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2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 2/517) (M. Meclisi S. 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
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letvekili Hasan Tosyalı'nın, C. Senatosu 
Bursa Üyesi Saffet Ural'ın, Samsun Mil
letvekili llyas Kılıç'm ve Sakarya Millet
vekili Yaşar Bir'in 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad-
lelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
ne fıkralar eklenmesi hakkında kanun tek-
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topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
anlaşmaya ekli «Geçici Protokol» ün bi
rinci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 ta
rihinde Brüksel'de imzalanmış olan katma 
protokol ve ekleri ile malî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki ala
nına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senetin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komisyon
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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı îhsan To-
paloğlu, önceki birleşimde Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası'nın Keban Barajı sahasın
daki istimlâklerin bedellerine dair yaptığı ko
nuşmaya cevap veren bir demeçte bulundu . 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık ve 

2/428 esas sayılı kanun teklifinin 17 numa
ralı Geçici Komisyona havalesine dair Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkereleri ile 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Anayasa Mah
kemesine üye seçimlerinin ertelenmesine dair 
gruplar başkanvekillerinin önergesi kabul olun
du. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun teklifi tekrar açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayrımının birleşim sonunda belli 
olan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanama
dığı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
öncelikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri 
kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
aynı konudaki kanun tekliflerinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, kanun tasa
rısının 20 nci maddesine kadar kabul olundu. 

25 . 6 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Talât Köseoğlu 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

M. 

Kâtip 
Manisa 
Orhan Daut 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-

gün'ün, Edirne - Kırklareli - Pmarhisar - Vize -
Saray - İstanbul yolunun ne zaman iyi vasıflı 
yol haline getirileceğine dair yazılı soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/619) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Batı - Trakya'da yaşıyan Türklerin duru
muna dair yazılı soru önergesi, Dışişleri ve Mil
lî Eğitim bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/620) 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, son 
günlerde tutuklanan ve göz altına alınan öğret
menlere dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/621) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan/vekilli Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Memdulh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini1 açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmeflere 
basmalarını rica öderim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Adalet Bakanının basında ve TRT de yayınla
nan Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevifin 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili beyanına dair 
demeci 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, bâzı Par-
lömanlterlerin dokuınulmazhğı konusunda bu
günkü gazetelerde çıkan bir haber hakkımda 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

Adalet Bakanımın dün akşam radyo ve tele
vizyonda, bugün de Türk basınında yer bulan 
bir beyanı üzerine kendilerine Yüce Meclis 
huzurunda açıklama fırsatı vermek için, güoı-
dem dışı söz almış bulunuyorum. 

Beyanında, Sayın Bülent Ecevifin döku-
nulmazhık dosyasının Hürriyet Gazetesinde yer 
bulduğu gibi, takipsizlik kararı verilerek iade 
'edildiği efkârı umumiyeye intikal etmişıtir. 
Sayın Rülenit Ecevit'in, beyanlarında her han

gi bir şekilde suıç olup olmadığı hususu beni 
ilgilendirmiyor, Muhatabım, Ecevit suçlu da, 
bu suçu Adalet Bakanlığı takilbetmiyor mâna
sında değü. Beyanım, Adalet Bakanlarınım 
masuniyet dosyalan üzerinde, yani adalete 
intikal etmiş bir komu ile Yüce Meclisin ara
sında bir baraj vazifesi görmeye başlayıp baş
lamadığımı anlamak içindir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — izin verir, 
izin verir. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — izin verir, 
evvelâ oku, omdan sonra çık o kürsüye. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz efendimi. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; 12 Mart muhtırasından sonra, 
Sayın Bülent Ecevifin basın toplantısında 
radyo ve televizyona intikal eden beyanların
dan sonra, Ankara Savcısı yine televizyon
da canjı yayın olarak Reisicumhuru ve Silâhlı 
Kuvvetleri küçük düşürücü beyan telâkki ede
rek hakkımda tahkikat açıldığımı saat 13 ajan-
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»ında söyledi ve bunun için de dokunulmazlık 
dosyasının kaldırılmasının Adalet Bakanlığına 
intikal ettiği bildirildi. 

Adalet Bakanı arkadaşımız dün, «Tetkik 
©İttim ve tetkik ettirdim; tahkikata lüzum gör
medim. diyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ga
zeteci isormuş, Bakan da cevap vermiş. 

ÎBSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; bir gazete, «Adalet Bakanı takip
sizlik kararı verdi» diyor. Sayın Ecevit, Ada
let Bakanının takipsizlk kararı altında ken
disini kurtarmış gibi bir durumdan şeref al
maz. (0. H. P. sınaHamndam gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Böyle şey 
yok. 

ORHAN RiRGtfT (Ankara) — Hırsızlar si
zin reylerinizle kendilerini kurtarıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Anlamadınız 

mulhterem arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen komu ile 

ilgili... 
Sayın hatibe müdahale etmemenizi rica 

ediyorum. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş

kan, ben Sayın Ecevit'e bir şey söylemiyorum-
ki. Diyorum M; Sayın Ecevit... (C. H. P. sıra
larından, «Takipsizlik kararı ne demek?» sesle
ri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
ORHAN OK AY (Konya) — (Ataöv'e hitab-

ederek) Sen sabıkanı temMe. Sen Elmalı'daki 
zina sabıkanı temMe. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun... 

Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Ece

vit'in böyle bir Adalet Bakanının takipsizlik 
kararına ihtiyacı olmadığını beyan ettim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sen Ecevit'in 
avukatı mısın? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O zaman 
Adalet Bakanının bu kürsüye çıkıp, masuniyet 
dosyaları hakkında Adalet bakanlarının yet
kileri nedir, bu yetkilerden şimdiye kadar 
Adalet Bakanının.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Herkes bili
yor bunu, 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamo
nu) — Sen vermediğin hesapların cevabını 
ver. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım; yarın Adalet Bakanlığı maka
mına başka partiden birisi oturur, o parti
nin bütün mebuslarının işlemiş olduğu suç
larda veyahutta suç işlediği iddia edildiği 
dosyalarda Adalet bakanları, «takdir hakkımı 
kullanıyorum» diye bağımsız Türk adliyesinin 
el koyduğu olayları geriye çevirir, takibata 
mâruz bırakmazsa, o zaman suç işlemek im
tiyazlı bir duruma girer, bâzı zevat suç işle
me imtiyazına girer. (ıC. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Savcılar Ka
nununu siz savundunuz, siz çıkarttınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım; söyleyen her şeyi söylesin. Ben 
burada Hükümetin Adalet Bakanını bir ko
nuda açıklamaya davet ediyorum ve diyorum 
ki; Adalet bakanları, savcıların takibinde 
bulunan masuniyet dosyalannı suç yoktur 
diye iade etmek hakkına sahipse, gelip onu 
söylesin. Savcıların takibat yapmadığı suç
lardan takibat yap demek yetkisi vardır; ama 
savcıların takibata başladığı bir konuda bu 
takibatı durdur deme yetkisi yoktur. Ben 
bu hususu huzurunuzda arz ederken Adalet Ba
kanını, bugünkü gazetelerde çıkan bir haber 
üzerine açıklamaya davet ediyorum. 

ORHAN OKAY (Konya) — Senin dosya
nı geriye kim aldı?.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu açıkla
ma, Türk Milletinde, Türk basınında, Yüce 
Mecliste bu konunun niçin böyle olduğunu bil-
miyenleri aydınlatacak, yarın bu misillû mua
meleler geldiği zaman da kimse yadırgamrya-
caktır. 

ORHAN OKAY (Konya) — Senin dos
yanı geriye kim aldı; onu söylesene. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; ben muhatap kabul etmiyorum. 

ORHAN OKAY (Devamla) — Kabul ede
mezsin. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen tamamla
yınız. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ve bu taraf
tan umumiyetle ben konuşurken yerli yer
siz, usullü usulsüz yapılan beyanlara katiyen 
cevap vermiyorum. Çünkü ben burada inan
dığım bir dâvanın savunmasını yapıyorum. 
Bu dâva, Ecevit'in suç işlediği veyahutta 
masuniyet dosyasının kaldırılması konusun
daki bir iddia değildir. O konu buraya gel
diği zaman Yüce Meclis meselenin ciddiyeti 
üzerinde durur. Kimlerin ne rey vereceği belli 
de olmaz. Konu, o konu değildir. Konu, 
Adliye Vekâletinin bir tutumudur. Bugün has
sasiyet gösteriyorsunuz. Yarın Adalet Bakan
lığına bir başkası oturur da, bu muameleyi 
yaparaa, feryattan ortalığı yıkarsınız. Dün 
öyle yapıyordunuz, bugün böyle yapıyor
sunuz, yarın da yaparsınız. Onu demek isti
yorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Onu demek istiyorum; yani kendi kisve
mizden, kendi fikriyatımızdan, kendi idemiz
den birisi makama oturduğu zaman onun 
her yaptığı doğrudur, başkasınınki eğridir der
seniz, başkası oraya oturduğu zaman onun 
yaptıklarını da kendinize emsal olarak doğru 
kabul etmeye mecbur kalırsınız. Ben o duru
ma düşmemek için yarın o makamı işgal ede
cek olan zatların, bahusus Türk adliyesinin ta
kiplerine bir baraj koymamasını temin etmek 
için.. 

BEŞİT ÜLKER (istanbul) — Savcılar Ka
nununda bunu söylersin, ıgelecek. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dostları, ah
bapları, yaranları, partizanları her hangi bir 
şekilde - Hangi partinin olursa olsun - onun 
Bakanının korumasına mâni olmak için ada
letin el koyduğu meselelere, adaletin karar 
vermesini temin etmek için konuşuyorum. 
Yoksa, Adalet Bakanı hem savcı, hem hâkim 
olarak, savcılıktan gelen bir dosya hakkında 
hüküm ittihaz edip, Hürriyet gazetesinin birin
ci sayfasındaki gM, takipsizlik karan verdi 
diye çıkarsa, ona sizin karşı çıkmanız lâzımdır. 
Çünkü yarın Anayasadaki değişiklikle savcılar 
Adalet Bakanının emrine girecektir. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— öğren de gel. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Savcılar Ada
let Bakanının emrine girdiği zaman, adalet ba

kanları bu memlekette adaleti nasıl tevzi eder? 
Bugün Adalet Bakanı bir partiden olabilir, bu, 
Sayın Ecevit'in dosyası da olmıyaJbilir, bir baş
kasının dosyası olabilir. Benim meselem, Sayın 
Ecevit meselesi değildir. Benim meselem... 

ORHAN OKAY (Konya) — Seninki yüz 
kızartıcıdır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Ba
kanının tutumu meselesidir. Adalet Bakanının 
savcılarla karşı karşıya gelme meselesidir, ada
letin müdahalesiz yürümesi meselesidir. 

Adalet Bakanına bu konuda açıklama fırsa
tı vermek için buraya geldim. Yoksa, Sayın 
Ecevit suç işledi diye... 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız Sayın 
Ataöv; vaktiniz doldu efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir iddia 
için buraya gelmedim. Yani meseleleri olumlu 
yoldan alalını. Biliyorum; benim konuşmaları
ma karşı Cumhuriyet Halk Partisinden bir kı
sım arkadaşlarım allıerjiktir. Allerjik olmayı 
bir tarafa bırakalım, memleketin meselelerine 
bakalım, meselelere. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, vaktiniz doldu, 
rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugün söy
lediklerimizi yarın tasdik durumuna girmemek 
için elbirliği ile Adalet Bakanını, adalete mü
dahale etmiyecek, tarafsız bir insan olarak tut
ma çabasına girelim. 

Bunu söylemek istiyorum ve Adalet Baka
nını açıklamaya davet ediyorum. 

ORHAN OKAY (Konya) — Seninkini de, 
zina dosyanı da açıklasın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saygılar su
narım. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri) 

2, — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
Güney Afrika'ya kaçırılan Türk kadınları hak
kında Hürriyet gazetesinde yayınlanan yazılara 
dair demeei 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman, Güney 
Afrika'ya kaçırılan Türk kadınları konusunda 
gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun. (Gülüş
meler.) 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan sayın arkadaşlarını; 

Değindiğim mesele; gülünecek bir konu de-
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ğil. Konuşmamdan sonra sizin de zihinlerinizde 
bir istifhamın doğacağı kanısı ile bu konuşmamı 
yapıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hürriyet Gazetesinde günlerden beri yayın

lanmakta olan; «Kara Afrikanm beyaz kadın 
pazarlarındaki çilekeş Türk kızları sesleniyor; 
Ne olur, bizi kurtarın» seri yazısının Türk kamu 
oyu üzerinde bıraktığı üzücü etkisinin sonucu 
olarak huzurunuzda konuşmak zorunluğunu duy
maktayım. 

Bu yazı serisi, Türkiye'de devam etmekte 
olan ve binlerce aile ocağını yıkan, mahveden 
gerçek bir dramın meydana çıkarılmasıdır. Kay
nağı İstanbul ve diğer büyük kentlerde bulu
nan - sözüm ona - bâzı artist acentalannın süs
lü ve cazip ilânlarına kanan, inandırılan Türk 
kızları, çocuksu düşünce ve hayallerinin etkisi 
ile, kendilerini bu çamur bataklıklarına atmak
tadırlar. «Sizi artist ve şantöz yapacağız, Avru
pa ve Afrika'nın şöhretli gece kulüplerinde ça
lışacaksınız, çok para kazanacaksınız» va'di 
ile, kandırılıp Afrika'ya ve Avrupa'nın muhte
lif kentlerine götürülen bu Türk kızlarının ger
çek yaşantılarını, aç, sefil ve perişan durumla
rını gazeteden okumaktayız. 

Pasaportları ve paralan çalıştıkları barın 
patronu tarafından ellerinden alındığı için kız
lar, bu beyaz kadın pazarlarında tutsak hayatı 
yaşamaktadırlar. 

Bozuk düzenin sonuçlan olan; aile kavgala-
n, mutlu olmayan evlilikler^ işsizlik, parasızlık, 
artist olma hevesi, Avrupa'nın pembe hayali, 
bunalım içindeki genç kızlanmızı kadın ticareti 
yapan bu gizli artist bürolan ve şirketlerinin 
kucağına kolaylıkla atmaktadır. 

Şöhret, para, cazip gelir. İlerisinin ne olaca
ğını bunlar bilemezdi. Sonunda kendisini Afri
ka'nın kara bir ülkesi, Zenci Cumhuriyeti Li
berya'nın Monrovia kentinin bir bannda bulur. 
16 -18 yaşlanndaki bu çocuksu kızlar; aç, susuz 
ve eziyet edilerek, dövülerek çalıştırılır. Bütün 
hürriyetleri bar patronunun elindedir. Parası, 
eşyası elinden alınmıştır. Bu pazarlarda bir et 
parçası halinde satılır. 

Bu kara ülkenin savcısı, avukatı yöneticisi, 
polisi, bar patronu ile ortaktır. Bütün çaba ve 
çırpınışlara rağmen kızlarımız kendini bu ça
murdan ve bu bataktan kurtaramaz. 
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ve milletlerarası sözleşmelere göre yasak ola-n 
beyaz kadın ticareti, görülüyor ki, çağımızda 
bütün hızı ile devam etmektedir ve bunu teessür
le görmekteyiz. 

Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri ve İçişleri 
Bakanlanna aynca bir sözlü soru da sunacağım. 

Şimdi sayın Hükümet ve sayın Meclisten rica 
ediyorum; kara topraklardan haykıran çilekeş 
T ark kızlannm; «ne olur, bizi kurtarın» seslerine 
kulak verelim. Böylece her geçen gün yıkılan 
ve harabolan aile ocaklarını, bağn yanık anne 
ve babalan da bu zulümden kurtarmış oluruz. 

Kaderin kendilerine yüklediği alınyazıların-
dan kızlanmızı kurtarıp, topluma faydalı bir in
san durumuna getirmeliyiz. Yetkililerin en kısa 
bir zamanda bu olaya eğilecekleri ve bir çö
züm yolu bulacaklan inancı ile Yüce Meclise 
üaygılar sunarım. (A.P. ve O.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

3. — Mara§ Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
devamh olarak artan hayat pahalılığı ve Türk 

I ekonomisinin genel durumuna dair demeci. 
BAŞKAN — Son konuşmacı; sayın İbrahim 

Öztürk, hayat pahalılığı, son zamlar ve Türk 
ekonomisinin genel durumu hakkında 5 dakika 
içerisinde konuşma yapacaksınız. Teklifiniz bu. 

İBRAHİM ÖZTÜKK (Maraş) — Meclis kür
süsünde bana ilk defa gündem dışı söz verdik
leri için sayın Başkana teşekkür ederim. 

Devamlı surette artmakta olan hayat paha
lılığı üzerinde ben de kısaca söz almış bulunu
yorum. Daha önce de birçok arkadaşlarım bu 
hususu dile getirmiş bulunuyorlar. 

Gerçekte Türkiye'de ve özellikle büyük şe
hirlerde hayat pahalılığı son zamanlarda çekil
mez bir noktaya ulaşmış bulunmakta. Birbiri 
arkasına yapılan zamlar ve hazırlanan yeni ver
gi kanunlan vatandaşta huzur ve gelecek emni
yetini sarsmış bulunmaktadır. Hayat pahalılığı
nın cenderesinde ezilmeyen vatandaş yok gibidir. 

İstanbul'da 1965 geçim endeksi; 108,4 iken, 
1971 Mayısında bu rakam; 162,1 e yükselmiştir. 
Toptan eşya endeksi 1963 te 100 iken, 1971 Ma
yısında 160,2 ye yükselmiştir. Adana'da mes
ken kiraları, içinde bulunduğumuz şu yılda, yüz
de yüz artmıştır. Her yerde ekmeğin gramajı 
düşürülmek suretiyle gizli zamlar yapılmakta-

I dır. 
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Depremden zarar görenlere yardım gerek
çesi adı altında Tekel maddelerine zam yapıl
mıştır. Kok Kömürüne tonda 40 Ura, linyit kömü
rüne tonda 20 lira zam yapıldığını gazeteler 
yazmıştır. Özel sanayi elektriğine % 60 zam 
yapıldığı ifade edilmektedir, kısa zaman son
ra bu konu belediyelere aksedecektir. 

1969 - 1971 arasında lakaryakıta üç defa 
zam yapılmıştır. Yedek parça fiyatları % 50 
artmıştır. Gübre fiyatı % 50 artmıştır. Şeke
re, i]âca zamlar yapılmıştır. Örfi İdare tara
lından et fiyatları dondurulmuş olsa bile bunu 
geçici telâkjki etmek mümkündür. Çünkü hiç
bir zaman ekonomik meseleler birtakım askerî 
ve inzibatî tedbirlerle halledilemez. 

Sebze, meyva fiyatları ateş pahasına yüksel
miştir. Bugün dar gelirli vatandaşın evine 1 kg. 
sebze ve meyva götürebilmesi dahi imkânsız 
hale gelmiştir. Velhasıl şu son üç ayda hayat 
pahalıiıiğında % 15 nisbetinde bir artış meyda
na gelmiştir. Daha da birçojk mal ve hizmet
lere zam haberleri birbirini izlemektedir. Özel
likle memur, işçi, emekli, dul, yetim, küçük 
esnaf ve sanatkâr kesiminde bu mesele büyük 
bir ıstırap konusu haline gelmiştir. 

