi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8 i okutuyorum. 

Askerî lise öğrencilerinin harçlıkları 
Ek madde 8. — Askerî lise öğrencilerine 

teğmen rütbesi birinci kademe brüt aylığının : 
Birnici sınıfta % 4 ü, 
İkinci sınıfta % 5 i, 
Üçüncü sınıfta % 6 sı 
Harçlık olarak verilir. Bu harçlık hiçbir ke

sintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için 
de haczedilemez. 

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

ek madde 9, okutuyorum. 

Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askerî 
hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 

Ek madde 9. — Askerî Yargıtay Başkan 
ve üyeleri ile, askerî Yargıtay Başsavcısının 
«aylık ödemeleri rütbe ve kıdemlerine göre inti
bak ettirildikleri gösterge rakamına ilâve edi

lecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının 
Delh katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askerî hakim ve askeri savcılar ile 26 Ekim 
1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve as
kerî savcılar Kanununun 39 ncu maddesinde 
gösterilen kadrolarda görev yapan askerî hâ
kimlerin aylık ödemeleri; gösterge tablosunda 
rütbeleri karşılığında gösterilen 10, 9, 8 ve 7 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara o kade
menin gösteıge rakamına ilâve edilecek 100; 
6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas tutularak 
yapılır. 

Bu madde kapsamına giren general ve ami
rallere 1 000 gösterge rakamı uygulanır ve ay
lık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edi
lecek 200 rakamından sonra bulunacak sayı
nın belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin 
emekliliklerine esas olacak aylıklarının tesbi-
tinde, bu kanunun 137 nci maddesi ve ek 6 sa
yılı cetveldeki göstergeler dikkate alınır. 

BAŞKAN — Bu madde ile olarak Komisyo
nun bir değişiklik teklifi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında» ki 
kanun tasarısının ek 9 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. " 

Plân Komisyonu Başkanı 
Yardımcısı 

Rıfkı Danışman 

«Bu madde kapsamına giren general ve ami
rallere (Askerî Yargıtaydakiler dâhil) 1 000 
gösterge rakamı uygulanır ve aylık ödemeleri 
bu gösterge rakamına iiâve edilecek 200 raka
mından sonra bulunacak sayının belli katsayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar 
esas alınarak yapılır.» 
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BAŞKAN — Komisyonun bu değişiklik tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz bu değişiklik 
teklifi ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 10, u okutuyorum. 
Yabancı bir memleket veya kurumda görev 

alma 
Ek Madde 10. — Yabancı bir memleket

te veya uluslararası kuruluşlarda Genelkur
may Başkanlığının muvafakatiyle görev ala
cak subay veya astsubaylara Millî Savunma 
Bakanlığının (Jandarma subay veya astsubay
ları için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla kadar maaşsız 
izin verilebilir. 

Bu şekilde yabancı memleket veya uluslar
arası kuruluşlarda görevde geçen süreler hiz
metten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sa
yılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca 
sağlanan hakları, 5434 sayılı T. O. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesi ve 205 sayılı 
Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı
dır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının madde 13 e eklenen ek madde 
10 un aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
«Ek Madde 10. — Bakanlar Kurulu karariy-

le iki yıla kadar maaşsız izin verilir, izin hiz
metten sayılmaz ve emekliliğe sayılmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 11, i okutuyorum. 
Ek Madde 11. — Bu kanunun konusu ile 

ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak ka
nunlarda yer alır. 

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

Şimdi yeni ek madde teklifleri vardır; ek 
madde 12 olarak teklif edilmektedirler. 

Efendim, bunlar mahiyet itibariyle büyük 
bir beraberlik gösteriyor, onun için bir tanesi
ni okutmak suretiyle zamandan tasarruf ede
lim. Bunlardan bir tanesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki yazılı 
ibarenin yeni ek madde olarak ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

«Yeni ek - Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık 
personelinden, muayenehane açmıyanlara (mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılar) ek madde 
5 telri esaslar dâhilinde, pratisyenler için kı
demli albay maaşının yüzde 30 u, mütehassıslar 
için yüzde 40 ı oranında tazminat ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, sizin aynı 
mahiyette bir önergeniz daha var. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — İMsi de aynı 
Sayın Başkan, ikincinsini geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı aynı 
teklifte bulunuyor, Sayın Hilmi İşgüzar ve Sa
yın Suna Tural aynı... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bizim önerge
miz aynı mahiyette değil, tamamen ayrı, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki, efendim. O takdirde ayrı 
ayrı okutup oylıyacağım. 

Şimdi okunan Sayın İlyas Kılıç'in önergesi
ne Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
K'IŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Hilmi İşgüzar ve Sayın Suna Tural'uı 
önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Personel Kanununa aşağıdaki tekli

fimizin yeni ek madde olarak kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Sinop Ankara 
Hilmi işgüzar Suna Tural 

«Yeni ek madde - Türk Silâhlı Kuvvetleri 
sağlık personelinden muvazzaf tabip, diş tabibi 
ve eczacılar ek madde 5 teki esaslar dâhilinde 
pratisyenler için albay maaşının yüzde 30 u, 
mütahassıslar için yüzde 40 ı oranında tazmi
nat ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Filhal katılmıyoruz, 
geri istiyoruz, Sayın Başkan; deminki tatbikat 
belki iyi anlaşılamadı. 

BAŞKAN — Efendim, gene aynı ihtilâfa 
sebebolmıyalım. 

Şimdi, Sayın Danışman, filhal kabul ederse
niz, o zaman bunun redaksiyonu için Komisyo
nunuza iadesi mecburidir, bunu size veririz, 
ama Umumi Heyetin kabul ettiği bir önergeyi 
filhal kabul etmiyorum, derseniz, o zaman bu
nun halli tekrar Umumi Heyetin oylariyle müm
kündür. 

Şimdi, siz filhal katılmıyorum, diyorsunuz 
ve 3onra da geri istiyorum, diyorsunuz, işte 
ben burada sizinle bir noktayı nazar ihtilâfına 
düşüyorum. Filhal kabul etmiyoruz, katılmıyo
ruz, dediniz mi, bunun hal mercii Umumi He
yettir, tekrar Umumi Heyetin reyine müracaat 
ederim, ama derseniz, filhal katılıyoruz, ta
mam; derhal maddeyi önerge ile birlikte Ko
misyonunuza veririz. Ne şekilde isterseniz ted
vin edersiniz, tekrar geldiği zaman da görüşü
nüzü izah edersiniz ve çok kuvvetle muhtemel
dir ki; Umumi Heyeti ikna edersiniz, görüş 
değişmiş olabilir, sizin noktai nazarınız galip 

2'elir. Yani, şu anda tensibediyorsanız, filhal 
ka'tillıyoruz deyin, tekrar oylamaya 'gütmeyim ve 
size maddeyi önergeyle birlikte verelim, halle-
dini£. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akçal. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlarım; gerek şimdiye kadar Meclisimi
zin tatbikatı, gerekse içtüzüğün 109 ncu mad
desinin sarahati karşısında böyle bir usul mü
zakeresine lüzum olduğu kanaatinde değilim. 

içtüzüğün 109 ncu maddesinde «Lâyiha ve
ya teklifin katiyen kabulü reye konmadan ev
vel, ibare ve üslûp, yahut tertip ve tensik iti
bariyle noksan veya iltibas olduğu âza veya en
cümen tarafından dermeyan olunursa metin, 
aıdolduğu encümene gider» şeklinde bir ifade 
var. Encümen... 

BAŞKAN — Sayın Akçal, konunun onunla 
i!gisi yok efendim. Tadilnameler 119 ncu mad
dede tedvin edilmiş, istirham ediyorum; bugü
ne kadarki bütün tatbikat bu merkezdedir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
u«ml hakkında müzakere açtınız, ben de söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 119 

ncu maddede de yine aynı şeklin sarahate ka
vuşmuş bir halini görüyorum. 

Encümene soruluyor; bu takrire iltihak edi
yor musunuz etmiyor musunuz? Encümen, «İlti
hak etmiyoruz» diyor. 

Heyeti Umumiye, nazarı itibara alınması lâ
zımdır şeklinde karar veriyor. 

Biraz evvel kabul edilen takrirde olduğu gi
bi, diğer maddelerle kabul edilen takrir arasın
da iltibaslar olabiliyor, birbirini nakzeden hü
kümler olabiliyor. Bunların ortadan kaldırılma
sı, encümenin diğer maddeler hakkında veril
miş bulunan takrirleri de incelemesi icabediyor. 
Bu kabul edilen takrir muvacehesinde kanunun, 
kabul edilen maddesini yeniden gözden geçir
mesi icabediyor. 

Bu durumda Millet Meclisinin içtüzüğü sa
dece Millet Meclisine göre hazırlanmış olduğu 

i için de Senatonun bir emniyet supabı alacağmı 
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nazarlarımıza alamayız. O zaman Komisyon ne ! 
yapıyor? Şimdiye kadar olduğu gibi, takrirler- ] 
le birlikte maddeyi geri istiyor. Heyeti Umumi-
yenin temayülü, Komisyon tarafından belli ol
muştur. Maddeyi geri alacaktır, diğer hüküm-
leıle bir çatışma olduğa takdirde, yeni hazır
ladığı metni Heyeti Un.umiyeye getirecektir. 
Komisyonun, ya diğer hükümlerle çatışma var, 
bunlardan dolayı bu kararınızda filhal ısrar 
ediyor musunuz diye Heyeti Umumiyeye sor
ması veyahut da diğer maddeleri de buna uy
gun değiştirmesi lâzmıgelecektir. 

Şimdi yapılması ıcabeden muamele, şimdiye 
kadar defaatle bu Mecliste yapılmış olan mua
melenin ancak tekrarından ibarettir. Yoksa, bir 
tek takririn oylanması ve Heyeti Umumiyece 
kabulüyle o metnin, kanuna girmesi, bizi çok 
hatalı kanunlar çıkartmaya sevk eder. Fikir 
bakımından demiyorum, hiç olmazsa üslûp ba
kımından, yazılış tarzı bakımından diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, kanunları komis
yon yapmaz, Meclisin karariyle kabul edilir. 
Meclisin kararını nasıl ortadan kaldırabilirsi
niz? Eğer böyle bir tehlike varsa, yani, verilen 
bir önergenin Heyeti Umumiyenin oyu ile kabul 
edilmesi halinde, bir teknik noksanlık veya arı
za çıkmak ihtimali varsa, bunun, Komisyon ta
rafından işin başında söylenilmesi lâzım; «Ben 
maddeyi önergelerle birlikte geri alacağım» de
mesi lâzım. Ama, Heyeti Umumiyenin reyi belli 
oluyor, tebellür ediyor, bir önergeyi kabul edi
yor Heyeti Umumiye. Ondan sonra, ben madde
yi geri alıyorum demek olmaz. 

