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Burdur Milletvekili Osman Aykufl Göller 
Bölgesinde yetiştirilen gül çiçeği ve gül çiçeğin-
*den elde edilen giilyağı ticareti, 

Kars Milletvekili Cemil Ünal, tarım ilâçları
nın bulunamaması nedeniyle üreticilerin (karşı
laştıkları güçlükler ve 

İzJnıiı* Milletvelkili Neccar Türfcean da, Ödemiş' 
te 'meydana gelen sel âfeti konularında gündem 
'dışı 'birer konuşma yaptılar. 

T. B. M. M. eski üyeleri hakkında Kanunun 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhıırbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Urfa Milletvekili Celâl Paıydaş'm (6/24) 
esas sayılı, 

Manisa Milletvekili Süleyman Tuuoel'in da 
(6/64) ve (6/107) esas sayılı sözlü sorularının 
gündemden çıkarılmasına »dair önergeleri okuna
rak, gereğinin yapılacağı bildirilidi. 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 arka
daşının, eğitim politikasındaki tutumu 'dolayısiy
le Millî Eğitim Bakanı Musitafa Üstündağ hak
kında Anayasamın 89 neu malddesi uyarınca gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) okundu; 
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da imzalanan 'suçluların geri verilmesi söz
leşmesinin onaylanmasının uygun ibuluüdu-
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Adalet komisyonları raporları (1/62) ('S, 
Sayısı : 56) .140:142 

8. — Balıkesir Milletvekili Saidullah 
Usumi ive 3 arkadaşının, 5680 sayılı Basm 
Kanununun 29 . 11 . 1960 »tarihli ve 143 
sayılı Kanunla ideğişik 16 ncı m abidesinin 
değiştirilmesine ve Ibir geçici madde eklen-
meSine 'dair kanun teklifi ve İçişleri 'Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/122) (S. Sayısı: 59) 142:147 

'gündeme alınıp alnını ayacağı hususundaki ön-
görüşmelerin 13 . 6 . 1974 Perşemlbe tarihli Bir-
leşiande yapılacağı açıklandı. 

Millî sınırlar dışındaki istasyonlar tarafından 
yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Av
rupa Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu halkkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/41) (S. Sayısı: 31) ile 

Adana Milletvekili Osman Oıtırık ile İstan
bul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkadaşının, 
tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlar'dan doğan 
çocukların cezasız tescili (hakkında kanun teklif-
lerii ve Adalet Komisyonu raporu ile Mardin 
Milletvekili Talâıt Oğuz ve 4 arkadaşının önergesi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (S. Sayısı: 28 ve 
28'e 1 nci ek) tekrar açık oya sunuldu, oyların 
ayrımı sonunda tabut 'edildikleri bildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerlin, Ulu
sal Bayraım. ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun 3 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin reddine 'dair İçişleri 
Komisyonu raporu (2/68) ('S. Sayısı : 52) ka
bul 'eldilerek, teklifin reddedilmiş olduğu açık
landı. 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik Jiizm'eltiii'e tabi tutulmasına ilişkin kanım ta
sarısı ve Millî Savunum Komisyonu raporunun 
(1/131) (S. Sayısı : 58) aümü ü/erindeki görüş
meler tanıa-mtanarak 1 nei maddesi üzerinde 'bir 
süro görüşüldü. 

12 Hazli],a,n 1974 Çarşamba günü saat 1.5,0ü re 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,02 -de son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Balkan vekil i Kayseri 

Rasim Hancıoğlu Tufan Boğan Avşaryil 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zckâi Yaylalı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 6 . 1974 Çarşamba 

Tasanlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında imzalanmış olan, iki ülke arasın
daki Devlet hudut hattının geçişine ait tarif 
Protokolü, Devlet hududu haritası, hudut işaret
leri protokolleri ve hudut işaretlerinin kontrolü, 
bakımı onarımı ve ihyası ile hudut orman kesim. 
şeritlerinin muhafazası hakkındaki Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/156) (Dışişleri Komisyonuna) 

2. — Ormanlık bölgelerde hayvan yetiştirici
liğinin ormanla ilişkilerini 'düzenleme kanun ta
sarısı (1/157) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonlarına)' 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üye
leri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 182-1 sa
yılı Kanım ve Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi (1/158) (Anayasa Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerine 

kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve İçişleri1 komisyonları raporları (1/86) (S. Sa
yısı : 62) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) (GÜN
DEME) 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanım tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) (GÜNDEME) 

6. — 854 ısayılı Deniz İş Kanunun/un 20 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
ları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1974) (GÜNDEME) 

7. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 neü 
maddeleri ile 98 nei maddesinin VII nei bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem 
tazminatının 15 günden 30 güne eıkariilnıasnıa; 
Adana Milletvekili Alparslann Tünkeş ve 2 arka
daşının, 1475 sayılı İş Kanununun 14 neü mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstan
bul Milletvekili Engin Ünsal'm, 1475 sayılı İş 
Kanununun 14 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan komisyonları raporları (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1974) (GÜNDEME) 

8. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami 
Kum basar ve 2 arkadaşının, Türkiye Büyü k 
Millet Meclisi Kitaplığı kanım teklifi ve Ana
yasa ve Plan komisyonları raporları (2/215, 
2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 12.6.1974) 
(GÜNDEME) 

Sözlü sorular 
9. — Muğla Milletvekili Ahmet Bııldanhnm, 

Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol arama
larına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/130) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlr 
nm, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yımlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/131) 

11. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/132) 

Yazılı sorular 
12. — Adana Milletvekili Yılmaz Hooaoğ-

lu'nun, Adana - Kadirli ilçesinde askerlik şu-
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besi kurulmasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/ 185) 

13. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğ-
lu'nun, Adana - Kadirli ilçesinde erkek sanat 
okulu ile kız enstitüsü açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (6/186) 

14. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğ-
lu'nım, Adana - Kadirli ilçesinde bulunan Sav
ının çayı üzerinde baraj yaıpıılmasına ilişkin Ba
yındırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/187) 

15. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğ-
lu'nım, Adana - Kadirli ilçesinde Devlet hasta
nesi yapılmasına ilişjkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından yazılı soru önergesi (7/188) 

BAŞKAN — Oifcoımaitik cihazla yfoklaıma ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica eldiyoruim. 

1. —• Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'-
ivin, piyasada bulunmayan zarurî ihtiyaç madde
leri hakkında gündem dı§ı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı ısıöz istekleri var
ıdır, ısıraisiyle söz veriyorum. 

ISayın Feyaullalh Değerli, piyasada bulunma
yan ihtiyaç maddeleri hakkında gündem dışı 
söz istemiştir. Buyurun efendim. 

REYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 
Balkan, ımuHıiterem milleltvelkillerıi; vaıtandaşla-

16. —• Adana Milletvekili Yılmaz İlocaoğ-
lu'nun, Adana - Kadirli ilçesindeki Orman Böl
ge Şefliğinin işletme Müdürlüğü haline getiril
mesine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/189) 

17. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
İzmir Atatürk Spor Sitesine ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı ısomı önergesi (7/190) 

18. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Ortak Pazara ilişkin Devlet Bakanından (Baş 
bakan Yardımcısı) yazılı soru önergesi (7/191) 

19. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Buca Belediye Başkanına ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından soru önergesi (7/192) 

(Yoklama yapıldı)/ 
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, görüş

üne! er e başlıyoruz. 

Tin bir kısım dertlenin! dile getirmek üzere hu
zurunuza 'Çilkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, bugün vatandaş fevkalâde bir 
huzursuzluk, sahipsizlik ve ümilts'izlük içindedir. 
(Hükümetin tutumu, Meclislerin çalışma ve hal
ikımızın meselelerine eğilme şekli, halkımızı ça
resizlik ve adım adım güvensizlik içine itmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün vatandaş ge
rek ziraî ve gerekse gıda maddesi olan zarurî 

110 —. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN — Başjkamvelküi Rasilm Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Afşıargiil (Kayseri), Zeıkâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 95 nci BdrleşüıUihi 'açıyorum. 

III. —YOKLAMA 

IV. — IBAŞKANLÎĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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•ihtiyaçlarım karşılamakta sıkıntı çekmekte ve 
bu ihtiyacı teımin için renkten renge girmekte-
idir. 

Bir defa, idarî işlerde devlet dairelerinde ve 
devlet sektöründe bir işi mi var, yahut bir iş, 
(bir vazifeye mi talip; öyleyse Halk Partili ol-
Iması yahut en azından 'o görüntüyü vermesi lâ
fzım, yoklsa göreceği muamele malum. Bugün 
ıme'nılekot sathını Ibir partizanlık kaplamıştır. 
Her hangi bir işin görülrmeısi için açıkça, hiç çe-
Ikinlmelden Halk Parti hüviyeti ve Halk Partili 
Ibininin tavsiyesi gerekmektedir. Bu suretle, 
halk işlerinin görülmesi ve zarurî ihtiyaçlarım 
temin edebilmesi için siyasî kanaat ve fikirle
rini gizlemesi veya değiştirmesi lâzımdır. Bu 
nasıl siyasi kanaat ve fikir hürriyetidir? Bu
rada çıkıp, «Herkes fikir, inanç, ve siyasî ka
naatini serlbesltçe açıklayabilir; bunun için kı
nanamaz, ayıplanamaz, Anayasa teminatı var
dır» diyeceksiniz; öbür taraftan öyle bir hava 
yayacaksınız ki, sizin zihniyetinizi, sizin inan
cınızı, sizin siyasî kanaatinizi taşımayanlara ha
yat hakkı tanımıyacaiksınız. Böyle şey olmaz, 
böyle düşünce bu memlekete hayır getirmez. 

Muhteremi arkadaşlar, hepimizin ağır mesu
liyetleri var. Bu 'mesuliyetlerin idraki içinde 
'gerek secini bölgelerimizde, gerekse halk için
de dolaştığıımıızda her yerde bu ıstırapları du
yuyor ve müşahade ediyoruz. 

IBuigün vatandaş, celbinde parası da olsa, bir 
kilo şekeri, birkaç kilo yağı alabilmek için bin-
(bir türlü meşakatle karşılaşıyor; «şeker veri
rim anı a biraz da başka şeyler almak şartiyle», 
«yağ saltamın ama yağdan başka şeyleri ide sa
tın alırsan»... gibi muamelelerle karşılaşıyor. 
Bu itübarla, vatandaş zarurî ihtiyacını alırken 
Ibirtaikım muhtacıolimadığı, ihtiyaç duymadığı 
şeyleri de almaya zorlanıyor. Tam bir murakabc-
sizlik ve keşmekeş bir hayatın içine ıstırabına 
vatandaş terkedilmiştir. [Bırakın pahalılığı, bir
çok ihtiyacını bulunuyor, bulunca da alabilmek 
için her türlü müşkülâtla karşı karşıya kalıyor. 
Bu humuslar zanınederiım, her sözünde, kendi ta
biriyle «güçtü, tutarlı, uyumlu» ©lan Hüküme
tin malumu olsa gerek. 

'Arkadaşlar, bugün bir vatandaş bakkala gi
riyor, ekmek isteyince bakkal kendisine «Han-
'gi ekmek?» diye soruyor. «Ne delmek hanigi ek
mek?», «Yani, siyah ekmek mi beyaz ekmek mi 

demek istiyorum» diyor. Hükümetin vaadi şu 
idi : «Ezmiyeceğiz, ezdirmiyeceğiz.» Bu sözler 
ters dönmüştür bugün. Bunun doğru ifadesi 
şöyledir : Bu Hükümet halkı ezen ve' kelimenin 
tam manasıyla ezdiren bir Hükümet durumuna 
düşmüştür. Bir avuç solcu çevreleri memnun et
me gayreti içinde olan Hükümettir. 

ıBu Hükümetin Bakanları, meydanlarda, da
vetiye ile gelen bir avuç kişi tarafından «Hallk-
çı Bakan» diye karşılanışa da, gerçekte halkın 
silkintisi, ümitsizliği bir tarafa, kendi zihniyeti
nin, kendi taraftarlarımın mutluluğu için çalış
maktadır. «Halkçı Hükümet» bugün, halikın ye
diği ekmekle, zengin çevrelerin, hattâ Hükünıe-
ıtin kendi yediği ekmeği karşılaştırimıyor mu 
veya görmüyor mu? «Halkçı Hükümet» in ye
diği 'ekmek ib'eyaz; fakat halkın yediği 'ekmek 
siyahi antmıştır. 

Muhterelm arkadaşlar, biz Hükümetten şu
nu bekliyoruz : Hükümet, 'maddesiyle, mana-
siyle bu millettin yanında olsun. Fakat, şu üç 
dört aylık icraat göstermiştir ki, bu Hüküme
tin «Halkçı» sözünün hilâ-fma, halktan uzak, 
halka dönük, yani, halka sırtı dönük, halktan 
Ikopulk bir Hükümet olduğu apagikâr meydana 
çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu 
itibarla... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Vicda
nî Ikonuş. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 
Vie d an î konu şuy oramı. 

(BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Va
tandaşın arasına girin de görün. Beın vatanda
şın arasından geliyorum. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler): 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Kendi 
zamanınızı unuttunuz mu? 

BAŞKAN — Sayın Değerli, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım, lütfen, lütfen ta
mamlayınız efendim (C. II. P. sıralarından gü
rültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Va
tandaşın arasına girin de görün.. (C.H.P. sıra-

I larmdan gürültüler) 
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ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bir sü-
nü yalanları söylüyoırısun o kürsüden. 

BAŞKAN — Karşılılklı fkloınuşmayal üm efen-
ıdim. 

FEYZÜLLAH DEĞERLİ (Devamla) — 12 
liraya (kirazın kiloisu 12 liraya... 

BAŞKAN — •Sayın Değerli, sözünüzü kese
ceğim efendim. 

FEYZÜLLAH DEĞERLİ (Devamla) — 
Evet, evet, 

Bu itibarla, hükümetin, kalkın ıstırabına 
adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde kulak ver
mesini temenni eder, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Değerli 

2. :—• Kastamonu Milletvekili Ilasan Tosyalı' 
nın, Köy İşleri bakanlığına itdhsis [edilen ödene
ğin, öncelikle «Geri .kalmış il w e lüçe» olarak \ilân 
edilmiş olan bölgelerin Mİltyapı hizmetleriyle te
mel ihtiyaçlarına yöneltilmesi konusunda gün
dem [dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, gündem 
dışı buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Bugünkü konuşmamda bütün partilerimizin, 
Ibütün milletvekili arkadaşlarımızın müşterek 
bir gayesi üzerinde duracağım. 

İSevgili arkadaşlarım, 
Devlet Planlama Teşkilâtıımızea geri kalmış 

il ve ilçe olarak ilan edilmiş olan 'bölgelerin 
köylerinin durumunu tetkik ettiğimizde, başta 
benim seçim bölgem Kastamonu olmak üzere... 
('Gülmeler ve alkışlar) Evet, teşekkür ederim. 

Kastamonu vilâyetinin 1 200 köyü olmak 
üzere, geri kalmış vilâyetlerin köylerinin yolla
rı, içme suları, okulları, tarla suları, elektriği, 
camin ve imam fedrosu gibi köy ıteıne'l hizmet
leri bugünkü gidişle telâfi edilmeye devam edil
diği t akdinde (çok ince bir tetkikten, geçirdim 
ve istatistiğini yaptım,) 20 ilâ 40 sene müddet-
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le, Kastamonu başta olmak üzere bunun gibi 
geri kalmış illerimizin bu köy altyapı temel 'hiz
metleri daha yapılamayacak demektir arkadaş
lar. Bunda, bütün partilerimizin, değerli millet
vekili arkadaşlarımızın ittifak ettiğine eminim. 

Teklif ve temennim şudur : 
Köy İşleri Bakanlığına bu sene 4 milyara 

yakın para ayırdık. Bu paranın öncelikle Kas
tamonu gibi geri kalmış il ve ilçelerimizin köy
lerinin altyapı hizmetleri olan köy yollarına, 
köy içme sularına, tarla sularına, köy okulları
na, camilerine, imam kadrolarına tahsis ve tevzi 
edilmesini öncelikle talep ve istirham ediyorum. 
Hükümeti, bütçenin taksim edilme anı olan şu 
anda bu hususu dikkat nazara aOmaya davet 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kaç misal vere
ceğim : Kastamonu'da 1 2ÖÜ köy ve 4 500 parça 
köy mahallesi var. Köy okuluna ihtiyacı olan 
'köy adedi 2 40O'dür, mutlaka okul yapılması 
lâzım gelen miktar budur. Fakat, şu anda maa
lesef daha 546 köyümüzde ilkokul yok. Gfeçcn 
sene Cum/huriyetin 50 nci yıldönümü dolayısıy-
le kanun ile 3O0 tane ilkokul yapılmasının öde
neği ayrılmış olmasına rağmen, Kastamonu'da 
bir adet ilkokul yapılmamıştır, bir derslik ilk
okul yapılmamıştır arkadaşlar. Biz burada bü
yük vatanpanverane hislerle bütçeye para ayırı
yoruz ve fakat tatbikatta olmuyor. Bu sene 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine hiç bir sene 
koymadığımız miktarda para koyduk, aynı şe
kilde Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına 
büyük «mikyasta para koyduk; fakat işin tatbi
katımda maalesef bu paralar yerini bulmuyor. 

Hükümetten tekrar, istirham ediyorum; büt
çeye köy hizmetleri için konmuş olan paralar, 
daha çok geri kalmış il ve ilçelerimizin köyleri
nin altyapı hizmetlerine harcanmalı ve buna 
önem ve öncelik verilmelidir. 

Bütçenin taksim edildiği şu anlarda bu 
hususu hükümetin nazarı dikkatine arz ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosyalı. 
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B) TEZKERELER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Halil BaşoVun, 
fındık '{randımanının ve Fiskohirlik yönetiminin 
aksaklıklarının iespiti amacıyle kundan Araştır
ma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi {10/7, 4/33) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
okutuyorum efendini. 

[Millet MedM Baskanlı gına 
Fıımdik ran'dumanının ve Fiskohirlik yönieti-

ıııi|iniın aksaklıklarının tespiti Ve üretici hakları
nın k'orunmalsı için gerekli tedbiıilerin alınması 

(1) 58 S. Saydı basmayazı 11 . 6 . 1974 ta
rihli 91 neti Birleşim tutanağına eklidir. 

VE ÖNERGELER 

amacıyle, Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 nei maddeleri uyarınca kurulan 
Araştırıma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyo-
ııuıın, 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Te'kirdıağ 

Halil Başdl 

BAŞKAN — Bilgilerinizle sunulur 
Gündeme gediyoruz. Gündem gereğince ka

nunların görüşülmesine devanı, edeceğiz. 

rLEN İŞLER 

ması itibariyle) hu tasa od an sonra yüksek tak
sitini tamamlamış olan yedek sınbay adayları
dır. 

Birisi sınıf geçmiş, diğeri ikmale kalmış iiki 
talebe düşünelim: Sınıf geçen dört ay içerisin
de terhis edilecek; ikmalle kailan ise iıhtiyaıeıa 
mıebni, 1 sene, 1,5 sene veya 2 sene gibi süreler
le aiskerlik yapacaktır; yani ayrı ayrı statüye 
tabi olacaklardır. Binaenaleyh «'Eşitsizlik» mjc-
sofesİ bu husustan doğmaktadır. Bunu nasıl gi-
cieneecıklcrdir ? 

S ay gılar s un arımı. 
BAŞKAN — Tıeşeikkür ederim efenidim. 
Buyuııın Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milkdve-
ıki İleni; 

Dün vaki maruzatımda ifade etmeye çalış
mıştım; kanunlarımız, Anayasamız her devre
nin diğer devrelerle eşit sürede askerlik yap
masını öngörmektedir. Ayrıca, askerlik çağı 
gelmiş olan bazı kimselerin Ordu hizm'eiikı .Lu 
başka yerlerde de. kama hizmetlerinde de gö
rev yapabilmelerini Anayasamız mümkün kıi-
ı'maktadır. 