Bugün Türkiye'de sigortalı işçilerin ve me
murların ortalama geliri 750 Tl. dır. Personel 
Kanunu üe yapılan zamlar ve tesbit edilen «7 
katsayı» bugünkü hayat pahalılığı önünde çok 
sembolik bir noktada kalmıştır. 

Sayın Maliye Bakanı; «Bugün Türkiye'nin 
en büyük probleminin enflâsyon olduğunu» söy
lemektedir ve birçok beyanlariyle memleketin 
tablosunu çok karanlık göstermektedir. Tür
kiye Odalar Birliğinin son neşretmiş olduğu ra
por dıa bu gerçeleri teyidetmekbedir. Şüphe
siz ki, bu hayat pahalılığı sadece bugünün 
meselesi değildir, yıllardan beri uygulan
makta olan malî ve iktisadi politikanın bir so
nucudur. 

Kanuni yetkiler yoktur. Bugün Türkiye 
hiç de olağan şartlar içinde idare edilen bir 

memleket telâkki edilemez. Binaenaleyh ola
ğanüstü şartların icabettirdiği olağanüstü ted
birleri gerektiren durum mevcuttur. Evvelce 
bir Millî Korunma Kanunu var iken, bu kanu
nun yürürlükten kaldırılması ile, piyasanın 
murakabesi başı boş kalmıştır, ne valilerin, ne 
belediyelerin, ne de Ticaret Bakanlığının elin
de etkili tedbirler mevcut değildir. 

Bu itiborla bugün Hükümetimizin; trafik 
gibi, asayiş gibi çok başarılı icraatı yanında 
vatandaşın beklediği en mühim konu; hayat pa
halılığına bir çare bulması meselesidir. Şüphe
siz ki bu da, ilmî, kanuni tedbirlerin yanında 
süratle idari tedbirler almakla mümkün olacajk-
tır. 

Bu hususları böylece kısaca dile getirdikten 
sonra Yüce Meclise saygılar sunar, Hükümete 
bu yolda da başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
5. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemin 1 ve 2 numaralarına 
kayıtlı «seçimlerin ertelenmeline» dair bir öner
ge vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemimizin sunuşlar kısmında 

bulunan Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi ile Anayasa Mahkemesine üye seçimi işlem
lerinin geri bırakılarak, kanunların görüşül
mesine geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Grupu adına 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 

Derokratik Parti Millî Güven Partisi 
Grupu adına Grupu adına 
Vedat Önsal Vefa Tanır 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — iki açık oylama vardır : 
1. — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 197. 

yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511) (S. 
Sayısı: 344) 

2. — Millet Meclisi îdare Âmirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 2/517) (S. Sa
yısı : 365) 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi başlamış
tır, kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3.-27.7. 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Cum
huriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet VraVın, 
Samsun Milletvekili îlyas Kilıç'ın ve Sakarya 
Milletvekili Yaşar Bir'in 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
5 er üyeden kurulu 46 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/479, 2/10, 2/128, 2/243, 2/335, 
2/336) (S. Sayısı: 364) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında, 
27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının dünkü 
görüşmelerinde 21 nci maddeye kadar gelmiş
tik. 

Hükümet ve Komisyon yerini alsın efendim. 
Şimdi 21 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 21. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
55 ve 56 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Yönetmelik 
Madde 57. — Yüksek Askerî Şûranın terfi 

işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını 
nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönet
meliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 23. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

VII - Fakülte veya yüksek okullardan me
zun olanların nasbi : 

Madde 64. — Silâhlı Küvetler hesabına fa
külte veya yüksek okullardan mezun olup as
kerlik eğitimlerini de bitirerek subay nasbedi-
lenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde 
olursa olsun, kademe ve üst rütbeye yükselme
lerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yük
sek okullardan mezun oldukları takvim yılının 
30 Ağustosu itibar olunur. Yedeksubayhktan 
muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıp
ları hangi tarihte olursa olsun, kademe ve üst 
rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 
35 nci madde gereğince nasıplarının götürüldü
ğü takvim yılının 30 Ağustosu itibar olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

I - Kaynak 

Madde 67. — Silâhlı Kuvvetler için muvaz
zaf astsubay kaynakları astsubay okullarıdır. 
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Astsubay okulları; astsubay hazırlama okul
ları ve astsubay sınıf okulları olmak üzere iki
ye ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 25. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayı
lı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
68 nci maddesinin 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 
sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en 
az ortaokul veya sanat okulu mezunu olup da 
3 yıl süreli astsubay hazırlama okullarından ve
ya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri ve 
sağlık kolejlerinde Silâhlı Kuvvetler veya ken
di nam ve hesabına okuyarak mezun olduktan 
sonra astsubay sınıf okullarında tabi tutulacak
ları 1 yıllık meslekî öğrenimi ve eğitimi başarı 
ile bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış olmak 
şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim süresini 
bitirdikleri tarihte 18 yaşını tamamlamamış 
olanlar Türk Medeni Kanununun 12 nci madde
sine göre kazai rüşt kararı almak şartı ile mu
vazzaf astsubay olabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Astsubaylığa nasıp 

Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe 
terfileri, kuvvet komutanının (Jandarma astsu
bayları için Jandarma Genel Komutanının) tek
lifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göster
mesi üzerine Millî Savunma Bakanı (J. Astsb. 
lan için İçişleri Bakanı) onayı ile yapılır. 

Astsubay sınıf okullarındaki meslekî öğre
nim ve eğitimi başarı ile bitirenler astsubay ça
vuş nasbedilirler. Nasıpları sınıf okullarını bi
tirdikleri yılın 30 Ağustosuna götürülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

I - Rütbe terfii şartları 

Madde 85. — Rütbe terfii esas ve şartlan 
şunlardır : 

a) Rütbe terfi şartlan : 
1. Rütbeye mahsus bekleme süresini ta

mamlamış olmak; 
2. Rütbeye mahsus bekleme süresi içinde 

üçte iki nisbetinde yıllık sicili bulunmak; 
3. Sicil notu ortalaması sicil tam notunun 

% 60 ve daha yukan olmak; 
4. Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
b) Çvş. - Bçvş. rütbelerindeki astsubaylar, 

terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılla-
nnda, o rütbede haklannda düzenlenen sicil bel
gelerinin not ortalamalarına göre sınıfları içe
risinde yeterlik derecesine sıralanırlar. 
. Bunlardan sicil notu ortalaması sicil tam 

notunun % 60 ve daha yukansı olanlar, en üs
tün yeterlik derecesinden başlamak suretiyle, 
kadro açığı miktarında üst rütbeye terfi etti
rilir. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin 
şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özellik
lerine göre ne suretle, kimler tarafından ve 
hangi zamanlarda doldurulacağı Astsubay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 86, 87, 88 nci madeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

V - Kadroların bildirilmesi 
Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri

ne ve Jandarma Genel Komutanlığına ait ast-
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subay kadrolan, her yılın 31 Ağustosunda sınıfı 
(varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Baş
kanlığınca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 90 ve 91 nci maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 92 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

VIII - Mütaakıp yıllarda terfi 

Madde 92. — Rütbe terfi edemiyen astsubay
lar : 

a) Astsubay ve kıdemli başçavuşlar sonra
ki yıllarda : 

b) Üstçavuş - Başçavuşlar; kadrosuzluktan 
terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil notu 
ortalamaları % 50 ve daha fazla olup da % 60 
tan az olanlar sonraki iki yıl; 

'Terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi sırası
na girenlerle birlikte 85 nci madde esaslarına 
göre yeterlik derecelerine sıralanarak yeniden 
terfi işlemine tabi tutulurlar. 

(Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 
60 mdan az olan üstçavuş ve başçavuşlardan bu 
madde kapsamına girenlerin sonraki yıllardaki 
sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için 
iki defadan fazla yeterlik sıralamasına tabi tu
tulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin ye
ni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı 
rütbeye nasıp tarihleridir. Bu gibiler, yüksel
dikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabi
dirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon tarafından verilmiş 
bir değiştirge önergesi vardır, önergeyi okutu
yorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan maddenin (a) fıkrası bas

kı hatası nedeni ile metne yanlış yazılmıştır. 
Fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Ali Naili Erdem 
«a) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar 

sonraki yıllarda;» 
BAŞKAN — Değiştirge önergesi Komisyon 

tarafından verilmiştir. Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değiştirge önergesine Hükümet 

katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 32. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

IX - Kademe terfii esas ve şartları 

Madde 93. — Astsubaylar aşağıda yazılı 
esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yapar
lar : 

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

durmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir 

ileri kademe bulunmak, 
3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve da

ha yukarısı olmak. 
Yukardaki şartları haiz olan astsubaylar,' 

her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademe

lerin üst derece maaş kademelerine sirayeti 
ek - VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe 
ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış ol
mak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı 
ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeli
ğinde gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye 
terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci 
kademesine de ilerlemiş olurlar. 
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Bekleme sureleri dışında rütbe terfii eden 
astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kade
mesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe 
kademe aylıkları evvelki aylıklarından az ol
duğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi 
suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları 
ödenmekte devam olunur. 

e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri leh
lerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine gö
re ek - VIII sayılı cetveldeki kademelere inti
bakları yapılır. 

f) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyen 
astsubaylar, bulundukları rütbede kademe terfii 
yapabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 9 ncu kısmının 5 nci bölüm başlığı kaldı
rılmış ve 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak 
astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 94. — Yetersizlik, disiplinsizlik veya 
ahlâki durumları nedeni ile aşağıda belirtilen 
esas ve şartlar dâhilinde astsubaylar hakkında 
Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma : 

1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya son
raki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 

(a) Sicil notu ortalaması, sicil tam notu
nun % 50 sinden az olan üstçavuş - başçavuşlar; 

(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notu
nun % 50 si ve daha yukarı olup da % 60 m-
dan az olduğu için 92 nci madde gereğince iki 
yıl denendiği halde rütbe terfii edemiyen üstça
vuş - başçavuşlardan o yıl kademe ilerlemesi de 
yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da son
raki yıllarda kademe ilerlemesi yapamıyanlar 
veya rütbesinin son kademesine geldiği halde al
mış bulundukları sicil notu kademe ilerlemesi 
için yeterli olmıyanlar; 

2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe 
ilerlemesi yapamıyanlar ile rütbesinin son ka
demesine geldiği halde almış bulunduğu sicil 
notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; | 
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3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen 
esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği 
sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi 
ile anlaşılanlar; 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

b) Disiplinsizlik ve ahlâki durum sebebiyle 
ayırma : 

Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiy
le Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen astsubayların hizmet sürelerine bakıl
maksızın haklarında T .0. Emekli Sandığı Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Bu gibi astsubaylar hakkında, lüzumlu sicil 
belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edi
leceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 8 nci kısmının 6 nci bölüm başlığı ile bu 
bölümdeki 95, 96, 97, 98 ve 99 ncu maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 109 ncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

(b) Başçavuşluğa terfiinde sicil notu orta
laması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası 
olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın işgüzar buyurun. 

HtLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 109 ncu mad
desinin (b) bendinde yer alan başçavuşlukla il
gili bir fıkra üzerinde kısaca mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Bu 109 ncu maddenin (b) bendinde başça
vuşluğa terfide sicil notu ortalaması sicil tam 
notunun yüzde 85 ve yukarısını kabul etmiştir. 
Tahmin ederiz ki, bu not ortalamasının yüzde 
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85 e çıkarılmasında, astsubayların sayılarının 
çok olması nedeni ile başçavuşluğa terfide hiz
met rekabeti ve başarıya ulaşmayı teşvik mahi
yetinde bir düşünce hâkim olsa gerektir. Ancak, 
bundan önce kabul edilen 27 nci maddede de 
terfi ve rütbe terfileri tadadedilirken, bilhassa 
açık olarak gösterildiği veçhile, çavuş ve baş
çavuş rütbelerindeki astsubaylar, terfi için ge
rekli bekleme sürelerinin son yıllarında o rüt
bede haklarında düzenlenen sicil belgelerinin 
not ortalamalarına göre sınıfları içerisinde ye
terlik derecesine göre sınırlandırılacağı belir
tilmekte; ayrıca da, bunlardan sicil notu orta
laması, sicil tam notu % 60 ve daha yukarı 
olanlar en üstün yeterlik derecesinden başla
mak suretiyle, kadro açığı miktarında üst dere
ceye terfilerinin yapılacağını aynı madde ön
görmektedir. 

109 ncu maddenin (b) bendine göre, bu not 
ortalamasının 60 in üstünde tutulması esası ka
bul edilmesine rağmen, burada 85 olarak geti
rilmesinin mânasını anlamak mümkün değildir. 
Çünkü esasında kadro açığı olmadığı takdirde, 
85 de olsa, 95 de olsa en yüksek not ortalama
sından başlamak suretiyle açık olan kadroya ter-
filer yapılacağı en mâkul düşünce tarzıdır ve 
tatbikat da böyledir. Buna rağmen, bunun, bu 
maddede 85 olarak yer almış olmasının mâna
sını anlamakta biz güçlük çekmekteyiz. 

Kaldı ki, bundan evvel oylarınızla kabul 
edilen diğer bir maddede de, üst üste iki sene 
sicil not ortalamaları, kıymetlendirmeye tabi 
tutulmuş olmasına rağmen, 60 tan yukarı ala-
mıyanların emekliye sevk edileceği açıkça gös
terildiğine göre; biz, buradaki 85 in tamamen 
mânâsız olduğu ve bu bendin içerisine yersiz 
olarak konduğu kanaatindeyiz. Çünkü, % 60 m 
üstünde sicil ortalama notu tutmıyanlar, en 
yüksekten başlamak suretiyle, kadro açığı oldu
ğu takdirde terfilerinin yapılacağına göre, kad
ro olmadığı takdirde % 85 in de bir mâna ifade 
etmiyeceği ortadadır. 

Bunu izah etmek için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Biraz evvel konuşan sayın arkadaşım, mad
denin esasını, yani tadil edilen (b) fıkrasının 
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içinde bulunduğu maddeyi tetkik buyurmadığı 
için, yanlış bir neticeye varmışlar. Bu madde 
şudur : 

«Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önüne ak-_ 
narak her sene tesbit edilecek kontenjan nisbe-
tinde emsali arasında temayüz etmiş astsubay
lar, aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler.» 

Yani bu madde, teğmen nasbedilme şartları
na ait bir maddedir ve bunun (b) bendi değiş
tiriliyor. (b) bendinde de, teğmen nasbedilme 
şartları arasında, teğmen nasbedilecekler baş
çavuş oldukları zaman % 85 in üstünde not 
almışlarsa teğmen nasbedilebilirler. 

Şartları gösteriyor. Binaenaleyh, başçavuşlu
ğa terfi esasını değil. Teğmen nasbedilme şart
larıdır. Arkadaşım maddeyi tetkik buyurmadı
ğı için yanlış bir kanaate varmışlardır. Tavzih 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 36. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 112 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. Ve son fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır : 

Muvazzaf subay ve astsubaylar, subay ve 
astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 
15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
üye?.. Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen 926 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair Kanunun 112 nci 
maddesini değiştiren 36 nci maddeye aşağıda 
yazılı fıkranın madde sonuna eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Turgut Topaloğlu 
Adana Milletvekili 

«Ancak 1971 yılı sonuna kadar lokullarını 
bitirip subay veya astsubay nasbedilenler bu 
hükmün dışında bırakılır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇÎCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ HÎDAYET 

ÎPEK (Giresun) —Katılmıyoruz. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (0. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 
Madde 37. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanumu-
nun 113 ncü maddesi (a,) bendi ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Masrafları Devlet tarafımdan ödenmiş 
ise bu sürenin iki misli kadar uzatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Buyrukçu. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayım 
Başkan, sayım arkadaşlarım; 

113 ncü maddenin (b) fıkrasının değiştiril
mesi için bir önerigte vermiş bulunuyorum. Bu
rada onu açıklamak isterim. Şimdi değiştiril-
mekte olan 113 ncü maddenin (b) bendi şöyle : 

«'Subaylardan, subaylığa masbedildiktem son
ra Silâhı* Kuvvetler hesabıma yurt içindeki 
fakülte ve yüksek okullarda öğrenimi yapan
larla, meslekleriyle ilgili ihtisas yapanlarım yü
kümlülükleri buralarda geçen süreler kadar 
uzatılır.» 

Burada, «meslekleriyle ilgili ihtisas yapan
ların» 'deyince, bu tâbirin içime askerî tabipler 
de girmekte ve bu yüzdem büyük mağduriyete 
uğramaktaJdırlar. Tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada da bunu aynca izah etmiştim. 

Askerî doktorlar 4 ilâ 6 seme gibi uzum bir 
müddet ihtisas yapmaktadırlar ve bu sırada, 
ihtisaslarıma devam ederken bizatihi âmme hiz
meti de görmekte olmaları sebebiyle, bu 15 
seneye 4 veya 6 seneyi de ilâve ettiğimiz tak
dirde 21 aıci seme sonumda ancak mecburi hiz
metleri bitmektedir. Doktorlar, âmme hizmeti 
görmelerine rağmen, bilfiil doktorluk yaptık
ları bu 6 sene, mecburi hizmete sayılmadığın
dan. böyle bir mağduriyete uğruyorlar. 

Bir de, askerî doktorların kıdem almaları 
dolayısiyle 16 mcı semenim sonunda tekaüdolima 
imkânına kavuşmuş olmalarıma rağmen, mec
buri hizmetleri bitmediği içim 19 veya 21 se
me somumda tekaüdolma imkânına kavuşuyor

lar. öyle bir adaletsizlik oluyor 'ki, bir askerî 
doktor, tekaütlük hakkımı kazandığı halde mec
buri hizmetini tamamlamak içim aynca üç dört 
sene daha çalışmak zorunda kalıyor. Askerî 
doktorları Ibu fıkra kapsamamdan çıkarmak lâ
zımdır. 

Bunun için vertmiş olduğum önergede «mes
lekleriyle -ilgili imtisas yapanlarım» kelimeleri
nim maddemin (b) bendinden çıkarılimasıaıı tek
lif ediyorum. Yüce Meclisim kabulümü arz eder, 
saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
27.. 7 . 1967 tarih ve 926 .sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunumun 113 ncü 
maddesinin (a) bendi (2) nci fıkrası ve (b) 
bendimin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
vo teklif ederim. 

Ömer Buyrukçu 
Antalya Milletvekili 

Madde 37. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kamu* 
mumum 113 mcü maddesi (a) bemdi ikinci fıkrası 
ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

2. Masraflan Devlet tarafından ödemmiş 
ise bu sürenim iki misli kadar uzatılır. 

b) SuîbaylardJam, subaylığa masbedildiktem 
somra Silâhlı Kuvvetler hesabıma yurt içimdeki 
f akülte ve yüksek okullarda öğrenim yapamla-
nn yükümlülükleri buralarda geçen süreler ka
dar uzatılır. 

BAŞKAN — Buyurum sayım komisyom. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZÜÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Sayın Başkan, değerli ar-
kadaşlanm; 

Bu maddemin özü, yurt dışımda Devlet 
marnıma ihtisas yapanlara aittir; yurt içerisin
de değil... Yurt dışında Devlet namıma ihti
sas yapanlar 6 ay ihtisas yapmışsa bir sene, 
bir sene yapmışsa iki senedir. 

İzah içim söz istemiştim, arzı malûmat ede
rim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Amtalya) — Efen
dim, konuşulan 113 mcü maddedir, bemim ver
diğim önerge de 113 ncü maddeye aittir. 