Ama, bu da mümkün, o yolu da gösteriyo
rum kendilerine: Filhal katılıyoruz derlerse, 
mesele yok, yine komisyon gider. Hayır filhal 
katılmıyorum derse, bu meselenin hal mercii 
artık Umumi Heyettir. Ondan sonra, ben geri 
alıyorum demek olmaz. İstirham ediyorum; bu
güne kadar yapılan bir değil, yüzlerce tatbikat 
bu merkezdedir. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Efendim, müsaade ederseniz filhal sözünü de 
ifade edeyim: Şimdiye kadar yapılan uygulama 
şeklinde, komisyon filhal katılıyorum derse, o 
zaman bu takrir usulüne uygun olarak kanu
nun metnine madde olarak girebilecek nitelik
tedir. Dolayısiyle, Heyeti Umumiyede bu şekil
de kabulünde hiçbir sakınca yoktur mânasına 1 

| gelmiştir. Sekiz senedir bu tatbikatın içerisinde 
i her halde, çeşitli komisyon sözcülükleri, baş

kanlıkları yaparak, bu şekilde tatbik ettik. 
BAŞKAN — Efendim, ben doğru bildiğim 

yolu gösterdim. Tabiî ki, Umumi Heyetin kararı, 
herkesten üstündür, yanılmış olabilirim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, zabıtlara geçirmek bakımından 
izahında fayda mütalâa ettiğim bir hususu da
ha müsaadenizle burada tebarüz ettirmek isti
yorum. 

Filhal iştirak ediyorum sözünü, komisyon 
ne şekilde söyliyebilir? Komisyon değişik bir 
görüşe sahibolmuştur, Umumi Heyet değişik bir 
görüşe sahibolmuştur. Tabiatiyle Umumi Heye-
yetin sözü üstün gelecektir. Ama, filhal iştirak 
ediyorum dediği zaman, şimdiye kadarki tatbi
katta olduğu gibi, metnin aynen buraya geçme
si lâzımdır mânasına alınacaktır bu. Böyle alın
ması icabetmektedir ve böyle alınmaktadır. 

Mâruzâtım bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, siz söz istemişti
niz, fakat bir dakika müsaadenizi istirham ede
ceğim. 

Efendim, şimdi müzakere mevzuu olan hu
susla, biraz evvelki madde üzerinde cereyan 
eden görüşme ve alman karar üzerinde bir ince 
fark var; bu hususu şimdi tesbit ederek hemen 
tashih etmek isterim; 

Şimdi bir önerge okundu, Sayın Hilmi İşgü
zar ve Sayın Suna Tural'ın yeni bir geçİGİ mad
de ilâvesi hususundaki önergeleri. Komisyon, 
bu önergeye «katılmadığını» beyan etti. Umumi 
Heyet, bunun nazarı mütalâaya alınmasını ka
bul buyurdu. Bunun üzerine, İçtüzüğün 119 ncu 
maddesinin sarahati muvacehesinde komisyonun 
bu önergeyi geri almak hakkıdır ve arz ettiğim 
gibi, deminki tatbikat ile bu, farklıdır. Bu iti
barla, komisyon şayet Heyeti Umumiyece nazarı 
mütalâaya alınmasına karar verilmiş olan öner
geleri geri istiyorsa, bu mümkündür. Ama, 
maddenin geri alınması, tekrar Umumi Heyetin 
karariyle mümkündür. Binaenaleyh, şu anda bu 
önergeleri gerivermek mümkündür. 

Sayın komisyon., bu arada mahiyet itibariyle 
aynı olan, ama belki yüzde 30 yerine, 40 diyen, 
40 yerine 30 diyen diğer önergeleri de istiyor
sa, - ki, bunlar, Sayın Hayrettin Hanağası, Sa-

l yın Tosyalı, Sayın Ahmet Şener ve Reşit Ülker 
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ve Sayın ihsan Kabadayı'nın önergeleridir - bun
ların hepsini birden komisyonunuza verelim. 
Bu mümkün. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, istediğimiz bundan ibarettir efendim. 

BAŞKAN — Tamam, buyurun efendim, bun
ları veriyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, maddeyi değil ama. 

BAŞKAN — Maddeyi değil efendim, öner
geleri geri alıyorlar. Demin öyle demediler, 
«biz maddeyi geri istiyoruz» dediler. Tam ka
rar anında bunun mümkün olmadığını söyledim. 

Bu, yeni bir ek madde ilâvesi teklifidir. Bu 
teklif geri alındığına göre, 13 ncü maddenin 
oylamasını, bu önergeler komisyonununzdan gel
dikten sonra yapacağız. 

Şimdi 14 ncü maddeye geçiyoruz. Arz ettiği 
gibi, 13 ncü maddenin tasarıda ihtiva ettiği bü
tün ek maddeler görüşülmüş, kabul edilmiştir. 
Ancak, yeni bir ek madde ilâve edilmesi teklifi 
bulunduğu ve bu husustaki önergeler de ko
misyona verildiği için, 13 ncü maddeyi, ihtiva 
ettiği ek maddelerle birlikte bilâhara oyunuza 
sunacağım. 

Bir ek madde ilâve teklifi daha var; Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz, îlyas Kılıç müşterek 
imzalariyle, Sayın Oğuz Aygün ayrı olarak, fa
kat mahiyet itibariyle aynı teklifte bulunuyor
lar. Önergelerini okutuyorum, birleştirilerek 
muamele göreceklerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Askerî Personel Kanununa aşağıda
ki yeni ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Giresun Samsun 
Mustafa Kemal Çilesiz îlyas Kılıç 

Ankara 
Oğuz Aygün 

«Yeni Ek Madde : 
7 .7 .1965 tarih ve 645 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinde sözü edilenlerin özel muayenehane 
açmaları halinde, bunlar hakkında 645 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Önergeyi is
tiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi, komisyon tetkik et
mek için istiyor. Önerge, komisyona verilmiştir. 

Şimdi 14 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 14. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Subay ve astsubayların kademe terfi 
intibakları 

Geçici Madde 14. — Halen aynı rütbe ve 
rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri 
farklı olan subay, astsubay, uzman çavuş ve uz
man jandarma çavuşların bulundukları rütbe 
ve rütbe kıdemliliğinin gösterge tablolarında 
gösterilen kademelerine intibaklarında; 

Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe 
yükselmesine esas kabul edilen sürenin her yılı 
bir kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dâhilin
de rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine 
intibakları yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, tasarının 7 nci maddesi, verilen 
önergelerle birlikte komisyona gitmişti, komis
yonun bu hususta getirdiği teklifi erz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul tdilen önergelerin ışığı altında, madde 

7 ile tanzim edilen 141 nci maddenin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde tanzim edilmiştir. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

«Subaylardan; Harb Akademisi öğrenimini 
bitirenler, tıpta ve veterinerlikte uzmanlık bel
gesi alanlar ve diğer öğrenim dallarında dok
tora yapanlara, iki kademe ilerlemesi uygulanır. 
Bu kademe ilerlemesi, yükselecekleri rütbe ve
ya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal 
ettirilir. Ancak, albaylığa yükselenler, albaylı
ğın birinci kademe rütbesine yükselmiş sayılır
lar.» 

Komisyonun getirdiği bu 7 nci maddenin 
içinde bulunan 141 nci maddenin 2 nci fıkrasın
daki değişiklik teklifini oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, maddeyi bu kabul buyurduğunuz yeni 
metinle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununun geçici 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 
Geçici Madde 15. — Subayların, astsubay

ların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların 
rütbe, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre 
bu kanıma ekli gösterge tablolarına intibakları 
bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate 
alınarak yapılır. 

Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tu
tarları : 

a) Subay ve astsubayların; 24 . 2 . 1961 
tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ile tesbit edilen aylık tutar
larına aynı kanunla verilen tazminat, 24.2.1961 
gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 
sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Ka
nunla verilen kıt'a tazminatı ve yürürlükten kal
dırılan özel kanunları gereğince almakta ol
dukları tazminat (20 . 5 . 1933 gün ve 2183 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı müsaa
deden faydalanarak çalışacak olan tabib ve 
diş tabiblerinin, 7 . 7 . 1965 gün ve 645 sayılı 
Kanunla aldıkları tazminat hariç) ve ödenek
lerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutar
larından az olduğu takdirde aradaki fark ka
deme ve derece yükselmesi suretiyle giderilin
ceye kadar ödenmekte devam olunur. 

b) Uzman jandarmaların kendi özel ka
nunları, uzman çavuşların kendi özel kanunla
rı ve 7244 sayılı Kanımla tesbit edilen aylık 
tutarlarına 24 . 2 . 1961 gün, ve 263 sayılı Ka
nunla yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen 
avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıt'a taz
minatının da eklenmesi suretiyle elde edilen 
miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ka
deme veya rütbe terfii suretiyle giderilinceye 
kadar ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — ilk defa 
oya sunulmasında kaJbul edilen takrirlerle 

alâkalıdır bu madde. Bu bakımdan Komisyo
numuz maddeyi geri istemektedir. 

BAŞKAN — Hay, hay, tamam. Elendim, 
Komisyon, biraz evvel Yüce Heyetin kalbul bu
yurmuş olduğu önergelerle ilgilsi bakımından 
maddeyi geri istiyor. Bu talebi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddie Komisyona geriverilmiŞ-
tir. 

[Madde 16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Astsubayların rüUbe intibakları 
Geçici Madde 16. — Halen Silâhlı Kuv

vetlerde görevli astsubayların rütbe intibak
ları, kanunun malî hükümler inin yürürlüğe gir
diği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden 
itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe un
vanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast 
bir rütbenin unvanını alacak duruma düşer
lerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvan
larını muhafaza ederler. 

Süresi 
yül Eski rütfbeler Yeni rütbeler 

3. Astsubay Çavuş Astsubay Çavuş 
3. Astsubay Üstçavuş Astsubay kı

demli Çv. 

3. Astsubay Başçavuş Astsubay Üst
çavuş 

3. Astsubay Kıdamli 
Başçavuş Astsubay kıdemli 

Üstçavuş 
6. Astsubay 1 ve 2 

kademeli kıdemli 
Başçavuş Astsubay Başiçavuş 

6. Astsubay 3 ve 4 
Kademeli kıdemli 
Başçavuş Astsubay kıdemli 

Başçavuş 

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

17 nci maddeyi okutuyorum. 17 nci madde 
bir çjerçeve madde mahiyetinde olduğundan 
hepsini birden okutacağım. 
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Madde 17. — 926 sayılı Türk SilâJhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici ek 
maddeler eklenmiştir. 

Kademe terfileri hakkında geçici hükümler 
!Ek Geçici Madde 1. — 27 . 7 . 1967 gün 

ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun kademe terfii hakkındaki hüküm
leri yürürlüğe girinceye kadar subay ve ast
subayların kademe terfileri aşağıdaki esaslara 
göre yapılır. 