Onun dışında, bu defa da birikmiş bir du
rumla karşıfcarşıya bulunulmaktadır. Binauıa-
leyh birikmiş bir şeyin eritilımesıiylc normal bi.r 
işlemin yapılmasa arasında bir ayniyet aramak 
tabiatı eşyaya aykırıdır 

Bu itibarla, dün arz ettiğim gibi, bunlar 
•arasında, bir eşitsizlik yaratmjaik söz konusu de-

V. — GÖRÜŞİ 

1. •— Yedek subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/131) (S. Sayısı : 58) (1) 

BAŞKAN — Dürikü birleşimde görüşülmesi
ne başlanan, yedek subay adaylarının kısa sü
neli askerlik hizmetime taibi tutulmasına dair 
kanun tasarısının 1 nei maddesi üzerimde bir 
grup adına,. iki de kişisel konuşma yapılmış ve 
Sayın Bakan da konuşmalarını bitirmiş; sorular 
sorulacağı anıda vaktimiz dolmuş idi. 

•Şimdi so'iailara geçiyoruz. 
Buyunun Saym Atagiin. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, görüşülm;ektıe olan kanun taiSiarısına 
göre; hailen silâh altında bulunan yedek subay
larla, şu anda talebe otan veya .muayyen bir ta
rihten önce fakülteyi bitirenler arasındaki eş'ii-
ısizlıiği ortadan kaildir ma bakımından Sayın Ba
kanın vermiş olduğu cevap beni tatmin etti. 

Aııcalk, sayıları 34 - 35 bini bulan yedek su-
ibay adayları kendi programlarına göre 1975 yı
lından sonra askere alındıklarında iki tip yedek 
subay ortaya çıkıyor. 

Binisi; bu kamun taranışından önce fakülte
den mezun olanlar, ,ki tasları ayniyle kabul edi
lirse dört. aylık bir hizmetten sonra terhis ola
caklar. 

İkincisi ise; (yine Sayın Bakanın ifadesine 
göre, «Orduyu boş bırakmayacağız» demiş ol-
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ğiıldir. Hayata atılmaılan balkımandan bir hak
sızlık yapılmamasına çalışi'laca'ktnv 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sıayın Bakan. 
Yazılı sorular vardır, okutuyorum .efendim. 

ıSayııı Bakanl ığa 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Hüldimetin cıe-

vaplandırmıası için havalesini rica. ederim. 
Saygdarımla. 

Muğla 
Ahmet Buldan! ı 

1. •—. İhtiyaç fazlası yedek subay 35 bin mi
dir? 

2. — Eğer bu doğru ise, bu 35 bin insanı ne
rede eğijteeeksiniz ? 

8. — Yedek sujbaiy olkullarınm kapasitesi ne-
(djir ? 

BAŞKAN — Buyurun1 Sayın Bakam. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN 

ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkanım,, top
tan askerie alainacalk bu kısa sür elli ye delk sub ay
lar 4çin istisnaî eğitim, merkezileri teslis oluna-
caıktır. Binaienıalieyh bunları bugün halen mev
cut yedek subay okullarının kapasiteleıriylıe ay
nı şekilde mütalaa etmek doğru olmayaeaktır. 
[Bunlar için istisnaî tedbirler alınacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
AHMET BULDANLi (Muğla) — Aniaya-

üiadım ISayııı Başkan. 
BAŞKAN — Kısa süreli yedek subaylık için 

yeıniıdjen eğitim merkeızlUri açılacağını ifade et-
Itiiller. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok efen
dim. 

AHMET BULDANLİ (Muğla) — Sayın 
[Başkan, duyulmuyor da ondan... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'mn soru önerge
sini okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sualin Sayın Bakanca cevaplan

dı rılmaisını sıaygıyle arz edenim. 
'Kastamonu 

Haısau Tosyalı 

Sual : Nüfusumuzun a.rtmaisıyle. millî savun
anla ihtiyaç fazlası olalbileeelk erler için de dönt 
aylık askerlik müddeti mi uygulanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 

ESAT IŞIK (Bursa) — Hayır efendim 

BAŞKAN — Sayın Kemalettin Gökakm'm 
soru önergesini okutuyorum efendini. 

.Sayın Baişikanlığa 
Yeıdeık subaylığın dönt aya indiriİlimesini 

(kapsayan tasan münasebetiyle aşağıdaki cihet
lerin .Sıayın Millî Savunma Bakanı tarafından 
cevaplandırılıp açlk'Uanmasını rica ederim. 

Konya 
ıKeımıalettiın Gökakın. 

1. — Bugünkü savaş araç ve gereçlerindeiliü 
inkişaf ve bahusus atom. biyoloji ve kimya si-
lâhliarıyle, elektronik sistemin taktik ve strate
jik alanlara girmesi sebebiyle vukububn, geniş 
bilgi, teknik ve tatbikatı karşısında dönt aylık 
bir eğitimin kifayet derecesi belirli görülme-
mıeıktedir. 

Birinci Dünya Savaşında ve İstiklâl Sava
şında, savaş, silâh ve araçları pek basit olduğu 
bir devrede talimgah müddetleri asgarî -altı ay 
olarak tatbik edilmiş, îdi, 

2. — Fevkalâde hallerde ve seferde yapılan 
celplerde en genç doğumlulardan başlanarak 
silâh, altına alınır. Bu gibi ahvalde en küçük 
rütbeli subaylar bölük komutanlığına nanızet 
olurlar ve savaşlar da bunu dfefalarea ispat <et-
ımjiştir. 

Dört aylık bir eğitime talbi bin1 zümreye bu 
hizmet mükellefiyeti verilebilecek mi? 

Bilindiği üzere, orduda en küçük sevk 
birliği bölüktür. Muvaffak olmak ve olımamafc-
ta böıliüğün nolü önemlidir. 

S. — Halen siilâflı altında bulunan yedelk su
baylar 18 ay hizım'ct görmektedirler. Şüphesiz 
bir C'Oğu bir yılı ağmış durumdadırlar1. İleride 
celbe dahil edilecek: büyük bir kitlenin mevcu-
dolduğu da malûmdur. Böyle olunca bir kısmı. 
dört. ve büyük bir kısmı da 18 ay görev yapar
sa, Anayasıanm 12 ncıi maddesinde tasrih edilen 
imtiyaız dolayılsıyle bir çelişki meydana gellm|ez 
imi t 

Diğer taraftan, celp enatı da yıldan yıla art
maktadır j mevcutları ihtiyaçtan fazla olmakta 
ve olacaıktır. Böylece ve şimdiden hepsime şanıdl 
bir plan ve program derpiş edilmesi gerekmez 
,mi? 

4. — Konu şüphesiz pek önemlidir; Türkiye' 
ıiıîn savuniması ile doğrudan doğruya alâkabdır. 
Bu itibarla 10 yıl önce Askerî Şûrada görüşül-
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nıüş ve ne suretle hareket edileceği karana bağ
lamamıştı. Buna ait zabıtlar Genelkurmayda 
mevcuittur. Bunlardan ne derece fayd.alanıldığı 
bilinmediğimden aeıkiammıası faydalı olur. 

5. — Malûmları olduğu, illere, Amayasamım 
110 ncu maddesinde millî güvenliğin sağlanma
sı ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmııasım-
dıa Bıalkamlar Kurulu Türkiye Büyük Millet 
Me<elilsimie karşı mesuldür. Bu haliyle de, şimdiki 
siyasî ortamı içinde ve millî güvenliğimiz açısın
dan, faydası dinip olmadığımın belirtilmesi yenli
de olur. 

Anayasamızın 111 nci maddesi, millî güven
liğimizle ilgilidir. Milli Güvenlik Kurulu ku-
rulmugtur. Başkanı, başkomutan olarak Sayın 
Cumihurbıaşkamıidır. Millî Savunma., İçişleri, Dış
işleri, Maliye ve Ulaştırma bakamları, Başba> 
kam, Genelkurmay Başkanı vo kuvvet komutan
ları bu kurula üyedir. Bilindiği üzere Millî Gü
venlik Kurulu, Türkiye'mizin savunmıasıyle di
rekt alâkalıdır. Bu mevzua giren hususlarda sa
lahiyetli ve derinliğine inceleme kudret imdedir. 
Sağlamı ve emin sonuçlara varmak için bu yük
sek kuruldan geçinilip temıel görüşler hakkında 
t a vsiyi ellerinin -alınması iktiza etimiz mi ? 

Netice olarak : 
Bıalhis konusu kanun tasiarısamın, bir taraf -

ttan yurlt savunması ve diğer taraftan vatamdaş-
lar arasımda hak ye adaletin tevzii bakıımındaın 
yejterli ve olgun hale getirilmesi zaruridir. Geri 
alınıp üzerimde esaıslı işlem ve araştırma yapı-
3ip sonra Türkiye Büyük Millet Meclisline arz 
edilmeısi düşünülür mü? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 

EıSAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkanım, bu su
allerden halem müzakere 'edilmekte olan kanun 
ıtaisiarısı çerçevesi içerisinde olanlarını cevaplan
dırmaya çalışacağum. 

Binincisinde, .«Bugünkü harp tekniğinin ha
iz olduğu seviye muvacehesinde 4 ay süreli bir 
eğitim, kâfi mildir?» diye bir sual vardır. Bugün 
halem uzun süreli yedek subay himmetine tabi 
tutulanların gönçlükleri eğitim de 4 ay süreli bir 
eğitliımdir. Binaenaleyh, bu kanun bu hususta 
kerhamigi bir değişiklik getiılnıeımefctedir. 

Bir diğer sual ise; askere alınmamın yaş iti
bariyle sıraya göre alınması konusundadır. Bu, 
(maatteessüf bugüne kadar vaki birikmeler clo-
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layısıyle ihlâl edilmiş bir husustur. Yedek su
baylar için doğumdan ziyade, eğitim müessese-
lerimdem çıkış konusudur. Bu birikimler içinde 
•aynı esaslar dairesinde hareket edilecektir. Bu 
hususta da herhangi bir kanunu ilgilemdirem 
değişiklik söz konusu, olmamaktadır. 

Anayasayla çıelişki konusuna gelince: Bunu 
dün! de arz etmüşjtikn,; Anayasamız, muayyen 
devrelerim muhakkak birbirlerine eşit .sürede 
askerlik hizmeti görmıelerini ernretmem ektedir. 

Bu kısa süreli eğitim ve bunu müteakip teır-
hisim savalş gücümüze tesiri mieseiesine gelince; 
bu hususta da herhangi bir tesir yoktur. Çünkü 
bunlar, ihtiyaç fazlası bir birikinti halimde ye
dek suihay adaylarıdır. 

Millî Güvenlik Kurulu konusuna gelince: 
Takdir buyurulacağı veçhile, hangi hususlaırım 
Millî Güvenlik Kuruluna istişarî mütalâa almak 
için intikal ettirileceği, m^ümhasıram hükümetle
rim, o günkü hükümjeitlierin yetkilerimle ait bir 
husustur. Yalnız şunu da ifade etmek isterim, 
ki, tabiatıyle bu konu doğrudan doğruya .asker
lik icaplarını da ilgilendirdiğinden!, Yüksek As
kerî Şûramın mütalâası alınmıştır. 

Arz edenim,. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakam. 
Bir sıoru daha vardır, onu da okutuyorum, 

efendim. 
Sayım Başkanlığa 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan tarafım
dan cevaplamdınlmiıasını .arz ederim. 

Kastamonu 
•Hasam Tosyalı 

1. — Kısa süreli yedek subaylık kamununum 
başlangıç ve sıomnç kapsamı nedir? 

2. — Yedek subay birikimi bu kamunla 4 
aylık kısa sürede eritildikten sonra, daha somra 
askerliğe gelecek yedek subaylara 18 aylık ye
dek subaylık hizmeti mi uygulanacaktır, yoksa 
4 aylık süre mi uygulanacaktır ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 

ESAT IŞIK (Bursa) — Sayım Başkam, bu ka
nun tasarısı Türkiye Büyük Millet Mecliısimıco 
ıkabul edilldiği takdirde, kanunum 1 nci madde
sinde yazıldığı gibi, 1 Mayıs 1974 tarihine ka
dar mezun olmuş yedek subay adayları için uy
gulanacaktır ve uygulama müddeti 2 yıl süreli
dir* 
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Diğer suale gelince : Bu tarihten sonra, yük
sek oıkulilaııdan mjezun olup da yedek subaylık 
IhaMonı kazanan .kimseler, normal yedlck subay 
(kanununun öngördüğü süreler kadar askerlik 
yapacaklardır. Bu, 18 'aydır ve bilindiği g'iibi, 
Bakanlar Kurulu kanunla bu süreler tizlerimde 
muayyen tasarruflarda bulunmaya yetkilidir. 

Arz ederim, edendim. 

, BAŞKAN — Teşıeikkür öderiz Sayın Baıkan. 
Bir sual daıhıa var, onu da okutuyorum, efen

dim,. 
iSayıın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın -Sayın Bakan tarafın
dan eevaplandıraimjalsıını arz ve /talebedenim. 

Bolu 
Müfit Bayriaktar 

1. — Yedek subay olan bir şaıh&a verilmiş 
olan ayakkabı, elbise ve saire ğübi teçhizatın 
miadı nte kadardır? 

2. — 4 ay hizmet süresi tanınan yediek su
bayların hizmet birimi masraf birimi ile oran
tılı mıdır1? 

3. — Neden 6 aylık bir süre tanınmamış da, 
4 aylık bir süre tanınmıştır, buradaki kıstas ne
dir? 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Baıkan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 

ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkanım, miald-
liar .konusunun bu vesileyle söz konusu edilebi-
leicleğilnii tahmin letmıedıiğimden ve hafızamda da 
bulunmadığından, bu hususa bir cevap veremıe-
yeıeeğim, fakat yazılı olarak bunu kendilerinle 
'bildinm|eye amadeyim. 

«6 aly yerine niçin 4 ay kaibul edildi1?» Boru
suna igelince; tahattur buyuru] acaktır, son bir 
Bakanlar Kurulu .kararı ile yeıdek subay •eğitim, 
müddeti, Genelkurmay Başkanlığının teklifi 
üzerinle 6 aydan 4 aya indirilmiştir. Bu defa 4 
a(y tieıkliif edilmesi, bundan ileri gelmiştir efien-
ıdim.i 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekikür ederiz Sayın Balsam 
Başjka soru yoktur. 
1 nci maıddie hakkındaki görüşmıeler bitmiş

tir. Yalnız, son söz vereceğim. 
KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Sa

yın Başlban, benim, suallerim aydmılanmadı. 
BAŞKAN — Yeniden sual mi sormak isti

yorsunuz efetndiim ? 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Sa
yın Başkan, müsaade buyrulur mu ? Suallerimle 
verilen cevaplar beni tatmin ötmedi, yeniden 
aydınlatsınlar. 

[BAŞKAN — Soru sordunuz, cevap aıldınız, 
tatmin olmadınız; yeniden soru mu sormıalk is
tiyorsunuz .efendim ? 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Su-
..alleriim açık bir şekilde cevaplandırılmadı. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırıldıktan 
ısionina yeniden sual sorabilirsiniz, ama. «ısualıljer 
şu şekilde izah edilmedi» diye... 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — 
Müsaade buyurursanız, bir iki şey arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olsun efendilin, buyurun. 
KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — 

Efendin şimdi Millî Savunma Bakanı 4 ayın 
kâfi geldiğini buyurdular. Ben de arz ediyo
rum; İstiklâl Harbi ve Sakarya Muharebesi sı-ı 
ralıarında askere alınanlara bile 6 aylık eğitim 
yaptırılmıştır. Burada 4 aylık müddet bir oku
madan ibarettir. Bu arkadaşlar bölük kuman
danlığı yapacaklardır. 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sorun efendim, 
lütfen... 4 aylık eğitimle ilgili sorunuzu sordu
nuz, «Genelkurmayın mütalâası alınarak, Bakan
lar Kurulunun yetkisine dayanarak verilmiş bir 
karardır» dendi. Artık bu kararın münakaşa 
yeri burası değildir. Yalnız sorunuzu sorunuz. 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — 
Efendim, 50 senelik Cumhuriyet tarihinde ol
madığı için ve benim de 50 sene çalıştığım bir 
konu olduğu için arz ediyorum ve kâfi değildir 
diyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Başka sorunuz?.... 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — 
Başka sorum şu efendim: Her yıl doğum fazla
sı arz etmektedir. Askerî Şûradan bundan 10 
sene evvel bu konular konuşuldu., Anlaşılan \ 
programa, plana bağlanmamış konuyu erat için 
de düşünmek lâzım... 

BAŞKAN — Her halde «erat için ne düşü
nüyorsunuz» diyorsunuz, öyle mi efendim? 

KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — 
Onlar da mütalaa edilsin. Bu konuda ne düşü
nüyorlar, onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tek sual olarak. Başka?., 
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KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — 
Bundan sonra, gerek er olarak gerek suhay ola
rak (Çünkü arada çok fark var) bu tıkanıklığın 
giderilmesi için tedbirler düşünülüyor mu, uğ
raşılıyor mu! Bunu sormak istiyorum. Arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
(MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 

ESAT IŞIK (Bursa — Sayın Başkanım, malu-
muâliniız bugün huzurunuza arz edilmiş olan 
kanun tasarısı yalnız askerlik müddetleri gel
miş de imkânsızlıktan dolayı alınamamış ve bi
rikmiş olan bir zümreye taalluk etmektedir. Bu 
'birikme keyfiyeti bugün için münhasıran yedek 
subaylar için söz konusudur. Erlerde böyle bir 
birikme yoktur. Soru sahibinin hakları vardır, 
bugün yedek subaylar için vuku bulmuş olan 
durum, ileriki senelerde, 1978 senesinden son
ra erler için de vuku bulabilecektir; fakat bu 
kanun hu gün yalnız yedek subaylara taallûk et
mektedir, çünkü birikme keyfiyeti yalnız ye
dek subaylar için söz konusudur. Fakat, müste
rih olabilirler, çıkartılması Anayasanın emri il© 
gereken kanun çıkartıldığı zaman, erlerin du
rumu da kaale alınacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ba-
(kan. 

Buyurun efendim. 
CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, konuşulan mevzu Türkiye'de üniversite
yi bitirip askerlik hizmetinde yedek subay ola
rak vazife gören gençlerimize şâmildir. Üniver
siteler fazla mezun vermektedir, yedek subay
lık hizmetinde tıkanıklık olmaktadır. 3 senelik 
bir müddet için bu tıkanıklığı halletmiş oluyo
ruz. Bundan sonra gelecek olan 1 nci senede, 
2 nci senede, 3 ncü senede aynı tıkanıklıklar 
yine doğacaktır. Yine bir hususî kanunla duru
ma çare aranacaktır. 

Sayın Bakanlık bu mevcut tıkanıklıklardan 
ders alarak bundan sonra gelecek olan tıkanık
lıkları hangi tedbirlerle önlemiş olacaklarını bize 
izah ederler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN 

ESAT IŞIK (Bursa — Sayın Başkanım, malu-
muâliniz, Anayasanın 60 nci maddesi, hükü
metlere, 1971 senesinden beri, bir kanun çı

kartarak, askerlikleri gelmiş olan yedek subay
ların bir kısmının ordunun ihtiyacı olan nispet
te orduda, diğerlerinin kamu müesseselerinde 
kullanılmasını emretmiştir. Bu kanun henüz 
çıkartılmamıştır. Hükümetiniz en kısa zaman
da böyle bir kanun tasarısı hazırlanıp Meclisin 
takdirine arz edecektir ve bu kanunla bu meseîö 
hallolunacaktır. 

Arz edenim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Son söz Sayın Yasin Hatiıboğlu'nda, buyurun 

efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Efen. 

dini, mesele vuzuha varmıştır, bu bakımdan va
kit almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızdan vazgeçiyorsu
nuz. 