BAŞKAN — Efendim, biz şimdi 37 nci 
maddeyi müzakere ediyoruz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — 37 nci 
madde, 926 sayılı Kanunun 113 ncü maddesini 
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değiştiriyor. Bu da yurt içinde ihtisas yapan
ları ilgilendirir, yani (b) bendi... 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılma
maktadır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 
Komisyon yanlış izah ederek katılmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu şekil
de izahta bulundular, biz ne yapabiliriz? Katıl
madıklarını beyan ve izah ettiler. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Katılmama 
sebebini yanlış izah ettiler. 

BAŞKAN — Olabilir... Başkanlık bu ko
nuda ne yapabilir? 

Sayın Komisyon, yeni bir tavzih var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZÖÜ1SÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — (a) bendine ait bir ihti
lâfımız yok. Benim izahatım da (a) ya aitti, 
(b) bendine ait değişikliğe de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Tavzih ettiler efendim. Sayın 
Komisyon burada (a) yi izah etmişleridir, (b) 
ye de katılmadıklarını beyan ettiler. Bu şe
kilde mesele kapanmış oldu. 

'Komisyon ve Hükümet önergeye katılma
maktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Efendim, 
kullanılan oyların sayımından Divan tam it
tifak edemedi, lütfen ayağa kalkmak sure
tiyle oylarınızı açıklamanızı rica ediyorum. 

önergeyi kabul edenler lütfen aya£a kalk
mak suretiyle işaret buyursunlar efendim... 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalkmak su
retiyle işaret buyursunlar... önerge reddedil
miştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madd* 38. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 114 nöü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 114. — Lise mezunlarından ölenim 
maksadivle yabancı memleketlere gönderilen
lerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak 
kazanma1 arı, 15 yıllık yükümlülük firesine ek 
olarak öSreniminin yurt dışına çıkış ve dö
nüş tarihleri arasında ıgecen süre kadar fazla 
hizmet atmeleri ile mülkündür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiven 
«ayın üye var mı?.. Yok. Bir tashih önergesi 
vardır, okutuyorum, 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan maddenin üçüncü satı

rının başındaki (öğrenim için) kelimeleri bir 
baskı hatası olarak (öğreniminin) şeklinde 
yazılmış olması nedeniyle (öğreniminin) ke
limesinin (öğrenim için) şeklinde düzeltilerek 
maddenin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Komiyon tarafından verilmiş 
olan önengeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tashih edilen bu şekliyle maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tashih edilen şekliyle madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 39. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 115 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

Madde 115. — Harlb okulları, yurt içi ve 
yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğ
rencileri ile astsubay sınıf okulları öğrencileri 
girişlerinden itibaren ilk bir aylık intibak süresi
ni geçirdikten sonra okul masraflarını ödese-
ler dahi istifa edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? .. Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 121 nci maddesinin (a), (d) ve 
(e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

a) Asteğmen - albay (albay dâhil) rüt-
belerindeki subaylar ile astsubayların atan
maları; kuvvet komutanlarının teklifi ve Ge
nelkurmay Başkanının lüzum görmesi üze
rine Millî Savunma Bakanlığınca; 

d) Askerî hâkimlerin, Güllhane Askerî 
Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör 
ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutan
lığı subay ve astsubaylarının atanmaları, 
özel kanunları gereğince; 

Yapılır. 
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e) Millî Savunma 'Bakanı asteğmen - yar
bay (yarbay dâhil) rütbelerindeki subaylarla 
astsulbayların atanmaları hakkındaki yetkisi
ni Genelkurmay Başkanının uygun görmesi 
üzerine kuvvet komutanlıklarına devredebilir. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından veril
miş bir düzeltme önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan maddenin (a) bendinin 

ikinci satırındaki (gösterme) kelimesinin (gör
mesi) olarak yazılmış olması nedeniyle bu 
kelimenin (göstermesi) seklinde düzeltilme
sini ve maddenin yeni şekliyle kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Komisyon tararından verilen 
düzeltme önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎMaddeyi düzeltilen şekliyle «oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Slâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 126 ncı maddesine aşağıdaki (d) 
bendi eklenmiştir : 

d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzman
lık kollarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda 
yurt içinde öğrenim için Genelkurmay Baş
kanlığınca özlük hakları saklı kalmak şar-
tiyle, öğrenim Süresi kadar izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 42. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 185 nci maddesinin (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 
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Ek Madde 12. — Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç 
duyulan sınıflar için, özel kanununda gösteri
len usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alı
nabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Buyurun Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, 43 ncü madde üzerinde görüşleri
mi arz ediyorum. 

43 ncü madde ile ek 12 ncü madde ileri sü
rülmek suretiyle «ıSilâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç 
duyulan sınıflar için, özel kanununda gösteri
len usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alı
nabilir.» hükmü getirilmektedir. Hiç şüphesiz 
ki, biz burada konuşmalarımızı yaparken, dü
şüncelerimizi söylerken, bu meselede de, daha 
önce de arz ettiğim gibi, çok kıymetli fikir sa
hibi arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerin 
de neticesi olarak görüşlerimizi arz ediyoruz. 
Bu madde üzerinde tetkiklerimizi yaparken en 
az Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımız 
kadar da konu üzerinde hassasiyetle durduğu
muzu bu vesile ile beyan etmek isterim. 

Her şeyden evvel Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç 
duyulan hallerde bu ihtiyacın giderilmesini te
min maksadiyle kendi özel kanunlarındaki usul
lere riayet etmek kayıt ve şartiyle, başka ülke
lerdeki gibi, sözleşmeli subayların çalıştırılma
sını buraya getirmektedir. 

1967 yılında burada kabul ettiğimiz 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun 
tasarısının esbabı mucibesinde ve onun tadille
rine dıir olan şimdi şu önümüzde görüşülen ta
sarının da esbabı mucibesinde, bütün arkadaş
larımızın bildiği veçhile ordu içerisinde esasın
da subay fazlalığı dikkate alınmak suretiyle 
bütün sınıflarda; generallerde birbuçuktan bi
re, albaylarda % 20 ye yakın olanı % 8 e dü
şürmek suretiyle bir denge sağladığımız iddiası 
ortaya atılmaktadır. 

14 ncü maddede ise yüzbaşıların ve binbaşı
ların bile yeterli sicil notlarını alamamaları ha
linde emekliye sevk edilmesini de öngören mad
deyi kabul ettik. Bütün bunlar bize gösteriyor 
ki, ordu içerisinde subaya ihtiyaç varsa, esasın
da ordunun bünyesinde yetişmiş, yetiştirilmiş 
çok kıymetli subaylar vardır, bunlardan temin 
edilerek ihtiyaçların giderilmesi mümkün iken, 
bunları bir tarafa itmek suretiyle, aktif sınıf 
olarak telâkki edilen, bütün yükü üzerinde ta-
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şıyan teğmen ve albay arasındaki muayyen ka
demelerde sözleşmeli subayların orduya alın
masını öngören bu kanun tasarısını kabul et
mek mümkün değil. 

Eğer esasında ihtiyaca kâfi değilse, ordu 
içerisinde bu kadar ince eleyip sık dokumanın 
mânası nedir; niçin bunları tadadediyoruz, si
cil notlarını yükseltiyoruz ve o sicil notunun 
aşağısında bulunan kişileri zamansız emekliye 
sevk ediyoruz? 35, 37, 40 yaşını geçmiyen sayı
ları 7 - 10 bini bulan subay kütlesi bugün insan 
potansiyeli olarak hazır durmakta ve bunlardan 
istifade edilememektedir. Eğer bunları tekrar 
orduya almak suretiyle bunlardan istifade edi
lecekse, bunların emekli edilmemeleri gerekir
di. 

Yalnız ortaya bir şey çıkmaktadır. O da, 
Anayasada «Vatan hizmeti dışında ordunun ça
lıştırılması özel kanunlarla tanzim edilir» şek
linde bir kayıt getirilirse, ondan sonra bu dü
şünülecek bir meseledir ki, o da yurt kalkın
masının yol, baraj, öğretmenlik ve çeşitli inşaat 
servislerinde muayyen hizmetin dışındaki süre 
içinde askerî birliklerin o yerde çalıştırılması 
ânında, dışardan temin edilecek sözleşmeli su
bayların ihtisasından istifade etmek suretiyle, 
o yöndeki ihtiyaçların giderilmesinde mukave
leli bir şekilde çalıştırılması mümkün olur. 
Ama, ordunun bir hiyerarşik düzeni vardır. Or
dudan ayrılmış, emekl olmuş, ordu ile irtibatı 
kesilmiş, 3 - 4 senesi gitmiş ve ordunun en son 
ilim ve tekniğinden de habersiz kalan arkadaş
ların tekrar buraya getirilmesi meselesini de 
düşünmek lâzımdır. Her halde bizim hukuk an
layışımıza, bu maddeyi anlayışımız dışında bir 
anlayışa sahipseler kıymetli arkadaşlarımız, o 
takdirde de demin konuştukları gibi maddeyi 
tetkik etmeden, anlamadan burada arkadaşı
mız konuşuyor, derlerse, o zaman söyleyecek 
sözümüz olacaktır tabi. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Millî Sa
vunma Bakanı arkadaşımız da gayet güzel ce
vap vermişlerdi, bundan evvelki konuşmala
rında 17 nci madde görüşülürken bu mesele 
üzerine eğilmişlerdi; Danıştay kararı ile terfi 
eden, yani not ortalamasını alan, kadrosuzluk 
nedeni ile terfi edememiş bâzı subaylar vardır. 
Daha birkaç gün evvel Gülhane Askerî Aka
demisinin içerisinde yedi tane Prof. Albayın 
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i Danıştay kararı almak suretiyle terfi ettikleri 
de ortadadır. 

Bu balkımdan terfi edenlere kadro bulamaz
ken, kadro sıkıntısından bahsedilirken ve su
bay fazlalığı eısbabı muoibesdyle bu kanunlar 
buraya getirilirken, bizim anlayamadığımız, ih
tiyacın giderilmesinde çalışmak üzere böyle 
sözleşmeli subayların Türk Ordusuna getirilme
sinde ne gibi zaruret bulunmaktadır; bunu da 
bilmiyoruz. 

Kaldı ki, Türk Ordusu, Silâhlı Kuvvetler, 
hemen hemen kuruluşundan bu yana, diğer 
memleketlerde, İran'da, Irak'ta, Afganiistan'da, 
Suriye ve Mısır'da ve sair yerlerde olduğu 
gibi bir bünyeye de sahip değildir. Tama
men kendi öz kaynaklarından yetiştirmek sure
tiyle, o öz kaynaklarından kendi branşlarına gö
re elit olarak yetiştirildikten sonra kendi ih-
tiyaçlanmızın tesbiti suretiyle bu arkadaşları
mızın burada kullanılması gerekir. Biz şuna 
inanıyoruz ki, Türk Ordusu içerisinde yetiş
miş çok değerler vardır; yeter ki bunları yerli 
yerinde kullanabilelim. Bunun dışında sözleş
meli subay istihdamının bugünkü şartlar içeri
sinde, bu kadro içinde Türk Ordusunda yer al
masını sakıncalı görüyoruz. Bu, samimî ifade-
mizdir. Bu yönden biz bu maddenin kanun
dan çıkarılması için bir de önerge takdim edi
yorum. Kıymetli arkadaşlarımızın önergemize 
iltifat etmesini istiıham ediyor, teşekkür edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarımı 12 nci ek maddenin 
getirdiği espri Türk Ordusu için yeni değil
dir. Zannedersem 1950 yılından evvel de var
dı, fakat sonradan lüzumlu görülmediği ve 
kaldırıldığı da malûm. 

Bu husus bugün yeniden getiriliyor; fakat 
sarahat verilmiyor maddeye: «Silâhlı Kuvvet
lerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel ka
nununda gösterilen usul ve esaslara göre sözleş
meli subay alınabilir.» Sözleşmeli subayın 
kaynağı yine yedek subaylardır, oradan ala
caktır. Ancak, bu madde, bu haliyle, pek sa
rih olmıyan anlaşılmaz haliyle şu sualleri sor
mamızı gerektiriyor: 

Evvelâ bu sözleşmeli subay; rütbesi asteğ-
I menden başlıyarak nereye kadar terfi edecek-
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tir, en son rütbesi ile nereye kadar istihdam 
edeceğiz? 

Komisyon üyelerinden bazıları ile görüştüm, 
«Bu, komisyonda tartışıldı, zabıtlara geçti, 
âzami rütbesi yarbay olacak.» denir. 

Arkadaşlarım, bu sözleşmeli subayın âza
mi rütbesi yarbay olacak ise, neden maddede 
sarahaten görülmez? Kanun yapıyoruz, bir ka
nun tatbikatçısı komisyon zabıtlarına kadar 
inmek ve onu tetkik etmek mecburiyetinde de
ğildir, buna imkânı da yoktur. Maddeye sa
rahat getirmek ve rütbenin en son haddi şudur 
demek lâzımdır, bir. 

İkincisi : Arkadaşlarım, rütbe terfi \sırası 
esastır; şüphesiz terfilerde hiyararşik şekilde 
rütbelerin yürümesi lâzımdır. Tâyin edilen sı
nırın, teğmeninden yarbaya veya albaya kadar 
muayyen bir terfi sistemi içerisinde yürütül
mesi ieabetmektedir. Bunun da bilinmesi gere-
jkir. Şüphesiz mantıken bu böyledir. Askerî 
usule göre hiyararşik silstem takibedilecektir; 
ama kanun yapıcısı olarak Yüce Meclisten bu 
maddenin anlaşılmaz şekilde geçmesine müsaa
de edilmemelidir. Anlaşılmaz şekilde geçmesi 
halinde zihinlerde şöyle bir sualin belirmesi 
tabiîdir. Üniversite mezununu sözleşmeli ola
rak yarbaylık mevkiinde istihdam edecek mi
yiz? Çünkü yedek subaylığın kaynağı üniversi
te mezunlarıdır. Bu maddenin sarih olmamaisı 
halinde bu suali soracağız. Bu sual karşısın
da, «Komisyonda bu sual görüşüldü, zabıtlara 
geçti» demek kâfi değildir. 

Arkadaşlarım, esas itibariyle bu, alt kade
melerde muvazzaf subayların miktar itibariy
le yeterli olmaması halinde müracaat edilecek 
bir usuldür. Böylece yedek subay kaynağı, 
olan üniversite mezunlarından aranan şart 
sadece üniversite diplomasından ibaret mi ola
caktır? Bâzı şahıslar bu sözleşmeli subay kad
rosuna gireceği halde giremeyip, bâzıları da bu 
12 nci maddenin sınırları içerisinde sözleşmeli 
subay kadrosuna girdikleri halde ne olacak? 
Tatbikatın nasıl olacağını düşünüyor ve bunu 
yine de şüphe ile karşıladığımı ifade etmek 
istiyorum ve bunu yadırgadığımız gibi bâzı 
tereddütlerimiz de vardır ve hattâ yeterli gör
müyoruz. 

Arkadaşlarım, 12 nci maddenin icabı ola
rak alınacak sözleşmeli subayların diğer subay

larda olduğu gibi hiyararşik sıçramaları aynı 
usulle mi tajkibedilecek, yoksa bunlar için özel 
usuller mi tatbik edilecektir? Burada sadece 
bir yedek subay olma vasfı münakaşa edilebi
lir. Onun için 12 nci maddenin sarahate ka
vuşması lâzımdır. Üzerindeki münakaşaların 
ortadan kalkması için geri alınarak bir kere 
daha tetkik edilmesi ve tatmin edici bir 
madde olarak getirilmesi gereklidir kanaatin
deyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurun. 

ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer! 
arkadaşlarım; benim işaret edeceğim noktaya 
Sayın Özgüner arkadaşım genellikle temas et
ti. Gerçekten bu ek 12 nci madde ile yep
yeni bir müesselse getiriliyor. Yadırgadığımız 
bir müessese getiriliyor. Vakıa komisyonda 
bu, çok etraflıca tartışıldı, izahat da veril
di ; ama zannediyorum ki, Yüce Meclisin sayın 
üyelerinin, neden dolayı bir sözleşmeli subay 
müessesösi getiriliyor konusunda kesin ve de
rinliğine bilgisi yoktur. Çünkü, laslında mad
de hakikaten müphemdir. Madde ne kaynağı 
zikrediyor değerli arkadaşlarım, ne de -arka
daşımın söylediği gibi- hangi rütbede istih
damı caiz olduğunu. Bunu zikretmek istiyo
ruz. 

Şimdi, tasarının gerekçesinde «Üniversite 
öğrencileri arasında yapılan anket sonucu, Si
lâhlı Kuvvetlerde görev yapmaya istekli oranı 
yüzde 13 olarak saptanmıştır. Bu nedenle, mo
dern orduların subay kaynaklan arasında bulu
nan özel kanununa göre sözleşmeli subay alın
ması bir kaynak olarak ek madde ile 926 sayılı 
Kanuna da alınmaktadır.» denilmektedir. 

Şimdi demek jki, esas itibariyle üniversite 
bir kaynak olarak görülüyor. Ama komisyon
da verilen bilgiler muvacehesinde yedek subay
lar da bir kaynak olacaktır, yanılmıyorsam. 
Şimdi, Sayın İşgüzar arkadaşımın bir mânada 
fikrine katılmamak mümkün değil. Sarahat 
olmadığına göre, acaba emekli subaylar da 
mukavele ile istihdam edilecek midir? Eğer 
emekli subaylar da mukavele ile istihdam edile-
ceklerse, o halde bu subayları niçin emekli 
yapıyoruz? Vücutlarından orduda istifade caiz 
olan bir kadroyu niçin emekli yapıyoruz? 
Öyle ise kesinlikle; 
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1. Kaynak belli olmalıdır, kimler (alına
cak, kimler alınmıyacaktır, bu hususlara sara
hat getirilmelidir. 

2. Emekli subaylar istihdam edilecek mi
dir, edilmiyeoek midir? Bunun da kesinlikle 
belirtilmesi lâzımdır. 

Nihayet hangi rütbeye kadar istihdamı 
mümkün olacaktır? Bunun da kesinlikle mad
de hükmünde, -gerekçede değil değerli arka
daşlarım-, yer almasında zaruret vardır. 

Bu konuda, biaim ordumuzun geleneklerine 
ters düşmekle birlikte, modern orduların bir ço
ğunda müessese olarak değerlendirilmiştir. Mo
dern ordulara girmiş olan böyle bir müessese
nin Türk Ordusunda bugünkü şartlarımıza gö
re, bugünkü icaplara göre nasıl (karşılanacağı 
oai sualdir. Temenni ederiz ki, daha ıaz mas
raflı, daha rantabl müessese ilsun. Bunu 
temenni ederiz; kesin olarak «hayır bunun kar
şısındayız» demek caiz değildir. Ama itiraf et
mek lâzımdır ki, bu kadar mühim bir yenilŞc 
getirilirken Yüce Meclis tenvir edilmelidir. 

Bu itibarla Sayın Bakandan bu konuda de
min arz ettiğim noktalar üzerinde bizi tenvir 
buyurmalarını şahsan rica ediyorum. Saygılar 
sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bir çıplak hüküm olduğu içlin, değerli ar
kadaşlarım tereddüde düştüler, haklan vardır. 
Bu konuda izahat vermeye ihtiyaç görüyorum. 