1. Kademe terfi şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını 

doldurmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdem

liliğinde terfi edebileceği bir kademede bulun
mak, 

c) iSicil notu müsaidolmak. 
2. Bir üst derece aylığına yükselen su

bay ve astsubaylar yeni derecelerinin 1 nci ka
demesine de yükselmiş sayılırlar. 

3. (Bir üst dereceye yükselemiyenler ile 
rütbe terfii imkânı kalmıyanlar ek gösterge 
tablolarındaki kademeler dâhilinde kademe ter
fii ettirilebilirler. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatlarının 
kesilmesi 

Ek Geçici Madde 2. — 205 sayılı Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimî 
ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olmak üzere 
18 nci maddenin (A) fıkrası esaslarına göre 
ödenecek yeni aylıkları üzerinden kesilir. 
1 . 3 . 1970 tarihi ile yeni aylıklar fiilen öden
meye başlandığı süre arasmdakiı aidat farkları, 
aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesi hükümlerine göre 
kesilir. 

Ders ücretleri tesbit edilinceye kadar 
uygulanacak hükümler 

Ek Geçici Madde 3. — Bu kanunun 150 nci 
maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta 
ve eşidi dereceli askerî okullarda ek ders saat 
için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saat 
için 25 lira ödenir. 

Ek görevle okutulan derslerin her saat için 
birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. 
Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 
250, yüksek dereceli okullar için 500 lirayı ge
çemez. 

17 . 7 . 1970 O : 1 
Sivil okullarda millî güvenlik dersini oku

tanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders 
saati için 10 lira ücret ödenir. 

Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyan 
albayların özlük ha.klan 

Ek Geçici Madde 4. — 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe 
terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girince
ye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanu
nun ek 1 nci maddesindeki şartlar aranmaz. 

Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyanlar-
dan albay olanlarla 1 nci fıkrada belirtilen süre 
içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine 
ait özlük haklan saklıdır. 

Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici 
gösterge tablosu 

Ek Geçici Madde 5. — Astsubayların, 5802 
sayılı Kanunla tesbit edilmiş rütbe ve kademele
rine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde 
gösterilmiştii'. 

926 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesi 
esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya ka
dar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır. 

926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince 
subaylığa nakledilen astsubaylar hakkında 

uygulanacak hükümler 

Ek Geçici Madde 6. — 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü 
maddesi 2 nci fıkrası gereğince, Bu kanunun ya
yımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakle
dilen astsubaylardan durumları 14 ncü madde
nin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fık
ra hükümleri uygulanır. 

Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar 

Ek Geçici Madde 7. — 4273 sayılı Kanun 
ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi hü
kümlerine göre kendilerine tahsil, ihtisas, baş
asistanlık kıdemleri verilenler haricolmak üzere 
halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli subaylardan 
durumları bu kanunun 141 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esas
larına göre kademe ilerlemesinden faydalandırı-
lırlaı*. 

İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi 
verilmiyenlere, 141 nci maddenin 2 nci fıkrası 
esaslarına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
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144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasında 
geçici hüküm 

Ek Geçici Madde 8. — 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarıla
cak g*enel kadro kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılı 
Uçuş hizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve de
ğişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı, dalgıç ve 
kurbağaadam tazminat Kanununun uygulanma
sına esas olacak albay maaşı 2 700 liradır. 

Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde 
bulunanlar 

Ek Geçici Madde 9. — Açıkta, tutuklu, firar 
veya izin tecavüzünde bulunan subay veya ast
subayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri 
ve kademe terfi işlemleri yargılama sonucuna 
kadar yapılmaz. 

Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer ol
madığı kararı verilenler ile beraet edenler, ge-

IBAŞKAN — 130 ncu Birleşimin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; sabahki birleşimde 
ısayın üyelerce verilen, komisyonca kabul edil-
omiyen, fakat Umumi Heyetçe kabul edilen, na
zarı mütalâaya alınmasına karar verilen bâzı 
'önergeler dolayısiyle bir usul tartışması çık
mış idi. Vermiş olduğumuz öğle tatili sırasın
da bu usul tartışmalarını ihtiva eden zabıtları 
tetkik ettim ve gördüm ki, Sayın Akçal arka
daşımızla bendeniz esas itibariyle aynı fikri 
müdafaa etmişiz. Ancak bunu değişik açılar
dan ve değişik ifadelerle söylediğimiz için, 
arada bir fikir ihtilâfı varmış gibi yanlış bir 
aehap uyanmış olabilir. Nitekim, aynı mahi
yette bir önerge dolayısiyle ikinci defa yapmış 

rekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden 
geçerli olmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemli
liği ve kademe terfii işlemine tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — Efendim bu madde üzerinde 
Sayın Ali Rıza Uzuner ve Baha Müderrisoğlu 
arkadaşlarımız söz istemişlerdir. Ancak, vaktin 
geçmiş olması dolayısiyle, maddenin müzakeresi 
- zaten uzun bir madde - öğleden sonra yapıla
cak. Başka söz istiyen arkadaşlarımız da var, 
onların da isimlerini kaydedeyim efendim. îlyas 
Kılıç, Salih Aygün, Hilmi işgüzar. 

Tıpkı sabahleyin görüştüğümüz madde gibi 
bu madde müzakeresinde de ihtiva ettiği bütün 
ek geçici maddeler üzerinde arkadaşlarımızın 
mütalâalarını serdetmeleri gerekiyor. 

Saat 14. 30 da tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,59 

• • 

olduğumuz tatbikatta Başkanlığın, Sayın Ak-
çal'la aynı görüşte olduğunu ve bu tatbikatın 
hem İçtüzüğün 119 ncu maddesine, hem Mec
lisimizin bugünkü kadar yerleşmiş teamül ve 
tatbikatına uygun olduğunu göstermektedir. 
Bu tavzihi yapmayı, müzakerelerin başında 
faydalı görüyorum. Ancak, sayın komisyondan 
da istirhamım, her hangi bir talebini, oylama
ya geçiş safhasından evvel bildirirlerse, bu 
gibi yanlışlıkları daha kolaylıkla önelmiş olu
ruz. Bunu da arz etmeyi bilhassa vazife saya
nım. 

Şimdi, ek geçici maddeleri ihtiva eden 17 
nci maddeyi okutmuş idini. Bu madde üze
rimde söz alan arkadaşlarımız Sayın Ali Rıza 
Uzuner, Sayın Baha Müderrisoğlu, Sayın ü-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 
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yas Kılıç, Sayın. Salih Aygün ve Sayın Hilmi 
tşgüzar'dıır. 

Sabahki birleşimde arz ettiğim gibi, bu ko
nuşacak arkadaşlar, 10 dakikalık konuşma sü
resi içinde, bir çerçeve madde olan 17 nci 
maddenin ihtiva ettiği bütün ek geçici madde
ler üzerindeki mütalâalarını, dün kabul bu
yurduğunuz bir usule göre, birlikte söyliye-
oeklerdir. 

Şimdi söz sırası Sayın Ali Rıza Uzuner'in-
ıdir, buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bütçe Plân Komisyonunda bu tasan müza
kere edilirken, üzerinde durduğum, önergeyle 
düzeltilmesini talebettiğim ve fakat reddedilen 
önergem dolayısiyle de bu tasarının kararın
da söz hakkını mahfuz tutmuş bir arkadaşı
nız olarak, ek geçici 4 ncü madde üzerinde 
görüşlerimi tekrar Yüce Heyetinize arz etmek 
İsterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 926 sayılı Kanun
la verilmiş bulunan ve 3 yıldır bu kanunun te
minatı altında uygulanagelen albaylığa terfi 
ettirilme müktesep hakları, reform niteliği 
iddiası olan bu kanunla geri alınmak isteni
yor. Yani, subaylar arasında bu yönden bir 
eşitsizlik, ek geçici 4 ncü maddesi bahis konusu 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
926 sayılı Kanunun müzakere tutanakların

dan da mesele incelendiği zaman, iddiamızın 
ne kadar yerinde olduğu anlaşılacaktır. Kaldı 
ki, esasen 926 sayılı Kanun, 6801 sayılı Ka
nunu tadil etmek suretiyle, 3 yıldan beri bu 
haksızlıkları gidermiştir. Mtekim, 6801 in 67 
nci maddesini ilga eden, 926 sayılı Kanunun 
6 ve 7 nci maddelerinde, teminat hükmü ola
rak verilmiş olan haklar, ek geçici maddede 
büyük ölçüde geri alınmak isteniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1967 tarihinden itibaren 3 yıldır albaylık 

rütbesi verilmiş ve hattâ bu rütbede 3 yılını bi
tirip, ehliyeti sicile onaylananlar 295 sayılı 
Kanuna göre kıdemli albaylığa, yani 150 liralık 
üst derece maaşa terfi ettirilmişlerdir. Böylece, 
subaylar arasında terfi kısıtlamasına ait ikilik 
ortadan kaldırıUmış idi. 

Yüce Parlâmentoca kabul edilen 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
şimdi içinden çıkılmıyacak şekilde bir çelişki 
yaratılmak isteniyor. Oysa ki, bu tasarı çelişki
leri öndiyen, sınıflar arasında dengesizliği gide
ren, haksızlıkları gideren bir temel prensip ge
tirmiştir. Ama bu noktada büyük bir haksızlı
ğın olduğu, geçici maddenin ve bundan önce ka
bul buyurulan kanun tasarısının metinleri tet
kik edildiğinde açık ve seçik bir şekilde görü
lür. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ek 1 nci maddeyle albaylığa terfi için yük

sek tahsil şartı aranırken, geçici 4 ncü madde
de : «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun rütbe terfii hakkındaki hüküm
leri yürürlüğe girinceye kadar..» kaydiyle, yani 
1967 - 1969, 1969 dâhil, yıllarında albaylığa ter
fi edenlerle 1970 ve 1971 yıllarında albavlığa 
terfi edecekler için, ek 1 nci maddedeki yüksek 
tahsil şartı aranmaksızın özlük haklan saklı tu
tulmak suretiyle büyük bir çelişkiye düsülmek-
te ve yürürlükten kaldınlan 6801 sayılı Kanu
nun statüsündeki subaylar arasında dahi eşitsiz
lik getirtmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ek geçici maddeyi 
tadil eden bir önergeyi Yüksek Başkanlığa sun
muş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlaran, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun getirdiği terfi sistemi içinde, her 
subayın sıradan albaylığa terfi imkânı yok. Ya
ni, ancak gerekli ehliyet şartı, liyakati, kadro 
imkânlan bunu hudutlamaktadır. Şu halde, 
menşei ne olursa olsun, ehliyeti bulunan, hizme
te yararlı, zaman içinde ihtisas sahibi olmuş ve 
ordu personeli bakımından vazgeçilmez bir un
sur haline geçmiş kimselerin daha önce verilmiş 
ottan haklarını bir kanunla hudutlamak müm
kün değildir. Kaldı ki, bu kanun, bu hudutlama-
yı da haksız şekilde yapmaktadır. 