Sayın Vahit Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Hangi mesleği enterese ederse etsin, Yüce 

Meclisin tüm üyelerinin lehte, aleyhte veya 
müstenkif olarak oylarını vermek suretiyle so
rumluluğu eşit biçimde paylaşan kimseler oldu
ğunda, zannediyorum hiçbirimizin tereddüdü 
yok. O itibarla, aynı sorumluluk duygusu için
de, belki bir asker kadar anlamayacağım bu 
konuda, kendi anladığım saha ile ilgili ve so
rumluluğumu davet ettiğini idrak ettiğim bu 
konularda kısa bir beyanda bulunmak mecbu
riyetini duyduğumu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, birinci madde aynen 
« 1 . 5 . 1974 tarihine kadar yurt içi veya yurt 
dışı yükseköğrenim kurumlarından mezun ola
rak yedek subay adayı olmak hakkını kazanmış 
olanlar 4 ay askerlik yaparlar. Yedek subay 
rütbesini, asteğmen rütbesini ihraz ederler ve 
terhis edilirler» diyor; gayet açık. 

Şimdiye kadar hiçbir devrede, yedek subay
lık süresini (kıta hizmeti, okul hizmeti dahil) 4 
aya düşürdüğümüz vâki olmadığı gibi, bunu 
düşünmemiz dahi mümkün olmamıştır; düşün
mek dahi mümkün olmamıştır. Bunu şunun için 
söylüyorum : Biz, ister kendi sorumluluğumuz 
zamanında olsun, ister kendi sorumluluğumuz
dan önceki zamanlar için olsun, meseleleri mut
laka bir hakkaniyet tabanı üzerine oturtarak 
izah etmek mecburiyetinde olan kimseleriz. Bu, 
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kanunlaştığı takdirde, bana yarın yurttaşım, 
(ister oy vereyim, ister vermeyeyim) «Siz, 1974 
yılı, 12 Haziran tarihinde bir kanun çıkaran ve 
onun müzakeresine katılan Parlamentonun üye
si 'olarak bir vebali omuzlarımızda taşıyorsu
nuz» diye bilecektir; yurttaş bunu hiç şüphesiz 
hepimize aynı şekilde tevcih edecek. 

O vebal şudur : Askerlik sanatının asgarî 
(şimdiye kadar bilebildiğim kadarıyle) 10 ay
dan daha kısa zamanda öğrenilemeyeceği, as
kerliğin sivil kişiler üzerinde işlemek istediği 
disiplin ve terbiye ruhunda (kıta hizmeti ve 
okul dahil) 10 aydan evvel netice alınamayaca
ğı hususunda 40 senedir, 50 senedir aynı fik
rin sahipleriydik; Türkiye'de bunun aksi hiçbir 
zaman vâki olmamıştır. Şimdi aradan ne geç
t i ! Şimdi ne oldu? 

Bir tarih veriyorsunuz; «1 . 5 . 1974 tari
hine kadar yedek subay olma hakkını kazan
mış olanlar yalnız 4 aylık bir öğrenim süresiy
le terhis edilir» diyorsunuz. Tasavvur edin, 6 
aylık öğrenciliğini dahi 4 aya düşürüyorsunuz. 

Sonra, bu maddede bir incelik var; «Yurt 
içinde ve yurt dışında yükseköğrenim yapmış 
olanlar..» diyorsunuz. Bizim bildiğimiz, kimin 
yükseköğrenim, yaptığını Türkiye'de Türk ka
nunları saptar, millî hâkimiyetin gereği budur. 

Sayın Hükümet, bir yabancı devletin kanun
larına göre, (Türkiye isterse onun muadeletini 
kabul etmesin) «yükseköğrenim yapmıştır» di
ye belge alan herkesi yükseköğrenim yapmış 
sayan, yani yabancı devlet kanunlarını Türkiye' 
de mer'i kabul eden bir ımadde ile huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. Ben bunu evvelâ «millî hâki
miyet» ilkesiyle bağdaştıramıyorum. 

Burada «yabancı devletlerde yükseköğre
nim» tabiri tamamıyle zaittir. Yabancı devlet
lerde okuduğu halde, kimin yükseköğrenim 
yaptığı hususunu Türkiye'de Türk kanunları 
tayin eder. O itibarla ben burada bu ibareden 
şu neticeyi çıkarıyorum : İnsanlar bazen, dille
riyle söylemek istemediklerini fiilleriyle ifade 
ederler; yani, «fikri ne ise, zikri odur» sözün
den istihracen şunu söylemek istiyorum : Öyle 
anlaşılıyor ki, Sayın Hükümet, bilhassa yurt dı
şında önem. verdiği bazı kişileri kısa sürede ve 
«askerlik» adı altında bir eğitimden geçirerek... 
(O. II. P. sıralarından gürültüler'). 
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Müsaade buyurun, rahatsız olmayın... 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Deşil, 

deşil... 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Beyefen

di, eğer hakikaten rahatsız olacak bir kuşku 
içinde iseniz, getirdiğiniz kanuna inanmayacak 
kadar tedirginseniz; o zaman, benim gibi güç
lü olarak, benim gibi inanarak, meseleyi savun
ma gücüne sahipsiniz.. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Kızmı
yoruz, gülüyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bu kürsü 

hepinize açıktır. Hele hele, sayın iktidar çoğun
luğuna çok daha fazla açıktır; rahatsız olma
manız gerekir; bilâkis, memnun olmanız gere
kir. 

Güçlü insanlar eleştiriden korkmaz arkadaş
larım, bilâkis ona müteşekkir kalır. Bu tedir
ginlik beyhudedir. Bir ınadde geçirmekle arka
daşım... 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, bir dakikanız 
kalmıştır; cümlenizi bağlayın efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, Sayın Hükümet 
(tekrar ediyorum) bilhassa, «yurt dışı» tabirini 
kullanmak suretiyle; kurtarmak istediği birta
kım kimselere, imtiyaz tanımak istediği birta
kım kimselere, hatta hatta ordu eğitiminin as
garî ölçüleri olan süreye dahi itimat etmeyerek, 
onları kısa sürede askerlik yapmış biçimde bir
takım görevlere atamak ve onları kayırmak 
için bir imtiyaz yaratma tasarısı getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sayın Baş
kan teşekkür ederim; vaktimin dolduğunu ifa
de ediyorsunuz. 

Ben son cümle olarak şunu söyleyeceğim 
müsaade ederseniz : Böyle bir imtiyaz kanunu, 
ayrıcalık yaratır, bilesiniz ki arkadaşlarım bizi 
hukuk temelinden, Anayasa temelinden saptı
rır. O zaman memlekette hiç kimseden, iltima
sın ve ayrıcalığın bertaraf edilmesini istemeye 
Parlamento ve Hükümet olarak gücümüz olmaz. 
Dünyanın en zayıf parlamentosu, en zayıf Hü
kümeti olacağımızı şimdiden haber vermek iste
rim. 

113 -< 
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Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bozat-
lı. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

(MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Eğer siz ol
saydınız iktidarda, İni kanunu nasıl getirirdiniz 
acaba ? 

BAŞKAN — 1 ııci madde hakkında, veril
miş, önergeler vardır. Veriliş sırasına göre oku
tuyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
bir hususu rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Bozatlı 

arkadaştanız eok önemli bir konuya temas etti. 
Müsaade ederseniz, ben Hükümetten bir soru 
sormak suretiyle bunu vuzuha kavuşturmak is
tiyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, sorular sorulmuş ve 
bitmiştin'. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Arkadaşım da 
temas etti, konu çok önemlidir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nedir o konu efendim? 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Türk çocukla

rının yüksek tahsil yaptıklarının tespiti Millî 
Eğitim Bakanlığının tasdiki suretiyle yapılır. 
Halbuki, burada iki yönlü bir ifade vardır. Bu 
iki yörilü ifade, «Türkiye'de yüksek tahsil ya
panlar ve dışarda yüksek tahsil yapanlar» şek
linde söylenmiş oluyor. Dışarda yüksek tahsil 
yapmakla, yüksek tahsil yapmış olunmaz. An
cak, Millî Eğitim Bakanlığınca bunun tasdik 
edilmesi lâzımdır. Böyle değilse, yüksek tahsil 
kabul edilmiş olmaz. 

BAŞKAN — Zaten kasıt da öyledir efen
dim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Müsaade buyu
runuz. 

BAŞKAN — Soralım efendim, bir dakika. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Buradaki ifa

de tarzı, dışarıya göre yapılmış bir yüksek tah
silin kabulü anlamına gelir. Bu, esas kanununa 
aykırıdır. Bunun Hükümet tarafından açıklan
ması lâzımdır. Yani burada, «tasdik edilenler 
dahil» elemek suretiyle açıklanması lâzımdır. 
Veyahut da o cümlenin değiştirilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN —• Sorunuz anlaşıldı efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan (C. II. P. sıraların

dan alkışlar). 

12 . 6 . 1974 O : 1 

^ Yalnız soruya cevap mahiyetinde olacaktır 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) —• Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

ıTakdir buyuracağınız gibi, bu kürsüden ya
pılmış olan bütün eleştirilerin hepsini bilaistis
na azamî hüsnüniyetle dinledim ve bunların aza
mî hüsnüniyetle yapıldığına kendimi inandır
mak istedim. Fakat, son müdahaleler hakkında 
aynı kanaati tanımamak ıstırabı içindeyim. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Onun 
seviyesi bu kadar. Sayın Bakanım, onun seviye
sine inmeyiniz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Arkadaşlar, bu kullandığı
mız tabirler, kanunların içine ilk defa girmiş 
tabirler değildir. Büyük Millet Meclisinde ka
bul edilmiş pekçok kanunlarda (bahsedilirken) 
«yurt içinde ve yurt dışında tahsil yapmışlar
dır» diye bir kayıt vardır. Ve sonra size şunu 
da söyleyim ki, hele Bakanlık yapmış olan ar
kadaşlarım gayet iyi bilirler ki, (C. II. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). Hükümet, 
bir siyasî kanun, bir kanun çıkartılmasına ka
rar verdiği zaman... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Asıl öğrenmek 
istediğimiz hususu belirtmediniz. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, «Bakan konuşuyor, sus 
da dinle» sesleri). 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bunun teferruatını, bunun 
tahririni kendisi yapmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşuyor, Baka
nı dinleyelim efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bunun direktifini verir ve 
hangi daire sorumlu ise, bunun metnini o daire 
hazırlar. 

Millî Savunma Bakanlığında da bu böyle 
hazırlanmıştır. Hükümet tarafından «Yurt içi, 
yurt dışı diye, bugüne kadar yapılanların aksi
ne bir hüküm koyun» diye bir talimat verilme
miştir. Bu meseleleri, bu kadar iyi niyetten mah
rum olarak görüşecek isek, şunu biliniz ki arka
daşlar, bu sözlerle memleketimize umduğumuz 
faydayı hiçbir zaman getiremeyiz. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Kanunu oku
yun Sayın Bakan, maddeyi okuyun. (C. II. P. 
sıralarından, «Net olarak cevap verildi, aıılaya-
madm mı?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Bakan, soruya cevap mahiyetinde gö

rüşüyorsunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Haklı tenkitlerde buluna
madıkça, insanların haksız tenkitlere sapmak 
temayülü olduğunu bilirim. Fakat, hiçbir şekil
de bir siyasî parti ile alâkası olmayan ve mem
leket için bu kadar önemli bir konuda, Millî Eği
tim Bakanlığında görev yapmış olan bir arka
daşımın buraya gelip Hükümete bu şekilde bir 
mütalâada bulunması, beni fevkalâde üzmüştür. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yanlış anlıyor
sunuz sözlerimi Sayın Bakan. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, «Sus da, dinle» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan; 
devam ediyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan size şunu tas
rih edeyim ki.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — İyi niyetle yap
mışsınız; ama yanlış yapmışsınız. (C. H. P. sıra
larından «Sus yahu» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, çok 
rica ediyorum. Müzakereler beyhude, yere uzu
yor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Size şurasını tasrih etmek 
isterim ki, bu kanunda «Dışardaki tahsil» tabi
ri kullanıldığı zaman, Millî Eğitim Bakanlığı
mızca yükseköğretim kabul edilen tahsilden da
ha başka birşey söz konusu edilmiş değildir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» «İşte sorunun ceva
bı bu» sesleri) 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Soru
lan sorunun cevabını aldık. (A. P. sıralarından 
«Mesele halloldu» sesleri) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Hayır, hayır! Bir arkadaşı
mız burada çıkmıştır ve demiştir ki, «Hükümet.. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Dema
goji yapıyorsunuz beyefendi. (C. H. P. sıraların
dan «Siz yapıyorsunuz demagojiyi» sesleri, gü
rültüler) 

12 . 6 . 1974 O : 1 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — «Hükümetin, dışarıda ka
yırmak istediği, kimlerdir?» diye soracak kadar 
itidalini kaybetmiştir. Kendisine teessüf ederim. 

Hiçbir kimse Türkiye'de kendi kaygısını or
taya böyle koyamaz. (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürültüler) 

SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Sizden 
sorulmaz, o sizden sorulmadı 'beyefendi. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Kaldı ki, size bir madde da
ha okuyayım buyurunuz, mevcut gazeteden oku
yayım : «Fakülte, akademi ve yüksekokullar ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi oldu
ğu kabul edilen, yurt dışı ve yurt için öğretim 
müesseseleri mezunlarının, Türk Silâhlı Kuvvet
leri...» vesaire vesaire.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) —- Maddeye kon
mamış bu Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
«Maddeyi oku, madde üzerinde konuş» sesleri.) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
İŞIK (Devamla) — Bu, gördüğünüz gibi, kanun
larda kullanılması mutat bir terimdir ve böy
le bir terim;den faydalanarak böyle bir fırtına 
çıkartılması hiç de doğru olmamıştır. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 nci madde hakkında verilmiş önergeler 

vardır, önergeleri veriliş sırasına göre okutuyo
rum. Önergeleri aykırılık sırasına göre de oyla
yacağız efendim, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini rica ederim. 
Madde 1. — 1. 9 . 1974 tarihine kadar yurt 

içi veya yurt dışı yükseköğrenim kurumların
dan mezun olarak yedek subay adayı olma hak
kını kazanmış, anlcak henüz askere şevki yapıl
mamış bulunan yükümlülerle, halen kıtalarda 
fiilî hizmet ifa eden yedek asteğmenler ve okul
larda bulunan yedek sulbay öğrenci yükümlüler 
4 ay süre ile Yedek Subay Temel Askerlik Eği
timine tabi tutulurlar. Eğitim süresi sonunda ba
şarı gösterenler asteğmen rütlbesi ile, başarılı 
olmayanlar ise er olarak, kıtalarda bulunan as
teğmenler kendi kanunları gereğince terhis olu
nurlar. 
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Bu kanun hükümlerinden yararlanan yüküm
lülerin arta kalan muvazzaf er veya yedek su
baylık hizmet süreleri, yedeğe ayrıldıktan son
ra yaş haddine iki kat olarak eklenir. 

Muğla İzmir 
Ahmet Buldaıılı Yücel Dirik 

Denizli 
Rıza Geneo&lu 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Balıkesir 
•Mustafa Kemal Alver 

BAŞKAN —• Diğer önergeyi okutuyorum. 
.Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yedek subay adaylarına 
ilişkin kanun tasarısının, 1 nci maddesinin, birin
ci fıkrasına, aşağıda yazılı ibarenin, eklenmesini 
teklif ederiz. 

(Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, yedek su
bay okullarında öğrenci olanlar da 4 ay süre ile 
yedek subay temel askerlik eğitimine tabi tutu
lurlar. Kıtada yedek subay teğmen ve asteğmen 
olarak görev yapmakta olanlar da derhal terhis 
edilirler.) 

Adana Adana 
Osman Çıtırık Hasan Cerit 

Balıkesir 
ıSadullaıh Usumı 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

Malatya 
Celâl Ünver 

BAŞKAN —• Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve rica ederiz. 

«il . 5 . 1974 tarihine kadar yüksek öğrenim 
kurumlarından mezun olarak yedek subay olma 
hakkını kazanmış, ancak henüz askere şevki 
yapılmamış bulunan yükümlüler 4 ay süre ile 
yedek subay temel askerlik eğitimine tabi tutul
duktan sonra, 14 ay da kamu hizmetlerinde lü
zumlu görülen mahrumiyet bölgelerinde askerlik 
görevlerini tamamlarlar.» 

Antalya İzmir 
Abdurrahim Erdem Yücel Dirik 

Ankara Denizli 
Oğuz Aygün Rıza Gencoğlu 

Ankara 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin (yurt içi veya yurt dışı) tabi

rinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 
Kırklareli Muğla 

Mehmet Atagün . Ahmet Buldaıılı 
Ankara Ankara 

Hasan Özçelik Oğuz Aygün 
Ankara 

1. Hakkı Köylüoğiu 

T.B.M.M. Sayın Başkanlığına 
Görüşülecek olan yedek subaylara ilişkin Ka

nun tasarısının 1 nci maddesine aşağıda belirtti
ğimiz fıkraların eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

1. — Kanunun yürürlüğe giriş tarihinde ye
dek subay olarak askerlik görevini yapanlar bir 
ay ieinde terhis edileceklerdir. 

2. — Kanunun yürürlüğe giriş tarihinde eği
tim yapan yedek subay adaylarının kıta hizmet
leri dört aydır. 

Elâzığ Edirne 
Atillâ Atilâ İlhan Işık 

Trabzon Ankara 
Âdil Ali Cinel Osman Ceran 

Eskişehir 
Ayşe Aliye Koksal 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına gö
re tekrar okutuyorum. 

(Antalya Milletvekili Abdurrahim Erdem ve 
dört arkadaşının önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan 
önergemizi izah sadedinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — İmza sahiplerinden, izahat ver
mek üzere buyurun Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Önergemiz hakkında izah babında malûmat 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Anayasanın 60 nci maddesi ki, 22.9.1971 tarihin
deki değişildikten sonra, askerlik mükellefiyetini, 
«vatan hizmeti» olarak değiştirmiş ve bu hizmeti 
Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ya
pabileceği keyfiyetini getirmiş bulunmaktadır. 
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Esasen, biraz önce -Sayın Bakanın bir suale 
cevaben aynı hususu burada ifade ettiğine de 
şahit olduk. Yalnız, böylesine bir kamu hizmeti 
imkânı Anayasamızda var iken, buna ait bir ka
nun getirmek mümkün iken, neden bu tasarı ge
tirilmiştir?. Bunu da anlamak mümkün değildir. 

. Biz, işte bu açıklığı kapatabilmek, bu boşlu
ğu giderebilmek için bu kanun maddesinde deği
şiklik yapmak üzere önergemizi vermiş bulunu
yoruz. 

Şimdi, kamu hizmetlerimde eleman bulmanın 
yo kamııı hizmetlerini ifa etmenin güçlüğü za
man zaman, gerek mulıaleföt tarafından, gerek 
iktidar tarafından beyan edilmiştir. Hatta bu
nun, vatan sathında büyük propagandaları ya
pılmıştır ve yapılmaktadır. Hazır elimize bir fır-
isat geçmiştir. Kamu hizmetlerindeki eksikliği 
giderebilmek ve kamu hizmetlerinde çalışacak 
eleman bulabilmek için elimizde fevkalâde güzi
de, enerjik, askerliğini henüz yaıpmak üzere bu
lunan bir gençlik kitlesi vardır. Bunun bir kıs
mını, kendi kanununun esprisi içerisinde, dört 
ay süre ile yedek subay temel askerlik eğitimine 
•tabi tutalım, ondan sonra, kalan ((bugün 18 ay
lık) askerlik müddetinin 14 ayını da kamu hiz
metlerinde görevli kılalım istiyoruz. 

Bizim yapmış olduğumuz teklifin csprilsi bu. 
Yani, geri kalan 14 aylık hizmeti kamu görevle
rinde değerlendirecek olurisak, hem kamu hizmet
lerini süratle ifa etmek imkânını bulmuş oluruz; 
(Doğu Anadolunun türlü köşelerinde, memleke
timizin, aziz vatanımızın mahrumiyet bölgelerin
de bugün, branşlarına göre yedek subaylık göre
vini yapan arkadaşlarımızı oralara temel eğiti
minden sonra gönderecek olursak, hem hizmeti 
götürmüş oluruz, hem de eşitsizlik prensibini, 
şeklini ortadan kaldırmış oluruz. Böylece herkes 
18 aylık hizmet yapmış olur. 