Evvelâ »şunu arz edeyim; ıSaym Hilmi İşgü
zar arkadaşım «maddeler üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz.» dedi. Ben, böyle bir telmihte bu
lunmadım. Maddeler üzerinde hassasiyetle dur
madıklarını iddia ötmedim. Bilâkis her madde
de dikkatle çalıştıklarını görüyorum. Bu şekil
de bir telmihte bulunmadığımı arz ederim. 

Bu maddenin gerekçesi, Sanıyorum M, arka
daşlar telMk buyururlarsa oldukça vazıhtır. 
Yani neden dolayı ordu içerisinde sözleşmeli su
bay ihtiyacına lüzum görülmüştür? İzin verir
seniz, bunu bir defa daha burada, huzurunuzda 
okumak istiyorunı. 15 nci sayfada 39 ncu mad
de olarak yer almıştır. 

«Silâhlı Kuvvetlerin binbaşı ve daha üst rüt
bedeki subay ihtiyacı bugüne kadar hiçbir za

man tam olarak karşılanmamıştır.» Gerekçede 
bu ifade ediliyor. «Bu ihtiyacı karşılamak ama-
ciyle, özellikle İkinci Dünya (Savaşının sürdüğü 
yıllarda, harb okullarından fazla miktarda su
bay çıkarmak yoluna gidilmiş ve neticede de 
bugün üst rütbelerdeki yığılım meydana gel
miştir. Daha sonra, yedeksubay çıkışlı subay
larla küçük rütbedeki subay boşluğunu doldur
ma yoluna gidilmiş ve fakat piyade, topçu, tank 
v.s. gibi muharip sınıflar için istekli bulmak ve 
gereğince yararlanmak mümkün olamamıştır. 

Bugün de teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve bin
başı rütbelerinde subay ihtiyacı kendini hisset
tirmektedir. Bu subayların harb okullarından 
sağlanması da, geçmiş yılların (deneyleri sonucu, 
yararlı olmadığı anlaşılmıştır.» Fazla subay 
alındığı takdirde alt kademede bir zaman son
ra tıkanma meydana getirecektir. Mahrutu mu
hafaza etmeye ımecburuz. Tıkanmayı önlemek 
için de genç yaşta emekliye ayırma mecburiye
ti doğacaktır. 

«Üniversite öğrencileri arasında yapılan an
ket sonucu, Silâhlı Kuvvetlerde görev yapmaya 
istekli oranı yüzde 13 olarak saptanmıştır. Bu 
nedenle, moren orduların subay kaynaklan ara
sında bulunan özel «kanununa göre sözleşmeli 
subay alınması bir kaynak olarak ek madde ile 
926 sayılı Kanuna da alınmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlere 'sözleşmeli subay almakla, 
hem teğmen - binbaşı rütbelerinde duyulan mu
vazzaf subay ihtiyacı karşılanacak ve hem de 
mahrutun normal oluşu sağlanmış olacaktır. 

Aynca, bugüne değin harb okullarında ya
pılan yetiştirme belirli bir standarda bağlana
cak, üst rütbelerde bugün görülen aşın birik
meler önlenmiş bulunacaktır. 

Kıdemli binbaşılığın son maaş kademesine 
kadar yükseltilmesi düşünülen sözleşmeli su-
baylann alınması, yetiştirilmesi, sözleşmeli sü
releri ve ayrılmalan çıkanlacak kendi özel ka
nunlarına göre yürütülecek ve fakat özlük hak
lan, sicil ve terfi işlemleri yönünden aynen mu
vazzaf subaylann haklannı hâiz olacaklardır.» 

Sanıyorum ki, bu gerekçe oldukça vazıhtır. 
Bu gerekçeden de anlaşıldığı üzere ordunun alt 
kademesinde, yani binbaşılığa kadar olan kü
çük subay ihtiyacı çoktur, hiçbir zaman doldu
rulamamıştır. Bunu, harb okullarında fazla öğ
renci okutmak suretiyle doldurmak yanlış ol-
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maktadır, tatbikat bunu göstermiştir. Mahrutu 
muhafaza etmek lâzımdır. Halbuki yüksek rüt
belerde tıkanma olmaktadır. Bu defa genç yaş
ta bir subay kıyımı olmaktadır. Bu sebeple kü
çük subay ihtiyacını başka yollarla karşılamak 
zarureti kendinden doğmaktadır ve bu, yabancı 
ordularda da vardır, öylece sağlanmaktadır. 

Bilhassa doktor, eczacı, dişçi gibi sınıflara 
daha çok ihtiyaç vardır. Buralara mukaveleli 
subay almak kabildir. Bu madde bu sebeple ge
tirilmiştir. Yalnız, arkadaşlarımın tereddüt et
tikleri noktalar vardır. Onların cevabını yeni 
çıkacak kanun verecektir. Burada sadece bir 
prensip hükmü konmaktadır, kaynak gösteril
mektedir. Bunu, yeni bir kanun tanzim edecek
tir. Nasıl alınacak, hangi şartlarla alınacaktır, 
yedek subaydan mı alınacaktır, doğrudan doğ
ruya üniversiteden mi alınacaktır, terfileri na
sıl olacaktır, tazminatı ne olacaktır ve saire... 
Bütün bunları, huzurunuza gelecek yeni ve ay
rı bir kanun tanzim edecektir. Bu sebeple o ka
nun gelmeden Ibunlar hakkında şimdiden tafsi
lât vermeye, izahat vermeye ihtiyaç yok, lüzum 
yok. Çünkü henüz o kanun hazır değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın özgüner arka
daşım, «Hangi rütbeye kadar çıkacaklardır?» 
dediler. Gerekçede şimdilik yarbay rütbesine 
kadar çıkmaları öngörülmüştür. Çünkü yüksek 
rütbelerde subay ihtiyacı yoktur. Nizami şekil
de çıkacak ısubaylarla karşılanacak ve aşağı rüt-
belerdeki, subaylar için alınacaktır. 

Arkadaşımız «madde sarih değildir.» dedi. 
Arz ettim, bu hususlar, arkadaşımızın üzerin
de durduğu hususlar yeni gelecek kanunla dü
zenlenecektir. Binaenaleyh saraheti orada bu
lacaklardır. 

Adam kayırmaya, çıplak olarak bu madde 
ile zaten imkân yok. Çıplak olarak bu maddeyi 
tatbik etmeye zaten imkân yoktur. Bu madde
ye göre subay almaya imkân yoktur, o kanun 
gelmeden. Çünkü mddenin kendisi yeni bir 
kanuna bağlanmaktadır. «Gelecek özel kanunla» 
diyor. Binaenaleyh, arkadaşımız kayırmadan 
bahsetti, kayırmayı önleyecek hükümleri huzu
runuza geldiği zaman o kanunda koymaya ça
lışırız. 

Sayın Özdenoğlu arkadaşımız, «Emekli su
baylar da alınacak mı?» dediler. Hayır, o dü

şünülmemektedir. Çünkü emekli subaylar zaten 
üst rütbededir. Biz, küçük rütbede subay alma
yı düşünüyoruz. Bilmiyorum arkadaşlarımı tat
min edebildim mi? 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
başkan, müsaade ederseniz, sayın Bakana bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 

Bakanım, hedef, izahatınız üzerine anlaşıldı. Bu 
anlaşmalı subay meselesinin hangi mekanizma 
altında orduya alınacağı hedefi, zannederim 
Meclisimizce anlaşılmıştır, gerekçede de izah 
buyurdunuz. 

Yalnız^ bir nokta dikkatimi çekti; o da, 
yarbay rütbesine kadar yükselecek. Fakat ilâve 
buyurduğunuz, bilhassa doktor, mühendis gibi 
fen sınıfları. Bunları da yarbay rütbesine kadar 
bağlamak mı olacak acaba; yoksa onlar için bir 
kedeme daha ileriye doğru gitme hususunu 
başka bir kanunla mı temin etmek mümkündür, 
yoksa buraya başka bir şey ilâve etmek müm
kün olacak mı? Bu husustaki mütalâanızı rica 
ediyorum. Çünkü, malûmuâliniz bu meslekler, 
doktor olsun, mühendis olsun, ve diğer yardım
cı sınıf olsun, üzerinden zaman geçtikçe daha 
çok olgunlaşır ve faydalı bir hale gelirler. Bu 
hususta lûtufta bulunursanız müteşekkir kala
cağız. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
buraya sadece bir prensip hükmü konmuştur. 
Bir taban konmamıştır. Bunların hepsini gele
cek kanun tanzim edecektir. Eğer ihtiyaç gö
rülüyorsa, o vakit arkadaşımızın işaret ettiği sı
nıflar için başka hükümler de konması elbette 
mümkün olur. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı?. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Bakanın izahatından tatmin oldum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Konuşma

yacağım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen sayın üye?. Yok. Önergeler vardır, aykırı
lık derecelerine göre okutuyorum. 

— 643 — 



M. Meclisi B : 120 25 . 6 . 1971 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu teklifinin 43 ncü maddesinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Suna Tural Hilmi işgüzar 
Ankara Sinop 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
ÎPEK (Giresun) — Katılmıyoruz; 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN («0. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
43 ncü maddenin daha anlaşılır bir şekilde 

tedvinine imkân verebilmek için komisyonca 
geri alınmasını diler, saygılar sunarım. 

îçel 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim.? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Hayır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C.S. Van Üyesi) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 
1301 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici madde 4. — 30 . 8 . 1971 tarihinden 
önce albaylığa yükselmiş olanlar için albaylık 
bekleme süresi 6 yıl; 30 Ağustos 1971 ve 30 
Ağustos 1972 tarihlerinde albaylığa yükselecek 
olanlar için albaylık bekleme süresi 5 yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 45. — 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile deği
şik geçici 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının so
nuna aşağıdaki cümle ilâve edilmiştir : 

Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile 
rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri inti
bak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 46. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Ek Geçici Madde 13. — 30 Ağustos 1972 ta
rihinden itibaren en geç on yıl içinde Türk Si
lâhlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 nci mad
dede belirtilen kadro oranına indirilinceye ka
dar, normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi 
şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadro
sunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek 
beklemiş olan albaylardan, subaylığa nasıpları 
en eski olanlardan ve aynı nasıphlar arasında 
Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet 
sıralamasının en sonundan başlamak üzere, sı-
nıflarmdaki kadro ve ihtiyaç da göz önünde bu
lundurularak, yeteri kadarı emekliye sevk edi
lebilir. 

Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulana
cak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilir. 

Albay miktarı yukardaki fıkra hükümlerine 
göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 nci 
maddedeki kadro oranı uygulanmaz. 

Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu 
madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 13 ncü madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Öner
gem var sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. " 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Türk iSilâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun ek geçici 13 ncü mad
desi, 1 nci fıkrası 4 ncü satırındaki «subaylığa» 
kelimesinin «albaylığa» şeklinde değiştirilmesi-
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ni, 1301 sayılı Kanunla paralelliği sağlamak ve I 
'disiplin müessesesini korumak bakımından arz 
ve teklif ederim. ' 

Ali Rıza TJzuner 
Trabzon 

BAŞKAN — Komisyon... 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sadece önerge 'sahibi

ne söz verme imkânına »sahibiz. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — (Sesimi duyura

madım Sayın Başkan, yerimden konuşacağım. 
BAŞKAN — Mümkün değil, önergeyi okut

tuktan sonra söz vermek, yeni 'bir müzakere aç
mak mümkün değil. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
OEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ BIDAYET 

ÎPEK (Giresun) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge 

sahibi önergesini izah edecektir efendim. Buyu
run. Savın TJzuner. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; çok sık deği
şen personel kanunları ve şartlarla karşı karşı-
yayız. Albaylıkta bekleme süreleri, yıllara göre 
bu sürelerin değişmesi, terfi, şartlan, piramit
ler, büyüyen küçülen piramitler... Bunlar, el
bette ki, bâzı huzursuzluklar ve haksızlıkları, 
ister istemez uygulamada yaratmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, önergemle şu ga
yeyi gütmüş bulunmaktayım : Daha evvel Yüce 
Meclislerde görüşülen ve kanunlaşan 1301 sa
yılı bir kanun var; kadrosuzluk dolayısiyle, 
generallerin ve bâzı subayların emeklilik statü
lünü hazırlıyan bir kanun. Bu kanunda kabul 
ettiğimiz »bâzı prensipler vardı ve halen yürür
lüktedir. Bu prensiplerle, şimdi müzakere edil
mekte olan ek geçici 13 noii madde arasında ba
riz bir çelişki dikkatimi çekmiştir. O gün ko
misyonda da aynı münakaşalar yapılmıştı ve 
önergemde belirttiğim husus nazara alınmıştı. 

Yani, önergem 1301 sayılı Kanunla paralel
liği tesis etmek, diğer taraftan disiplin müesse
sesini, ki, ordunun daima göz önünde bulundur
mak mecburiyetinde kaldığı ve bunda başarı 
sağladığı disiplin müessesesini sağlamaktır. 

Şimdi örnek olarak arz etmek istersem, me
selâ bir kurmay albayı örnek olarak verirsem, 
subaylığa naisbı dört sene sonra olmuş, fakat kı
dem almış, sekiz yılını bitirmiş bir kurmay al- I 
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bayın daha dört yıl beklemesi gerekiyor. Çün
kü, albaylığa nasbi değil, subaylığa naşbı esas 
almıştır. 

Şimdi bu durumda; tahsil görmek, orduda 
başarı sağlamak bir bakıma cezalandırılmış du
ruma sokulmak isteniyor. 

Diğer taraftan yine bu kanunda bir boşluk 
var. Dört senelik kurmay albaylıkta alman kı
dem, emeklilik halinde de kıdeme sayılmıyor. 
Sayın Hükümet bilmiyorum konuyu nasıl izah 
buyuracaklardır, Komisyon ve Hükümetin bu 
konuda açıklama yapması zaruretine inanıyo
rum. Daha ileri güderek, verdiğimiz önergenin 
ışığı altında Yüksek Komisyonun bu konuyu 
yeniden tezekkür etmesi ihtiyacını şahsan ben
deniz duymaktayım. Kendilerinin de bu görü
şümüze katılacağı inancını taşımaktayım. 

Zira, sözümün başında ifade ettiğim gibi, 
1301 sayılı Kanunla bir ters düşme hali vardır. 
Diğer taraftan, disiplin müessesesi büyük ölçü
de zedelenmektedir. Kurmayların kıdem hak
lan karşılık bulmamaktadır. Bu yönden bu ek 
geçici maddenin yeniden, daha önce çıkmış ka
nunlarla paralelliği sağlamak ve haksızlıklan 
gidermek yönünden tedvini gerekmektedir. Te
şekkür ©der, saygılar sunarım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, önergenin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge okun
duktan sonra müzakere bitmiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madde
nin lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan .. 
'BAŞKAN — ıSayın Kılıç, siz bir beyanda mı 

bulunacaksınız? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyon ko

nuşacaksa benim hakkım doğuyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, konuşma hakkı yok
tur. Eğer, yerinizden bir beyanınız varsa, buyu
run. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyon ko
nuşacaksa 95 nci maddeye göre söz hakkım do
ğuyor. 

BAŞKAN — Olmaz Beyefendi, bu, önerge 
müzakeresi. Önerge üzerinde muamele yapıyo
ruz. O umumi görüşmede olur. Eğer, yerinizden 
kısa bir beyanınız varsa, buyurun. 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, soru sorabilirsiniz. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka

nım, bu 13 ncü maddede albayların emekliliğin
de subaylığa nasbinin esas alınmış olması, ordu
da daha çok subayın daha çok süre içerisinde 
kullanılmasını sağlamak, biran evvel işsizlik 
grupunu doğurmamak ve daha çok istihdamı 
sağlamak yönünden kurmay arkadaşlarımızın 
lebine olmuştur. Çünkü, dört sene daha orduda 
kalabilecek. Hiç olmazsa dört sene daha ordu
da kalırsa, daha önce vermiş olduğu hizmet kar
şılığını alamaz duruma düşmekten kurtulmuş 
olacaktır. 

Binaenaleyh, benim samimî kanaatim odur 
ki; eğer, kurmaylık kıdemi alabilmek için dört 
sene emekliliğinden sayılırsa albaylığa nasbm-
da, emekliliğe şevkinde, kanuna daha uygun, 
daha hakkaniyetli olur kanısındayım. Komisyon 
bu istikamette bir değişikliği uygun bulmazlar 
mı? Çünkü, bundan evvel 1301 sayılı Kanunda 
aşağı-yukarı 300 kişiye yakın arkadaşımız 
mağdur olmuştur. 

Ayrıca bir sene evvel çıkan bir kanunla, bir 
sene sonra çıkacak kanun arasında bu kadar 
farklılığın olması da, Meclis olarak çıkartmış 
olduğumuz kanunların ahengini sağlamak bakı
mından bizi dışarda fikrimizi müdafaa bakımın
dan müşkül duruma düşürüyor. İstirham ediyo
rum bu düzeltmeyi yapsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun; 
önergeye katılıp katılmadığınızı izah edeceksi
niz, buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — O zaman bizim 
söz hakkımız doğuyor. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. Sayın Kılıç, 
konuştunuz... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Burada biraz evvel Sayın Uzuner arkadaşı
mız buyurdular ki: «Kurmay olmıyan kıta al
bayları mağdur oluyor.» 

Şimdi, burada eğer albaylığa nasbi alırsak, 
kurmaylar mağdur olur. Albaylığa nasbi aldı
ğımız takdirde, meselâ bir kurmay albay sınıf 
arkadaşından dört sene evvel kıdem almış, 
albaylığa nasbolmuş. E.. Onun albaylığa nasp 
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tarihiyle kendi sınıf arkadaşının albaylığa nasıp 
tarihi arasında dört sene fark vardır. 

Eğer, albaylığa nasıp tarihini esas aldığımız 
takdirde kurmay albayların daha evvel tekaüt 
olması durumu ortaya çıkar. 

Sonra, ikinci bir husus da, huzurunuza gele
cek. Akademiler Kanununda kurmay kıdemleri 
kalktığı için bu mahzur zaten ortalıktan kalkı
yor. 

Bu balamdan bu maddede Komisyon olarak 
her hangi bir tadili düşünmüyoruz. Saygılarım
la. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir sualimiz var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sordunuz Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Müsaade buyu

run da sual hakkımızı kullanalım. 

BAŞKAN — Bir şey demiyoruz efendim, sor
duğunuz sualin dışında mı? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Onanla ilgili, ta
mamen dışında değil. 

BAŞKAN — Yani, aynı suali iki defa sora
caksınız. Buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi Sayın Ko
misyon Sözcüsü arkadaşım; «Kurmayların dört 
sene kıdeminden dolayı dört sene evvel emekli 
edilmek suretiyle mağdur olduklarına şahit ol
duk; binaenaleyh, bundan sonra albaylığa nas
bim değil subaylığa nasbim almak suretiyle bu 
mahzuru gideriyoruz.» diyorlar. Aynı Komis
yon bir sene evvel (bir sene dahi olmadı), beş-
yüze yakın bir grupu da mağdur etmiş oldular. 
Bu kısa müddet içerisinde meydana gelen bu çe
lişkiyi gidermek için bir tedbir düşünmüyorlar 
mı? 