6801 sayılı Kanuna göre, yalnız yarbaylığa 
kadar yükselmeleri öngörülenlerin bir kısmı (ve 
isabetli bir görüşle, buna katılıyorum; ama yal
nız bir kısmı; bundan doüayı muhalifim bu gö
rüşe.) Albaylığa yükselme imkânına sahibolu-
yor. Düşününüz ki, bunun gerisinde kalan su
baylar, büyük bir hayal kınklığı içine düşecek
ler, vazifelerindeki verimlilik azalacak ve bu ka-
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rarın hakla, adaletle bağdaşması haklı olarak 
tartışma konusu olarak devam edecektir. Çok 
liyakatli, çok kabiliyetli, çok ehliyetli bir kim
senin yükselmesini öngören gerek 657 ve gerek
se 926 sayılı kanunları tadil eden bu tasanda, 
(bu kaJbîl handikapları kaldırmak mecburiyetin
deyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönden biz geçici 
maddeyi şöyle teklif etmiş bulunmaktayız : 
«Mülga 6801 sayılı Kanun statüsündeki subay
lardan albaylığa yükselebilmek için, bu kanu
nun ek 1 nci maddesindeki şartlar aranmaz. 

Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyanlar-
dan albay olanlarla, bundan sonra albay olacak
ların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hakları 
»aklıdır.» 

Zannederim ki, böyle bir teklif, bir reform 
niteliği taşıyan bu kanunun esprisine uygun 
olacaktır. Bir zümrenin bir kısmını terfi ettir
mek, diğer kısmını «kanunla terfi edemezsin» 
diye sınırlamak, hudutlamak haksızlık yaratmış 
olacaktır. 

Bu konu, Bütçe Plân Komisyonunda müza
kere edildiği zaman tarafımdan da dile getiril
mişti ve bâzı değerli arkadaşlarım da bu görü
şe katılmıştı. Ama itiraf edeyim ki, Komisyon 
fbu kanun tasarısını süratle görüşüp biran evvel 
tatbikata intikal ettirmek bakımından ve o za
manki mevcudun az olması bakımından, bu hak
lı ve yapıcı, kanunun temel esprisine uygun 
olan teklifimizi uygun bulmamıştır. 

Ama gerekirse önergem okunduğu zaman da 
önergemi izah etmek sadedinde daha geniş ma
ruzatta bulunarak, bu haklı dâvayı Yüce Parlâ
mentonun, Yüce Millet Meclisi üyelerinin kabul 
buyuracağı inancını taşımaktayım. Aksi bir dav
ranış, bizim haksız bir karar aldığımız neticesi
ni verecektir, hukuka aykırı bir karar almış ola
cağız. 

Değerli arkadaşlarım, bir anayasa tartışma
sı yapmıyoruz. Bu Anayasa tartışması konusun
da bâzı arkadaşlarımız fazla hassasiyet gösteri
yorlar. Ama bendeniz bilvesile buradan da arz 
ettiğim gibi, meselelere milletin temsilcileri ola
rak başlangıçta Anayasa açısından bakmayı da 
en başta gelen bir görev sayarız. Ben bunu bir 
Anayasa meselesi olarak takdim etmedim. De
ğerli arkadaşlarım, bunun Anayasa ile ilişkisini 

görüyorlarsa lütfeder gelirler, burada Anayasa 
yönünden meseleyi tahlil buyururlar. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, on dakikanız 
doldu efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Burada geçici bir madde olarak bu geçici 4 
ncü maddeyi tedvin ediyoruz. 800 - 900 veya 
1 000 civarında mevcudu olan bir sınıfın hak
ları bahis konusudur. Bunların içinde 50 - 60 
kişiye bir işlem yapmak, diğerlerine ise farklı 
bir işlem yapmak - zannederim ki, aziz kardeş
ler, Anayasanın temel esprisine de aykırı düşer. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkür ederim. 

Teklifimizin kabul Duyurulmasını bilhassa 
istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu? 
Yok. 

Snym îlvas Kılıç, buyurunuz efendim. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Burada 926 sayılı Kanunun daha evvel ya

pılan tadilâtında, orduya yedek su/baydan tez
kere bırakmak suretiyle intikal etmiş olan su
baylardan yarbaylığa kadar yükselmiş olanla
rın, albaylığa terfi etmeleri kabul edilmişti Bir 
reform kanunu niteliğinde olan, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun son tadilâtın
da ; bu hususun tekrar yarbaylıktan yukarı çık-
mıyacak şekilde dondurulması karşısında, bu
nun hukukî izahını anlıyamadığımdan, neden 
böyle olduğunu öğrenmek için söz almış bulu
nuyorum, bu bir. 

İkincisi; bir müktesep hak mahiyetine gel
miş olan bu hakkı, bir kısmının almış olması, 
arkadan gelenlerin alamamış olmaları karşısın
da bunun izahında müşkülât çektiğim için söz 
almış bulunuyorum. 

Üçüncüsü; Millet Meclisi olarak verilmiş bir 
hakkın devamında ordu için bizim bilmediğimiz 
ve düşünemediğimiz bir sakınca yok ise, bu hak
kın verilmesinin yerinde olduğunu savunmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Şu kanaatteyim ki, şahıslar bir müesseseye 
girerken, bâzı hakları alabileceklerini ve bâzı 
mevkileri ihraz edeceklerini peşinen kabul ede
rek girerler. Şimdi bunlar da orduya girerken 
kendilerine bir hudut tanınmış ve bir zaman 
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sonra bu hudut bir merhale daha ileriye götü
rülmüştür. Bugün ise geriye getirilmiş olması 
karşısında, psikolojikman olduğu kadar, huku
kî bakımdan da sakıncalı olacağını gördüğüm 
için, bu hususun düzeltilmesi yolunda vermiş 
olduğum önergenin de desteklenmesi hususun
da arkadaşlarımı uyarmak için ve aydınlatmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Binaenaleyh, müktesep haklara riayet, hu
kukun bir kaidesi olduğuna göre; ben bu hak
kın tekrar verilmesini ve bu kanuna alınmama
sını istiyorum ve arkadaşlarımın vermiş oldu
ğum önergeye iltifat etmesini temenni ediyo
rum. 

İkinci bir husus muhterem arkadaşlarım : 
Askerî öğretmenler, orduyu özel mekteplerinde 
yetiştiren insanlardır. Bunlar Harb Okulundan, 
Harb Akademisinden, Kara - Deniz - Hava harb 
okullarına, Kara - Deniz - Hava liselerine, ast
subay okulları ile sınıf okullarına kadar ders 
veren ve ordu lisan okulu ile istihbarat okulun
da hocalık yapan asker kişilerdir. Bu kişilerin 
de, subaylıktan sonra bir yüksek tahsil gördük
lerine göre, hiç olmazsa iki kademe ilerlemesi 
yapmak suretiyle iki senelik bir kademe sıçra
masının bunlara kabul edilmesi, diğer bu mi
sil sınıflara verilmiş olan haklar arasında bir 
muvazene sağlaması bakımından da iyi bir teş
vik unsuru olacaktır. 

Şimdi, yüksek komisyon tarafından denebi
lecektir ki, «Efendim bunlara ders ücreti veri
liyor. Binaenaleyh, mesele böylelikle halledil
miştir.» Fakat askerî okullarda ders ücretleri, 
sivil okullarda olduğu gibi, fazla verilmek su
retiyle bunun bir kısmının ücrete bağlanması 
pek pratik olmıyan ve tatbikatta pek işlemiyen 
bir usuldür. Sivil okullara verilen Millî Savun
ma dersi hariç; ben bugün Harb Okulunda ders 
ücreti bakımından para alan öğretmenin, (Üni
versiteden buraya gelen öğretim görevlileri ha
riç) bir veya iki tane olduğunu zannetmiyorum. 
Şayet yanılıyorsam, bu hususta komisyonun ay
dınlatıcı bilgi vermesini temenni ederim. Kule
lide de böyledir. Yani dışardan alınan hocalar 
hariç, üniversite ve yüksek okullardan gelen 
hocalar hariç, kendi bünyesindeki öğretmenle
rin fazla ders ücreti aldıklarını zannetmiyorum 
almış olsalar dahi, belki bir okul için iki veya 
üçü geçmediği kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, buradaki ders ücreti, sivil okul
larda olduğu gibi çalışmıyacaktır. Meselâ, bu
gün Millî Eğitim Bakanlığı içindeki bütün şube 
müdürleri, umum müdürlerin büyük bir kısmı 
okullarda ders vermek suretiyle bu haktan isti
fade ederek ders ücreti alabilirler ve almakta
dırlar. Ama, bu sistem askerî okullarda pek ça
lışmamaktadır. Burada yüksek tahsil de gör
müş olan bu arkadaşların - diğer maddelerde 
olduğu gibi - bu tahsilleri karşılığı olarak iki 
kademe ilerlemeleri, yani iki kıdem vermek su
retiyle bu işin halledilmesi, hem psikolojik, hem 
çalışmayı teşvik ve hem de kaybolmuş olan bir 
hakkın bu reform kanunu ile teslim edilmesi ba
kımından gerekli olduğuna inanıyorum. 

Bunlar yalnız öğretmen olarak da çalışmı
yorlar; öğretmenliğin haricinde ve ona yan ola
rak daha birtakım vazifelere de iştirak etmek
tedirler. Bu vazifeler sırasında nöbet tutarlar, 
parasını almazlar. Fazla mesai yaparlar - bili
yorsunuz orduda fazla mesai usulü yoktur - pa
ra almazlar. Okulların yürütme hizmetlerinin 
birçoklarına da iştirak ederler ve bunun yanı-
sıra tercümanlık, mütercimlik yaparlar ve kayıt 
kabul işleri ile meşgul olurlar. Hulâsa, bir su
bayın meşgul olması lâzımgelen yan işleri de 
öğretmenliğe inzimam ederek yaptıkları için 
burada iki kademelik bir terfiin verilmesinde 
büyük bir sakınca yoktur, fakat büyük bir fay
da vardır. Bu suretle, hem adalet tecelli eder 
ve hem de hakları verilmiş olur. Dolayısiyle de 
bunları çalışmak bakımından teşvik etmiş olu
ruz. Onlardan vazife isterken, «Vazife istiyor
sunuz. Ama hakkımızı vermiyorsunuz» gibi bir 
fikri, sübjektif olarak dahi akıllarından geçir
melerini bu suretle önlemiş oluruz. 