Tabiî, bu arada şuna da değinmek lâzımdır : 
Millî Eğitim Bakanlığı ile, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile, Orman Bakanlığı ile, Gıda Ta
rım ve Hayvancılık B-akanlığı ile ve diğer değişik 
kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle bu ele
manların yerleri de tespit edilir ve ona göre değer
lendirilir. 

Aksi halde, bu önergemize itibar etmediğiniz 
takdirde, eşitsiklik devam edecektir. Yine, 4 ay as
kerlik yapanlarla 18 ay hizmet yapanlar arasın
daki eşitsizlik, düzensizlik devam edecektir. Kaldı 

ki, buradaki müzakerelerden de anlaşıldığı şekil
de, 35 bin kadar olduğu ifade edilen aziz gençle
rimizin bu sefer tıkanıklık ve imkânların elverme
mesi yüzünden onlbini askere alınmış olsa, geriye 
kalan 25 bini, ilerde 18 ay askerlik yapacak olan
larla yeniden çakışacaktır. Binaenaleyh, ileri sene
lerde, yine, daha evvel bu kanunla dört aylık hiz
met hakkı kazanmış olanlarla, bu kanundan isti
fade etmeyen ilerideki mezunlar arasında, 18 aylık 
hizmet bakımından bir dengesizlik yeniden doğa
caktır. 

•Muhterem arkadaşlarım, bizim önergemize 
-itibar etmeniz için bir husuls daha varıdır. O da 
şudur; halihazırda yedek subaylık yapmakta 
lolanlar bu kanundan istifade edememektedirler. 
Dün burada sayın Bakan bir ifade kullanmıştır. 
«Biz bu kanunla Türkiye'de, vazife göremeyerek 
başıboş bulunan gençleri, biran evvel va>zife gö
rür hale getirmeyi hedef tutmaktayız» demişler
dir. Yine aynı konuşmanın bir baışka bölümünde 
de ifade etmişlerdir; «B;iz bu kanunu, halihazır
da yedek subaylık görevini yapanlar terhis olun
caya kadar fiilen tatbik etmeyeceğiz» demişler
dir. 

O zaman yine bir başka dunum doğuyor. Ha
lihazırda askerliğini yapmakta olanlar aşağı yu
karı 1975 sonesine kadar terhis 'edilmeyecekleri
ne göre; demek ki 1975 yılına kadar, (kendi ifa
delerinde esprisini bulmuş olan) 35 bin kişi yine 
vazife göremeden beklemekte devam edecek de
mektir. 

(BAŞKAN— Sayın Aygün, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

OOUZ AYC4ÜN (Devamla) — Binaenaleyh, 
önergemize bu düşünceler içerisinde itibar etme
nizi; hem eşitsizlik prensibini ortadan kaldırma
nızı, hem de vatanın hizmet bekleyen köşelerinde 
kamu hikmeti yapmak üzere 35 bin kişiyi vazifeli 
kılmanızı Yüce Meclisten arz ve talebediyoruz. 

Saygılarımızı sunarız. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
önerge hakkındaki izahatı dinlediniz; komis

yon Önergeye iştirak etmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve dört 

arkadaşının önergesi -tekrar okundu.) 
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[BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere 
buyurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Oetirilen bu tasarı özel bir mahiyet taşımak
tadır, özel bir kanundur. Demin Sayın Bakan 
suallere cevap verirken sorduğum bir suale, 
«35 bin ihtiyaç fazlası için özel talimgahlar ku
racaklarını, okullardan geçirilmeden bu talim
gahlarda eğitilecek insanların dört ay sonra ter
his edileceklerini» beyan buyurdular. 

istiklal Harbinde dahi, harb okullarından, 
askerî liselerden getirilmiş gençlerin altı ay giibi 
bir eğitime tabi tutulmaları karşısında, dört ay
lık bir eğitimi kâfi görüyoruz; bunu kabul et
tik; ama geliniz, Anayasanın eşitlik prensibi
ni ihlâl etmeydim. 

Bir defa, 1 nci maddenin başındaki, «1.5.1974» 
tarihini, « 1 . 9 . 1974» tarihine getirelim de, bu 
bir aylık zaman için beş on bin genci de bu 
haktan faydalandıralım. 

ikincisi, öyle bir eşitllik ki, şu anda okullar
da okumakta olan gençler, şu anda rütbe ile 
silâh altında vazife görmekte olan gençler 18 ay 
hizmet görecek, arkasından gelen 35 bin kişi 
dört devrede gidip gelmek suretiyle terhis ola
cak. O adamlar, hiçbir suçları olmadığı hal
de, 18 ay o hizmeti görmeye devam edecekler
dir. Bu bariz bir haksızlıktır; bu haksızlığı 
telâfi etmek mecburiyetindeyiz. 

Üçüncüsü, 1 nci maddede «yedek subaylık 
hakkını elde etmiş insanlar» diye bir tabir kul
lanmışız. Bir alttaki maddede bunları da çı
karmışız. Asker olma karan alınmadan, askerî 
duruma gelmemiş oldukları halde onlara bu 
hakkı tanıyoruz. O kadar ki, gençler arasında, 
parça parça, blok blok, imtiyazlılar - imtiyaz
sızlar sınıfı meydana getiriyoruz. 

Eğer sizin önergeniz de bizim önergemiz ma
hiyetinde ise, bu durumu tashih etmek için, 
lütfediniz bir yerde Maieşelim ve bu kanunu da
ha iyi işler halde, daha hukukî, daha adaletli 
şekilde çıkaralım. 

'Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bul
danlı. 

Önerge hakkındaki izahatı dinlediniz. Komis
yon önergeye katılmıyor.. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum 
(Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Aynı mealde bir önerge.daha 

var, onu da okutuyorum efendim. 
(Elâzığ Milletvekili Atillâ Atilâ ve dört ar

kadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Her iki önergeye de Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİİSYONU BAŞKA
NI t FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önerge hakkında izahat verecek?.. Yok. 
önergeleri oylarımıza arz ediyorum. 
Her iki önergeyi kabul edenler... Her iki öner

geyi kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 
ı(Kırklareli Milletvekilli Mehmet Atagün ve 

dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (istanbul) — 
Katılmıyoruz efendim.: 

BAŞKAN — Önerge hakkında izahat vermek 
üzere, Sayın Atagün buyurunuz efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çok 
Sayım Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz bu ka
nun tasarısının 1 nci maddesinde, zannediyorum 
ki, konuşmacıların ve sayın Bakamın maksudu 
bir olmasına rağmen, ayrı ayrı bir anlam ver
mek suretiyle mesele biraz, lüzumundan fazla 
büyütülmüş oldu. Fakat şurasını da çok açık
lıkla belirtmek gerekir ki, bugünkü temel mil
lî eğitim mevzuatında ilkokul, ortaokul, lise ve
ya yüksekokul veya fakülte meselesi, kanun ge
reğince Millî Eğitim Bakanlığının muayyen or
ganları, muayyen müesseseleri tarafından he
saplanır ve o şekilde mevkii muameleye konulur. 

Simidi şu metinde, «yurit içimde ve yurlt dı
şında yüiksek öğrenim yapmış olmafk» tabiri bu-
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lunduğundan, taitibikaitita 'bazı sürtüşmelere se-
Ibelbiyet verir ve biraz önce konuşan Sayın 
Bozatlı'nm beyan eltltiği gibi, bir nevi yüksek 
tahsil yapmış addedilen, .dış meımlekeltlerde 
'okutmuş kimseler için ide, yüksek tahsil yapmış 
kilmlse g'iibi bir anlaımı cıkaılmak da mümkün
dür. 

Bu sakıncayı -gidermek bakımından ben, 
1 nci maddeyi teklif şekl'inde okuyorum. : 

1 nci maddede « 1 . 5 . 1974 tarihine kadar 
yıiTİt içi ve yurt dışı yüksek öğrenim kuruluş
larından mezun olan yedek suibay adayı hak
kını kazanımış olanlar» tabiri vardır; metinde 
hiçjbir sakınca yaratamayacaktır; fakat bazı te
reddütleri izale edecektir. 

(Komisyon ve Hükümet lütfen ,bunu kaibul 
etsinler. Kendi 'maksatlarına da uygun düştü
ğü kanaatimdeyiım. 

'Tekliflimiz 'kaibul edildiği ttaikdirlde ımadde 
ışu şekli alıyor : «1 . 5 . 1974 tarihine kadar 
yüksek öğrenliim kurnımlarımdan me'zun olarak 
yedek subay adayı olanak hakkını kazanmış 
olanlar...» Bu taibir bu Isakıneaları giderecek ni
teliktedir, maksadı da t amin edöcek durumda
dır. 

İltifat etmenizi rica eder, saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ata-

gün. 
Önerge hakkında verilen izahatı dinlediniz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden

ler... Kabul etmeyenler... (Komisyon katılıyor 
ımu? ıseisleri)! 

Daha evvel sorduk efendim, katılmadıkla
rını beyan ettiler, 'onun için söz hakkı doğdu. 

Kabul 'edilmemiştir efendim. 
1 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 

Isunuyoruım. Kabul edenler... 'Kabul eltmeyenler... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, açık oy lönerıgemiz var. 

İBAŞKAN — Daha evvel ıbildirseıydiniz efen
dim. 

'Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir efen
dim. 

2 nci ımaddeyi okutuyorum, 
Madde 2. — Yurt içi veya yurt dışı yük

sek öğrenlım kurumlarından 1 . 5 . 1974 tarihin
den önce (mezun olduğu halde alman veya as-
kerlik kararı alınmamış bulunan yahut da aıs-
kerlik kararı alınmış okluğu halde geçerli bir 

özürü nedeniyle ilik yıl içimde yapılan kusa süre
li temel askerlik eğitimine katılamayan yedek 
ısuibay adayı yükümlüler, Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren iki yıl içinde gerekli işlem
lerini tamamlatıp, en geç 1976 yıh eğitim dö
nemine katıldıkları takdirde bu Kanun hüküm
lerinden yararlanırlar. 

Temel askerlik eğitimi -dönemlerinin yılın 
hanigi ayları içinde yapılacağı Genelkurmay 
'Başkanlığı ve Millî Savunlma Bakanlığımca bir
likte ısapltanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Vahit Bo'zatlı; bu
yurun <efendim. 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(ISivals) — Sayın Baş/kam, Yüle Meiclisin saym 
üyeleri j 

2 nci maddede «Yurt içi veya yuıit dışı yük
sek öğrenim kurumlarımdan 1.5.1974 tarihin
den önce mezun okluğu halde...» diyor; devam 
ediyor şaftları... 

Sayın Bakan, biraz evvel aynı tarih setse-
Ibiyle yap'tığıımız eleştiriye verdiği cevapta «iti-
ıdalin kaybedildiği» nlden baihiseltltiler. Doğrıu-
dur, belki insanlar itidali kaybederler; aima 
önündeki madde metnini anlamayacak kadar 
itidal kaybetmemin örneğini de kendileri ver
miş oldular. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — O senin gö
rüşün... 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
('Devaimia) — O itibarla, geliniz gerçekte birle
şelim; şu maddeyi tekrar ve takirar okuyalım. 
'Gayet açık değerli arkadaşlarım; öğrenmek is
terim; ıburası Millet Meclisidir; maddeyi, Sayın 
Bakanın anladığı manayı yorumlamıak suretiy
le mi değerlendireceğiz; yoksa, okur - yazar 
olan bir kimsenin, madde metninin ne demek 
istediğini idrak edeceği ve 'herkesin anlayaca
ğı manada bir madde mi tedvin etmeımjz gere
kir? 

Kanaatimce bu madde, 'Bakanlığı adına ko
nuşan metin üzejrıinde hiçibir etkisi olmayan yo
rumun şüpheyi davet edici niteliğinin gideril
mesi ve maddenin, biraz evvel de (savunulduğu 
gibi 'bir açıklığa kavuşması ve hiç olmazsa, es
kiden Millî (Eğitim, Bakanlığı yapmış bir arka
daşın da ifade ettiği gilbi, «Türk mevzuatına 
göre mu,adeleti kabul edilmiş olan» tabirindin 
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bu madde metnine girmesi kaydı ile ancak Sa
yın Bakanın dediği gibi anlaşılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın yaptı
ğı açıklamalara .göre, Türkiye'de, yedek subay
lık yapmak isteyen gençlerin bir birikim mey
dana getirdiği ve bunların ıbu taleplerini .karşı
layamadığımız hususu bir gerçektir. Ancak, 
Ibu gerçek karşısında, icraat (sorumluluğunu 
üzerine almış olan sayın Hükümetin, yalnız bir 
kesim için ıbir /tarih vererek, o tarihten evvel 
Ibu sıfatı ihraz etmiş olanlara münhasır olmak 
üzere bir istisnaî imtiyaz teşkil eden bir hal 
çaaiesini gietirnıiş olması cidden üzüntüyü mu
ciptir. Acaba 'başka çare yok mudur1? Hemen şu
rada söyleyeibilirim ki, meselenin fazlaca derin
liğine inmeden, fazla bir tetkike bile varmadan 
söyleyeceğim bu hal çaresinde öyle zannediyo
rum ki, tüm sayın üyeler bizimle beraber ola-
'caklardır. Şu anda silâh altında bulunan, şu 
anda yedek su'bay okulunu bitirmiş olan, kıta 
hizmetini yapan, hizmetinin birinci yılını bitir
miş, 'hattâ ikinci yılını ikmal etmek üzere olan
ların ne günahı var ki, onları bu kanundan 
yararlandırmıyoruz'? Bu sorunun cevabını, vic
danının sesine uygun olarak verecek kimse var 
mı içinizde? Yahut, sayın Hükümet bunun ge
rekçesini bize izah edebilirler mâ? Bu noktada 
Yüce Parlamentoyu ikna edebilirler mi ki, biz 
de keındileriyle bera'ber olalım?... 

Tasavvur ediniz, şu anda silâh altında bu
lunan arkadaşlar;, askerliğin gereklerini bir 
miktar öğrenmiş ve icabında ileride kendileri
ne memleket müdafaasında verilecek vazifeyi 
yapacak 'bir seviyeye gelmiş oldukları hal'de, 
kısa süreli askerlikten, kısa süreli yedek su- . 
ibaylıktan yararlanma hakkından mahrum edi
liyorlar. Gerçekte böyle ıbir şeye hakikaten za
ruret vaırisa, kadroda bir tıkanıklık varsa, zan
nediyorum bundan ilk defa istifade edecek kim
seler arasında şu anda silah altında bulunan 
ve hir miktar eğitim görmüş olan arkadaşların 
'başta gelmesi gerekir. Eğer iyi niyetli olduğu-
muız hususunda, yelkdiğerimizin iyi niyetinden 
ihiçjbir şüphemiz yoksa, kanunları tedvin eder
ken, yahut taşanları bu 'Meclise (getirirken red
dedilmesi mümkün olmayan bir gerekçeye, ağır
lığı olan bir gerekçeye Hükümetin mutlaka de
ğer vermesi, ağırlık vermesi gerekirdi. 

Bir başka şey; belki buna bir ağırlık verdi
ler, reddettiler;. E, burada, hiç olmazsa lütfe

dip, Parlamentonun huzurunda bu gerçeği, ya
hut ağırlığı olan ıbu gereği, bu çareyi niçin red
dettikleri hususunu 'açıklamaları lâzımdı. Dün-
deriheri arkadaşlarımız bu konuda vargüçlerini 
sarfediyorlar ve 'bir türlü vicdanlariyle, adalet 
duygulariyle telif edemedikleri bu maddelerin, 
ne ıselbeple getirildiğini, ne sebeple bu ayrıca
lığın gerek Ordunun, gerekse Türk Milletinin, 
Türk gençlerinin arasına sokulduğu hususunun 
zorunlu sebeplerini öğrenmek ihtiyacını duyu-
yorlaıii, aynı ihtiyacı biz de duyuyoruz. 

Eğer hakikaten Hükümet, başka çare bula
madığı hususunu ve bulduğu çarelierin her 'bi
rinin geçersizliğini burada izah ederse, elbette 
(kendilerine rahatlıkla yardımcı olmak isteriz. 
Elbette, gençlerin yedek sulbay olmak hususun
da (Anayasanın 60 ncı maddesinin emrettiği 
mükellefiyeti ifa etme .hususundaki) HÜküme-
metin Anayasayı tatbik etmek arzusuna katıl
mak isteriz; ancak bu isteğimizi yerine 'getire
bilmek için, evvelemirde Hükümetin mevcut 
birçok çareleri ne sebeple reddedip, belli bir 
tarihi esas alıp, yalnız o tarihte yedek subay 
'hakkı doğmuş olanları kısa süreli yedek subay
lık hakkından istifade ettirmiş olmasının se
lbeple rini öğrenmemiz gelnekir. Bu, tam anlamı 
ile Anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı, tam 
anlamı ile Anayasamızın reddettiği bir imti
yazdır. 

Bir imtiyaz verme tasarısı şeklinde olan ve 
muayyen bir tarihte yedeksulbaylık hakkı doğ
muş kimseleri askerlik mükellefiyetinden vares
te tutma arzusuna, maksadına matuf olan bu ta
sarıda haksızlığın derecesini tasavvur ediniz. 

Eğer burada verilen tarihten, 1 . 5 . 1974: ta
rihinden, bir gün evvel yedeksulbaylık hakkını 
ihraz etmişseniz siz iki sene yapacaksınız; 
il . 5 . 1974 tarihinde yedeksubaylık hakkını ih
raz ettiyseniz siz dört ay yapacaksınız diyor. 
Bu derece sert biçimde, açık biçimde bir haksız
lığın hoş görülmesi, bundan dolayı Parlamento
nun müşkül durumda kalması, bundan dolayı iza
hı hakkaniyetle mümkün olmayan bir vaziyete 
düşülmüş olması, zannediyorum kimsenin şüp-
ho etmeyeceği bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, bu mesele
nin üzerine bir defa daha ciddiyetle eğilmeli. 
Bunun hal çaresi vardır, bundan dört ay evvel 
anamuhalefet partisi adına yapılan eleştiriler-
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de, zannediyorum Millî Savunma Bakanlığı ve 
Hükümetin dikkatleri bir noktada çekilmiş ve 
kendilerine, Adalet Partisi adına yine o zaman; 
her yıl bir milyon kişinin askerlik mükellefiye
tinin doğduğu, Türkiye'de nüfus artışının ne ol
duğu, her yıl ne kadar kimsenin askerlik mü
kellefiyeti altında bulunması gerektiği, yine 
her yıl ne kadar kimsenin yedeksubay olması 
gerektiği hususu izah edilmişti. Bunları tespit 
eden milyonlarca lira para sarfedilerek kurul
muş birçok müesseseler vardır arkadaşlarım, 
Bunların değerlendirmelerinden, bunların ista
tistiklerinden, Planlamanın verdiği dokümanlar
dan yararlanmak ihtiyacını duymadan ve yalnız 
bir defaya mahsus olmak üzere, tamamıyle bir 
ayrıcalık, tamamıyle bir huzursuzluk getiren, 
hatta millet arasında, toplum arasında tamamıy
le bir ayrıcalık, bir husumet doğuracak nite
likteki böyle bir tasarının getirilmiş olması cid
den üzücüdür. 