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen var 
mı efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru mu sormak istiyorsunuz 
Sayın Tosyalı?. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Işık tut* 
mak için bir cümle söylemek istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sadece soru hakkınız kaldı Sa
yın Tosyalı şu anda. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir tek 
cümle Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Rica ederim, usule riayet etme
ye mecburuz. Başkanlık Divanı olarak biz usu
lü tatbik etmeye mecburuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Komisyona ışık tutma bakımından 
bir tek cümle,.. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız soru sorabilir
siniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Peki, 
öyle ise soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis

yonun getirdiği madde, subaylığa nasıplarından 
başlamak üzere emekli edilmesini öngörüyor ki 
gayet doğrudur. Albaylığa nasıpları tarihi iti
bariyle emekliye sevk, fevkalâde hatalıdır; or
duda genç kurmay albay bir tane bırakmıyacak-
tır. Böyleleri orduda kalacak, zehir gibi kafaya 
sahibolan genç kurmaylar emekli olacaktır. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Mad
de olduğu gibi kalmalıdır. Sual istiyorsanız, 
işte sual... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, lüt
fen cevap veriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın ilyas Seçkin arkada
şımız bir sene evvelki Komisyondan bahsetti
ler. Ben bir sene evvelki Komisyonda bulunma
dım, onun seyrini bilemiyorum. Yalnız arz etti
ğim gibi, akademik kıdemi, huzurunuza gelecek 
Akademiler Kanunu ile kalkmaktadır. Ayrıca, 
Tosyalı arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, biraz 
evvel ben de maruzatımda arz ettim, eğer biz 
albaylığa nasbi kabul edersek o zaman genç 
kurmay albaylar tamamiyle gidecek. 

Maruzatım bu kadar. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka

nım... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka

nım, sualin cevabını alamazsak susalım mı? 

BAŞKAN — Efendim, size sorunuzun tam 
cevabını vermeye mecbur mu, böyle bir usul 
var mıdır Sayın Kılıç?.. Ne yapalım efendim, 
sordunuz, Sayın Komisyon size cevabını verdi. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Vermedi... Ce
vap öyle mi olur efendim? Sualin cevabı böyle 
mi olur? 

KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, oturduğum yerden usul hakkında 
müsaade buyurursanız kısa bir maruzatta bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kevni Ne-
dimoğlu. 

KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efen
dim, Sayın Tosyalı Geçici Komisyon üyesidir ve 
kanun tasarısının altında imzası vardır, söz hak
kını da mahfuz tutmuştur. Bu itibarla konuş
ması usule aykırıdır. Bu hususu açıklamak is
tedim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmamaktadır, önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Ek madde kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 14. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de mevcut general ve amiral miktarı, 30.8.1971 
tarihinde 30.8.1974 tarihine kadar % 1,2 ora
nına, sonraki 4 yılda 49 ncu maddede belirti
len % 1 oranına aşağıda gösterilen esaslar içe
risinde indirilir, 

<a) 30 . 8 . 1971 tarihinden 30 . 8 . 1974 ta
rihine kadar uygulanacak % 1,2 oranına göre 
tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının 
muhtelif rütbelere dağılış oranları, 3 kuvvet 
(Jandarma dâhil) için, aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir. 

(J. Dâhil) Dz.K.K. Hv.-K.K. 
Rütbeler % % % 

Orgeneral 6 7 7 
Oramiral 
Korgeneral 12,5 13 13 
Koramiral 
Tümgeneral 25 26 27 
Tümamirali 
Tuğgeneral 56,5 54 53 
Tuğamiral 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut general ve 
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amiral miktarı, (a) bendinde belirtilen % 1,2 
oranına indirilinoeye kadar, general ve amiral
lerin bekleme süresi ve terfi işlemleri hakkın
da aşağıdaki esaslar uygulanır: 

1. 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral ve 
tuğamiral olacak albaylar ile general ve ami
rallerin rütbe terfileri, % 1,2 oranına göre ve
rilen bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık 
bekleme süresinin birinci yıl kontenjanlarına 
göre yapılır. 

2. 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral - tuğ
amiral, tümgeneral - tümamiral, korgeneral -
koramirallerden 3 yılını tamamlıyacak olanlar, 
3 ncü yılın sonunda, 54 ncü madde esaslarına 
göre değerlendirilirler ve yeterlik sıralamasına 
tabi tutulurlar. 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlar
dan başlanmak üzere : 

I - (b) bendinin (1) nci fıkrasında belirti
len kontenjana girenler üst rütbeye terfi ettiri
lir. 

II - (fb) bendinin (1) nci fıkrasındaki kon
tenjana giremiyerek terfi edemiyenlerden % 1,2 
oranına göre bulundukları rütbenin 1 nci yıl 
kontenjan miktarı kadarı bir yıl daha hizmete 
devam ederler, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. (b) bendinin 2 nci fıkrası hükümleri ge
reğince bulundukları rütbenin 4 ncü hizmet yı
lına devam eden general ve amiraller dördün
cü yılı bitirecekleri 30 Ağustos tarihinde 54 ncü 
madde gereğince yeniden değerlendirilirler. 
Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan 
başlamak üzere % 1,2. oranına göre bir üst rüt
benin kadro miktarının 4 yıllık bekleme süresi
nin yıllık kontenjanı kadarı bir üst rütbeye 
terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

4. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli general ve amiral
lerden (b) bendinin 2 ve 3 ncü fıkraları kap
samı dışında kalanlar, bulundukları rütbeye 
yükseldikleri tarihteki kontenjanı muhafaza 
ederek 4 yıllık bekleme süresine tabi tutulur
lar ve bekleme süreleri sonunda 54 ncü madde 
gereğince değerlendirilip yeterlik derecelerine 
sıralanırlar. 

Bunların en üstün yeterlik notu alanların
dan başlanmak üzere % 1,2 oranına göre üst 
rütbenin yıllık kontenjanı kadarı terfi ettirilir, 
diğerleri emekliye sevk edilir. 

5. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, 
4 yıllık bekleme süresine tabi olarak hizmete 
devam ederler. Bunlardan 4 ncü yıllarını ta-
mamhyanlar emekliye sevk edilir. 

c) 30 . 8 . 1974 tarihinde (b) bendine gö
re % 1,2 oranına indirilen general ve amiral 
miktarları, 30 . 8 . 1975 tarihinden başlanmak 
üzere aşağıdaki esaslara göre 4 yıl içinde 49 
ncu maddede öngörülen % 1 oranına indirilir. 

1. 30 Ağustos 1975 tarihinde tuğgeneral 
ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve 
amirallerin rütbe terfileri, % 1 oranına göre 
verilen bir üst rütbenin kadro miktarı Tim birin
ci yıl kontenjanlarına göre yapılır. 

2. 30 Ağustos 1975 tarihinde ve sonraki 
3 yıl içinde tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral 
tümamiral, korgeneral - koramirallerden 4 yı
lını tamamlıyacak olanlar, 4 ncü yılın sonunda, 
54 ncü madde esaslarına göre değerlendirilir 
ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlar
dan başlanmak üzere, % 1 oranının birinci yıl 
kontenjanları kadarı bir üst rütbeye terfi et
tirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. 4 ncü yıllarını tamamlıyan orgeneral ve 
oramiraller emekliye sevk edilirler. 

d) Bu geçici madde esaslarına göre yapı
lan terfiler ve emeklilikler neticesi bulunan ge
neral - amiral miktarlarında 30 . 8 . 1974 tari
hine kadar: % 1,5, 30 . 8 . 1978 tarihine kadar 
da % 1,2 oranları aranmaz. 

e) Bir üst rütbeye yükselmeye yeterli ol
dukları halde, üst rütbe kadrosunda açık bu
lunmadığından dolayı terfi ettirilemiyerek bu 
madde gereğince emekliye sevk edilen general 
ve amirallere, 49 ncu madde (f) bendindeki 
usul ve esaslara göre kadrosuzluk tazminatı ve
rilir. 

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

Ek Geçici Madde 15. — Bu kanunun 50 nci 
maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst 
rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albaylar
dan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunan
lar emekliye sevk edilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 16. — Kazai kararlarla bir 
üst rütbeye yükselmiş albaylarla general - ami
rallerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk 
edilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevk 
edildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 ncu 
madde (g) bendi hükümleri uygulanır. 

Bunlara, emekliye sevk edildikleri tarihle 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ge
çen süre için ödenecek tazminat miktarının tes-
bitinde, eski rütbelerine eşidolanlara o tarihte 
verilmesi gereken tazminat miktarı dikkate alı
nır. 

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

Ek Geçici Madde 17. — Bekleme süresini 
tamamhyan general ve amiraller ile subay ve 
astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uya
rınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine 
göre düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esas
lara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendi
rileceği subay ve astsubay sicil yönetmelikleri
ne eklenecek geçici maddelerde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Ek Geçici 17 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 18. — 31 . 7 . 1970 tarih 
ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları ya
pıldıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarih
leri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların 
yeni nasıp tarihlerine göre derhal maaş kade
melerine intibakları yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Ek Geçici madde 18 i oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Ek Geçici Madde 19. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi taMbeden 30 Ağustos tari
hinde, 10 yıllık yükümlülük süresini tamamla
mış bulunan subay ve astsubaylar hakkında 
112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi 
uygulanmaz. 

istisnai durumları dolayısiyle, kadın subay
lar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri 
ne olursa olsun, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi taMbeden 30 Ağustos tarihinde sona 
erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

HÜSNI ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
önergem var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz Sayın Özkan, 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben de bu Geçici Komisyonun bir üyesiyim. 

Komisyonda yaptığımız müzakereler sırasında 
dikkatimizden kaçmış bir hususu Yüce Mecli
sin huzurunda tashih etmek için Yüce Divana 
bir önerge vermiş bulunuyorum. O da şudur r 
Subay ve astsubayların yükümlülüğünü testoit 
eden kanunun 112 nci maddesinde mecburi hiz
met 10 seneden 15 seneye çıkarılmaktadır. Ge
çici ek 19 ncu maddede bir istisna kabul ettik. 
Bu istisnada, hanım subayların hizmet süresi 
ne olursa olsun kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren istedikleri anda ordudan ayrı
labileceklerini, bir de 31 Ağustos 1971 tarihin-
de 10 senesini doldurmuş subayların da 10 se
nelik yükümlülükle ayrılabilecekleri kaydını 
koyduk. Ama, gelin görün ki, dikkatimizden 
kaçan husus şudur : 

Yüce Meclis bilir ki, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin teknik subay temini bakımından fakülteler
de okutup, kendi saflarına aldığı subaylar var
dır, doktorlar, eczacılar, kimyagerler, mühen
disler ve sair gibi. Şimdi malûmuâliniz, fakül
teler mezunu İM devrede verir; yaz dönemi 
mezunu, güz dönemi mezunu. Şimdi biz 31 
Ağustos 1971 tarihine kadar» kaydını koyduk 
mu, aynı senenin yaz döneminde mezun olmuş 
arkadaş 10 senesini doldurursa ayrılma hakkı
nı kazanacak, ama güz döneminde, bilfarz ekim 
veya kasım ayında mezun olmuş, 10 senesini 
doldurmaya bir ayı kalmış arkadaş bu kanun
dan istifade edemiyecek, 15 senelik yüküm
lülük içine girecektir, işte gözümüzden kaçan 
bu yanlışlığı gidermek maksadiyle Yüce Mecli
se ben. bir önerge vererek, bu tarihin 1971 se
nesi sonuna kadar 10 senesini doldurmuş olan
ların bu haktan istifade etmeleri hususunu Yü
ce Meclisin huzuruna getirdim. 
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Yüce Meclisin, bu verdiğim izahattan sonra 
önergeme iltifat edeceği kanaatinde olarak he
pinizi saygı ile selâmlarım, teşekkürlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, buyurun. 
NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşımın belirt

tiği üzere, ek geçici madde 19 da bir yanlışlık 
var. Daha doğrusu yanlışlık demiyeceğim veya 
yanlışlık olmuşsa bunun düzeltilmesi için siz
lerin bir ek fıkraya iştirak edeceğinizi ümide-
derek bu ek geçici 19 ncu maddeye şu şekilde 
bir ek fıkranın ilâve edilmesini teklif ettim ve 
bu şekildeki teklif önergem de Meclis Başkan
lığına verilmiş durumdadır. İstediğim ek fıkra 
şudur : 

İstisnai durumları dolayısiyle Ekim döne
minde fakülte ve yüksek okullardan mezun 
olanlar bundan müstesnadırlar. 31 Ağustos 
harfaokullarnıın mezun verdiği tarihtir ve 31 
Ağustos tarihi de Silâhlı Kuvvetlerimizin ter
fi ayıdır, ama yüksek okul ve fakülte mezun
ları ise, benden evvelki arkadaşımın belirttiği 
gibi iki dönemde mezun olmaktadırlar. Hazi
ran döneminde mezun olanlar 10 sene yüküm
lü sayılmakta, Ekim ayında mezun olanlar ise 
15 sene mecburi hizmet yükümlülüğüne tabi 
tutulmaktadırlar. Burada bir haksızlığın mev-
cudolduğu kanaatindeyim. Bu ek fıkranın ka
bulü ile bunun bertaraf edileceğini ümidetmek-
teyim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun. 
İHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, ek geçici 19 ncu madde, Silâhlı 
Kuvvetlerde vazifeli muvazzaf subay ve astsu
bayların hizmet sürelerini, daha önce kabul 
edilen 122 nci maddedeki 115 sene için kabul et
mek suretiyle bir istisna getirmektedir. O da; 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 
Ağustos tarihinde 10 yıllık hizmet süresini bi
tirmiş olanların, 112 inci maddede ileri sürülen 
15 yıllık hizmet yükümlülük süresi dışında bıra
kılma hususudur. 

İMuhterem arkadaşlarım; 
Biz kanunları hukuk açısından mütalâa et

mek ve mevcut kanunlar içerisinde onu eleştir
mek zorundayız, ihtiyaçlar hir tarafa, gerçekler 
de bir tarafa, hu gerçeklerin ışığı altında ka

nun anlayışlarımı kanun yapıcılarının ne şekil
de anladığını da burada eleştirmek zorundayız. 

Şimdi burada diyor ki : Bu kanunun meri
yete girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos tari
hinde 10 yılını bitirenler 112 nci maddenin şü
mulü dışında mütalâa edilecek. 9 senesini biti
renler bunun dışında tutulmıyacak, 15 seneyi 
ikmal edecek... 

7 sene, 8 sene, 9 sene hizmet görenlerin hep
si daha önce mer'i olan kanunların verdiği mü
kellefiyetleri dikkate almak suretiyle ordu içe
risinde vazifeli olan subaylardır. Bu bakımdan 
biz, böyle bir 10 yıllık süreyi kabul etmek sure
tiyle diğerlerini onun dışında tutmanın aleyhin-
deyiz. 

Kanunlar meriyete girdiği zaman esasında 
makabline şâmil olamaz; bunu hukuk prensip
leri ve hukuk ilkeleri kabul edemez. Çıkartılan 
kanunlar, ancak lehte olmak kayıt ve şartiyle 
meriyet tarihlerinin şümulünü geriye doğru gö
türebilirler. Ama aleyhe bir şekilde çıkan ka
nunlar hiçbir zaman makable şâmil olamaz ve 
müktesep haklan ortadan kaldırmak suretiy
le, daha önce o hakkı kazanmış olan kişilerin 
mağduriyetine sebep teşkil edemez. Bu yöniyle 
biz bunu yerinde görmüyoruz ve esasında hu
kuka, hukuk ilkelerine ve âkıd olan tarafların 
ahde vefa prensiplerine de uygun görmüyoruz. 
Bir taraftan Devlet diyor ki; - işte şimdi biraz 
önce ıSayın Millî ISavunma Bakanı arkadaşımız 
temas buyurdular ve sizler de kabul ettiniz -
«Askerî öğrenciler, yeni kabul edilen sisteme 
göre, kanuna göre askerî öğrencilik sıfatını ka
zandıktan bir ay sonra mecburi hizmet süreleri
nin her türlü masrafını verse bile istifa edemez.» 

Demek ki, bunu bilen zat ona göre bu okula 
girecek ve girdikten sonra 15 yıllık hizmet ya
pacağını da kaale almak suretiyle girecek veya 
girmiyecektir. 

Bunun gibi, daha önce 10 yıllık hizmet sü
resini dikkate almak suretiyle orduda vazife 
almış subay arkadaşların bu kanunla daha önce 
kabul edilen müktesep haklarını ortadan kal
dırmaya, esasında, Millet Meclisinin mensupları 
olarak müsaade etmememiz gerekir. 

Kadın subaylara gelince; kanunlar daima 
lehte yürür prensibine göre, kadın subaylar ma
dem ki orduda istenmemektedir, onlardaki mec
buri hizmet süresi tamamen serbest bırakılmak 
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suretiyle onlara bir imkan getirmektedir ka
nun tasarısının diğer bir fıkrası. Buna söyliye-
cek bir sözümüz yoktur, ama madde, 39 ncu 
maddede arz etiğim şekilde 115 nci maddeyi ta
dil eden önergede de bâzı kayıtlar konmuştur, 
bu kayıtlara Devlet olarak da, fert olarak da 
riayet etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım; Dev
letin ciddiyeti, Devletin itibarı ve Devletin ah
de bağlılığı Devletin sıfatı ve onun en mümey
yiz vasfıdır. Şimdi bu kanun tasarısı ile Devle
tin daha önce akte girmiş olduğu; «10 sene sizi 
çalıştırdıktan sonra size istifa hakkı tanıyo
rum» diyen daha önceki kanunlara göre kendi 
müessesesine aldığı subaylar için, bugün beş 
sene daha ilâve etmek suretiyle, «15 seneyi bi
tirmeden istifa edemezsin» şeklindeki bir kanu
nu biz Devletin ciddiyetiyle de hukuk anlayışıyla 
da kabili telif görmüyoruz. Tahmin ederim ki, 
bundan - bir arkadaşımız burada beyan buyur
dular - ordunun muvazzaf subay ve astsubay 
sıfatı içinde yer alan, daha ziyade ihtisas dal
larında görevli doktorlar, mühendisler, eczacı
lar, dişçiler kastedilmektedir. Ancak kim olur
sa olsun bir hak vardır, bu hakkın ortadan kal
dırılması, hele kanun yolayla kaldırılması hiç 
te doğru değildir. Eğer ihtiyacımız var ise, bu 
İhtiyaçların giderilmesi yolları ayrıdır, ama ka
nun gücü ile hakları çiğnemek suretiyle zorla 
bir müessesede muayen kişileri tutmak ta müm
kün değildir. 

Bu bakımdan biz, bu kanunun meriyete gir
diği tarihten sonra subay nasbedüenlerin 15 yıl
lık hizmete tabi tutulmasının yerinde olacağı 
kanaatini taşıdığımız için, daha önce müktesep 
hak teşkil eden hakların ortadan kaldırılma
ması bakımından bir de önerge takdim ettik 
Başkanlığa. Mumterem arkadaşlarımın bu hu
kuk anlayışı içinde önergemize iltifat edecek
lerini ümidediyoruz. 