Bu bakımdan, verilmiş olan önergelerimize 
iltifat edilmesini temenni eder, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz. 
SALİH AYG-ÜN (AmaJsya ) »ayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını; 
Biz Personel Kanununun, askerlik mesleği

nin özellilkleriaıe göre tanzim edildiği kanısında
yız. Bu bakımdan, üniversite tahsili görmüş, mes
leğe ihtisabetmıiş Ibütün arkadaşlarımız, bu ka
nun tedvin edilirken durumları dikkatte alına
rak tanzim edilmiş gerekli kademe ve ilerleme
leri kendilerine verilmiş bulunmaktadır, 
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Biz anlamıyoruz, hâlâ arkadaşlarımız bası 
külfetleri 'getirmeyi teklif ediyorlar. Sivil mes
lekte 'bulunan arkadaşlarıyla askerlikte çalışan 
aynı meslek sahipleri arasında bir fark olacak
t ı r ; ama (bu farkı (bir uçurum (haline getirmeye 
*de kimsenin (hakkının "bulunmadığını, şu kürsü
den 'bir milletvekili olarak açıkça ifade etmekte 
fayda mülâhaza ediıyorum; Ibu 'benim vicdani ka-
nıaatimdir. Yalnız Ibiır hususa işaret etmek için 
çıkmıştım. Ama (bâzı arkadardarımızın 'mütema
diyen 'bu uçurumu arttırmaya ça'lışmalaa, (bana 
'bu girizigâihı yaptırmak zorunluluğunu yüklsi-
miş bulunmaktadır. 

Benim üzerinde durmak istediğim husus, bil-
lıassa Millî 'Savunma 'Bakanlığının ve ilgili ko
misyonun dikkatini çekmek istediğin nokta 
'şudur: 'Geçici 3 ncü maddedeki, ders ücretleri, 
'sivil, oku'Malki ders ücre'tlerijne göre 'bugün he-
mahenk (haldedir. 

Ancaik, 'bu üst eklerimi açıklayabilmek idn "bi
raz geriye dönmek zorundayım. (Millî ;öaviüima 
dersi veren arkadaşlarımız, yıllarca orLa öğre
timde öğretmenlik yapan arkadaşlarımız 10 lira 
ders ücreti almalarına rağmen, 2 şer lira ders. üc
reti almak suretiyle yıllarca Millî Savunma dersi 
okutmuşlardır. Eğer 'bu kanun 'bu şelküıda çıkar
sa yarın, Maarif Bakanlığında herhangi (bir şe-
kilide ders ücretlerinin artırılması veya eksiltil-
mesi icaJbederse - fc;f Ibiz artırılması üzerinde du
ruyoruz - artmak icabederse, askerî yüksek okul
larda 've askerî liselerde ve diğer okullarda 'öğ
retmenlik yapan öğrenmen arkadaşlarımız, <bu 
kanunun şümulü içerisinde kalacaklar, ta ki bu 
madde değişinceye kadar siviı! arkadaşlarından 
az ücret alacaklardır. 'Onun için, (kanunun ıra 
şekilde tedvin edilmesini uygun bulmuyoruz. 

'Ben - 'ÜJİuıp 'bakıımından belki (hatalı olabilir -
bir madde tedvin ettim: «Orta dereceli ve yük
sek askerî 'okullarda ders okutan öğretmen arka
daşlarımız, Millî (Eğitim Bakanlığında orta de
receli okullarda ve yüksek okullarda ders oku
tan öğretmen aı'ka'daşlariyla aynı seviyede ücreo 
alırlar,» şeklinde madde tedvin edibime, madde 
Tbir elastikiyet kazanır. ıDolayısiyle Maarif Veka-
letindeki ücret artmalarına paralel olarak as
kerî ortaokullarda, liselerde ve askerî yükseli 
•okullarda ders okutan öğretmen arkadaşlarımız 
da buna paralel 'olarak Millî 'Eğititm Bakanlığı
nın saat başına tâyin ettiği ücreti almak sure'tiy-

17 . 7 . 1970 O : ?, 

lü ''.ir sudanna io itadan kalkar ve dolayısiyle ge
çici 4 ncü maddenin değiştirilmesine lüzum hâ
sıl olmadan maddenin elastikiyeti muvacehe
sinde mesele halle'di'lmiş olur kanaatindeyiım. 

Bu güi'üsnıe uygun olarak foir takrir takdim 
ediyorum, eğer Komisyon iltifat (buyurursa ha-
kBaten arkadaşlarımızın durumu da sivil okul
la da'ki duıumla hemalhenk hale gelmiş olur ve 
aralarındaki ihtilâf kalkar. 

Maruzatını bundan ibaret. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın. Hilmi İşgüzar. 
MİIAVyt İ^ClÜZâS, (Sinop) — Sayın Başkan, 

nnMo-'era arkadaşlarım; 
17 nei madde ile g'ötMlen gerici ek madde

lerden bir ikisi üzermde ben de görüşlerimi arza 
çalîşaeağnv». 

Bühassa ele geçici 3 ncü maddede; «Eu ka-
ırnnnn İTO ııoi madde i hükümleri uygulanınca
ya İsadır orta ve e«id:i. dereceli askerî okullar
da ek ders saati için 10, yüsek dereceli okularda 
ek ders saaU için de 25 lira ödenir» hükmü üze
rinde kınaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Göocm Ji.'neviVİe l i r kanım çıkarmıştık; Millî 
Eğlti-n H;kanbğı ilo ilgili bizi okullarda ve or
ta dereceli okullarda, yüksek okullarda vazife 
alan öğretmen arkadaşlarımızın beher ders saati 
için ödenmesi lüzumlu olan ücretlerini tesbit 
elen kamın ta-jarıcL,, Ö kanun tasarısında şimdi 
buraya getirilmiş olduğu gibi, ne 10 lira, ne de 
2lj lira gibi bugünün şartlarına hiç de uygun ol-
mıyın »idLLarlar vardır. Esasında bütün askerî 
okullarda askerî disiplinin sağlanmasında, millî 
ruhu asker olan eğrenieilere aşılamada ve onla
ra gerekli moral düzenini getirmede büyük kat
l ı lar ı olan fakülte ve yüksek okul mezunu öğret
menlere ders saatine 10 lira gibi bir parayı bu 
mai lenin içerisinde görmek bizi üşmektedir. 
Memleket şartlardın dikkate alacağız. Memleke
tin malı imkânlarını da göz önünde bulundura
cağız, buna rağmen de müesseseler arasındaki 
sosyal dengeyi, ücrette eşitlik ilkelerini hiçbir 
saman zedelemiyeceğiz. 

Eara, Danin, Hava Ilarb akademilerinde, 
har") okullarında ve liselerde bugün halen fiilen 
do; s verem öğretmenler yüksek okullardan nıc-
s:m olas?, a-ıkcn dereleri veren meslek öğretmen
lerinin dışında, öğretmen smıfmdan olan subay
lardır İd; bunlara biz askerî öğretmenler diyo-
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rus. Bu öğretmenlerin bütün hakları askerî per
sonel kanunu tasarısı içerisinde kendilerinin de
ğeri ölçüsünde ele almma-İTğı gibi, clera mat üc
retlerinde de bu, dikkatten kaçmıştır. Bu yönü 
ile biz bu maddenin değiştirilmesi idıı bir tadil 
teklifini Yüce Başkanlık Divamna sunmuş bu
lunuyoruz. Orada bugünkü geçim .sarılarını da 
dikkate almak suretiyle kanunla-ÜU dul^:a ihti
yaçlara göre düzenleneceğini, «amanın tempo m-
na uygun kanunların çıkarılması ilkelerini düşü-

* nerek 10 liranm 2b, 25 liranın da 40 lira ola.-.'ak 
düzeltilmesi hususunda bir teklifimiz olmuştur. 

Kaldı ki, asistanlara ve öğretim görevlilerine 
geçen dönem çıkarılan kanunda 40 lira yaat ba
şı ücret verileceği, doçentlere 70 lira, profesör
lere de 100 lira saat başına ders ücretinin veri
leceğine dair kamın tasarısı bu Meclisten çık
mış ve bütün iktidar kanadına mensubolan s^-
cü arkadaşlarımız da bu kanun tasarısının lebin
de konuşma yapmışlardı. O manian biz :*0Q lira
nın, 120 liranın çok olduğunu ve 70 iJâ 75 lira
nın normal olduğunu beyan etmiştik. Bugün de 
bu 10 liranın ve 25 liranın eok düşük olduğunu 
beyan etmek zorunda kalıyorum. Sivil okullarda 
millî güvenlik dersini okutan a^ker öğre'rıen 
arkadaşlarımızın da durumları bu aVvklan ders 
ücreti ile gerçekten gülünç hale gelmektedir. 
Bizim teklifimiz kabul edildiği takdirde tah-ıin 
ederiz ki, bu biraz olsun düzelmiş olur. 

Bu konuya bu şekilde temas ektikten son-"a 
ek geçici 4 njü madde üzerinde de zamanmm 
almamak kayıt ve çar ti ile bir - iki kelime söy
lemek istiyorum. Bilhassa askerlik kanun?an 
çıkarılırken kabiliyete, sicile, askerî bilgiye 
önem verildiği gerekçesi gösterilmiştir. Asker
lik meslekine girmiş olan 6801 sayılı Kanuna ta
bi olan subay arkadaşlarımız vardır. IVu subay 
arkadaşlarımızın askerlik raeslskkıs gin•.; teber
lerinin başında en son onlar için yilksdmo yori 
albaylık olarak kafalarında yar eliiği i'in al
baylığa yükselebilmek arzusu ile bu meslekte 
kalmışlar ve bu meslekin içinde bütün subaylar 
gibi kendilerine düşen vazifeleri yerine getirmiş
lerdir. Şimdi ek geçici 4 ncü madde 926 sayılı 
Kanunun zaten bunlara vermiş olduğu hakları 
ortadan kaldırmakta, geçici 1 nri madde de al
bay olabilmek için yüksek okul, fakülte mezunu 
olma kaydını ileri sürmek suretiyle, daha önce 
liseden mezun olmuş subay arkadaşlarımız ordu 
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j içinde kaldığı için, bu kanun kabul edildiği tak-
r d irde bunla::n albay elmaları da ortadan kaldı-
I rdıîTiş olacaktır. Daha önce kabul edilmiş olan 
! 92o sayılı Kanun - ki, buradan geçmiştir, Büyük 

Hile t Meclisi bunu kabul etmiştir - bu arkadaş
ların haklarını kendilerine teslim etmiştir. Şim
di. getirilen tasarı, ek geçici 4 ncü maddesi ile 

I bu arkadaşların kendi müktesep haklarının tama-
İ men ellerinden alınmakta ve bu kanunun bilhas-
1 sa terfi hakkındaki hükümlerinin yürürlüğe 

girmesinden sonra hiçbirinin albay olmıyacağı, 
albaylığa kadar yükselemiyeceği ortaya konmak-

i tadır. Biz bunu kanun tekniği bakımından oldu
ğu gibi müktesep hakların yokedilmesi yönün-

j den, hukukî anlayışı bakımından da yerinde gör
ülüyoruz. 