Değerli arkadaşlarım, bun'dan sonra yeniden 
doğacak teraküm için, yeniden meydana gele
cek birikim için ne tedbir alınacağı hususu, san
ki büyük hazırlıkları gerektiren bir meseleymiş 
gibi ele alınmamıştır. Madde metnine bir tek 
cümle il'âlve edilerek, hiç olmazsa bunu 10716 se
nesi ile sınırlamaksızm, verdikleri tarihi esas 
almaksızın, bundan böyle bir süre, hiç. olmazsa 
bu birikimi bertaraf etmek için, bunu gelelceğe 
de teşmil etmek imkânı vardı; fakat geleieekte ye-
deksübaylık hakkı doğan insanlardan da bu im
kân esirgenmiş bulunuyor. Onun için Adalet 
Partisi olarak kesinlikle söylüyoruz ki, eşitlik 
ilkelerine aykırı, ayrıcalık doğurucu, dolayısıyle 
huzur yaratıcı vasıfta olmayan bu maddenin de 
birinci madde gibi mutlaka yeniden tedvin edil
mesi gerekir. Huzursuzluğu bertaraf edici, eşit
liğe saygılı olarak, hiç olmazsa daha evvelki 
tarihte, o tarihten daha önce ve halen silâttı al
tında bulunan kimselerin de askerliklerini kısa 
sürede yapmaları ve gelecekte de bir süre bu 
'hakkın bu şekilde kullanılmasının devam etme
sini sağlamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca bu madde, bir 
noktada birinci maddeyi tadil edici, onunla çe
lişkiye girici nitelikte birtakım yeni şartlar ge
tiriyor. Birinci madde ile aihenkli duruma geti
rilmesi iktiza eder. Burada henüz yedeksuibay ol
ma hakkı doğmamış kimselere, 1976 yılma ka
dar süre verme yoluna gidilmiştir. 

Sayın Bakan dünkü açıklamalarında yedek-
subaylığını yapmış olan kimselerin, bilhassa dört 
aydan yararlanan kimselerin, erken terhis ola
rak birtakım işlere girmeleri ve halen silâh al
tında olan kimselerin önüne geçmelerini engel
leyici biçimde kanunu tatbik edeceklerini söy
lüyorlar. Öyle anlıyoruz ki, bunları peyderpey 
askere davet etme yoluna gidecekler. Bunun 
neticesi şudur arkadaşlarım: O halde hükümet, şu 
anda, belli tarîhe kadar yedeksuibaylık hakkı 
doğmuş olan ve 30 bin kişi civarında olduğunu 
söylediği arkadaşların hepsini hemen yedeksu-
baylığa davet etmek zorunluğu karşısında de
ğil; esasen imkânları da buna müsait değil. O 
halde, bunların hemen yedeksubay olma arzu
larını tatmin edici yolda bir tedbir alma im
kânına sahip olmadığımıza göre, önümüze ge
len tasarı da bu amaçta bulunmadığına göre, 
neden bundan böyle silâh altına almamak arka
daşların da bundan yararlanması hususu engel
lenmiştir? Bunu izah etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bizim gö
rüşümüz bir cümle ile şudur : Bu madde de, bi
raz evvel kabul buyurduğunuz birintei maddede 
olduğu gibi, ikiliğin, ayrıcalığın, toplum içine 
sokulmasını temin edici niteliktedir. Bu ise top
lumda hukuka saygı duygusunu zayıflatır. Top
lum, Anayasa ve hukuk kurallarına göre yöne
tilme güvenini kaybeder. Güvenin kaybedildiği 
bir toplumda, hukuka saygı temin etmek, huzur 
temin etmek, ne yaparsanız yapın, mümkün ol
maz. Bu gerek bizim için ve gerekse Hükümet 
için fevkalâde sakm'calı, fevkalâde sakat bir tu
tumdur. Bu itibarla ikin&i maddenin, hiç olmaz
sa güven verici nitelikte tasftıih edilmesi, düzel
tilmesi hususunu Sayın Komisyondan, Sayın Ge
nel Kuruldan istirham ediyoruz. Bu yolda mad
denin iyi biçimde çıkmasına yardımcı olmaları 
dileğinde bulunuyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Genel Kurula 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bo
zatlı. 

Şahısları adına Sayın Faik Kırbaşlı, buyuru
nuz , efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 
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2 nfci madde hakkında şalhsım adına söz al- I 
mış bulunuyorum. Bu maddede, kesin olarak, 
' 1 . 5 . 1*9714: tarihinden önce, daha doğrusu bu 
tarihe kadar askerlik kararı aldırmamış olan
ların veya askerlik kararı aldırmış olduğu halde 
bu görevi henüz yapmamış olanların bu kanun
dan istifade edeceği hakkında bir hüküm sev-
kedilmiş bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, 1 . 5 . 1974 tarihinden son
ra yükseköğrenim kurumlarından mezun olarak 
yedek subay olma hakkını kazanmış olanlar bu 
kanuna ta'bi tutulıriayacaklardır. Benden evvel 
konuşan arkadaşımın sözlerine aynen iltihak edi
yorum ve diyorum,. ki, bu hüküm genci hukuk 
prensipleri muvacehesinde, Anayasamız hüküm
leri muvacehesinde hakkaniyete aykırıdır ve ay
rıcalık yaratmaktadır. 

öyle görünüyor ki, mazeretli olanlar, hatta 
askerlikten kaçma gibi bir hüviyeti de iktisap I 
etmiş olanlara, iki yıl gibi bir süre içerisinde, 
prim verilmiş durumuna gelinmektedir. Bu ta
rihe kadar mezuniyetini iktisap eltmiş olanlar 
dört ay bu yükümlülüğü yerine getirecek, bu 
tarihten sonra mezun olanlar, kanunun 1 ntei I 
maddesinde de belirtildiği gibi, büyük bir ay
rıcalıkla 18 ay hizmet yapacaklardır. Bu yetmi
yormuş gibi, o tarihe kadar mezun olmuş, yani 
1 . 5 , 1974 tarihine kadar yedeksufoaylık h'ak-
kmı ihraz etmiş olanlar da, 1 . 5 . 197'6 yılına 
kadar, her ne selbeple olursa olsun, (İster maze- I 
retli, isterse kasdî; her ne sebeple olursa ol
sun.) yedeksubaylığına müracaat etmemiş ol'an-
lar da aynı maddeden istifade ettirilmek isten
miştir. I 

Şöyle bir durum doğmaktadır : Birisi 
1 . 5 . 1974 tarihinden övvel mezun olmuştur, 
ıl:976 yılında müracaat ederek bu haktan istifade 
edecektir, birisi de 19716 yılında m;ezun olmuş- I 
tur, bu şalhıs da bundan istifade etmeyecektir. I 
Böyle bir ayrıcalık, külfet eşitliğini zedelediği 
ıgibi, aynı zamanda fırsat eşitliğini de zedele- 1 
mektedir. Birisi talebedir, birisi sokakta gezmek
tedir. Talebe olan mezun olacak istifade et
meyecek, sokakfta gezen, kasdî olarak müracaat 
etmemiş olan bundan istifade edecektir. Bu ha
kikaten, kanımca, değil Anayasanın açık hü
kümlerine, yani külfet eşitliği, fırsat eşitliği hü
kümlerine, kanunun objektif manada robuna 
da aykırıdır. ' J 

Komisyonun neden bu süreyi iki yıl olarak 
tuttuğu da belli değil. Hangi esbabı mucibe ile 
1976 yılma kadar getirmiştir? Sayın Komisyon
dan onu da izah etmelerini istirlham ediyorum. 
Her ne kadar metinde, esbabı mucibe olarak; 
dışard'a tahsil gören, doktora yapanların istifa
de edebilmesi gösterilmişse de halihazırda bu 
kanunun tatbikatı sırasında doktora yapanlar 
olabileceği gibi, 19İ76 yılında mezun olup da, 
11976 - 1977'de doktora yapanlar da olabilir... 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, vaktiniz dol
muştur efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bu bakım
dan, kanunun bu maddesi, hakikaten ayrıcalık 
yaratan, fırsat eşitliğini zedeleyen, külfet eşit
liğini bozan bir maddedir. Yeniden tedvininde 
büyük bir hakkaniyet görmekteyiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır

başlı. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Yedek 

Subaylık Kanunu, bugünkü celsede Sayın Millî 
Savunma Bakanına sorduğum bir suale verilen 
cevaba kadar beni endişe içinde bırakıyor idi. 
Sayın Bakanın verdiği izaihattan sonra durum 
aydınlanmıştır, getirilen kanun yerindedir. Şöy
le ki : 

Muhterem arkadaşlarım, 1 Mayıs 1*974 tari
hîne kadar yedek sulbaylık hakkını kazanmış 
olup da, Devlete ait sebeplerden dolayı yedek 
subaylığa davet edilememiş kimseler hakikaten 
:3ı5 bin kadar bir birikim yapmış. Getirilen ka
nunun hedefi, gayesi tek; bu 3!5 bin kişilik ye
dek -subay birikimini, muvakkat bir süre içinde, 
4 aylık bir kısa süreli eğitimle eritmek. 

Sevgili arkadaşlarım, ondan sonra ne olu
yor? Ondan sonra 1076 sayılı ve onu tadil eden 
1316 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Me
murlar Kanunu aynen carî, işliyor. Yani, 1 Ma
yıs 1974'e kadar, Yedek Subaylık Kanunu gere
ğince, askerlik müddeti 18 ay devam ediyor. Bu 
35 bin kişilik birikim eritildikten sonra, yine 18 
aylık müddet devam edecek. Kanunu böyle an
lıyoruz ve kanunun hedefi bu. Kanunun hedefi 
bu olunca kanun yerindedir. Kanunun lehinde ve 
yanındayım. 
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Böyle 'Olmasa itli, 4 aylık okul eğitimi veya, eği
tilin merkezi eğitimiyle Türk 'münevverini, millî 
savunma hizmetinden alakoydıığunıuz içjin, Ana
yasaya da aykırı, eşitlik prensibine de 'aykırı ve 
'her sabada milletin 'menfaatine de aykırı idi. Böy
le değil. Dün böyle 'anlaşılmıştı »ve bu yönden kar
şısınla çıkılmış idi; böyle olmadığı bugün anlaşıl
mıştır; Sayın 'Bakana yaptıkları açıklamadan do
layı teşekkür ederim. 

Bu girizgâlıı yaptıktan sonra 2 nci ın'adde 
hakkındaki düşüncemi arz ediyorum. 

M'unterenı arkadaşlarım, « 1 . 5 . 1974 'tarihin
den önce mezun olduğu hailde, 'bu tarihten önce 
haklarında sevk tehiri kararı 'alman..,» 

Kim alıyor bu kararı? Tecil ediyoruz; «Seni 
askere almıyorum ey yedek subay» diyoruz. Bunu 
Hükümet yapıyor, gençlerimizin kaibahaiti yok. 

Bli" de, hastalığı, mazereti sebebiyle askerliğe 
alınamıyor, özürü var. Her iki şekilde de şahsın 
kabahati yoktur. Bu gibiler, emsal arkadaşları gi
bi, bu kanun hükümlerinden 2 sene müddetle ya-
rai'lanır deniyor. Gayet masumane, yerinde, uy
gun bir tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ne olabilir? Hükümet 
tescil etmiş; ya tahsildedir, (İçeride veya dışarı
da) ya doktoradadır, ya nıasterini yapmaktadır, 
ya bir yerde öğretmendir, nizam bozulmasın, eği
tim. sistemi bozulmasın diye veyahut da hastadır, 
•tedavidedir. Bu gibiler 2 sene içerisinde müraca
at «ittiği takdirde bu kanundan faydalanır. 1976 
yılından sonra müracaat ederse, bu kanundan, kı-
ısa süreden faydalanamaz,; ©skisi gibi, 33.16 sayılı 
Kamun gereğince 18 aya tabidir diyor. 

Madde güzel tedvin edilmiştir, aynen kabulün
de fayda görüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Madde hakkında görüşmeler bitmiştir. 
Bir önerge vardır,.'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci madddenin aşağıdaki şekilde değiştiril-

meısiini rica ederim. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

İkinci maddenin ikinci satırındaki 1 . 5 . 1974 
tarihinin 1 . 9 . 1974 olarak değiştirilmesi ve 
8 nci siatırdaki «eğitimine katılmayan» cümlesin
den 'Sonra, «mahkûm o'lanlar 'hariç» ibaresinin ilâ
vesi rica olunur. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI 1. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge hakkında izahat verecek?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilm'amiş/tlr efen
dim. 

2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Ka
bul 'edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna, talbi yükümlülerin 
iaşe, fetihkak ve özlük hakları ile eğitim, eğitim 
sonu sınavları ve askerlik hizmeti ile ilgili olarak 
haklarında uygulanacak diğer işlemler hakkında, 
1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Mera ur
lar Kanunu ile bu kanuna ıgöre çıkarılmış bulu
nan Yönetmelik ve yönerge 'hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında göz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 11 . 10 . 1960 (tarih ve 97 teayılı 
«1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiıil-
>mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesllne 
dair Kanun» un geçici 2 maddesi kapsaımma, gi
ren -ve henüz askere sevk edilmemiş yükümlüler 
hakkında da yukarıdaki 'maddeler uygulan]]". 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında Adalet 
Partisi Grupu adına 'Sayın Ahmet Buldanlı, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET BULDAN
LI (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
la mm J 

4 ncü maddede yine dünden beri ısrarla id
dia dtltiğiimiz gibi, bariz bir haksızlık varıdır, 
IO haksızlığı izah sadedinde söz almış bulunu-
yoruız. 

Bu maddenin ikasdettiği manâ, şudur : 
Dün #>u ıkürsüye çıktığım zaman bir Halk 

Partili muhterem arkadaş, «Daiha önce er öğ-
reJtaıenler vardı, onlar için ne düşünüyorısu-
nuız?» demişlerdi. 1960 yılında,. İhtilâlden son
ra çıkarılan bir kanunla lise mezunlarımın 6 
ay askerlik ve 12 ayı da askerlik 'mahiyetinde 
öğretmenlik yapmaları sağlanmıştı: Bilâhara, 
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bu tatbikatın fayda vermediği görüldükten 
sonra, bu usul kaldırıldı ve yedek subaylık 
hakkı münhasıran yüksekiofcul ve üniversite 
anezunlanna bırakıldı. İşte o devreden arta 
Ikalimış olduğu iddia edilen birtakım lise me
zunları varmış. Bunların aideid'iınin ne olduğu
nu bilmiyorum. Bana Sayın Albayın dediğine 
göre 30 - 40 civarımda imişler; daha fazla ve
ya daba az olabilir., 

Şimdi bir dakika düşünelim efendim; o gün
kü ıstaltü, yani 11.10 .1960 tarihindeki staıtü 
ile bu kimseler muameleye talbi olsaydılar, 12 
ay öğretımenlik, 6 ay da askerlik yapacaklardı. 
Ellerinde olan veya olmayan sebeplerden ötü-
<rü bulgüne kadar tecil edilmiş, kakmışlar. Saınki 
'bunlara mükâfat verir gibi tedvin edilmiş mad-
de. Lise mezunu olmalarına rağmen, elnısalleri-
•nin 6 ay yaktığı askerliği bunlar 4 ay yapacak. 
Hak mıdır bu? Bunu kabul edebilir miyiz'? Bu
na imkân var mı? Bulgun yedek ısubay olmak 
için üniversite mezunu olacalkisıniiz. Üniversite 
ımezunu 18 ay yapar, lise mezunu 4 ay yapacak. 
Bu bariz haksızlığı lütfen (kabul etmeyelim. 

Teşekkür. ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bul-

danlı. 
4 ncü madde hakkında başka söz isteyen sa

yın üye,.. Yiclk.-
4 ncü maddeyi okuttuğumuz şekliyle oyla

rınıza arz eHdilyorum. Kaıbul eJdenler... Etnı'iyen-
ler... Kalbul eldiknâşjtir. 

Madde 5. — Halklarında yukarıdaki mad
deler uygulanan yükümlülerden kamu ıkuruluş-
lariyle İktisadî Devlet Teşekküllerinde görevli 
(olanlar temel alskerliık eğitimi süresince maaşısız 
irinli isayılırlar. 

BAŞKAN — 5 nci maidde hakkında Adalet 
Partisi Grupu aidına Sayın Faik Kırlbaşlı, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUPU AİDINA FAİK KIRBAŞLI 
(Burdur) — ıSaym Başkan, sayın milletvekil
leri1; 

.Tasarıya eklenen 5 nci madde ile, 1 nci ımald-
jdie hükmünden faydalanan yükümlülerin, ka
mu kuruluşlarıyla İktisadî Devlet Teşekkülle
rinde görevli olanların, temel asfcerik eğitlım-
lerini yaptıkları sürece izinli sayılacakları hük-
tmü getirilmiş ve bu gibilerin, böylece, temel 
askerlik eğitimini yaptıktan sonra, kadrosuz

luk nedeniyle eski işyerlerine girmelerinin ge
cikmesi önlenmek islten'miştir. 

Kanaatimizce, hakikaten çok isabetli ola
rak getirilmiş Ibir maddedir. Bu 'görevi yerine 
'getirmek için bu yükümlülük altına giren kişi-
lerin, askerlik hizmetlerini bitirdikten sonra 
tekrar eski görevlerine dönememek gibi bir du
rumla 'karşı Ikarşıya gelecekleri düşüncesiyle, 
bu madde haklı olarak tasarıya eklenmiştir. 

Bizim burada ilâve edeceğimiz husus, ki ooık 
önemli görmekteyiz, açıklık getirilmelidir mad
deye, tatbikat bakımından, 

Bu açıklığı iki noktada ihuızurunıuza getir-
ım'iş bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi, teşek
küller bakımınldandır. Burada maddede, «Hak
larında yukarıdaki maddeler uygulanan yü-
ikümlüleriden kamu kurukışlarTyle...» denmek
tedir. 

Sayın arkadaşlarıim, «kamu kuruluşları» 
tabiri, hu/kulken kapsamı münakaşa edilen bir 
tâbiridir. Nitekim, bütçe tatbikatı dolayısıyle 
'Sayıştayda ve Danıştayda halen yüzlerce da
va ; kimlerin kamu kuruluşları sayılacağı yo
lunda yüzlerce dava açılmış, çeşitli hükümler 
getirilmiş ibulunımaktadır. Bu balkımdan bu mad
dedeki «Ikamu kuruluşları» talbiri yerine, «ge
nel ve kaıtma bütçeli idarelerle, kaımu iktisadî 
IteşelblbiVslerinlcle» ibaresinin eklenimelsi lâzılmgel-
mdktedir. Ümidediyorulm ki, kanunun, madde
nin ruhu da budur. Her ne kadar lâfzıyle bizi 
yanıltacak ve bazı ımainakaşaları davet ede
cek durumdaysa da, lâfzıyle olduğu kadar ru-
'hu ile de mükemmel olabilmesi için; «katmu ku
ruluşları» talbiri yerine, «ıgenel ve katma büt
çeli idarelerle, ıkaımu iktisadî teşebbüslerinde 
vazife gören kimselerin bu yükümlülük altına 
Igirdikleri takdirde tekrar eski vazifelerine dö-
niünceye kadar izinli sayılacakları» sarih ola
rak maddede ifade edilirlse daha uygun, daha 
münasip, .dalha ihtilafsız olur 'kanısındayız. 

İkinci bir husus da, «Bu kuruluşla uda gö
revli olanlar...» Bu hususta sayın komisyonu 
ikaz edijyorum, «görevli» taibiri de açıklığa ka-
vuştunılmalıdır. Çünkü, Ibu kuruluşlarda maaşlı 
)olaralk ıgörevli olabilir, yevmiyeli olarak görev
li olaibilir, sözleşmeli olarak da ıgörevli olaibi-
lir, daha başka şekilde de görevli olabilir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Gö
revli» tabiri hepsini kapsar. 
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A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 
(Devamla) — «Görevli» talbirinin hepsini kapsa-
anadığına, dair Danışltaym kaıtfarı vardır arkadaş
lar; 2016 sayılı Karar. Bİ'z Ibımım tatbikatından 
'geliyoruz. «Kamu (kuruluşlarında görevli» tabiri 
657 sayılı Kanımda 'da 'sayılmıştır, açıklığa ka
vuş turul<malıdı r. 

İlerde vuku/bulacak ihtilâf lan önlemek fa akı
mından; ister maaşlı, ister yevmiyeli, isterse mu
kaveleli şeklinde 'bu 'işin tasrih, edilmesinde, 'bu ka
nunun iyi tatbik edilmesi bakımından fayda var
dı.'. 

Saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır-

başlı. 
Şalisi adına Sayın Oıttıan Dengiz, buyurun 

efendim. 
ORHAN DENGİZ (uşak) — Sayın Başka

nım, tben de aynı konulara temas edecektlim. An
cak, takririm vardır, sırası geldiği zaman, eğer 
komisyon katılmaz ise, o zaman fikirlerimii açıkla
yacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz isteyen?. 
Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşül'mekte olan 58 Sıra Sayılı kanun tasa
rısının 5 nci maddeisinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur İztmir 
Faik Kınbaşlı İsmail Taisiı 

Uşak Bilecik 
Orhan Dengiz Muzaffer Erdem 

Kars Aydın 
Cemil Ünal Behiç Tozkoparan 

Madde 5. — Haklarımda yukarıdaki maddeler 
uygulanan yükümlülerden kamu kuruluşlarıyle 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde maaşlı veya söz
leşmeli veya yevmiyeli olarak görevli bulunanlar, 
temel askerlik eğitimi süresince, maaşsız veya üc
retsiz veya yevmiye'siz izinli sayılırlar. 

Sayın Divan Başkanlığına 
Yedek Sulbay adaylarının kısa süreli asker

lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının 5 nci maddesine: «... yevmiyeli ücretli, 
mukaveleli, aday memur» deyiminin eklenme'smi 
saygılarımızla rica ederiz. 

Bilecik K. Manas 
Mehmet Ergül İsmet Ağaoğlu 

Kütahya 
Haşini Benli 

Konya 
Ali Kökbudak 

Kayseri 
T. Doğan Avşarğil 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek
rar okutuyorum efendim. 

(Bilecik Milletvekili Mehmet- Ergül ve 5 ar
kadaşının önergesi .tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon -katılıyor anu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI 1. FEHMİ CUMALIOÖLU (İstanbul) — 
Her ikisine de katılıyoruz Sayın Başkan, ancak 
redakte edilmesi lâzım, bunun için bize biraz mü
saade etmenizi rica edeceğiz, 

BAŞKAN — Komisyon her iki önergeye de 
katılmaktadır. Bunun için her iki önergeyi birlik
te oylarınıza 'sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Redakte edilmek için, önergeler komisyona, ve-
lü'lmiştir. 

Madde 6. — Bu kanıma taibi yükümlülerin 
celp ve sevkleriyle buna ilişkin işlemlerine ait di
ğer hususlar, Türkiye radyoları ve televizyonu 
aracılığıyle ilân edilmek suretiyle duyurulur. Bu 
duyuru yükümlülere tebliğ mahiyet indedir. 

BAŞKAN — 6 nci madde hakkında A. P. Gru-
pu adına Sayın Buldanlı, 'buyurun efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla.) — Vazgeçtim 
efendimi. 

'BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz isteyen?.. 
Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine geldik. 
Sayın Komisyon; redakte edip 'getireceğiniz 

madde uzun sürer mi efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI İ. FEHMİ CUMALIOÖLU (İstanbul) — Ha
yır efendim, beş dakika içerisinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyona gönderilmiş olan 5 nci madde 

gelmiş bulunmaktadır. 
Kabul edilen önergelerin ışığı altında, Ko

misyonca yeniden redakte edilen 5 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen önergeler muvacehesinde 5 nci 

madde Komisyonumuzca aşağıdaki şekilde re
dakte edilmiştir. Arz olunur. 
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Madde 5. — Haklarında yukarıdaki madde
ler uygulanan yükümlülerden genel ve katma 
bütçeli idarelerle belediye ve özel idareler ve 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, maaşlı veya 
sözleşmeli veya yevmiyeli veya ücretli olarak 
görevli bulunanlar ile bu görevlerde aday ola
rak bulunanlar, temel askerlik eğitimi süresin
ce maaşsız veya ücretsiz veya yevmiyesiz izinli 
sayılırlar. 

Komsiyon Başkanı Komsiyon Başkanvekili 
İstanbul Sivas 

1. Fehmi Cumalıoğlu Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş olan 5 nci 
maddeyi okuduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen var 
mı efendim?. Yok, 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ol
sun. 

2. — 27 .7 . 1967 tarih ve 926 saydı Kanuna 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci maddenin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan Komisyonları raporları (1/137) 
(S. Sayısı : 63) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

12 Haziran 1974 tarihli gündemin kanun ta
şanları bölümünde bulanan «27 . 7 . 1967 tarihli 
ve 926 sayılı kanuna 1323 Sayılı Kanunla ekle
nen ek 5 nci maddenin değiştirilmesine ilişkin 

(1) 63 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Kanun tasarısı»nm, günün koşulları karşısında 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ve özellikle Hava Kuv
vetlerimiz yönünden taşıdığı önem gözönüne alı
narak İçtüzüğümüzün 53 ncü maddesi uyarınca 
gündemde !bulunan diğer işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hasan Esat Işık 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — öncelik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. . 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler.. Okunmamasını arzu edenler. 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, tümü üzerinde suz istiyorum. 

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

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Huzurumuza gelen Uçuş Tazminatı Kanunu, 

hakikaten Hava Kuvvetlerimizin jet pilotları
nın, emsali diğer devlet hava kuvvetlerindeki 
jet pilotlarına nazaran, tatmin edici bir seviye
ye uçuş tazminatlarının getirilmesini sağlayan 
bir kanun tasarısıdır. 

Fevkalâde yerindedir; Hava Kuvvetlerimiz 
personelinin Hava Kuvvetlerinde kalmasını, ay
rılmalarını önlemeyi hedef tutmaktadır. Çok mü-
tevazi hazırlanmıştır. Diğer modern devletlerin 
uçuş personeline verilen uçuş tazminatı ile bi
zim şimdi bu kanunla kendi subaylarımıza vere
ceğimizi kıyasladığımız zaman, bizimki onlarm-
kinin çok altında kalmakta ve fakat eskisine na
zaran biraz ıslan edilmiş olmakta ve âdil ölçüle
re dayandırılmış olmaktadır. 

Bu sebeple Yüce Meclisimizin kanunu katoul 
etmesi, Hava Kuvvetlerimize maddî ve manevî 
güç katacaktır. Kabulünde fayda görüyorum, 
İnşallah Yüce Meclisimiz kabul eder, Hava Kuv
vetlerimize hayırlı ve uğurlu olur. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya
lı. 

Başka söz isteyen ?. Yok. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

27 . 7 . 1967 tarihli vıe 926 sayılı Kanuna 1323 
sayılı Kamunla eklenen ıeık 5 nci maddenin de-

ğiştrilmesine ilişkim. kanun tasarısı 

Made 1. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ekle
nen ek 5 nei madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Ek madde 5. — 18 Nisan 1963 tarihli ve 223 
sayılı Kanunda, bu kanunun değişik 49 ncu mad
desiyle geçici 26 nci ve 27 nci maddelerinde ya-
'Zi'lı tazminat oranlarının saptanmasında esas 
ıolan albay maaşı, üç yılımı bitirmiş albaya bu 
Kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarının yüz
de kırkıdır. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununda gösterilen sakat
lık ve şehitlik tazminatımın besaplanmasıında, jet 
pilotu statüsündeki pilotlarla silâh sistem opera
törlerinin uçuş ve yıpranma tazminatları ile ik
ramiyelerinin ödenmesinde esas olan albay maaşı, 
üç yılını bitirmiş albaya bu kanunla verilen ay
lığın kesintisiz tutarının yüzde yetmiş'idir. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun kapsamına girip 
de bu maddenin ikinci fıkrasından yararlanama
yanların her çeşit tazminat ve ikramiyelerinin 
hesaplanmasında, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz iste
yeni . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma, İçiş
leri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 noü madde hakkında söz iste
yeni . Yok. 

Maddeyi oy] arınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyeni. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kaîbuİ 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olsun. 

3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayıh Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/133) (S. Sa
yısı : 61) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Yüksek ıBaşkanlığa 
12 Haziran 1974 tarihli ıgündemin kanun ta

sarıları bölümünde bulunan «17 Ocak 1963 ta
rihli ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasa
rısı» nın günün koşulları ve gelişen harp sanayii 
ve teknolojisi karşısında, Türk 'Silâhlı Kuvvetleri 
ve özellikle Hava Kuvvetlerimiz yönümden taşı
dığı önem gözönüne alınarak İçtüzüğün 53 ncü 
maddesi uyarınca, gündemde bulunan diğer bü
tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hasan Esat Işık 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — önerge hakkında mı konuşacak
sınız efendim? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan usul hakkımda. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — 50 nci 

madde gereğince, geçen birleşimde bunların gö
rüşüleceğini Yüce Kurula tefhim ettiniz mi? 

BAŞKAN — Etmiştik efendim. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — O zaman 

mesele yok. 
BAŞKAN — önerge hakkında söz isteyen?.. 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 61 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Okunanamasmı kabul 
edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Ka(bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine iliş

kin kanun tasarısı 

Madde 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun birinci 
maddesinin (c) bendi yürürlülkten kaldırılmış 
ve bu maddeye aşağıdaki (e) ve (f) bentleri ek
lenmiştir. 

e), Jet pilotu statüsü : Pervanesiz jet uçağı 
ile eğitim veya muharip uçuş birliklerinde en az 
200 saat jet uçuşuna ve jet pilotu sertifikasına 
sahip olan her pilot jet pilotu statüsünde kalbul 
edilir. 

f) Silâh sistem operatörü ve silâh sistem 
operatörü adayı : Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 
teşkillerinden veya yabancı bir devlet uçuş okul 
ve kurslarından silâh sistem operatörü diploması 
alan ve diploması usulüne göre onaylanan perva
nesiz jet uçağında; darbe, av - îbonbardıman, av -
önleme ve keşif görevlerinin yapılması için pilot
la birlikte uçarak uçaktaki silâh sistemlerini kul
lanan kimseye silâh sistem operatörü ve silâh sis
tem operatörü olmak için sayılan yerlerde uçuşa 
başlayan askerî personele silâh sistem operatörü 
adayı denir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Kanununun ikinci maddesinin 
birinci fıkrası ile (a)" ve (c) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (h) ve (ı) 
bentleri eklenmiştir. 

Madde 2. — Pilotlara, pilot adayilarma, silâh 
sistem operatörlerine, silâh sistem operatör aday
larına, uçuş ekibine ve askerî paraşütçülere Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları sürece bu 
kanun hükümlerine göre tazminat ödenir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına, bu 
kanuna ek cetvelin birinci sütununa göre aylık 
uçuş tazminatı ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline ek cetvelin ikinci 
sütununa göre uçuş tazminatı ödenir. Bu tazmi
nat uçuş ekibi personelinin uçuşa başladığı tarihi 
izleyen aybaşından itibaren cetvelin birinci uçuş 
kıdem yılına karşılık olan miktarı üzerinden 
ödenmeye başlanır ve uçuş hizmet süresince de
vam eder. 

h) Silâh sistem operatörlerine, bu kanuna 
ek cetvelin üçüncü sütununa göre uçuş tazminatı 
ödenir. Bu tazminat silâh sistem operatörlerinin 
uçuşa başladığı tarihi izleyen aybaşından iti
baren cetvelin birinci uçuş kıdem yılına karşılık 
olan miktarlar üzerinden ödenmeye başlanır ve 
uçuş hizm'eıt süresince devaın eder. 

ı) Silâh sistem operatörü adaylarına perva
nesiz jet uçağında uçuşa başladıkları tarihi izle
yen aybaşından itibaren uçtukları sürece ek cet
velin üçüncü sütununda bininci uçuş kıdem yılı
na karşılık olan miktarın yüzde yetmişi üzerin
den tazminat ödenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karalhisar) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkanım, 2 nci maddeye göre verilecek 
olan tazminatlar bir yılda bütçeye ne kadar malî 
yüküm getiriyor acaba? 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 

DURAKOĞLU (Sivas) — 22 milyon lira civa
rındadır Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır efen
dim. 

FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Millî 

Savunma Bakanından istirham ediyorum; hava
cılarımız için getirilmiş bulunan bu tazminatla
rın esbabı mucibesine uygun olarak denizaltı 
kuvvetlerimiz için de böyle bir tazminat getirme
yi düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baltan. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, malûm
ları olduğu veçhile, halen denizaltı mensupları 
da böyle bir tazminat akmaktadırlar. Bilindiği 
ıgilbi bu tazminatların, gerektiğinde tetkik edil
mesi her zaman mümkündür. 

Huzurunuza getirilmiş olan kanun tasarısın
da yalnız pilotlara ödenen tazminatın artırılması 
öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baban. 
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, ben de bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 

Ödenmesi öngörülen uçuş tazminatları vergiye 
tabi midir? Aslında uçuş tazminatlarından Ge
lir Vergisi kesilmemesi gerekir. 

Bu hususun Sayın Bakan tarafından açıklan
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa) — KeaHdilerin.ee arzu edildiği gibi 
olacaktır; bir vergi kesintisi olmayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun dördün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Pilotların,-silâh sistem operatör
leri ve uçuş ekibi personel inin uçuş tazminatı 
.alabilmeleri için takvim yılı ile başlayan oniki 
ayda altmış saat uçuş yapmaları şarttır. Ancak, 
bu şartı yerine getirmeyenlerin uçuş tazminatla
rının yüzde eli M müteakip takvim yılı başından 
itibaren kesilir ve bu kesiliş uçucunun geçen yıl
dan noksan kalan uçuşunu tamamlayıncaya ka
dar devam eder. Normal tazminat, noksan kalan 
uçuş saatinin tamamlanmasını izleyen 'aybaşın
dan itibaren ödenmeye başlanır. 

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotların uçuş hizmet
lerini yapacakları uçak tipi, görev ve ihtiyaca 
,göre Silâhlı Kuvvetler komutanlıklarınca sapta
nır. Onyedi uçuş yılını tamamlamış bulunan pi
lotlar için kuruluş kadro ve materyal durumuna 
göre, hazırlanacak yönetmelikte saptanacak esas

lara uygun olarak uçuculuk statüsü baki kalmak 
şartı ile uçuş zorunluğu aranmayalbilir. 

Uçuş tazminatı alan personelden uçuşla ilgisi 
olmayan yurt dışı daimî görevlere atananlar için, 
bu görev süresince, birinci fıkrada yazılı yıllık 
uçuş saatini tamamlama zorunluğu aranmaz. 
Yurt dışı daimî görevlerde geçen süreler uçuş 
hizmet süresinden sayılır ve bu görevlere atanan 
personelin yurttan ayrılış tarihini izleyen ayba
şından itibaren uçuş tazminatının yüzde ellisi ke
silir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerimde söz iste
yen saym üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun beşinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Pilotlar, silâh sistem operatörleri 
ve uçuş ekibi personelinin aylık tazminatlarını 
ala/bilmeleri için görev ve hizmete ilişkin istekleri 
gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir 
yıl içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst dere
ce âmirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki ihtar 
veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış ol
maları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyenlerin 
tazminatlarının yüzde ellisi tdbliğ tarihini izle
yen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme du
rumunu düzelttiğine dair en yakın iki üst derece 
âmirlerinden olumlu kanaat raporu alıncaya ka
dar devam eder. Normal tazminat, olumlu kanaat 
raporunu aldığı tarihi izleyen aybaşından itiba
ren ödenmeye (başlanır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
lbul edenler.. Bitmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. —• 17 Ocak 1903 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun altıncı 
madesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi .arasın
daki süre uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve daha 
çok süreler bir yıla tamamlanır, altı aydan az 
süreler dikkate alınmaz. Sekiz yıllık uçuş hizme
tini tamamlayan ve disiplinsizlikten başka bir 
nedenle uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşının 
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yüzde yirmidördü, silâh sistem operatörlerine î 
yüzde yirmisi aylık yıpranma tazminatı olarak 
verilir ve her fazla uçuş yılı için albay maaşının j 
yüzde ikisi eklenir.» j 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz iste
yen •sayın üye?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
imi edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun yedinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Uçuş hizmetine ilişkin görevler 
sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri so
nucunda hava değişimi alan veya uçuştan başka 
hizmetlere nakledilen pilotlara, silâh sistem ope
ratörlerine ve uçuş ekibi personelinden kaza ve 
diğer sebepler sonucu hava değişimi alanlara 
iki yıl süreyle bu kanunda gösterilen aylık uçuş 
hizmet tezminatı ödenir. Bu süreler uçuş hizme
tinden sayılır. İki yıldan fazlası için dördüncü 
maddenin birinci fıkrası uygulanır. Bunlar tek
rar göreve başladıklarında diğer şartları haiz ise
ler tazminatları göreve başladıkları tarihi izleyen 
ayibaşındaın itibaren ödenmeye devam olunur. 

Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ilişkin gö
revler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer 
sağlık sebepleriyle hava sağlık kurulları rapor
larına dayanılarak daimî olarak yer hizmetine 
nakledilen pilotlara albay maaşının yüzde yiroıi-
dördü, silâh sistem operatörlerine yüzde yirmisi 
ve uçuş ekibi personeline yüzde onaltıısı aylık 
yıpranma tazminatı olarak ödenir. Beş uçuş yılı
nı aşan süreler için pilotlara ve silâh sistem ope
ratörlerine her uçuş hizmet yılı karşılığında al-
'bay maaşının yüzde ikisi, uçuş ekibi için yüzde 
ibiri bu tazminata eklenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
ısayın üye?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi oku-tuyomım. 
Madde 7. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hiaraetleri Tazminat Kanununun geçici 
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici made 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte mülga 5950 sayılı Kanunun geçici bi
rinci ve ikinci, 6725 sayılı Kanunun üçüncü ve 
dördüncü maddesinin (b) fıkrasına, 7345 sayılı 
Kanunun üçüncü ve geçici dördüncü maddelerine 
göre tazminat alanların tazminatları, hak sahiple
rinin bu kanuna göre uçuş hizmet süreleri dik
kate alınarak saptanır ve uçuş yılı üzerinden al
tıncı ve yedinci maddelerde 'belirtilen esaslara 
ıgöre ödenir. 

Uçuş hizmet süresi itibariyle bu kanunun al
tıncı ve yedinci maddelerindeki şartları taşıma
yan personelin allmakta oldukları tazminatın 
ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa aşağıdaki 
geçici madde 4 eklenmiştir. 

Geçici madde 4. — Eğitim, harekât ve lojistik 
destek hizmetleri ile ilgili faaliyetlerin yürütül
mesiyle görevlendirilmiş olan Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının diğer pilotlarına da bu kanunda 
yazılı uçuş ve yıpranma tazminatları ile ikrami
yeleri jet pilotu statüsü hükümlerine göre öde
nir. 

Kazanılmış hak olarak uçuş yıpranma tazmi
natı alanlardan jet piLotu statüsüne girenlere bu 
kanunda yazılı yıpranma tazminatı jet pilotu 
ıstatüsü hükümlerine göre ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek cetvel 
ısilâh sistem operatörlerine ilişkim üçüncü sütun 
eklenerek yeniden düzenlenmiştir. 
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BAŞKAN — 9 ncu maddeye bağlı ek cetvel
leri okutuyorum efendim. 
Uçuş Hizmetleri Tazmlimat Kanununa Ek Cetvel 

Uçuculuk! 
müddeti 

(Yıl> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Pilotlar 
(il MCİ 
sütun)| 

37 
37 
45 
45 
ı52 
52 
56 
56 
59 
59 
62 
62 
65 
65 
67 

67 
69 
69 
71 
71 
73 
73 
75 

Uçuş Ekibi 
(2 nci) 
sütun) 

22,5 
22,5 
24,5 
24,15 
26,5 
26,5 
28,5 
28,5 
30,5 
30,0 
32,5 
32,5 
34,5 
34,5 
36,5 
36,6 
38,6 
38/5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 

Silâh Sis
tem Opera

törleri 
(3 mcü 
sütun) 

29ı 
29 
35 
35 
39 
39 
42 
42 
45 
45 
48 
48, 
51 
51 
54 
54 
57 
571 
57 
57 
57 
67ı 
57 

BAŞKAN — 9 ncu madde ve maddeye bağlı 
cetveller hakkında söz isteyen.?... Yok. 