Esasında ordunun tabiblere, dişçilere eczacı
lara ve mühendislere ihtiyacı var ise, demin 
de söylediğim gibi bunların tatmin edilmesi su
retiyle orduda tutulmalarının çeşitli yolları var
dır. Burada Askerî Personel Kanunu konuşu
lurken açık - seçik söyledik, dedik ki: Bir pi
yade yüzbaşısıyla bir cerrah yüzbaşı bir olmaz. 
Böyle dediğimiz halde, önerge verdiğimiz hal
de burada bunlar reddedilmiştir. E, bugün ba
kıyorsunuz bunun sakıncaları ortaya çıkmakta

dır. Dünyada kıymet hükümleri daima değiş
mektedir. Biz bir cerrahla bir avukatı, bir öğ
retmeni mukayese ettik ve onları eşit olarak 
kabul ettik. Halbuki doktorlara, eczacılara, diş
çilere dünyanın her tarafından ayrı bir kıymet 
verilmektedir; insan sağlığı ile ilgili olduğu 
için bu meslekler önem taşımaktadır. O halde 
bunları zorla değil, bunları tatmin yoluyla ordu 
içerisinde barındırmak ve bağlamak mümkün
dür. 

Benim anlayışıma göre bu kanun hukuka 
aykırıdır. Bundan hakları muhtel olan kişiler 
bu kanunun iptali yönüne gitmek için çeşitli 
yollara başvuracaklar, bu, Parlâmento için de 
iyi olmıyacaktır. Açık - seçik bir şekilde böyle 
haksız olarak getirilen bir maddeyi, hukuka ay
kırı olan bir maddeyi burada kabul etmemiz 
doğru olamaz arakadaşlanm. Bu bakımdan he
pinizin vicdanlarına ve dikkatlerine bu duru
mu arz eder, saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?. 
Yok. önergeleri okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Askeri Personel Kanununun ek 

geçici madde 19 un aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz: 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Geçici madde 19. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli subay ve astsubaylar hakkında 112 nci 
maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygula
namaz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü

met katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzekeresini yaptığımız 926 sayılı Kanunun 

tadiline ait kanun tasarısının ek geçici madde 
19 a aşağıdaki fıkranın ilâvesini rica ederim. 
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Ek madde : İstisna durumları dolayısiyle 
ekim döneminde fakülte ve yüksek okullardan 
mezun olanlar bundan istisnadırlar. 

Diyarbakır 
Nafiz Yıldırım 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 

benim önergemle bu önerge birbirini tamamlar 
mahiyettedir. Lütfen onu da okutunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27.7.1967 tarih ve 926 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının müktesep hakları korunmak 
amaciyle getirilmiş bulunan çerçeve ek geçici 
19 ncu maddesi aynı takvim yılında mezun olan 
üniversite ve yüksel okul mezunu aynı nasıplı 
subaylardan bir kısmını kapsam dışında bırak
tığı ve bu durumun aynı statüdeki bâzı perso
neli mağdur edeceği anlaşıldığından, maddenin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirile
rek, bu değişlik şekli ile kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılı
nın sonuna kadar 10 yıllık yükümlülük süresini 
tamamlamış bulunan subay ve astsubaylar hak
kında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük 
süresi uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Her iki önerge sahibi birbirine 
iltihak ediyor. («Bir tanesi öbürüne iltihak 
eder» sesleri) 

Sayın Nafiz Yıldırım Sayın Hüsnü Özkan'ın 
önergesine iltihak ediyor. Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın Özkan'ın önergesine 
katılıyoruz, fakat ibarelerde bâzı farklar var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özkan'ın öner
gesini oylıyacağım.. 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sayın 
Özkan'ın önergesine katılmıyorum, («önergesi
ni geri alsın» sesleri). 

BAŞKAN — Hayır, geri almıyor efendim; 
birbirlerine iltihak ediyorlar. Aynı mahiyettey-
miş, birbirini tamamlıyormuş. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Muhterem ar
kadaşım benim önergeme iltihak ediyorlar. Sa
yın Komisyon ve sayın Hükümet benim, önerge
me itibar ederlerse benim önergemin mahiyeti 
itibariyle kanun o yönde tashih edilmiş olacak
tır. 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sayın 
Özkan'ın önergesine katılmıyorum. 

BAŞKAN — Özkan'ın önergesine iltdhak et
miyor musunuz? 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Hayır; 
ayrı muameleye konulsun. 

BAŞKAN — Peki efendim, ayrı ayrı mua
meleye koyacağız. 

Sayın Nafiz Yıldınm'ın önergesini dinledi
niz. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın Nafiz Yıldınm'ın 
önergesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon Sayın Nafiz 
Yıldınm'ın önergesine katılmıyor. Hükümet ka
tılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Sayın Hüsnü Özkan'ın önergesine komisyon 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın Hüsnü Özkan'ın öner
gesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz önerge ile birlikte 
değiişik şekli ile maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde de
ğişik şekli ile kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 20. — a) 28 Mayıs 1960 
tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürür
lüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 
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ve 31 noi maddeleri gereğince fiilî hizmetleri 
başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile 
diğer kaynaklardan gelen emsali subaylar
dan : 

1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanun
dan; 

2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nunun geçici 18 noi maddesinin (d ve h ben
di hükümleri hariç); 

3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanun
dan; 

4. 4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesin
deki havada deyimine dayanılarak kazai karar
lar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; ya
rarlananlar haricolmak üzere, 10 Ağustos 1967 
tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayla
rın ve diğer kaynaklardan gelen emsali subay
ların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürü
lür. 

b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay 
ve daha üst rütbedeki subayların terfi, rütbe 
kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların 
rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut si
cillerine göre derhal yapılır. 

Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana ge
lecek; terfi, rütbe kıdemliliği-ve kademe ilerle
mesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez 

d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanun
da düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın 
emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak 
adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10 
kesilmek suretiyle T. C. Emekli Sandığına öde
nir 

BAŞKAN — Madde üzerine buyurun iSayın 
Oktay. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu ek geçici mad
de 1134 sayılı Kanunun getirmiş olduğu bir dü
zensizliği ortadan kaldırmaya matuftur. 

Bilindiği gibi 1134 sayılı Kanun 1951 yı
lında Harbokulundan mezun olmuş ve 1951 yı
lından evvel Harbokulundan mezun olmuş su
baylara bir yıllık terfi vermiş, nasıplarını 
birer yıl evvele almıştır. 1134 sayılı Kanunun 
getirdiği bu düzenden sonra şöyle bir durum or
taya çıkmıştır. 1951 yılı mezunları ile 1952 
yılı ve daha öte mezunları arasında iki yıllık 
bir kıdem farkı hâsıl olmuştur. Bir yıl evvel 
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mezun olmakla beraber bu durum arada İM yıl
lık bir fark yaratmıştır. 

Şimdi ek geçici madde bu düzensizliği or
tadan kaldırmaya matuf bir maddedir, ama 
ek geçici 20 nci madde bunu yaparken Ka
ra Kuvvetleri pilotları arasındaki bu düzensiz
liği ortadan kaldırmamaktadır. Ek geçici 20 
nci maddenin Kara Kuvvetleri pilotlarını bun
dan istisna etmesinin sebefbi, Kara Kuvvetleri 
pilotlarının 926 sayılı Kanunun 18 nci mad
desinin «f» fıkrasından istifade etmiş olma
larıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak bu esbabı 
mucibeye katılmak mümkün değildir. Zira 926 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin «f» fıkrası 
şu maksatla getirilmiştir : 4273 sayılı Kanun 
havada görev yapanların 'belirli rübelerdeM gö
rev sürelerini birer yıl indirmiştir .Ancak 4273 
sayılı Kanunun bu maddesinden Kara Kuvvetle
ri pilotları istifade etmemiş, bunun üzerine bir 
kısım pilotlar Danıştaya müracaat ederek bu 
'hakları almışlar, bir kısmı İse bilâJhara müra
caat etmiş, ancak Danıştay evvelki kararına 
tamamen zıt, muhalif kararlar vermiştir, iç
tihatlar f arklılaşınca 926 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin ihdası zarureti hâsıl olmuştur ve 
bu suretle Kara Kuvvetleri pilotlarının havada 
ifa ettikleri hizmet dikkate alınarak kendile
rine Mr yıl kıdem verilmiştir. 

Şimdi ek 20 nci madde, sırf «Kara Kuvvet
leri pilotları bu fıkradan İstifade etmişler
dir» diye ek geçici 20 nci maddenin dışına çı
karılmaktadır. Bunu mantıklı ve haklı bul
mak mümkün değildir. Zira 926 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi, bu pilotlara yaptıkları hiz
metin karşılığını vermiştir. 

ikincisi, ek geçici 20 nci maddeye bu sınıf 
dâhil edilmemekle, 1951 ve 1952 yılları ara
sındaki mezunlar arasındaki farklılaşma da 
kaldırılamıyor. Diğer bütün subaylar arasın
daki farklılaşma bu ek madde eklenmekle kal
dırıldığı halde Kara Kuvvetleri pilotları bun
dan is'tdsna edilmekle, gene 1951 ve 1962 nasıp 
tarihleri arasındaki kıdem farkı iki yıl olarak 
kalmaktadır. Bu iki yıllık fark 1952 . 1953 -
1954 ve sonrakiler içlin de bahis mevzuudur. 
Bunu âdil bulmak, eşitlik ilkelerine uygun bul
mak mümkün değildir. Durumun düzeltilmesi 
ve esasen 114 kişiden ibaret bulunan Kara 
Kuvvetleri pilotlarının da bu maddeden istifa-
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de etmeleri ve bu suretle 1951 ve daha sonra
ki sınıflar arasındaki farkın kaldırılmasını te
min için bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 
Bu önergeme itibar edilmesini Yüce Meclisten 
saygılarımla rica ederim. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
'926 sayılı Kanunun tadili olarak görüşül

mekte olan tasarının ek 20 nci maddesi bir hak
sızlığı giderirken, kanımca yeni bir haksızlığı 
getiriyor. 

Şöyle ki; 
Biliyorsunuz 1334 sayılı bir Kanun Yüksek 

Meclisten çıkmış idi. Bu Kanunda Harbokulun-
dan 1941 yılı ile 1951 yılı arasında mezun ol
muş subaylara birer sene kıdem verilmiş idi. Bu 
kıdem verilirken îkinci Dünya Harbinin 
hıarb tekniğinde yapmış olduğu yenilik, ça-
(buklıuk ve daha Ibâaa selbepler dolayısiyle, Kara 
Kuvvetleri bünyesine harb zorunluluğu olarak 
soktuğu «topçu pilotları» diye yeni bir sınıf 
kalbuOI ©dildi. Bu sınıf, uçan hir sınıftır ve es
kiden Hava Kuvvetlerinin yapmış olduğu va
zifeyi, Hava Kuvvetlerinin sürat asrıma uymak 
suretiyle sürat üstünlüğü karşısında topçunun 
vazifesini teknik bakımdan göremez duruma 
ıgelmiş olmasından dolayı topçuya ayak uydu-
raJbiîecek yapıda tayyarelerin topçu emrine, 
ıKara Kuvvetleri emrine verilmesi dolayısiyle 
girmiştir. 

Bu subaylar ordudaki subay arkadaşları 
arsasından sınavla ve muayene yolu ile seçilmiş 
arkadaşjlar olunca «Hava Kuvvetlerinin hava
da» tâbirinden istifade ederek almış oldukları 
uçuculuk kıdeminim kendilerine de verilmesi 
için çaba sarf etmişler ve bu çaba sonunda «ha
vada» tâbirinin muhtelif şekillerde yorumlian-
anıası Ikarşisımda bu kıdemi idari yoldan ala
maz duruma gelmişlerdir. Böylece bu tâbirin 
kendilerine diğer hava subayları gibi kıdem 
vermeyi icalbeitltirdiği mülâhazasiyle Damışltay-
da açmış oldukları dâvaları kazanma sonun
da kazai kararlarla kıdem almak durumuna 
gelmişlerdir. Böyle olunca karni kararlar kı
dem almak şahsa» bağlı hak olduğu için her-
birisinin ayrı ayrı mahkemeye müracaat etmesi 
muvacehesinde yüksek mahkemedeki bir karar 
değişikliği dolayısiyle ikinci defa müracaat 

eden Ibaşka arkadaşlar bu defa bu karardan 
istifade edemez duruma düşmüşlerdir. 

Bu huzursuzluğu gidermek maksadiyle Mili 
Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay bunu haklı 
görerek bu subaylardan 1941 ilâ 1951 yıllan 
arasımda topçu pilotu olarak çalışanlara birer 
sene kıdemi, 1334 sayılı Kanun kıdem verir
ken muhafaza etmiştir. 

Şimdi, görüşülmekte olan ek 20 nci mad
dede durum nedir? Ek 20 nci maddede du^ 
rum şudur : Ek 20 nci madde üe 1952 ilâ 1961 
mıasıph suibay arkadaşlara da birer sene, 1941 
ile 1951 arasındaki suibaylara verilen kıdem gibi 
kıdem verilmek suretiyle 1334 sayılı Kanunun 
getirdiği haksızlığı giderme istikametinde ha
reket etmek suretiyle birer sene kıdem verme
yi 926 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kabul 
etmiş ıbulunuyor. Ancak, bu hakkı verirken, 
tlopçu pilotlarına o devre içerisinde topçu pi
lotu olan sufbay arkadaşlara, topçu pilotu ol
maktan mütevellit uçuş riski olarak uçucu per
sonele verilen kıdem hakkını muhafaza etme
mektedir. Böylece 1941 ile 1951 arası topçu 
pilot, uçucu kıdemini almış oluyor, 1952 ilâ 
1961 arasındaki arkadaşlar da almamış olu
yor. E, ne oluyor? Aynı mektepten neşet et
miş, aynı vazifeyi gören ve görmekte devanı 
eden arkadaşlardan (bir kısmı almış, bir kış
ımı da Ikııdemini almamış oluyor. Bu, ne olu
yor? Bu, bir haksızlık oluyor. Bunu düzelte-
ibilmek için, şimdi biz, biraz sionra okunacak 
olam önergemizde, 20 nci maddenin 2 numara
lı bendine bir (H) fıkrası ilâve etmeyi öngör
mek suretiyle miktarı 114 olan ve bu kıdemi 
almamış olan suibaylara da bu hakkın veril
mesini istemekten başka hiçbir çabamız ve ni
yetimiz yoktur. Bununla ne hiyerarşik düzemi 
bozmak istiyoruz, ne ordu İçerisindeki kıdem 
müessesesini rencide etmek istiyoruz. Sadece, 
1941 ile 1951 arasında vermiş olduğumuz hak
kın 1952 ile 1960 arasında da devamını sağla
mak istiyoruz. Ya hepsine vermek lâzım, yal 
hiçbirime vermemek lâzım. Ya evvelce verdiği
miz haksızlıktır, ya sonradan vermek istediği
miz haksızlıktır. 

O halde bu haksızlığı, hugünkü görünüşü ile 
haksızlık mahiyetinde görülen bu hakkın veri-
lefoilmesinden ibaret olan önergemizin tarafı
nızdan ve Yüksek Meclise niyabeten vazife gö-
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ren komisyon tarafından iltifat görmesini istir
ham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
başka sayın üye?.. Yok. Önergeleri okutuyorum 
efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek ge

çici 20 nci maddesinin (a) fıkrasının 2 numa
ralı bendinin parantez içindeki «id ve h bendi 
hükümleri hariç» ibaresine (f) bendi de eklene
rek, 

Aynı maddenin (a) fıkrasının 4 numaralı 
bendi ise çıkarılarak, adı geçen maddenin aşa
ğıdaki gibi tedvin edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

îlyas Kılıç 
iSamsun 

«Ek geçici madde 00. — a) 28 Mayıs 1960 
tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürür-
yüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 30 
ve 31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri 
başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Si
lâhlı Kuvvetlerde 'görevli bulunan subaylar ile, 
diğer kaynaklardan gelen emsali subaylardan; 

!1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanun
dan, 

2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nunun geçici 18 nci maddesinden (d, f ve h 
bendi hükümleri hariç) 

3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanun
dan yararlananlar harioolmak üzere, 10 Ağus
tos 1967 'tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
«subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali 
subayların nasrplan bir evvelki 30 Ağustosa gö
türülür. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, gerekçeyi 
okutalım mı efendim? Gerekçeyi izah ettiniz, 
bir daha okutalım mı, lüzum var mı? 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — ISayın Başkan, 
gerekçe uzun değildir. Zabıtlara geçmesi bakı
mından okunmasını istirham ediyorum. 

IBASKAN — Peki efendim. 
GEREKÇE : 
Bu kanun tasarısı, 4273 sayılı subaylar he

yetine mahsus terfi Kanununun maddelerini ob
jektif esaslara dayamak gerekçesiyle getirilmiş
tir. Ek geçici 20 nci madde ise, 1134 'sayılı Ka
nunla ortaya çıkan aksaklık ve haksızlığı gi
dermek amacını öngörür. Özellikle 1951 dev-

resiyle 1952 devresi arasındaki munzam farkın 
bir huzursuzluk sebebi olduğu madde gerekçe
sinde açıklanmaktadır. 

Böyle bir gerekçeye rağmen; 1952 -1901 na
sıplı Kara Kuvvetleri pilot subayları, bu kanun 
tasarısının dışında bırakılmakta ve 1951 nasıplı 
Kara Kuvvetleri pilotlariyle 1952 nasıplı 
Kara Kuvvetleri pilotları arasındaki fark, se
bepsiz olarak iki seneye çıkmaktadır. 

1941 - 1951 nasıplı subaylara 1134 sayılı Ka
nunla birer sene kıdem verilirken, bu devreler-
deflri Kara Kuvvetleri pilotlarının, 926 sayılı 
Kanunun geçici 18/F fıkrasiyle almış oldukları 
kıdem muhafaza edilmiştir. 1134 'sayılı Kanu
nun ortaya çıkardığı düzensizliği gidermek 
amacına matuf bu kanun tasarısında, 1952 -1961 
nasıplı subaylardan, 926 sayılı Kanunun aynı 
fıkrasından yararlanarak bir sene kıdem almış 
bulunan Kara Kuvvetlerinde görevli pilotların, 
bu kıdemlerinin muhafaza edilmeyişi hangi ge
rekçeye dayanmaktadır, anlaşılamamıştır. 

926 sayılı Kanunla verilmiş olan kıdem bir 
bakıma bir haksızlığı gidermek amacına matuf
tur ve süregelen tatbikatiyle de istikrar bul
muştur. 

'Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek ge
çici 20 nci maddesinin 2 ve 4 numaralı bendleri 
bu istikran bozmakla beraber, kanunların umu
miliği ve eşitliği ilkesine de aykırı düşmektedir. 
Hattâ kanundan doğan müktesep bir hakkın 
bir nevi geri alınması olarak nitelemek dahi 
mümkündür. Zira, 20 nciv maddenin gerekçesi, 
2 ve 4 numaralı bendleri maddeye alınırken ih
mal edilmiştir. Bu durum, ilerde birtakım yeni 
şikâyetlere yol açabilecek mahiyettedir. 

Kıdem tashihi, bir kısım Kara Kuvvetleri 
pilottan için idari yargı yoluna başvurma neti
cesinde elde edilmiş bir kesin hüküm olduğu 
halde, ek geçici M. 20/a - 4 delaletiyle tesirsiz 
hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle tasanda, önergede zikredilen 
değişikliği yapmak zaruridir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
ÎPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI PERÎD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmama gerekçe
sini izah edeceğim efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmamakta ve 
Hükümet de katılmama gerekçesini izah ede
ceklerdir. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEKÖ) MELEN 

(ö. S. Van Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, hu geçici madde esasen bir -eşitsiz
liği ve adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere 
getirilmiştir. Sayın Kılıç arkadaşımızın da izah 
ettikleri gibi, 1941 ile 1951 yıllan arasında harfo 
okulları mezunlarına Mecliste kıdem verilmiş, 
bunun üzerine 1951 ilâ 1961 arasında mezun 
olanlar aynı kıdemi almak için müracaat etmiş
ler ve bunlara da kıdem verilmek, suretiyle bu 
madde ile muvazene kurulmak istenmektedir. 