] Esasında askerlikte bilhassa terfiler sicil 
esasına, kabiliyete, basanlarına göre yapıla-

I cağına göre, sicil almıyan, /başarılı vazife gös-
j termiyen ve askerî bilgiden mahrum olaaı in-
I sanlar, isterse 6801 sayılı Kanunun dışında ve 

bu kanunun içindeki de subaylar olsun, terfi 
edemiyecektir. O halde kabiliyet ©sasını re-

i form kanunları kabul ettiğine göre, niçin bu 
j ek geçici 4 ncü madde ile bu arkadaşlarımızın 
I kendi terfi imkânlarını ellerinden alıyoruz, 
I ya da müktesep haklarını ortadan kaldımyo-
) ruz? Tahmin ederiz ki, sayıları 700 ile 800 ü 

geçmiyen bu arkadaşların ordu içerisinde ge-
çirdikleri süre içerisinde iktisabettikleri hak-

ı lan alınırken bunların uzman hale geldikleri-
j ni, gerçekten ordunun muhtelif saflarında ye-
| tpmiş kaliteli eleman olduklannı da unutmamak 
j mecburiyetindeyiz. Uzmanlara bundan sonra 
j ordu içerisinde daha çok ihtiyaç duyulacak

tır. Biz bu kanunu kabul ettiğimiz takdirde 
bu arkadaşlanmızm hepsini moralmam bozacak 
ve maneviyatlarını hırpalıyacak, kendilerinin 
bağlı oldulklannı kendi kafalanndaki idealle
rini sarsmış olacağız. 

Kaldı ki, bunlar için general olma durumu 
da yok. Bütün askerlerin kafalanndaki son 
idealleri, son varış noktalan general olduğu
na göre hiç değilse 700 - 800 ü geçmiyen, sicil 
ve bilgi esasıma göre terfi etmeleri imkân dâ-

j dilinde olan bu arkadaşların bu ek geçici mad-
i denin dışında tutulmak suretiyle eski haMa-
I nnın ellerinden alınmamasını Yüce Meclisin 
! temin etmesi lâzımdır. 

— 551 — 



M. Meclisi B : 130 

(Bendeniz bu ıbakumldan ek geçitai 4 ncü mad-
ideyi daha önce çıkarılan 926 sayılı Kanunun 
nuhuna, Anayasa ilkelerine, insan haklarına 
ve hukuk tekniğinin getirdiği müktesep hak 
müessesesine tamamen aykırı gördüğüm için 
»öz almış bulunuyorum. Muhterem arkadaşla-
nımız bu konulda önerge vermişlerdir, o öner
gelerin lehinde oy kullanmamızı ve bu madde
nin buradan çıkarılmasını bilhassa istirham 
öder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen yoktur. 17 ncıi madde içinde yer alan... 

RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Söz iisti-
yioruim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı söz istedi
niz? 

RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Evet. 

ıBAŞKAN — BuVurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de-
ğerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde fikirlerini beyan eden ar
kadaşlarımız daha ziyade M ek geçici madde 
üzerinde durdular. Bunlardan birlisi ek geçici 
3 ncü madde. Bu madde ek ders ücretlerini 
tanzim etmektedir. Ek ders ücretleri bu mad
dedeki ifade ile sarahaten belli olduğu şekil
de bu ücretleri tanzim edecek esasların yürür
lüğe konulmasına kadar devam edecektir. 

Yine maddede belirltildiği gibi, bütçe ka-
nunlariyle ek ders ücretlerinin ne olacağı her 
yıl tesbit edilecek ve gerek sivil sektörde ve 
gerekse askerî okullarda ek ders ücretinin ne 
olacağı bütçe kanunlariyle tesbit edilinceye 
kadar geçici mahiyette 1971 yılı başına kadar 
tatbik edilmesi lâzımgelen esasları getirmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla değerli arkadaşlarımı
zın ileri sürmüş oldukları endişelere mahal yok
tur. Gerek sivil okullarda ve gerekse askerî 
okullarda bir muvazene halinde, birbirine para
lel olarak bu ders ücretleri her yıl bütçe kanun
lariyle tesbit edilecektir. Bu itibarla bu madde
de herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç 
yoktur. 

Ek geçici 4 ncü madde üzerinde değerli ar
kadaşlarımız, yedek subay olan, halihazırda or
du saflarında bulunan personelin durumu ile 
ilgili fikirlerini belirttiler. Yedek subay olarak 
teskere terketmek suretiyle orduda kalmış bu-
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lunan personelin eski kanunları gereğince yar
baylığa kadar yükselebilecekleri tesbit edilmiş 
idi. Daha sonra Personel Kanununda yapılmış 
olan değişikliklerle derecelerinin 1 ve 2 üst ka
demesinden maaş alma esası kabul edildikten 
sonra 926 sayılı Kanunun tedvini sırasında bu 
personelin de bulundukları derecede üst kade
melerden maaş almaları esası kabul edilmiştir. 

657 sayılı Kanunla her tahsil derecesi için 
muayyen bir tavan tesbit edilmiştir ve bu ka
nunla yine derecelerin ne suretle tesis olunacağı " 
ve intibaklar belirtilmiştir. Buna paralel ola
rak halen müzakeresi yapılmakta bulunan ka
nunda da eski sisteme uygun olarak yarbaylığa 
kadar yükselme esası kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi, bu sistemde her yıl bir kade
me ilerlemesi mevcuttur. Derece yükselmesi gö
revle ilgilidir. Pozisyonun önemine göre değiş
mektedir. Yedeksubaylıktan orduya geçmiş bu
lunan personelin, eskiden olduğu gibi ordu saf
larında yarbaylığa kadar yükselmesi esası yeni 
kanunda da kabul edilmiştir. O arada haliha
zırdaki kanun, 4273 sayılı yedeksubaylarla ilgili 
Kanunun yürürlüğünü 31 Ağustos 1971 tarihine 
kadar uzatmakta olduğundan, bu tarihe kadar 
halen yedeksubay olarak orduya intikal etmiş 
ve subay olarak görev yapmakta bulunan kişi
ler, bu kanunun 31 Ağustos 1971 tarihinde yü
rürlükten kaldırılmasına kadar, yarbaylıktan al
baylığa terfi edebilecek durumda iseler, müddet
leri gelmiş ise, sicilleri müsait ise, bu terfie hak 
kazanmış olacaklardır. Bundan sonraki devreye 
kalacak olanlar bu madde hükmüne göre, eski
den olduğu gibi, en son rütbe olarak yarbaylık 
rütbesinde kalacaklardır. 

Bu ek geçici maddeye göre, daha evvel ordu 
saflarında yedeksubaylarm muvazzaf hizmetler
de mütenazır bir şekilde ve muvazeneli bir şekil
de görev yapmalarını temin maksadiyle tesis 
edilmiş bulunan prensiplere uygun olarak, yar
bay rütbesine kadar ancak yükselebilecekler ve 
bu rütbeden emekli olacaklardır. Madde yerin
dedir. Ordu içerisinde tesis edilmiş bulunan 
prensiplere, hiyerarşiye uygundur, bu itibarla 
her hangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç 
yoktur. Bu şekilde kabulünü istirham eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 17 nci maddenin içinde yer 
alan bütün ek geçici maddeelri sabahki birle-
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simde okutmuştum. Bu itibarla yeniden okut
muyorum. 

Ek geçici madde 1 üzerinde her hangi bir 
değişiklik önergesi yoktur. Bu itibarla maddeyi 
olduğu gibi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 2 üzerinde de her hangi bir 
değişiklik önergesi yoktur, bu itibarla maddeyi 
olduğu gibi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 3 üzerinde 2 tane önerge 
vardır, bunları sırasiyle aykırılık derecelerine 
göre okutuyorum. Evvelâ Sayın Salih Aygün'un 
önergesini okutuyorum. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız izah ettiler, tatmin oldum, ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, önerge gerive-
rilmiştir. 

Şimdi Sayın Hilmi İşgüzar ve Sayın Suna 
Tural'ın önergelerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Personel Kanununun ek geçici 3 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 
£ inop Ankara 

Hilmi İşgüzar Suna Tural 

«Ek gîçici madde 3. — Bu kanunun 11 nci 
maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta 
ve eşidi cereceli askerî okullarda ek ders saati 
için 25, yüksek dereceli okullarda ek ders saati 
için 40 lira ödenir. 

Ek görevle okutulan derslerin her saati için 
1 nci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. 
Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda 625, 
yüksek dereceli okullar için 1 000 lirayı geçe
mez. Sivil okullarda millî güvenlik dersi oku
tanlara, özel kanunları çıkıncaya kadar her ders 
saati için 25 lira ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek geçici madde 3 ü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 4 üzerinde iki tane önerge 
vardır. Bunları da sırasiyle okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanunu

nu değiştiren ve bâzı maddeler eklenmesini ön
gören tasarının ek geçici madde 4 ünün şifahen 
arz edeceğim sebeplerle aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

«Ek geçici madde 4. — Mülga 6801 sayılı 
Kanunun statüsündeki subaylardan albaylığa 
yükselebilmek için bu kanunun ek 1 nci mad
desindeki şartlar aranmaz. 

Ek birinci maddedeki şartları haiz olmıyan-
lardan albay olanlarla, bundan sonra albay ola
cakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hak
ları saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyle ilgili diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Samsun 
Nihat Kale llyas Kılıç 

«Ek fıkra : 
Ek 1 nci maddedeki şartları haiz olmıyan-

lardan albay olanlarla bundan sonra albay ola
cakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hak
ları saklıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 
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Ek geçici 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici 5 nci maddeyi oyunusa sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy eni er.,. Kabul edil
miştir. 

Ek geçici 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici 8 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA PJFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu mad
de daha evvel geri aldığımız önergelerle ve 
maddeyle ilgili. O bakımdan bunun da komis
yona iadesini istiyoruz, 

BAŞKAN — Efendim, evvelce kabul edilen 
önergelerle ilgili görüldüğü için, komisyon ek 
geçici 8 nci maddeyi geri istiyor. Bu taleplerini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler,.. Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 9 ncu maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi yeni ek geçici madde talepleri vardır. 
Bir tanesi Sayın Komisyondan gelmiştir. Bun
ları sırasiyle okutacağım. Evvelâ Komisyonun 
önergesini okutuyorum. Bu suretle belki diğer 
önerge sahibi arkadaşlar da tatmin edilmiş ola
rak önergelerinden vazgeçebilirler. 
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11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun hü
kümlerine göre emekli olanlara, emekli aylığı
na hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üze
re, bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre he-
sabedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek 
farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplanma
sında bu kanunda gösterilmiş olan aylıklar dik
kate alınarak hesaplanacak farklar 1 . 3 . 1971 
tarihinden sonra kendilerine ödenir. Ancak, 
bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek 
emekli aylıkları, emekli aylıklarında genel bir 
artış yapılıncaya kadar, muvazzaf emsallerinin 
aylıklarından her türlü kanuni kesinti sonucun
da eline geçenden fazla olamaz. 