9 meu maddeyi bağlı ek cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihlinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kalbul • ödemler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu kamunu Millî Savunma ve 

Maliye Bakanları' yürütür. 
BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kaıbul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak isteyen? 
KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Tü

mü üzerinde söz istiyorum efendim. 
(BAŞKAN — Sayın Gökakm, kanunun lehin

de mi, aleyhinde mi konuşacaksınız? 
KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Le

hinde öfendim. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Sa

yın Başkan, sayım milletvekilleri, bugün Türk 
Hava Kuvvetlerinin 2 nci defa tazminatına ait 
kanunu görüştük ve görüyorum ki, hepimiz gö
nülden, şuurlu olarak kaıbul etmiş bulunuyoruz. 

Benim temas etmek istediğim şudur., Birin
ci defa tazminat, ben, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteriyken geçti ve bundan maksat, 
havacılarımızın ayrılimamasııydı.. Fakat kâfi 
gelmedi, % 95'i teğmen, yüzbaşı olmak üzere 
Türk Hava Yollarına bir akım başladı. • Şimdi 
'tekrar bir tazminat kanunumu kalbul etmiş olu
yoruz. Benim temennim, Devletimize her biri 
1,5 milyon liraya (evvelce 1,5 milyon deniyor
du bugün daha fazlaya) mal olan bir pilot, harp 
pilotu, şerefli olan Türk Milletinin savunma-
isımda kalmalı ve ayrılmamalıdıır. 

Tazminat mevzuu bu suretle devam eder
ken, Türk Hava Yollarında ve Kamu İktisadî 
Devlet Teşebbüslerinde verilen miktara paralel 
olarak ücret verilmeli ve anormal olmamalıdır. 
Meselâ bir pilot 6 bin liradan 14 bin lira net 
alıncaya kadar devanı eder., 6 bim lira aldığı za
man ayrılır gidir. Söylödiğim gibi ayrılanlar 
teğmenlerdir, yüzbaşılardır., Bumun üzerimde 
çok durmak lâzımdır. Kanunî müeyyide koy
mak lâzım. Yalnız tazminat kâfi gelmemekte
dir ve bu, üzüntü vermektedir. Bumu arz etmek 
istiyorum. Türk Hava Yollarımda 15 arkadaş 
vardı, hepsi gençti bir tanesi kurmay yüzbaşı, 
diğerleri yüzbaşı ve teğmendi., Oraya girdiler, 
şimdi de zammediyorum bir 15 kadar arkadaş 
var, oraya girmek istiyorlar. Bunları önleyi
ci tedbir alınması icap eder, yoksa devam ede
bilir. 

Diğer bir meseleyi Sayın Millî Savunma Ba
kanına arz etmiştim- Bu, şimdi parça parça 
gelmiş oluyor. Türk Silâhlı Kuvvetleri bir 'kül
dür. Türk Silâhlı Kuvvetılerimim içerisinde va
zifenin güçlüğü ve tehlikesi bakımından diğer 
sınıflar da vardır. O zamam Sayın Bakan bu-

— 136 — 



M. Meclisi B : 95 12 . 6 . 1974 O : 1 

yurdular ve «ben bunları da getireceğim» demiş
lerdi, yanlış hatırımda kalmadıysa. 

'Bu tazminatların kahraman Hava Kuvvetle
rimiz için hayırlı olmasını dilerim. Hakikaten 
Kubrıs hâdisesi çıkmıştı, katliam olmak üze
reydi, verilen kararla baiskı yapılmıştır. Hava 
Kuvvetlerinin orada büyük hizmeti vardır, bey-' 
nelmilel şöhreti vardır. Atışlarla da bunu ispat 
etmiştir. Gönülden kalbul ettiğimiz bu kanun 
'hayıriı olsun. Fakat tekrar arz ediyorum, pilot
larımız bundan sonra İnşallah ayrılmazlar. 

Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gök-

akın. 
Kanunun tümü üzerinde aleyhte söz isteyen 

var mı? 
'EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, ben üzerinde konuşmak istiyorum ve önem
li bir noktaya dokunacağım. 

BAŞKAN — Üzerinde ölmüyor efendim, 
lehte ve aleyhte oluyor. 

Aleyhte söz isteyen, olmadığına göre tümümü 
oylarınıza sunacağım efendim. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edil- ' 
iniştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bu kanun 

akçeli hükümler ihtiva eden bir kanun olduğu 
için açık oya vaz edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, akçalı veya aktarma 
olmadığı için açık oylamaya konmasına lüzum 
yok. 

4. — Türkiye Cıcmhunyetİ Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ive Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayı- ' 
sı: 53 (1) 

BAŞKAN — Diğer kanunların görüşülme
sine geçiyoruz efendim. Sayın Dışişleri Komis
yonu buradalar. 

Hükümet adına Sayın Mustafa Kçnanoğlu 
yetkili şahıs olarak buradalar. 

(1) 53 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na ekUdir. 

• Raporu okutuyorum efendim. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil-
mistir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküm/eti ile Sovyet 
SosyaMst Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti1 

Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Kara
sular Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti 
Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 

'Bulunduğuna' Dair Kanun Tasarılsı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
iliği Hükümeti arasında 17 Nisan 1973 tarihin
de Ankara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyete 
leri Birliği Hükümeti Arasında Karadenk^de 
Türk ve Sovyet Karasuları Arasındaki Deniz 
Hudut Hattının Tespiti Hakkında Protokol» ün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
teyen?.. 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) 
— C. H. P. Grupu adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim., 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN KAD

Rİ EYÜBOĞLU (Tralbzon) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında Karadeniz'de Türk 
ve Sovyet Karasuları Arasındaki Deniz Hudut 
Hattının Tespiti Hakkındaki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Olduğuna dair Kanun. Ta
sarısı üzerinde ve birinci madde üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini sun
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Devletler arası ilişkilerde kara suları hu
dutlarının tespiti bugün en az kara hudutları 
kadar önem arz etmektedir. Kabul etmek gere
kir ki, 1945 tarihinden itibaren • birçok ülkeler 
denizlerin doğan zenginliklerinden istifade etme
ye, hammadde ve enerji ihtiyaçlarını karşılaya-
(bilmek için bilimsel ve hatta askerî çalışmalara 
yönelmişlerdir. İşte bu yöneliş ülkeler arasında 
menfaat çekişmelerine yol açmakta, bu çekişme 
bazı kereler devletleri silâhlı bir çatışma tehli
kesi ile karşı karşıya getirmektedir. 
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Yunanistan'ın Ege Denizini birtakımı politik 
oyunlaırla bir Yunan gölü haline getirme çaba
ları ve kara sularının 12 mile çıkarma eğilimle
ri buna somut bir örnektir. İşte bu açıdan de-* 
ğerlendirilımek gerekirse, onaylanması temenni
si ile yüksek huzurlarımıza sunulan bu protokol, 
yakm komşumuz ile ileride çıkabilecek muhte
mel çekişmeleri önlemiş ve komşuları ile iyi mü
nasebetlerin yürütülmesi yolundaki genel ve mi
lî politikamıza uygun bir adım Olarak grupumuz-
ca nitelendirilmiştir. 

Komisyon gerekçesinden de anlaşılacağı üze
re, Türk ve Sovyet kara hududu 1(921 tarihli 
Moskova ve Kars Anlaşmalarına dayanılarak 
1926 tarihli Protokole göre tespit olunmuştur. 

'1967 tarihinde Sovyetlerle kara hududumum1 

yeniden işaretlenmesi hakkındaki Protokol imza
lanırken, Karadeniz'de kara sularının tespiti 
hususunda mutabakata varılmış, yetkili kurul
lar arasında senelerce devam eden müzakere ve 
çalışmalar sonucu, millî menfaatlerimiz em iyi 
bir şekilde değerlendirilerek 17 . 4 . 1973 tari-, 
hinde Ankara'da protokol imzalanmıştı. 

Birden fazla devletin kıyısı olan örneğin Ka
radeniz gibi denizlerde, kara suları hudutları
nın tespit edilirken devletlerin karşılıklı hüküm
ranlık hakları ve eşitlik prensibi dikkate alın
maktadır. 

Onayınıza sunulan bu protokolde de bu pren
siplere riayet edilmiş ve teknik, ilmî bir ça
lışma ile hazırlanmıştır. 

Bu bakımdan Yüce Heyetinize sunulan bu 
kanun tasarısına bu yönleri ile C. H. P. G'rupu-
nuın olumlu oy vereceğini arz eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eyülboğlu. 

Birinci madde hakkında başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok... 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — îkimei madde hakkında söz is

teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz 
ediyorum* Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir,, 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler..., Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

5. — Nevşehir Milletvekili Ragıp jiner'in, 
1136 sayılı Avukattık Kanununun ibazı maddele
rinin Ideğiştirilmesine dair kanun teklifi )ve Ada
let Komisyonu raporu (2/203) (S. (Sayısı : $4) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1974) (1) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Komisyonu bura
dalar. Sayın Hükümeti temsilen Sayın Oğuz Ak-
doğanlı yetki belgesi var, buradalar, 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunu okutuyoruz efendim. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var 

mı? 
MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Cumhu

riyet Halk Partisi Grupıı adıma konuşacağım, 
Bayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ÖZMEN 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri : 

Nevşeihir Milletvekili Sayın Ragıp Ün er'in, 
111(36 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi 
hakkında grupum adına görüşlerimizi kıSaea 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

iSaym .milletvekilleri; değişiklik teklifinde, 
1!1$6 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci 
maddesinde başlıca iki değişiklik getiriliyor J 

Kanunda yargı mercileri, Cumhuriyet Savcı
lıkları, icra memurlukları ııezdinde; başkâtip
lik, zalbıt kâtipliği, zabıt kâtip muavinliği, ya
hut icra 'memurluğu veya yardımcılığı görevle
rinden birinde en az 10 yıl süre ile görev yap
mış olan kimselerden bahsedilmektedir. Halbu
ki, bu değişiklik teklifinde bu süre 2i9 yıla çı
karılmaktadır. Her şeyden önce, bu 29 yılın ne
ye dayandırıldığını pek anlayamadık. 

(1) 54 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
I nuna eklidir. 
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Avukatlık bir yerde, fazla çalığına isteyen 
bir meslektir; hem teknik bilgiyi gerektirir. 
Halbuki, mesleğinde 29 sene çalışan bir kimse, 
enerjisini büyük ölçüde kaybetmiş demektir; 
bir defa fazla çalışma imkânı da kalamaz. Bu
nun meslek üzerinde teknik bilgisi, yani mesle
kî bilgisi de az olduğundan, ayrıca zararı var
dır. Şöyle ki; Avukatlık mesleği, bir yerde hak
kın korunması 'mesleğidir. Avukat hakkı korur. 
Ama, teknik bilgisi noksan olan, başkâtiplik, 
zabıt kâtipliği, zabıt kâtipliği muavinliği yapan 
kimseler meslekî bilgiden yoksundur. Bu ne
denle, bunlar hakkı savunacakları, koruyacak
ları yerde, usul 'bilgilerinin noksanlığı yüzün
den bir hakkı savunacağı yerde, onun kaybına 
sebep 'olabilirler. Bu nedenle de, zaten kanunda 
17 nci maddenin kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 4 sene sonra Geçici 17 nci mad
denin yürürlükten kalkacağından bahsedilmek
tedir. Bunda amaç, hukuk kültürü az olan kim
selerin bu meslek içerisinde azalmalarının, hat
ta giderek temizlenmelerini sağlamaktır. Biz 
bunu, getirilen değişiklik teklifini ka'bul edecek 
olursak, azaltacak yerde çoğaltacağız. Çünkü, 
teklife göre; en az 5 avukat veya dava vekili ol
mayan bir yerde, bu gibi kimselerin mahkeme
lerde, îcra iflâs Dairelerinde dava ve iş takip 
edebileceklerinden bahsedilmektedir. Bu, İIİ36 
sayılı Avukatlık Kanununda ise, 3 avukat veya 
dava vekili olmayan yerde yapabilecekleri, şek
linde düzenlenmişti. Biz bunu 5'e çıkartırsak, 
yine hukuk kültürü az olanları, bu hakkın sa
vunuculuğu görevinde bulundurmuş oluruz. Bu 
yönden mahzuru çoktur. 

Adalet mülkün temeli, olduğuna göre; bu ki
şiler, bu mülkün temelini korumakla bir yerde 
görevlidirler. Çünkü mahkemelerde, icra ve if
lâs dairelerimde asıl görevlilerin, yetkililerin ya
nında avukatlar ve bu avukatlık mesleğine ya
kın bir görev yapacak olan dava vekilleri onla
rın yardımcılarıdırlar. Hukuk kültürü noksan 
olan bu kişiler, eğer uzun müddet bu kadroda 
tutulursa, «Adalet Mülkün temelidir» derken, 
yine bu temeli de sarsmış oluruz, kanaatinde
yiz. 

Çağımızda her meslekte hızlı bir ihtisaslaşma 
başlamıştır. Bunun yanında avukatlık da, ha
liyle ihtisaslaşmaya doğru gitmektedir. Bilhas
sa büyük illerimizıde avukatlık bir çok dallara 

ayrılmakta ve her dalda ayrı ihtisas saMbi avu
katlar yetişiyor. Halbuki dar muhitlerde, küçük 
ilçelerde dava vekillerinin bir ihtisas sahibi ol
maları mümkün değildir. Çünkü, belü bir dava
ya bakacak olurlarsa, zaten gelen dava onları 
tatmin etmez. Bu yönden de, yine sakıncalı gör
mekteyiz. Çünkü, hakkın gerçekten tecelli ede
bilmesi için ihtisaslaşma şart oluyor. Bu deği
şiklik, bu ihtisaslaşmayı da önlemiş, olur. 

Bu nedenlerle, getirilmiş olan bu değişik
lik teklifine Gurupunruz katılmıyor ve hayır 
oyu vereeeğiz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alikışlar) 
BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Öz-

Imen. 
Komisyon Raporu halkkında başka sö>z is

teyen var mıf Yak. 

Komisyon raporu teklifi reddetmiş duruım-
dadrr. Komisyon raporu oylandığında şayet 
(komisyon raporu kaibul edilirse, teklif reddedil
miş olacaktır. Bu duruma ıgöre, Komisyon ra
porunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul efcmiyenler... Kaibul ©dillmiişjtir. Do-
layısıyle teklif Meclisimizce reddedilmiştir. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan cezaî konularda adlî yardımlaşma söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/61) (S. Sayısı : 55) (1) 

BAŞKAN — Gündeîmin 4 ndü maddesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Dışişleri ve Adalet Komisyonları ve Hükü
met adına yetkili bulunanlar lütfen yerlerini 
alsınlar 'efendim. 

•Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Reisi Sa
yın İlhan Bakay ve Sayın Adalet Bakanı ye
rine Genel Müdür Nusret Hengüner yerlerini 
alsınlar (efendim. 

Raporu okutuyorum efendim.. 
(Adalet Komisyonu Raporu olkundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkımda Cumihuriyet 
Halik Partisi Gurupu adına Sayın Aami Yavuz-
alp, buyurunuz efendim. 

(1) 55 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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C.H.P. GURUPU ADINA AZMİ YAVUZ-
ALP (Niğde) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri :. 

Türkiye Cumihuriyeiti ile Yugoslavya Sosya
list Felderaltif Cumhuriyeti aralsın'da imzalanan, 
eelzaî Ikionularıda aidlî yardımlaşma sözleşmesinin 
ionaylanlmasını uygun Ibulan kanun tasarısı 
üzerinde, 'öulmlhuriyeıt Halik Parltilsi Grurnpunun 
'görüşlerini arz etmek: üzere huzıurunuzdayım. 

'Değerli arkadaşlarım, 8 Ekim 1973 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 
arasında cezaî konularda, bu adlî yardımlaşma 
sözleşmesi bugüne kadar uluslararası hukuk ve 
nezaket kuralları çerçevesinde yürütülmüş bu
lunan, cezaî konulu adlî yardımlaşıma ilişkilerini 
akdî esaslara bağlamaktadır. 

Bilindiği üzere son yıllarda yurt dışında, 
özellikle Avrupa'da çalışan işçilerimizin sayısın
da önemli bir artış olmuştur. Vatandaşlarımızın 
memlekete geliş ve gidişlerine, çoğunlukla ka
rayollarını seçmeleri Türkiye bakımından Yu
goslavya'ya doğal bir transit ülkesi niteliği ka
zandırmıştır. Bu yoğun trafiğin bir sonucu ola
rak özellikle işçi vatandaşlarımızın Yugoslavya 
üzerinden transit geçişleri esnasında, işledikleri 
suçların sayısında önemli bir artış olmaktadır. 

Bu nedenle Yugoslavya'da vatandaşlarımı
zın çıkarlarının gereği gibi korunalbilmesinde ve 
taraf oldukları cezaî nitelikteki sorunların çö-
zümlenmeısinde çaıbuklulk ve etik'inlik sağlayacak 
böyle bir sözleşmenin imzalanmasında Gurubu
muz yarar görmektedir. 

Türkiye'nin de taraf olduğu, ceza işlerinde 
karşılıklı yardım Avrupa Sözleşmesine özü iti
bariyle uygun düşen bu sözleşme; başlıca yar
dımlaşma taahhüdü, yardımlaşmanın kapsamı, 
yardımlaşmanın reddi halleri, içtina'beler, teb
ligat, yazışma dili, taleplerin şekli, taleplerin 
muhtevası, taleplerin yerine getirilmesi, tanık 
ve bilirkişilerin dokunulmazlığı, yardımlaşma 
giderleri, tazminat, yol ve oturma giderleri, ad
lî sicil konularını kapsamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 
arasında imzalanan cezaî konularda adlî yar
dımlaşma sözleşmesinin onaylanması ile ilgili 
kanun tasarısı, Gkırupuimuz yönünden lOİuımlu 
karşılanmakta ve bu yönde oy kullanılacaktır, 

saygılarımla arz ederim. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz-
alp. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
'Madıdelere geçil'melsini oylarınıza arz ediyo

rum. Kaibul edenler.,. Etmeyenler... Kafoul edil-. 
ımişltir. 

TüıIMyis Cumhuıüyiöti dile Yugoslavya Sos
yalist Federatif Cumhuriyeti arasuıda iimzala^ 
ulan Cezaî (konularda Adlî Yardımlaşma Söz-
'leşmösinin onaylainımıasiiiıın uygun /Tnüuîaduğ-una 

dair ikamın tasarısı. 
Maldde 1. — 8 Ekim '1973 ftarihiınlde Ankara'

da imzalanan Türlkiye Cumhuriyeti ile Yugos-
laya Sosyalilslt Federatif Cumhuriyeti arasında 
Cezaî 'konularda Adlî Yartdi'mlaşıma Sözleşmesi
nin onaylamlmaisı atygun ıbulunjmnigtur. 

BAŞKAN — 1 mcj madlde 'haikkında söz is
teyeni . Yiolk. Malddeyi (oylarınıza arz ediyio-
rum. Kaibul 'edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanım yayamı tarihinde yü
rürlüğe !gire:r. 

BAŞKAN — Maddeyi .oylarımıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Katoul edil-
mişltir. 

Madıde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ekliyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Bilâhare açılk oylarımıza arz edilecektir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan suçluların geriverilmesi sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/62) (S. Sayısı : 56) (1) 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet temsil
cileri yerlerindeidir. 

Rapora okutuyorum efendim. 
(Adalet Komisyonu rapora okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Cum-

Ihuriyeit Halk Partisi Gurupu adına Sayın Ali 
Kökbudaik, (buyurun efenidiım. 

(1) 56 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu 
\na eklidir. 
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C. H. P. GUKUPU ADINA ALİ KÖKBU-
DAK (Konya) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
.milletvekilleri; 

Türkiye Cumhuriyeiti ile Yugtoislavya Sosya
list Federatif Cutonuriyeti arasında 'imzalanan 
suçluların geri verilmesi sözleşmesinin onaylan-
ımasmın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı üzerimde Gumihuriyet Halk Partisi Guru-
pumuıı .görüşlerini belirtmek üzene «öz almış bu
lunuyorum. 

17 Kasım 1973 tarihinde Ankara'da imza
lanan, Türkiye Cumlhuriyöti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumlhuriye'ti arasında suç
luların geri veril'melsi sözleşmesi; iki ü liken in 
6 HaziİTMi 1934 teriihiLnde inızal'adıkları iade-ii 
mücrim mukavelelsinin yerini almaktadır. 