Bu arada, 4273 sayılı Kanundaki, «Havada 
bulunanlara bir yıl kıdem verilmesi» hükmün
den faydalanan 114 topçu pilotu da kazai mer
cilere müracaat etmek suretiyle bir sene kıdem 
almışlardır. 

Bu sebeple, emsalleriyle aynı hizada tutabil
mek için bu maddede kıdem verilirken bunlar 
hariç tutulmuştur. Bunlar hariç tutulmadığı 
takdirde, bu defa bunlar bir sene daha kıdem 
alacaklardır. Çünkü kazai karar ile almışlardır, 
bir sene de burada alacaklar ve bu takdirde em
sallerinin önüne haksız olarak geçeceklerdir. 
îşte bu sebeple bu istisna hükmü konulmuştur. 
Arkadaşlarımızın verdikleri önergede olduğu 
gibi, bu kaldırıldığı takdirde, bunlar kıtaya geç
tikleri takdirde kıdem sırası bakımından emsal
lerinin önüne geçmiş olacaklar ki, başka bir hak
sızlık doğmuş olacaktır. 

Bu sebeple, önergeye katılamıyoruz. Yani, 
bu önerge bir adaletsizliği ortadan kaldırmak 
değil, yeni bir adaletsizlik doğuracaktır, bu se
beple katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının, ek ge

çici 20 nci maddesinin (a) fıkrasının 2 No, lu 
bendinin parantez içerisindeki «D ve H bendi 
hükümleri hariç» ibaresine (f) bendi eklenerek, 
aynı maddenin (a) fıkrasının 4 numaralı bendi 
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ise çıkarılarak, maddenin aşağıdaki şekilde ted
vin edilmesini arz ve teklif ederim. 

Nebil Oktay 
Siirt 

«Ek geçici madde 20. — a) 28 Mayıs 1960 
tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürür
lüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 30, 
31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri baş
lamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer 
kaynaklardan gelen emekli subaylardan; 

1. 25 Mayıs 1905 tarih ve 613 sayılı Ka
nundan, 

2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nunun geçici 18 nci maddesinden (d, f, h bendi 
hükümleri hariç), 

3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanun
dan yararlananlar haricolmak üzere, 10 Ağus
tos 1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali 
subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa gö
türülür.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

met katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Aynı gerekçe ile ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ek geçici 20 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici madde 21, — 27.7.1967 tarih ve 
926 savılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda ge
çen «kademe terfii» deyimi «kademe ilerlemesi»; 
«yeterlik grupları» deyimi «yeterlik derecesi» 
«Layn» sınıfı «Deniz» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üve?.. Yok. 

Maddevi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni ek geçici madde teklifleri vardır, oku
tuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki albay mikta

rını, 41 nci maddede belirtilen kadro oranına 
indirilmek ve ek 13 ncü maddenin tatbikatını 
kolaylaştırmak için «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısına», aşağıdaki maddenin Ek (22) nci 
madde olarak (eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Muzaffer Akdoğanlı 

«Ek »geçici madde '22. — Bu kanunun çıktı
ğı tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde en az 
•döı* yılını bitirecek 'albaylardan altı ay içinde 
emekliliklerini istiyenler, 49 ncu maddenin (f) 
bendi hükmü uygulanmak suretiyle emekliye 
sevk edilebilir.» 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (O. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl

mamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki teklifimizin, görüşülmekte olan 

926 sayılı Türk iSilâhlı 'Kuvvetleri Personel ka
nunu teklifinin ek geçici maddeler kısmına yine 
ek geçici madde olarak eklenmesini saygıları
mızla teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Ek geçici madde — Yedek subaylıktan, mu
vazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasip
ten hangi tarihte 'olursa olsun kademe ve üst 
rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasipten, 
mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustosu iti
bar olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Hükümet katılma
maktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki teklifimizin görüşülmekte olan 

926 sayılı Türk İSilâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu teklifinin ek geçici maddeler kısmına yine 
ek geçici madde olarak eklenmesini saygıları
mızla teklif ederiz. 

Ankara 'Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

«Ek geçici madde — Halen Silâhlı Kuvvet
lerde görevli olan subaylardan subay nasbedil-
dikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi, iktisat 
Fakültesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Hu
kuk Fakültesi, idari ilimler Fakültesi ve Ticari 
İlimler Akademisini bitirenlere bir yıl kıdem ve
rilir. 

926 sayılı Kanunun geçici 18 nci madde (H) 
bendi hükümlerinden yararlanan subaylar bu 
kıdemden yararlanamazlar. Bu kıdem dolayı-
siyle meydana gelen nasıp düzeltmeleri için 
maaş farkı ödenmez.» 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. S. Van üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 46 nci maddeyi ek ge
çici maddelerin tümüyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Madde 47. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — (Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — Bu kanunu Millî 'Savunma, 
içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ISayın Tosyalı, 
aleyhinde ISaym iSuna Tural söz istemişlerdir. 

Lehinde, buyurun ISayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — ISayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

'Türk Milletinin, 'Türk vatanının, Türkiye 
Cumhuriyetinin gözbebeği, koruyucusu SSilâhlı 
Kuvvetlerimizin Personel Kanununun yeniden 
düzenlenmesi, terfi, malî ve idari işlerinin yeni 
baştan ayarlanması ve bu kanunun (Silâhlı Kuv
vetlerimize lâyık bir İhale getirilmesi ve diğer 
dünya devletlerinin modern silâhlı kuvvetleri
nin idari, malî ve terfi esaslarına uygun bir 
mevzuata kavuşturulmasını hedef alarak hazır
lanmış bulunan ve Yüce {Meclisimizce dikkatle 
ve hassasiyetle müzakere edilerek kabul edile
cek olan kanunun, çok sevdiğimiz ve iftihar et
tiğimiz kahraman ISilâhlı Kuvvetlerimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Yüce Meclisimiz ıbu kanunu kabul etmekle 
hakikaten çok hayırlı bir iş yapmış olacaktır. 
'Silâhlı Kuvvetlerin hizmetleri, idari işleri, malî 
işleri daha iyi bir şekilde ve pürüzsüz olarak ba
şarı ile yürütülmüş olacaktır. 

'Ben burada temenni mahiyetinde olmak üze
re bir iki hususa temas etmek istiyorum, onlar 
da şudur, muhterem arkadaşlarım : 

Bir silâhlı kuvvetin ruhu, candamarı onu 
sevk ve idare edecek olan kurmay heyetidir, 
kumanda heyetidir. Ona can veren, hayat ve
ren, modernlik vasfını kazandıranlar da, o si
lahlı kuvvetlerin mühendis, teknik eleman, bio-
log, doktor, kimyager gibi elemanlardır. Müza
keresini bitirmiş olduğumuz bu kanun çerçeve
si içerisinde silâhlı kuvvetlerin sevk ve idare 
elemanı olan kurmay ve kumanda heyetine ve 
teknik sınıfı teşkil eden mühendis, biolog, kim
yager, doktor gibi sınıflara pek az yer verildiği 
intibaı bende uyanmıştır. 

Bir silâhlı kuvvetin, dünyanın diğer memle
ketlerinin silâhlı kuvvetlerinin ayarında yücele-
bilmesi ve muvaffak olabilmesi için mutlak su
rette sevk ve idare elemanına, teknik elemanına 
üstün derecede yer vermesiyle olur. (Bu bakım
dan kanunun noksanlığı vardır, ümit ederim ki, 
Millî Savunma Bakanlığımız ve Crenel Kurmay 
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I Başkanlığımız, Silâhlı Kuvvetlerimizm sevk ve 
idare elemanı olan kurmaylarımızı ve teknik ele
manlarımızı teşkil eden sınıfları yüceltir, onla
ra daha iyi imkânlar getirerek, onlara olan he
vesi artırır. 

Türkiye harb akademileri, dünya harb aka
demileri arasında 100 - 150 yıldan beri hep ön 
sırayı işgal eder. Buradan mezun olan kurmay 
subaylara, ordumuzun büyük bir ihtiyacı vardır. 
Bunların yetişmesini teşvik etmek 'gerekirken, 
bu yeni getirilen kanunla bunlara verilmekte 
olan kıdem tazminatı usulü ortadan kaldırıl
maktadır. Bunun mânası; harb akademilerine, 
kurmay heyetine, Türk kumanda heyetine dar
be vurmak demektir. Bu, yanlış bir karardır. 
inşallah ümit ederiz ki, yakın bir gelecekte bu 
yanlışlık düzeltilir. Albay rütbesindeki bir uçu
cunun, albay rütbesindeki bir denizaltıcının, 
albay rütbesindeki bir alay komutamın mutlaka 
genç ve dinamik olması lâzımdır. Bunun için de 
kurmay sınıfına kıdem vermek lâzımdır. Bun-

I lara kıdem verilmezse kolay kolay kurmay su
bay yetişmez, arkadaşlarım. 

Diğer taraftan, arkadaşlarım, «harb sanayii
ni kuralım» diyoruz. Harb sanayii mühendis, 
kimyager ve çeşitli teknik elemanlarla kuru
lur. Bu Ismıfa talebi (ve hevesi artırabilmek için, 
eskiden olduğu gibi, kurmaylara verildiği gibi, 
dört yıl fazla kıdem 'vereceksiniz ve böylece bu 
sınıflarda yetişecek eleman bulabileceksiniz. 
Bu kıdemi vermediğiniz takdirde fbu sınıflara 
talep Ve Iheves iartmaz, ordumuz da bu teknik 
elemanlardan ve kurmay subaylardan mahrum 
olur. Nitekim, (Silâhlı Kuvvetlerimizm bütün 
fabrikaları 'teknik elemanlardan mahrum kal
mış ve hepsi boşalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümünü 
tasviple karşılıyorum, yalnız temas ettiğim Ibu 
iki noktanın Millî Savunana Bakanlığımız Ve 
Genelkurmay (Başkanlığımızca ileride üzerinde 
durulmasını Ve tashih edilmesini temenni lediyo-
rum. 

Kanunun, kahraman ISilâhlı (Kuvvetlerimize 
ve yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — (Oyunu kullanmıyan saym üye 

var mı?.. Yok. Açık oylama işlemleri bitmiştir. 
I Aleyhinde, buyurun, (Sayın Tural. 
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SUNA TURAL <Ankara) — Sayın Başkan 
ve değerli milletvekilleri; 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının esprisi ve orduda yapılması 
öngörülen gençleştirme 'hedefi ve reformları ile 
bağdaştırılamıyan maddelerin kabul edilmesi 
üzerine aleyhte söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ 4 mcü maddede (general sınıfınım bek-
leme süresi birer yıl uzatılarak ıdört lyıla çıka
rılıyor. Bu, ıgeriden gelen general olacak albay 
ve terfi edecek generallerin terfi imkânlarına bir 
set çekmekte ve engelleme meydana getirmek
tedir. Bu yıl, dört yılını doldurmuş general 
olmadığıma Igtöre, (generaller arasında bir terfi 
bahis konusu olamıyacak 'demektir. 

Bu bekleme isüresinin bir yıl artması, belki 
yalnız ongeneraller için kabul edilebilir, onlarım 
birer yıl beklemeleri mümkün olabilir, fakat 
diğer ıgeneral rütbeleri için tatbik edildiği za-
mam tuğgeneral rütbesi hariç, 1971 de bile işle
mez hale gelecektir. Zaman en büyük hâkim
dir. Durumu beraber müşahede lederiz, 

Yine, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
personel kanunu tasarısının 18 nci maddesinde 
yarbay ve binbaşılara yer açmak için, yaş had
dinden evvel albayları emekli etme meselesi 'ge
tiriliyor. Emekli olan albaylara ine imkân sağ
lanacağı ayrı bir müzakere konusu olabilecek
ken, aynı emeklilik durumu yüzbaşı ve (binba
şılarda da ele alınıyor. Bu şahıslar, 35 - 40 ya
şında emekli olacağını düşünürse, bu hal nere
ye gider? 

Diğer bir husus da (generallerin kadroların
da değişiklik yapılmasını kuvvet komutanları 
tesbit etmelerine rağmen, IŞûranın kararı olma
dan Genelkurmay 'Başkanının bu teklifleri ka
rara bağlaması mahzurlu görülürken, korgene
rallerden 'orgeneralliğe yükselecek (generallerin, 
Yüksek Askerî (Şûra üyelerinin üçte iki olumlu 
reyleri, (bir üst rütbeye terfilerine kâfi görül
müyor, Genelkurmay Başkanının, «uygum bul
ması» şartı üleri 'sürülüyor. 'Bu da, iki tasarruf 
arasındaki tezadı ve çelişkiyi lortaya çıkarıyor. 
Genelkurmay Başkanı uygun görmezse ne ola
cak? 

Ayrıca, kanunun 36 ncı maddesi ile Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine intisabetmiş ve ettikleri 
zaman âkıd durumda olan subaylar 10 yıl son
ra istifa edebileceklerine ıgöre, orduda görev al
mışlardır. 'Bu kanunla müktesep hakları kaldı-
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rılmakta, kanun makable şâmil yapılmak sure
tiyle de hukuka, (haklara ve akde 'vefa prensi
bine aykırılık meydana gelmektedir. «Hakkım 
mulhtel» deyip de Danıştay'da dâva açarsa bu 
hakkını alamıyacak mıdır? 

Yine bu kanun, bir taraftan yüzbaşı, binbaşı 
gibi en çok ihtiyaç duyulan subayları emekli
ye şevki öngörmekte, bir başka maddesi ile de 
albayların sayısını yüzde 8, generallerinkinl 
yüzde 1 i geçemez hale getirmektedir ki, bu, su
bay adedinin fazlalığının işaretidir, yahut ka
nun, fazlalığı dengeye getirmek gerekçesini ta
şımaktadır. Durum bu olduğu halde sözleşme
li ısubay istihdamına sebep nedir? ihtiyaca ye
ter ve artar derecede yetişmiş muvazzaf subay
lar varken ve bunlar emekli edilirken sözleş
meli subay alınmasını da yazırgıyoruz, Türk 
Silahlı Kuvvetleri için mahzurlu sayıyoruz. 

Yine bu kanun, general sayılarının yüzde 
niısbetlerini ayarlarken Kara Kuvvetlerine da
ğılışını dengesiz hale sokmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Şu mütevazi inceleme bile göstermektedir 

ki, Silâhlı Kuvvetler, bu tasarı ile eskisinden 
müşkül bir duruma sokulmaktadır. Evvelce 
arz ettiğim gibi, Silâhlı Kuvvetlere adalet ge
tirecek yerde, sivil personelle farklılıklar mey
dana getirerek, onu yıpratan ve peraonelini gay
ri âdil muamelelere tabi tutan tekliflerle mec
lisleri işgal etmek değil, adalet getiren, kayır
mayı reddeden ve Silâhlı Kuvvetleri koruma 
ve ona hizmeti şiar edinen teklifleri huzuru
nuza sunmak esas olmalıdır. Bir taraftan yetiş
kin muvazzaf subayı erkenden emekli eder
ken, diğer taraftan mukaveleli subayla, yani 
yaran tedbirlerle bu boşlukları doldurmaya sa
vaşmak, astsubaylardan itibaren bütün subay
ları eliyerek general ve amiral sınıfına özel 
imtiyaz ve müddetler tanımak bir adaletsizli
ğin en belirgin noktalarını teşkil ediyor. Bu 
imtiyazı orgeneraller ve oramiraller için tanı-
sak bile, korgeneral ve aşağısı general ve ami
ral rütbeleri için tanımamıza imkân ve ihtimal 
olmamalıdır. 

istifa müddetlerini kısıtlarken, yurtta ve 
yurt dışında okuduğu müddetler için perso
nelden fazlasiyle istekte bulunmak ve bunları 
sivil personelle hiçbir mukayeseye tabi tutma
mak, ayrı, göze batan adaletsizliklerdir. Biz, 



M. Meclisi B : 120 

diğer birçok pürüzlerin yanında yalnız bunlara 
işaret ederek dahi, 926 sayılı Kanunun yeniden 
ve sivil personelin de imtiyazlarını dikkate ala
rak âdil bir hale konması çaibası içindeyiz. Bun
ları dikkate almamakla hizmet ettiğimizi iddia
ya ve bu mütenakız iddiaları makul gösterme
ye imikân yoktur kanaatindeyiz. 

!Bu itibarla, yine ve ısrarla ifade etmek iste
rim ki, 926 sayılı Kanunu tadil eden bu tasarı
nın ve hattâ 926 sayılı Kanunun tümünün bir 
adalet ve Silâhlı Kuvvetlerimize bir hizmet fik
ri temeline dayanan yeniliğe ihtiyacı vardır 
ve bu ihtiyaç mutlaktır. 

iBu ve bunun gibi haklı ve makûl teklifle
rimizin, nihayet Anayasa MaJhkemeisinde mâ-
kes bularak doğruya ve iyiye vardığım birçok 
misallerle görmüş olmanın vicdani ve fikrî hu
zuru içindeyiz. 

iBu görüşlerle, 926 sayılı Kanunu tadil eden 
tasarıya musibet oy vermek mümkün olamıya-
cağı kanaatindeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanun, mahiyeti itibariyle 
açık oylamaya tabi olduğu cihetle oy kupaları 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

iSayın Millî Savunma Bakanı teşekkür ma
hiyetinde söz istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (0. S. Van üyesi) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Askerî Personel Kanunumuzda uygulamada 
görülen eksiklikleri tamamlıyan, bu kanunda 
önemli düzeltmeler ve ıslahlar yapan tasarıyı 
kabul etmek suretiyle Silahlı Kuvvetlerimize 
yaptığı yardımdan dolayı Yüce Meclise, Hükü
metin şükranlarını arz ederim efendim. 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 .1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ucu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

(1) 329 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 18 . 6 . 1971 günkü gün

deminin ve Mrinci görüşmesi yapılacak işler 
arasında 19 ncu sırada bulunan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 12.2.1063 
tarihli 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin (b) bendinin 3 ncü fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi için gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Millî Savunma K'ofmiayonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Muştala 'Tayyar 

BAŞKAN — önerge üzerinde s'öız istiyen sa
yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerleri
ni almış bulunmaktadır. 

öncelik ve ivedilik teklifimi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması Ihusuisunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... 'Kabul edilmemiştir. 
Bu sebeple rapor okunmıyaoaktır. Tümü üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza ısu-
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu

nun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla de
ğişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun1 

Madde 1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 12.2 .1963 tarihli ve 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiıştir. 