11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla 
'değiştirilen 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi 
(f) bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı 
madde hükümleri saklıdır. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
burada birtakım kanunların isimleri ve birta
kım tâbirler geçiyor. Sayın Komisyon acaba, 
bir sakınca yoksa veya hazırsa bir açıklama ya
pabilir mi? Çünkü rey verirken bunu bilmemiz 
lâzım. Ben şahsan anlıyamadım. 

BAŞKAN — Bir tek kanunun adı geçiyor 
efendim. 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Ka-
nun, diyor. Ötekisi 926 sayılı Kanun, zaten her 
zaman meşgulüz. Bunlar var, yani bunu açıkla
sınlar diyorsunuz? 

Sayın Danışman bu kanunun açıklanması 
mümkün mü? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Son çıikan kanun, 
emeklilikle ilgili kanun. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Asutay, sizin de bir sorunuz 

varsa buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 

sorum var Sayın Başkan. 
Komisyon, imzalarını gördüğümüz veçhile 

21 kişi. Komisyon adına yalnız imzası bulunan 
Sayın Danışman bir tadil teklifinde bulunur. 
Bizce, Komisyon bir tadil teklifinde bulunurken 
tüm komisyon âzalarının ittifakına yakm bir 
muvafakatin alınması lâzım. Acaba bu tadil 
önergesi veya ek önerge verilirken, bu komis
yon âzalarının ittifaka yakın bir muvafakati 
alınmış mıdır, yoksa Danışman yalnız kendi gö
rüşünü Meclise kabul ettirebilmek esasına daya-

ÎMillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı» na aşağıdaki maddelerin ek geçici 
maddeler olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu adına Sözcü 
^ M. Kemal Yılmaz 

Ek geçici madde 10. — 1 . 3 . 1970 tarihi 
ile 28 . 2 . 1971 tarihi arasında bağlanacak 
emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33 
ncü maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğün
den önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir. 
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nan şahsı adına mı bir önerge vermek yeteneği j 
ve yeterliğindedir? Bu hususun açıkaıımasmı 
arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu Komisyon
dan müsaade ederseniz sormıyalım. Çünkü Ko
misyonda alınmış olan bir kararın g'srakli nisap 
bulunarak mı alındığı, yoksa bulımmıyarak mı 
alındığı konusu Meclis Umumi Heyetinde tartı
şılacak bir konu değildir. Ancak içtüzüğün 44 
ncü maddesinin son fıkrası, nisap bulunmadığı 
takdirde encümen namına söz söyliyen zat, yal
nız maddenin encümene iadesini teklif edebilir, H 
hükmünü ihtiva etmektedir. Binaenaleyh bu ! 
hükmün mefhumu muhalifinden, böyle bir tek
lif ile karşılaştığımız takdirde, bunun komisyo
nun gerekli ekseriyeti ile, yoni İçtüzüğün 32 nci 
maddesine göre üçte bir ekseriyetle alınmış ol
duğunu peşinen kabul etmek durumundayız. 
Buna rağmen, şayet her hangi bir milletvekili
nin içinde böyle bir şüphe var ise, bunu Umumi 
Heyette bir tartışma konusu yapmak yerine, ko
misyonların çalışmasını denetlemekle görevli 
olan Başkanlığa müracaatta ve şikayette bulun
ması gerekir. Aksi takdirde Umumi Heyet mü
zakerelerinde her an karşılaşacağımız böyle bir 
taleple müzakereleri bir adım dahi ileriye götü
remeyiz, Biz bunu gerekli nisap ile alınmış ka
bul ediyoruz, 

Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, müsaade eder misiniz? Biz Komis
yonun ekseriyet meselesini dikkate almasak bi
le, bu teklif komisyon kararı mıdır, şahıslarına 
mı aittir? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Komis
yonun diğer azalarına haber verilmiş midir, ek
seriyet meselesini düşünmesek bile? 

BAŞKAN — Tamam efendim, Verilen öner
genin altındaki yazılı olan ibare ve imza şöyle; 
«Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Kemal Yıl
maz» imzası ile verilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen
dim, sözcü ama komisyon adına verilmiş bir 
önerge olarak kabul etmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, Yani arz etti
ğim gibi, Komisyonda gerekli çoğunluk olma
dan bu karar alınmıştır, bunu tahkik edin gibi 
bir şikâyetiniz varsa bunu lütfen Meclis Baş
kanlığına yapınız. 

Şimdi zannediyorum Sayın İlyas Kılıç'm sor
duğu husus da açıklandı. Komisyonun getirmiş 
olduğu bu teklifi ek geçici madde 10 olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi aynı önergede ek geçici madde 11 tek
lifi vardır. 

Okutuyorum : 
«Ek geçici madde 11. — Bu kanunun malî 

hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında; bu kanun kapsamındaki T. C. 
Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak 
kesenek, (giriş aidatı ve artış farkları dâhil) 
karşılık ve % 1 nisbetindeki ek karşılıklar yeni 
tutarlar üzerinden tesıbit edilmekle beraber, 
bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli 
keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar 
T. 0. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa 
ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Büt
çe Kanununun 21 nci maddesi hükmü uygula
nır.» 

BAŞKAN — Bu teklifi de ek geçici madde 
11 olarak oyunuza sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi mahiyet itibariyle aynı, Sayın Şevket 
Doğan ve Sayın İlyas Kılıç'm iki önergesiyle 
yeni bir geçici ek madde teklif ediliyor, okutu
yorum önergelerini : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sözlü olarak gerekçesini izah edeceğim şekil

de yeni geçici maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

ıSamsun 
İlyas Kılıç 

Yeni geçici madde : Halen Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde görevli yüksek okul ve fakülte mezu
nu muvazzaf öğretmen subaylara derecelerinde 
iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

BAŞKAN — Diğeri de aynı mahiyettedir. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Önergemi izah 

etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, 
Bir takrir doîayı'siyle ikinci kez huzurunuzu 

işgal etmiş olmaktan mütevellit özür dilerim. 
Fazla zamanınızı almıyacağım. 

Saym Komisyon Başkanının bir sözü daima 
kulağımdadır; bu kanunun diplomaya, tahsile, 
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bilgiye ve tecrübeye yer veren ve foun'a göre 
hazırlanmış bir kanun olduğunu bu kürsüden 
Yüksek Meclise izah etmişlerdi. 

Binaenaleyh, şimdi size takdim ve kabul 
edilmesini istirham etmeye çalıştığımız önerge
mizde, ekstra bir tahsil görmek suretiyle, Harb 
Okulundan sonra yüksek mektep bitirmek su
retiyle öğretmenlik meslekine geçmiş ve ordu
nun genç kuşaklarının yetiştirilmesinde, yetiş
miş olanlarının tekâmülünde, tekâmül etmiş 
'olanların daha ileriye gidebilmeleri için bulun
dukları ve temsili ettikleri okullarda öğretmen
lik yapan arkadaşlara, bu önergemizde öngörü
len hakkın verilmesi, alınterinin karşılığının 
desteklenmesi, diplomanın karşılığının verilme
si, sosyal adaletin temin edilmesini tazammun 
etmektedir. İltifat edeceğinizden emin olarak 
saygılar sunmak isterim. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılıyor 
mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

EsaJsen bu türlü personel, üsteğmenlikte, 
harb okulundan mezun olan subaylarla aynı se
viyeye gelmektedir. Doktorlar da böyledir. Di
ğer sınıflar da aynı şekilde mütalâa edilmiştir. 
Bu itibarla katılmıyoruz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım; bir şey açıklamak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, usule uygun değil. 
Siz önergenizi açıkladınız, komisyon da kendi 
fikrini söyledi, oylanacak mesele... 

İLYAS KILIÇ (ıSamsun) — Ama yanlış ifa
de edildi. Komisyon tarafından. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Düzeltmek hak

kımız değil mi efendim? 
BAŞKAN — Usul bunu icabettiriyor efen

dim. Komisyona sadece katılıp katılmadığı soru
lur. Katılmıyorum diyor o da. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Katılmama se
beplerini izah ederken yanlışlık yaparsa bunu 
açıklamak hakkımız değil mi? 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim, bulun
duğunuz yerden ifade edin. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Esasen, alınmış
tır bunlar okuldan mezun olurken diyor. 

•Bizim arz etmek istediğimiz o değil; fakülte
den mezun olanlar değil. Subayken okumuş ve 
öğretmen sınıfına intikal etmiş olup da, bunun 
karşılığını alamamış olanlardır. Arkadaşımız, 
talebeyken Millî Savunma Bakanlığı hesabına 
okuyan arkadaşlardan bahsediyor. Onun bunun
la alâkası yok. 

BAŞKAN — Komisyonun fikrinde bir deği
şiklik var mı efendim, bu açıklamadan sonra? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Bir geçici ek madde teklifi daha var, Sayın 

Uyas Kılıç, Selçuk Gümüşpala ve Emin Durul 
arkadaşlarımız tarafından müşterek verilmiş, 
onu da okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
026 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun tasarı
sına yeni geçici ek madde olarak aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

ISamsun Manisa 
Uyas Kılıç Selçuk Gümüşpala 

Denizli 
M. Emin Durul 

Ek teklif : Bunlardan rütbe terfi imkânı kal-
mıyanlar hakkında 926 sayılı Kanuna göre yü
rürlüğe konulan subay sicil yönetmeliğinin ge
çici 1 nci maddesi gereğince üst rütbe için onay
lı sicil alanlann 30 . 8 . 1971 tarihine kadar 
yükselmeleri yapılır, şeklinde bir maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

'Geçici ek madde teklifleri bitti. 
Efendim, ek geçici 8 nci madde Komisyon 

tarafından geri alındığı için, bir çerçeve madde 
olan 17 nci maddeyi şu anda oyunuza sunamıyo
rum. Bunu, ileride ek geçici 8 nci madde geldiği 
zaman oyunuza sunacağız. 
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Şimdi madde 18 i okutuyorum. 
Madde 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girmesi; 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hü
kümleri «14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun Ibâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair Ka
nun» un 95 nci maddesinin (b) fıkrası hüküm
lerine göre uygulanır. 

fb) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurt
ları ve bursları, aile yardım ödeneği, doğum 
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil 
giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu ko
nuları düzenliyen hükümleri ile birlikte uygula
nır. 

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri 
bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygula
nır. 

d) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetûeri Per
sonel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 nci mad
deleri 1970 malî yılında uygulanamaz. 2005 sa
yılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkın
daki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı 
ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı öden
mesini ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olu
nur. 

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hü
kümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 
nci maddelerinin hükümleri 057 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarıla
cak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takilbeden aybaşından itibaren uygulanır. 

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hüküm
leri uygulanıncaya kadar bu konulan düzenli
yen eski kanunların uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

Komisyonun her hangi bir talebi var mı 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Yok. 