«Füru : Subay, askerî memur ve astsubay
ların ve bunların emekli olmaları hıalünde, Si
lâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza 
eden emeklilerin yüksek öğrenim yapmakta 
olan 25, orta öğrenim yapmakta olan 20 ve bun
lar haricinde 18 yaşını doldurmamış olan er
kek ve kız çocukları ile yardım etmedikçe zaru-

660 — 



M. Meclisi B : 120 

rete düşecek çalışamaz durumda bulunan erkek 
çocukları ve aynı durumda olup evlenmemiş kız 
çocukları, 

ıSubay, askerî memur ve astsubayların ve 
bunların emekli olmaları halinde iStilâhlı Kuv
vetler emeklilik statülerini muihafaza eden 
emeklilerin ölümleri halinde ise bu kişilerden 
kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve 
kız çocukları.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte - aleyhte söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, hayırlı olsun. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın 
üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

5. — Türhiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) 

BAŞKAN — Bir önerige daha vardır, oku-
Ituyörum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde 21 nci sırada 

yer alan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli geçidi protokolün 1 nci maddesi uyarınca 
23 Kasim 1970 tarihinde Brüksel'de imzalan
mış olan katma protokol ve ekleriyle malî pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yet
ki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senetin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Ma
liye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 şar 
üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon rapo
runun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hükümet adına 
Dışişleri Bakanı 

Osman Olcay 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

tSaym Hükümet ve Sayın Komisyon bura
dalar. Ancak, müzakereler başlamadan önce 
açık oylamaların sonucunu ilân edeceğim. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifinin oylanmasına 194 sayın 
üye katılmış; 187 kabul, 4 ret, 3 çekinser oy 
kullanılmış olup çoğunluk sağlanamadığından 
oylama yenilenecektir. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
oylamasına 195 sayın üye katılmış; 188 kabul, 
5 ret, 2 çekimser oy kullanılmış olup çoğunluk 
sağlanamadığından oylama yenilenecektir. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
delerin eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 51 sayın üye katılmış; 48 ka
bul, 3 ret oy kullanılmış olup çoğunluk sağla
namadığından oylama yenilenecektir. 

Açık oylama neticesinde çoğunluğumuzun 
bulunmadığı anlaşıldığından, 28 Haziran 1971 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,12 
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28 . 2 . 11971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun teklifine verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 194 

Kabul edenler : 187 
Eeddedenler : 4 

Çefcinserler : 3 
Oya katılnnyanlar : 251 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ABANA 

Ali Üıcsa Güllüoğlu 
M. Salâlhattin Kılıç 
Emir Halil Postacı 
Ahmet To[paloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Ali Kısan Ululbaihşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceoıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit (Menteşe ' i , 

İsmet Sezgin 
Fikret Turhanıgil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erîdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BÎTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzfean 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesujt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok '" 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkajlın 

DİYARBAKIR 
Behzat iEğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Sarcı 
Nafiz Yıldıran 

EDİRNE 
Veli Gülkftn 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuğ 
Hayrettin Hanağa» 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsn\et Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmjez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) 
Dareudelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Persoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülkeı 
Mehmet Yardımcı 
Lebi't Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Akın özdemir 
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Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
öiihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyaza Gürer 
M. Nurettin ISandık-
çıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıcldık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Aıhmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki UTusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazca!! 

ıllüidai Oral ( t ) 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan, Değer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samiet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaeıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
'Oglu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın (1.) 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğliı 
(Bşk. V.) 

M. Sait Resa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 

IÇEL 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar ('B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
İsmail Halkla Tekinel 
Naim'e İkbal Tok göz 
A. Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan (1.) 
Nihad Kürşad 
Talât Orihon ( I ) 
Şinasi Osma 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim (BaigbaJkaıı) 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfbalkan 
Sezai Engun (B.) 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koiçaş (B.) 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa 'Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet inönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Mustafa Orhan D aut 
Muamimler Erten (İ.) 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal (!) 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım, Emre <!.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoglu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar 'Özalp (IB.) 

ORDU 
Ata Bodur 
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Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğhı 
Orhan Vural 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı ((B.) 

Nafiz Yavuz Kurt 
(t. Ü.) 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa (t. Ü.) 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Alkova (İ.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

M. Kemal Palaoğlu 
a.\ 

Mustafa Timişi 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Binincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
S&lâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

fAçth üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya I 
Nevşehir 1 

Yakûn 5 

URFA 
Neıcati Atosıoy (I.) 
Bahri. Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismadl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Suınigur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
löalhit Karaıkaş ı((B.) 
S. Tekin Müftüoğlu 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyların Isonucu 

(Çoğuniluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. iSaJâhaititiu Kılıç 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Ali İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Ka.sım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gjilcan 

ARTVÎN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 18'8 
Reddedenler : ı5 

Çekinserler : ,2 
Oya katılmıyanlar : 250 

Açık üyeli'Mer : ı5 

[Kabul 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Er>deım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Ostman T a n 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

©OLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açikalm 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Turhan Bilgin ' 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
ıSeyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün SiMvrili 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reışit Üllker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Ad alan . 
Şülkrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlm 
Kemal önder 
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Akın. özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koç ulu 

KASTAMONU 
Sabri Kerkin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıfkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu. 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevaıt Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

ANE 
Suna Tura] 

KOC 
Vehbi Engi 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 

MALATYA . 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Nihat Kale 
İsmet Yalçıner 

SİVAS 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Beddedenler] 
:ARA 

)AELÎ 
z 

KONYA 
Mustafa Kulbilay İmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

Reşit Önder 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali G-öklü 
Vehbi Melik 

UŞAK , 
Crhan Demgıiiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğhı 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgü 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 
ZONGULDAK 

Bülent Eeevit 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Ediıme 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

zar 

Yakûn 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun bâzı maiddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
YUBUÜ Ziya Yılmaız 

AMEARA 
Şina»i ö&denoğlu 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVÎN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kemal Er*dem 
Mevrut Yılımaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Üy* mayısı : 450 

Oy v'eî«nler : 51 

Kabul edenler : 48 

Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 394 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
BOLU 

Kemal Demir 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğht 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
HayretrtSn Hamağ&sı 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacagenir 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

edenler] 
İÇEL 

Turhan özgüner 
İSTANBUL 

İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
İlhami Sanear 
Mehmet Yardımcı 

İZMÎR 
Şevket Adalan 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

NİÖDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

[Reddedenler] 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Ediraıe 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
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GÜNDEMİ 

120 NİCtf BftRlLEŞİiM 

35 . 6 .1971 Cuma 
S a a t ; 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hakimler Kuruluma üye seçimi 
»2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEPA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 28 .2 .1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (Millet MeclM 2/511, 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

X 2. — (MMıet Meclisi İdare Âmirlerinin lö'Tl 
yılı Bütçe Kanunıunıa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında, kanun tasarl
ısı ve Biütçe Karma Kotmisjyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş-
ikanliiklain tezkereleri (M. Meclisi: 2/517; C. Se
natosu 2/315) (M. Meclisi S. Sayısı : 365) (C. 
Senatosu S, Sayısı : 1568) (Dağıtma Tarihi : 
'21.6 .1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1..— Bursa Milletvekili Kasum önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2/Î&) (S. Sayısı : 201 e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Tralbzon Milletvekili Alhmet Şener 
T* .9 arkadaşınım, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu, kanunu teklifi ve Ticaret, Malayte, Tanım re 
Plân kamiisyonl'armdan seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 nuımarailı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 

,X 13. — 27 . (7 . lim Itariih (ve 19126 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'ın, Samsun Milletvekili tlyas 
Kılıç'ın ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 46 
No.lu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 3G4) 
(Dağıtma tarihi : 17.6.1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B • TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet MeclM İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değîştdrilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme aümmasma dair önergesi. 
(2/199, 4A55) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milleıtvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe 'Karma Komisyonu Genel Kuru-



lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kuralda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet' Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve. Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi -.10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ita Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz Un Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu 02/3183, 2/4)30, %/4m) 
(ıS. Sayı»ı : 393) (Dağıma tarihi : 15J6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1#T1 ayları hesaplarına alt Mecjis 
Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu (5/K6) 
(& Sayısı : 367) (Dağıttima tarihi .:16.'6.1971> 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Wî§\ Öztiirkcine'nin, Türk Kanunu Medeni®^ 

nin 4®5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekfiifi ve Adalet Komisyonu raporu 
('2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkımda Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. Meclisi S. Sayım: 27 ye 
2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 

' 1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 11.48) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) ! 

«14. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kırathoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiikoğkı Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenıimıahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Pıaranıaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 moi ek) (Da
ğıtıma tarihi : 2 1 . »6 .10(711)' 

,15. — Muğla Milletvekili Alhmdt (Buldan'i'n, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında İsanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S, 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

16. — Sakarya Milleltiyelkili Hayrettin Uysal 
ve 19 »arkadaşının^ Devlet memurlarımın disip-



lin cezalarının affına dair kanun (teklifi ve Ada
let Komıisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağııfcma tarihi : l21 . 6 . İOTI) 

17. — (Burdur IMlldtiveMli Mehmet özlbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi miaddesinıin 1 nci 
fıkrasının değaştariknesi hakkında ibanıın teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tariki : 21 . 6 . 1971) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
ceaaılandımlımailian hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

19. — Cuımihuriyıet iSenatosu Tunlceli Üyesi 
Arsl'an Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
(maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

120. —. 131 . 7 . İI970 Igün ve 131212 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin 'konulması hakkında kanun (tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karmıa Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
J/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6.1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/4S9) 
(S. Sayısı ; 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
çırak, kalfa ve ustabk kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından. seçilen 4 ,er üyeden kurulu 
5 No. lu G-eesei Komisyon raporu (2/14) (S. Sa-
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :; 
1 0 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş." 
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı> 
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :: 
15 . 3 . 1971) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtana tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliliye ve Plân kcraıisyonJıarımıdaııı seçüön 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırümıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, '506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-



îmanın 123 ncü mıaddesımin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 «r üyeden kurum 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1071) 

X 11. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hiakkında kanun tasarısı ve Köy İğleri 
ve Plân komisyonlanndan 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

12. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
365G sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

13. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanım tasarısı 
île Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıü'ar kanunu teklifi ve imar ve İskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

15. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıaa^bediiefnılere giyecek ve teçhizat verilmesi1 

'hakkında kanım tasarısı itle Tnalbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve Ö arffaadaışıınifn, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise vıe teçhizat hak-
flonıda kamun tekM, ve içişleri), MMî Savunma 
ve Plân komisyonları naporüıarı (1/209, 2/376) 
(S. ıSayiBi : 318) (Dağıtma Itarihi : 14.5.1971) 

16. — Harfo Okulları kanunu tasarısı ile is
tanbul Milletvekilli tlhaımi Sanear ve 15 arkada
şının, Harfo okulları kanunu teklifi, ve Millî Sa-
vummıa, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçiei Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 , 1971) 

17. — Har'b Akademileri kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili tlhamii Sanear ile 15 -arka
daşının, Harib Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

18. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

10. — Istanlbul Milletvekili Eşref Dertinçay 
ve Kâzım özeke ve İzmir Milletvekili Rurhamet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 20. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

X 21. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlanndan 6 



şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

22. — 5 . 9İ . 1963 tarihli ve 326 sayrîı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

23. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 667 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla teklenen ek (geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 34)3) (Dağıtma 'tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

24. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna toir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/469) (S. Sayısı : 345) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

25. — Edirne'min Lalapaşia ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yıltlı Osmanıoğlu, Nazimiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mdhmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1008 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Baş/bakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (S/43) (ıS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

'26. — Kastamonu iline 'bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, ciltt 5 ve sayfa 301 nu^ 
marasında nüfusa kayıltlı Mehmetloğlu, Neciibe'-
den doğma 15 . 3 . 10413 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarpltınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtıma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

27. •— Boğazlıyan ilçesine 'bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köytüniün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şaihin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu

rur Hüseyin Şahinin ölüm cezasina çarptııril-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (8/290) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

28. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze' 
'bağlı Kireçli köyünün 5^ nci hane, 8 nei cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 12 . 1044 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3ı/53) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

29. — Kastamonu illine bıağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Mkriye'den doğma 
4 . 3 . 1044 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtana tarihi : 15.6.1971), 

30. — Zile ilkesinin İğdir nalhiyesi (Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirlbağ'in ölüm ceizasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

31. — İstanbul ilinin 'Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başlba^ 
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

32. — Aykut Alpergün'ün Özel affına dadr 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) -(S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 33. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçei ve 
Hatay Mlle'tvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
ıSan'ayümizin kurulması nnalksaıdiyle Türk Hava 
Kuvveti erinin güçlendârilDınesine ka'tDİtoa P'ayı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

34. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-



porıı (1/369) (S, Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 35. — Genel niüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

36. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka

nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 37. — Nüfus Kanunu (tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Greçioi 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

(Millet Meclisi 120 nci Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 
Sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko

misyonu raporu (1/235) 

T.C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-719/1684 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22.4.1968 tarih ve 71-719/2991 sayılı yazımız. 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca 12.2.1970 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
12.2.1963 tarihli 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (Ib) bendinin 3 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Denıirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk Silâhlı Kuvvetler İç Hizmet Kanununun 69 ncu maddesi ile smbay, askerî memur, astsu
bayların ve bunların emeklilerinin ailelerinin kanunun 59, 63, 67 nci maddeleri ile 66 neı madde-
skıin (a) ve (b) fılkraları ile subay, aslkerî mlemur ve astsubaylara tanınmış bulunan sağlıkla ilgili 
kanuni imkânlardan faydalanmaları öngörülmüştür. Bu kanuni in^kânlardan istifade edecek olan 
aile tâbiri içine giren eş, usul, füruğ erkek ve kız 'kardeşler 172 sayılı Kanunla tarif edilmiştir. 

Füruğ tâbirine yaşları ne ölıursa olsun yardım etmedikçe zarurete düşecek çalışamaz ve evlen
memiş kız çocukları dâhil olduğu halde, ayını şekilde yardım etmedikçe zarurete düşecek çalışa
maz durumda olan erkek çocukları metne dâhil edilemediğimden bunlar sağlık yönünden tanınan 
kanuni imkânlardan istifade edenıemiektedirler. 

Tatbikatta nadiren de olsa malûl ve çalışamaz erkek çocukları bulunmakta, bunlar ömürleri 
boyunca ebeveyninin bakım, ve ihtimamına ve malûl olmaları sebebiyle de daimî tedaviye ihtiyaç 
duymafctadı rlar. 

Bıı durumda olan erkek çocuklara 18 yaşına kadar tanınmış olan sağlıkla ilgili 'kanuni imkân
ların, 18 yaşından sonra devam etmemesi, adalet ve nasafet kaidelerine aykırı olduğundan, yaşları 
ne olursa olsun yardım etmedikçe zarurete düşecek olan çalışamaz durumdaki kuz çocuklarına 
tanınan hakların aynı durumda olan erkek çocuklarına da teşmili gayesiyle bu kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

Metinde yapılan değişiklik sadece sakat erkek çocuklara şâmil olmakla beraber, kanun tekniği 
yönünden bir redaksiyona tabi tutulmjiıştur. 
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(Millî Savununa Komisyonu raporu 

Millet Meçlisi 
Millî Savunma Komisymıu 

Esas No. i t/^5 18 ,. Ö . M?l 
Karar No .: 19 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı iKanunflıa değişik 
69 nıeu maddesinin (b) bendinin 3 neü fılkrasının değiştirilmesi halkkımda Ikanun tasamı, ilgiili 
Bafcanlılk temıslilcdleraıııin de d^tiraküyle Komisyonumuzda tetkik ve [müzakere olundu. 

Subay, 'askerî memur ve astsulbaylara tanınmış bulunan sağlılkla ilgili ikan<uni iımfeânlard'an 
faydalanan ıeş, uısıul, füra, tertkeik ve kız kardeşler 172 .sayılı Kanunla 'tarif edilmliş olmasına rağ
men yaşları ne olunsa olsun yardim «edilmedikçe zarurete düşeceık, çalışamaz duruımda o!lan ma
lûl eınkek çocukları -bu imkânlardan, İkaz çocuklarında olduğu gibi faydalanıdırılmalarinı temin 
etmek nuaksadiyle hazırlanan ıtasan prienısâbolarak bir hal^aniyeıti utemıin ed'ecegamüj'â^ajzpiiiyle 
Kotmisyonnımuzca kaibtal «dlii^afeen jsKjn.ra maddelerin görüsülmeşin'e jgeçPdi. 

Taşarının 1 nçi ,ma$$şsinin birinci satırındaki 211 sayılı Kanunun neşir jtarjhi yanlışlıkla 
(4 Ocak 1960) yazıl^ğın^ian «4 Oeaik İMİ» olarak, keza 1 nei (madde (ile değiiştEriQjn̂ ek iptenen 
21,1 sayılı Kanunun 172 sayılı Kanunla değişik 69 nou m'addeşiniin (b) bendinin 3 nıcü fıkra baş
lığı olan (füruğ) kelimesi de .«füru» lolaralk, bend metninin beşinci satırında sehven (18 yaşını 
doldurmuş...) iplaraik yazılan ibarenin dıe esasen «18 yaşını doldurm'amış...) olması dıklttizıa ettiğin
den düzeltilmiş ve 'tasarının 1 nci maddesi bu değişiklikle Komisyonumuzca ıkabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yü'rütan'e fmıaddeleıri olan 2 nei ve 3 neü [maddeleri Kamiısyonuımuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzer*} Yüksek Başkanlığa «aygiyle sunulnır. 

Başkan Sçşcü Kâtip 
Çankırı Ikijr^a JVJknisa Binigıöl 
H. Dağlı M. tayyar C. Selçuk Gümüşpala M. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Giresun Hatay İstanbul İstanbul 
H, İpek A. Yılmaz 1. Sancar S. Orkunt 

Van Vıan 
K, Kartal F, Türkoğlu 

M. (Meclisi- (S. Sayısı : m) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncii 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1960 tarihli ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 12 . 2 . 1963 tarihli ve 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 
3 noü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Füruğ : Subay, askıerî memur ve astsu
bayların ve bunların emekli olmaları halinde, 
Silâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini muhafa
za eden emeklilerin yüksek öğrenim yapmakta 
olan 25, orta öğrendim yapmakta olan 20 ve bun
lar haricinde 18 yaşını doldurmuş olan erkek 
ve kız çocukları ile yardım etmedikçe zarurete 
düşecek çalışamaz durumda bulunan erkek ço
cukları ve aynı durumda olup evlenmemiş kız 
çocukları, 

'Subay, askerî memur ve astsubayların ve 
bunların emekli olmaları hallinde Silâhlı Kuvvet
ler emeklilik statülerini muhafaza eden emek
lilerinin ölümileri halinde ise bu kişilerden ken
dilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve kız 
çocukları.» 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

12 . 2 . 1970 

Barbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

Devlet Bakam 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DE&İŞTİRİŞÎ 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla de
ğişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 12 . 2 . 1963 tarihli ve 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Füru : Subay, askerî memur ve astsubay
ların ve bunların emekli olmaları halinde, (Si
lâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza 
eden emeklilerin yüksek öğrenim yapmakta 
olan 25, orta öğrenim yapmakta olan 20 ve bun
lar haricinde 18 yaşını doldurmamış olan er
kek ve kız çocukları ile yardım etmedikçe zaru
rete düşecek çalışamaz durumda bulunan erkek 
çocukları ve aynı durumda olup evlenmetmiş kız 
çocukları, 

Subay, askerî memur ve astsubayların ve 
bunların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuv
vetler emeklilik statülerini muhafaza eden 
emeklilerin ölümleri halinde ise bu kişilerden 
kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve 
kız çocukları.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

t. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

mm*ı 
M. Meclisi (S. Sayısı : 329) 