BAŞKAN — Şu halde 18 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddel9. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 19. — Aşağıda yazılı Kanunlar ile 

bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

a) 16 . 5 . 1933 gün ve 2180 sayılı Riya
seti Cumhur Dairesi Teşkilât Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre subay ve astsubaylara 
hangi isimle olursa olsun ödenen tahsisat ve 
tazminat hükümleri, 

b) 23.12.1942 gün ve 4335 sayılı Subay 
yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve 
askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti hak
kındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 20 . 12 . 1944 gün ve 4688 sayılı Askerî 
fabrikalarla askerî atelye ve tamir müessesele
rinde çalışan mütehassıs subaylara verilecek 
ihtisas yevmiyesi hakkında Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri, 

d) 7 . 5 . 1947 gün ve 5044 sayılı Askerî 
okullar öğretmenleri hakkındaki Kanunun ders 
ücretleri ile ilgili olup bu kanuna aykırı dü
şen hükümleri, 

e) 9 . 1 . 1950 gün ve 5509 sayıl Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki Kanun ile ek ve değişikliklerinin Mec
lis Muhafız Birliği subay ve astsubaylarına taz
minat verilmesi ile ilgili hükümleri, 

f) 3 . 3 . 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş 
ve uzman çavuş Kanununun aylık ücret mik
tarları ile ilgili hükümleri, 

g) 13 . 12 . 1960 gün ve 160 sayılı Dev
let Personel Dairesi kurulması hakkındaki Ka
nunun 9 ncu maddesine göre Devlet Personel 
Heyetinin asker üyelerine verilerek ödenek ile 
ilgili hükmü. 

h) 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı, Subay 
ve askerî memurların maaşatma dair olan 1453 
sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muad
del 3 ncü madesi ile 5802 sayılı Astsubay Ka
nununun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun ile ek ve değişiklikler, 

i) 24 . 6 . 1965 gün ve 635 sayılı Uzman 
Jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgili 
hükümleri, 
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j) 6 . 7 . 1965 gün ve 644 sayılı Millî İs
tihbarat Teşkilât Kanunununun askerî hizmetli
lere ödenecek tazminat ile ilgili hükümleri, 

k) 7 . 7 . 1965 gün ve 645 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi 
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Ka
nun ile 7 . 5 . 1970 gün ve 1258 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekim
lere de tazminat verilmesi hakkındaki Kanun, 

1) 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun onikinci 
kısım ikinci bölümündeki Silâhlı Kuvvetler kıta 
tazminatı, onüçüncü kısım birinci bölümündeki 
emeklilik hakları ve aynı kanunun ek 1, 2, 3 
ve 5 sayılı cetvellerini kademeler ve gösterge
ler ile ilgili hükümleri, 

m) 25 . 2 . 1969 gün ve 1128 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun, 

n) 15 Kasım 1960 tarih ve 128 sayılı Askerî 
öğrencilerin harçlıkları hakkındaki Kanunun 
harçlık miktarları ile ilgili hükümleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu mad
de evvelce geri almış olduğumuz bâzı önergeler 
ve maddelerle ilgili bulunması dolayısiyle bu
nun da Komisyona iadesini talebediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, üç tane de 
önerge var efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — önergelerle beraber 
istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz ve Sayın İlyas Kılıç imzalı, Sayın Oğuz 
Aygün imzalı, yine Sayın İlyas Kılıç imzalı.. Bu 
önergelerle birlikte. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir önerge da
ha hazırlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, bu madde ile ilgili olarak, ek 12 nci 
madde olması dileğiyle bir önergem de var. Es
ki müesseseler için.. 

BAŞKAN — O zaten Komisyonda efendim; 
sabahleyin vermiştik. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oraya-
gittiğinde orada mütalâa edilmedi. Üzerinde söz 
almak istiyorum. 

BAŞKAN — Geldiği zaman efendim; mad
de müzakere edileceği zaman. 

Efendim, şimdi Sayın İlyas Kılıç arkadaşı
mız bir önerge daha veriyor. Bu dört önergeyle 
birlikte madde 19, talebi üzerine Komisyona ve
riliyor. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu takdirde; yeni ek maddelere ait 
önergeler, madde 15 bir önergeyle birlikte, ek 
geçici madde 8 önergesiz olarak, madde 19 dört 
önergeyle birlikte Komisyona verilmiştir, 

Her halde bunların Komisyonunuzca müza
keresi, intacı ve yeniden tedvini tahmin ediyo
rum ki Pazartesi... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Pazartesi günü... 

BAŞKAN — Pazartesi günü olacaktır. O 
halde bugünkü gündemimizde görüşülecek baş
ka bir husus bulunmadığı cihetle... 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efendim, 
izin verirseniz çok önemli olan bir önerge hazır
ladım; yürürlük maddesinden önce Komisyona 
havalesini uygun görüyorum. Kısa olarak ma
ruzatta bulunayım, şayet Komisyon bu görüşe 
katılırsa, bu önerge oraya gitsin. 

BAŞKAN — «Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer» diyen 20 nci madde
den önce... 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Efen
dim, kısa bir maruzatta bulunayım; Komis
yon değerlendirmiş olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onu Pazartesi 
günü yapsanız. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Kısa bir 
maruzatta bulunayım Sayın Başkan, çok önem
li.. 

BAŞKAN — Yeni bir geçici madde teklif 
ediyorsunuz siz, buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, aynı geçici madde hakkında konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi geçici madde efendim? 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Madde 19 

hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, onu Komisyona ver-

dik Sayın Tosyalı. Söz hakkınız mahfuzdur. 
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önergelerle birlikte madde 19 Komisyona git
ti. Oradan geldiği zaman üzerinde müzakere açı
lacak; bütün arkadaşların olduğu gibi sizin de 
söz hakkınız mahfuz. Şimdi arkadaşımızın ta
lebi başka efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim düşüncem şöyle idi : Mütalâala
rımızı Komisyon dinlerse önergelerle birlikte na
zarı itibara alır diye.. 

BAŞKAN — Hayır efendim hayır; öyle usûl 
yok. efendim. Komisyona gidip izahat verebi
lirsiniz önerge sahibi olarak. 

Buyurun Sayın Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarı Komisyonda görüşüldükten sonra, 

bir kısmı Sayın Komisyon Sözcüsü tarafından, 
bir kısmı değerli üyeler tarafından olmak üzere 
ek geçici maddeler teklif edilmek suretiyle bu 
tasarının mükemmelliği sağlanmak isteniyor.. 
Bu arada çok önemli gördüğümüz, bendinizin 
de sonradan muttali olduğu - Kusurumuzu da 
itiraf ederek maruzatta bulunalım - bir konu
nun vuzuha kavuşturulması ve bu tasarıyla iliş
kisini tesbit etmek bakımından kısaca mâruzâ
tım olacak. 

Şimdi 13 yıldır Kara Kuvvetlerinde pilot ola
rak çalışanlar var. Bunlar 1076 sayılı Yedek 
Subay Kanununun 29 ncu maddesine göre Si
lâhlı Kuvvetlerde mukaveleli olarak istihdam 
edilegelmişlerdir ve kendilerine mütaaddit 
emirnamelerle; «sizi kısa bir zaman içinde mu
vazzaf kadroya alacağız.» denmiştir. Şimdi 
bunların muvazzaf sınıfa geçirilmesi gerekmek
tedir. Bu tasarıda bu kabil kimselere hiç yer 
verilmemiştir. Mukaveleye istihdam sistemini de 
getirmemiştir. Bu bakımdan bu sınıf muallâkta 
kalmış bulunmaktadır. Elbette ki bu tasarı 
içinde bu sınıfın mütalâa edilmesi gerekir. Mu
kaveleli istihdama yer vermiyen bir reform ta
sarısı içinde bunların intibaklarını yaptırmak 
ve kendilerine şimdiye kadar çeşitli emirname
ler ve beyanlarla vaadedildiği üzere kadroya 
alınmaları gerekmektedir. Bu yönden şöyle bir 
ek geçici maddeyi Sayın Başkanım, teklif et
mez isteriz. 
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Ek geçici maddemiz şu olacaktır : «1076 sa

yılı Yedek Subaylık Kanununun 29 ncu madde
sine göre Silâhlı Kuvvetlerde mukaveleli ola
rak istihdam edilenler muvazzaf sınıfa geçirilir
ler. Bunların son rütbelerindeki bekleme sü
releri emekliliklerinde dikkate alınır.» 

Bu, bendenizin acele olarak yazdığı bir öner
gedir. Değerlindirilebilir. Sayın Komisyon ve 
Hükümet bu mesele üzerine eğilebilir; ko
nuyu daha mükemmel bir şekle getirebilir. Bu 
yönden, Sayın Başkan ve milletvekili arkadaş
larımdan şunu istirham ediyorum : Şu anda 
Yüksek Başkanlığa takdim edeceğim önerge, Ko
misyona iade edilen önergeler arasında mütalâa 
edilsin ve orada değerlendirilsin. 13 yıldır 
ümitle bekliyen ve maalesef bu tasarıda her na
sılsa - dikkatten kaçmış olsa gerek - yer veril-
miyen bir sınıf değerlendirilmiş olur. 
Mukaveleli olarak istihdam edilemiyecek-
lerine göre - tasan böyle bir sistem ge
tirmiyor ve zannediyorum ki 657 sayılı Ka
nunda da mukaveleli personel istihdamı çok 
dar tutulmuştur, bu sınıfın muvazzaf sınıfa ge
çirilmesi de vaadedilmiştir; değerlendirilmesi 
bakımından Yüce Heyetin takdirine bu teklifi
mizi sunuyoruz ve önergemi Yüksek Başkanlığa 
takdim ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Uzuner, Komisyon 
isterse önergenizi alabilir. Aksi takdirde ben 
şimdi onu muameleye koyacağım; katılıyor mu
sunuz diye soracağım ve sonra oya sunacağım. 
Ama bu arada Sayın Komisyon derse ki; ben 
bu önergeyi alayım, diğer maddelerle birlikte 
tetkik edeyim, mesele yok. 

Şimdi Sayın Danışman, siz bu önergeyi al
mak ister misiniz? Yoksa, derhal katılıp katıl
madığınızı beyan edeceksiniz ona göre muame
leye tabi tutacağız. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkanım; bu 
konu Komisyon müzakereleri sırasında mevzuu-
bahsedilmemiştir. Bu tür bir önerge de mevzuu-
bahsedilmedi, görüşülmedi; şu anda muttali olu
yoruz. Komisyonda görüşülmesinde bir mahzur 
telâkki etmiyoruz. 

— 559 — 
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BAŞKAN — Bu talebe uyularak önerge Ko

misyona verilmiştir efendim. 
Gündemimizde bugün için görüşülecek baş

ka bir husus kalmadığı cihetle, 20 Temmuz Pa

zartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,53 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

130 NCU BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 10,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayıh Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı : 
229) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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