Hızla değişen dünya (koşullarına paralel 
olarak, son yıllarda ikili ve çok taraflı ululs-
lararaisı ilişkiler ıgilbi, ımileterarası lıukuk an
layışının ve 'bu arada uluslararası kodifikaısyon 
çalışmalarının kapsamının genişlediği bilin-
ımaktedir. Bu gelişmeler günümüzün ihtiyac'-
larıııa gereği gibi cevap vermeyeni e&lki anlaşma 
ve sözleşmelerin yenilelim eıs'im veya koşullara 
uygun ve değişlik kapsamlı yeni anlaşma ve 
siözleşmelerin yapılmasını zorunlu kılma kıtadır. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında yeni bir 
(suçluların geri verilmesi sözleşmesinin imza
lanmasına da, bu anlayış içinde gerefc duyul
muştur. İyi ilişkilerde hulkuık üstünlüğüne say
gı ilkesine ve suçluların iadesine dair Avrupa 
ıs'özleışınesinin özüne uygun düşen ıbu sözleşme 
başlıca; suçluları geri verme yükümlülüğü, 
iadeyi gerektiren Âe gerektirmeyen fiil ve hal
ler, iade taleplerinin şekil ve muhtevası, tutuk
lama, iadesi gereken kimsenin ve eşyanın tes
limi gibi konularda günün ıgerek ve gerçekleri
ne cevap veren yeni ve ayrınltılı esasları kap-
ısamalktadır. 

ıBu anlaşma bugüne kadar Avrupa Konse
yi devletlerinden 10 tanelsi tarafımdan 1957 yı
lında ParisUe imzalanan ve Meclislerimizden 
18 . 11 . 1959 yılında geçirilen suçluların iade-
ı»i anlaşmaısmm özüne ve ruhuna uygun olarak 
'hazırlanmış ve imza edilmiştir. Bir Avrupa 
Konseyi üyesi olmayan Yugoslavya ile bilhas
sa 'böyle (bir anlaşmaya 'büyült ihtiyaç gereksin-
Imösi duyulmuştur. 
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Zira Avrupa'da çalışan bir milyonu aşkın 
işçimizin senede iki defa Türkiye'ye doğru 
'başlayan trafik akımı neticesinde doğan adlî 
vakaların çoğalması, eski anlaşma çerçevesinde 
vatandaşlarımızı mağdur bırakmakta idi. Bu 
anlaşmadan bilhassa Türkiye ve Türkler yarar
lanmaktadır. Zira, senede iki defa trafik akımı
na uğrayan ülke Türkiye değil; Yugoslavya' 
dır. 

Bu anlaşma 1934 anlaşmasına bir yenilik da
ha getirmektedir. Bu anlaşma ile Âkit Taraflar 
bir kimsenin münhasıran; ırk, dil, milliyet ve
ya', siyasî düşünce mülâhazası ile kovuşturulma-
sı veya cezalandırılması için adlî bir suçtan do
layı iadesini talep etmeyecekleri hususunu da 
getirerek, İnsan Hakları Beyannamesine uygun
luğunu da belirtmektedir. 

Sayın milletvekilleri; bu tip anlaşmaların 
Meclislerimizde ve komisyonlarda uzun zaman 
bekletilmeden g'eçirilm,esinde büyük yarar oldu
ğunu bildirirken, Oumjhuriyet Halk Partisi Gru-
pu olarak anlaşmaya olumlu oy vereceğimizi be
yan eder, Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.)) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kök-
budak. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Cuımihuriyeti üe 'Yugoslavya (Sosyalist 
Federatif \Cumfouriyeti (arasında imizalanan isuç-
lularm jgerii /verilmıeısi ISö^leşanesimin lonaylanıma-
sının ııygujn Sbîiıiunduğruıa Idiair (Kamun tasarısı 

Madde 1. — 17 Kasım 1973 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ara
sında suçluların geri verilmesi Sözleşmesi» nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste

y e n i . Yok. 

141 — 

file:///Cumfouriyeti


M. Meolsi B : 95 İ2 . 6 . 1974 Ö : İ 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
'3 n'cü madde üzerinde söz isteyeni. Yok. 
3 neü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Kanunun tümü bilâhare açık oylarınıza arz 

'edilecektir. 
8. j — {Balıkesir {Milletvekili {Sadullah İUsumi \ve 

3 arkadaşının, '5680 sayılı ,Basın kanununun 
29 . 11 . 1960 tarihli 143 myılı ^Kanunla Değişik 
16 ncı Caddesinin Değiştirilmesine ve )Bir [Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun 'Teklifi W e içiş
leri 'Komisyonu ^Başkanlığı ^Tezkeresi \ve \Adalet 
Komisyonu Raporu (2/122) (SASayısı : 59) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin bu bölümünün 
'6 ncı maddesine geçiyoruz. 

Adalet Komisyonu yerinde. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL

ÇIN OĞUZ ('Sinop) — Yeniden görüşülmek üze
re teklifin Komisyona geri verilmesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN —• Teklifin geri verilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... 

MEHMET ATAĞIM (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Komisyon yerinde yok ki teklif geri 
alımsın. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, konuşulsun, görüşler belli ol
sun, Komisyon ondan sonra geri alsın. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, şimdi teklif buraya kadar gelmiş. Zama
nımız da müsait; konuşulsun, bunun ışığı altında 
Komisyon geriye alsın, o zaman tedvin edilsin. 
Daha faydalı olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, müzakereler
den sonra teklifinizi tekrar ederisiniz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Efendim, görüşmelere 
haşlansın, sonradan görüşümüzü bildiririz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerle
rini almışlardır. 

Raporu okutuyorum efendim, 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 59\S. Bayıh üasmayazı tutanağın mnuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ata'gün, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
'(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Başında cezaî sorumluluğu tayin ve tespit 
eden 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında verilmiş olan 
teklif üzerinde Adalet Partisi 'Grupu adına 'gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
'bulunuyorum. Teklif üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmeden önce ı«lMevkute» nedir, hasın suçu 
ne zaman vücut ibulur, jbugünkü mevzuatımızda 
sıorumlu müdürün sorumluluğu nasıl düzenlen
miştir ; bu üç hususta kısaca malûmat arz etmek
te fayda görüyoruz. 

iSaym milletvekilleri, .mevkute, .gazetelere, 
haher ajansları neşriyatına ve (belli aralıklarla 
yayınlanan diğer bütün 'eserlere 5680 sayılı Ka
nunda verilen addır. 

Basın suçu ise, neşir ile vücut (bulur. Neşir 
ise, ıbalsılmış eserin herkesin görebileceği veya 
IgirehiHeeeği yerlerde gösterilmesi veya asılması 
veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması 
ve satışa arz edilmesiyle mümikün olur. Şu hale 
göre, suç teşkil eden /bir yazının veya resmin 
veya halberin yahut vesikanın 'basında suç haline 
dönüşelbilmesi için yalnız gazeteye gönderilmesi, 
hatta basılması kâfi değildir. Basılmasından son
ra ayrıca mevkutenin herkesin görebileceği veya 
girebileceği yerlerde gösterilmesi veya asılması 
veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması 
veya satışa arz 'edilmesi .gerekir. 

:Şu hale (göre, basım yoluyle işlenen suçlarda 
suçun vücut (bulmasını temin eden yazardan, res
samdan, hah er ve vesikayı verenden haşıkası da 
vardır. İşte huradaki Ibu. mesuliyeti 16 ncı mad
de ; sıorumlu kimdir, mesuliyeti nedir, onu tayin 
ve tespit eder. 

Basm Kanunumuzun, yazarın, ressamın, ha-
Iherıcinin veya vesikayı verenin yalnız başına ba
sın suçu veya daha aiçık bir ifade ile, basında 
suç işlemesi mümkün değildir. O halde, suç teş
kil eden yazı, resim, haher veya vesika neşre-
dildiğinde suç vücut Ibulmuş olması itilbarıyle, 
asıl fail olan yazar, ressam, halberci veya ve
sikayı verenle 'birlikte neşredilmesinde, neşre
delim de cezalandırılması, (ibir ortaklığı mevcut 
olduğu için) hukukî ibir gerçektir. Yani yazının 
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yazılması gönderilmesi değil, îbunu basının da 
(suçu vücuda getirdiği için) cezalandırılması 
ıbütün 'hukukçular tarafından öngörülen bir key
fiyettir. Bunda hiçbir itiraz, hiçibir ihtilâf mev
cut değildir. 

IBurada (önemli olan ve tartışma konusu olan 
husus; neşriyatı yapan sorumlu müdür asıl fail 
gibi cezalandırılmalı mıdır, cezalandırılmamalı 
mıdır veya beraet mi ettirilmelidir, yani sorumlu 
kılınmamak mıdır? Şayet sorumlu müdür, asıl 
failin maksadını, yani kastını halka duyurmak 
ve suç işlemek maksadı ile neşriyatta bulunmuş
sa suça iştirak etmiş demektir, asıl fail gibi ceza 
görmesi bütün -milletlerce kabul edilmiş ve ihti
lâf mevzuu olmamış bir keyfiyettik". Fakat neşir-
cnn sorumlu olan kişi, asıl failin kastının dışın
da suça iştirak kastı olmaksızın ihmali veya ka
yıtsızlığı, yani gereken dikkati (göstermeden neş
re sebebiyet vermiş'se, Ibu takdirde sorumlu mü
dür bir asıl fail gibi cezalandırılmalı mıdır yok
sa cezalandırılmamalı mıdır? Bu mesele ihtilâf 
konusudur ve huzurunuza getirilen madde de; 
Ibunu denklemek, bunu ortaya koymak için sev-
kedilmiştir. 

B'Ugünkü mevzuatımı ada, yami 5680 sayılı 
Basın Kanunun/un 16 nıcı maddesinde, pnensip 
olarak sorundu müdürün veya mevikuite sahibi
nin asıl faiil gibi nıesiul olacağı hükme bağlan
mamıştır. Yani hugünıkü mevzuatım iz, ister fail 
gibi o .kastın altında neşretsin, isterse bu dilk-
kaıtsizlliği tetkik letmıeden neşretmiş bulunsun, 
asıl fail gibi cê za, göreceğini prensip olarak der
piş etmıiştir. 

Kanaatilmizee mjevcmt <mjevzua timizin, Ama-
yasanlin 3;3 nscü maddesinde ifadesini bulan «Cie-
zalıarın şahsiliği prensibi» mıe ve sübjektif ceza 
sorumluluğuna, uygum düşmediği medeniyle, 
.16 ILCI maddenin bu açı içerisinde düzenlenmesi 
maksadına matuf olmak üzere böyle bir teklif 
getirilmiş ve grupumuz da aynı mahiyette bir 
teklifte bulunmuştur. 

Şjimda, müzakeresini yapmakta okluğumuz 
teklif halkkındaıki görüşlerimi a,rza çalışacağım, 
Yami şu ana kadar ıkomuşmamıı kısaca özetleye
cek olursaim; bugünlkü basın kanunu; sübjektif 
bir siöimiimluluktıatn ziyade, objektif bir ceza so
rumluluğunu bir yazar gibi, ressam gibi, haber
ci gibi metnin'e almış ve sorumlu kılmıştır. İşte 
bu, adalet hissini rencide ettiği için, asıl kasltı-
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nı tecavüz eden bir eeaa ile sorumlu müdür ka,r-
şıkaTşıya olduğu için bu ne demle tadili gerek
mektedir ve sevk edilen kanun teklifinin .gerek
çesinde sizinle yüzde yüz beraberim, grupumuz 
bu mahiyette bir teklifte de •bulunmuştur. 

ıŞimdi sayın milletvekilleri; teklif bugünkü 
hukuk sisteminin aksine olarak mcvkutelerdie 
suç teşkil eden yayımdan, yani neşirden dolayı 
sorumlu mıüdürü prensip itibariyle sorumsuz ha
ile getinmıekitıedir, yani bugünkü mevzuatım tam 
aksine olmak üzere... İstisna olarak da, suç teş
kil eden yayamın neşrinden sorumlu müdürün 
ihmali görülldüğü takdirde, asıl failden ayrı bir 
cezaiya çaırptırılmaikta, yani 1 000 liradan, 5 000 
liraya kadar Mr cezayı öngörmektedir. Biz de, 
sorumlu müdürün, suça iştirak halleri dışında
ki nieşriyatitian ötürü asıl fail gibi ceza gönmesl-
nin aleyihimideyiz. Yani sorujmiu müdürün, Baltı 
ülkelerinde olduğu şekilde ihmalinden ve taksi
rinden dolayı aısıl failden ayrı olarak ee/zailiamdı-
rılması gerelktiiği kanaatindeyiz. Bu düşünce; 
cezamın şahsiliği prensibine, sübjektif ceza so
rumluluğu ilkesinle ve modern hukuk anlayışınla 
uygun düşmektedir. 

Teklifim gerekçesiyle yüzde yüz beraberiz ve 
grupumuz maddenin, bu gerekçe yönünden Ğe<-
ğişnıesi içim oy kullaıımpk niyetamdedir. Yalnıız, 
üzüntü ile ifade edeyim, ki, mıetim gerekçeyi ifa
de leitiiueımıeıktıedir. Bu bakı'mdaın grupumuz bir 
değişiklik önergesi hasırlamış ve verectektir. 

'Teklifin noksan]iıkkınnı mjisaller vermek su-
netiyle gözlerinizin önüne şöyle sekiz madde ha
linde ifadie etmelm'e müsaade buyurmıamızı rica 
ledeeeğim. 

Şimdi, teklifteki m'öksıanlıklara dikkat edi
lecek olursa; suç teşkilinde ve çeşitli suçlama, 
(ilişildin yazı veya, resimdeın dolaıyı sorumlu mü
düre yalnız .tek bir ceza verilmektedir, yani ham-
gi suç işlenirse işlensin, hakaret fiili 'işlensin, 
ikomünizim propagandası yapılsın, ne yapılırsa 
yapılsın bunların karşılığı 1 000 liradan, 5 000 
liraya kadardır. 

İkincisi; bu bir noksanlıktır, gerekçesini do 
ayrıca izah edeceğim,. Suç teşkil eden yazı veya 
.rıesiinim mahiyetini bilmeden yayınlanması hai
linde, sorumlu müdürlün kendisimi beraate götıü-
reiceik şeıkildje' bir de 3 ncü bent teşkil edilmiştir. 
Bunum da büyük sakıncaları vardır; bir nefvi, 
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bilgisizliği beraate götürecek gibi tatbikatta 
bii' hadiisıe ite bizi ka.rşılkarşrya, bınaikabilür. 

Üçüncüsü; suça iştirak halinde, yani' yaza-
Mıiı, ressamın, haberi veremin veyahut vlosııka 
veren kâimce ile aynı kasıt autunda, suçun yayım-
laınımaisıma sebebiyet verilişe, bunu da asıl fail 
ıgübi ceıziaılandımmayı öngöran, açıkça. onlıaya ko
yan ban* nıelîin yoktur karşımızdja. İşte bunun 
için de bir noksanlıktır. 

Dördüncüsü; mlevkute sahibinim emriyle ya
yınlamam yazı vıe resimden dolayı yalnız ya,za-
rın ve reısisamın sorumlu olmasını düzenleyen 
üçüncü bent çok noksandır ve tehlike a.rz et-
mı)ektedtir. 

Beşincisi; cemanım. üzerinde hiç durul mamış-
tır, ejezai ehliyeti otmjayam yazar, re sisini, haber
ci veya vesikayı vtrenfcı fiilimden dolayı kimin 
mjeısul olacağı madde metinime konulmamıştır. 
Yarın cezaî sorumluluğu olmayan bir kişinin 
üzleiiine verilmek, adlandırılmak suretiyle neş-
redilirae; bunun cezaî sorumluluğu yoktur, mje-
sul müdür de bu /mıetni kabul edeceğiniz zaman 
sorumlu değildir, suç ortada, mevcutken beraaıti 
cihetine gidilmek ihtimali vardır. 

Altıncı husus; haber ve vesika yayınından 
dolayı cezaî .sorumluluk maddede, bugünikü inc
itin gibi üzerimde işleınımıemiistir, bir noksanlık 
ımjeivcuttıır. Falkat buma rağmen resimle karikıaı-
türiin aynı mamada olimiası itibariyle İrem resini: 
denmiştir, heını de karikatür denmek suretiyle 
de bdı* tıdkrar yapılmıştır. 

Geçici madde Anayasaya aykırıdır, bu ay
kırılığı gerekçeyi okuyacağını zaman ifade ede
ceğim.» 

(KıBıa süreli tebligatları gerektirir. Burada 
olduğu gibi gün olarak değil, saat olarak der
piş olunması icabeder. Bugünkü metinde 24 
saattir, bu az ola/bilir; fakat bunu 48 saat gi
bi, 3fö saat gibi bir müddete getirmekte büyük 
faydalar vardır. 

Teklif, Ceza Kanununun 4:27 nci maddesine 
de uygun değildir, buna ters düşmektedir. Za
ten Adalet Bakanlığı da, Komisyonda bu tek'-
'life karşı olduğunu beyan etmişleridir. 

ıSaym milletvekilleri, dokuz noktada top-. 
tanımış olduğum itirazlarımın gerekçesini, mü
saade buyuruHsanıız birkaç noktada kısa ol
mak üzere huzurunuza sermek isterim: 

Birincisi; Batı ülkelerinde ve bugünkü 
mevzuatımızda suç teşkil eden ihmali veya tak
sirli suçlardan dolayı sorumlu müdüre çeşitli 
ceza verilmektedir, bizim Ceza Kanunumuzda 
da böyledir. Avrupa ve ileri memleketlerin 
tatbikatında da bu böyledir. Halbuki buzu
nuza getirilen ve çeşitli fiillerin sonucunda 
husule gelen çeşitli zararlardan dolayı sorum
lu müdüre tek ceza verilmektedir, o d a l 000 li
radan. 5 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Şimdi size bunu bir örnekle daha iyi açık
lamak isıteıim; farzedelim ki bir yazı hakaret 
teşkil, eder mahiyettedir. Hakaret teşkil eden 
bu yazının yayımlanmasında ihmal ve kayıt
sızlığı görülen bir sorumlu müdürün, aynı şe
kilde harp zamanında halkın telâş ve heyeca
nını mucip kılacak veya balkın maneviyatı
nı kıracak veya askerleri askerlikten soğuta
cak, yahut itaatsizliğe sevk edecek yayında bu
lunan fiillerden dolayı soru'mlu müdüre aynı 
cezayı vermelinin mümkün olup olmadığını 
takdir1!erinize arz ediyorum. Bugünkü mevzua
tımızda da mümkün olmadığını, Türk Ceza Ka
nununun 455 ve 450 ncu maddelerine bakacak 
oluıfeak; t edlbiı (sizlik, dikkatsizlik sebebiyle 
(Mevcut olan fiile, bir örnek olsun diye veri
yorum) husule gelen neticeye göre ceza ta
yin edildiği açıktır. Burada ise tanı tersine bir 
•durumla karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa'da 
son zamanlarda Basın Kanununun '46 ncı mad
desi gibi maddeler değiştirilirken, burada da 
fiilin neticesine göre ceza tayin edildiği sa
bittir, buna da ters düşmektedir. 

İkinci husus; birinci maddenin üçüncü 'ben
dinde (aynen okuyorum) «Sorumlu müdür de
netim görevimde ihmali yoksa veya suç teşkil 
eden yazı veya resim veya karikatürün bu mahi
yetini bilmeden yayınlatmış ise sorumlu de
ğildir» denilmektedir. 

(Muhterem. milletvekili eri, bu ibare tehlike 
arz etmektedir. Aynı zamanda birinci bentdeki 
ihmali ve kayıtsızîlığı sebebine de ters düşmek
tedir. Sorumlu müdür bugünkü mevzuatımıza 
göre asigarî bir lise mezunudur ve bu işlerden 
anlayan uzman kişi olması gerekir, tatlbiikatı 
itibariyle. Yarım «Ben bunu hilmiyordum, ma
hiyettim anlamadım.» demek suretiyle beraat! 
cihetime d'e 'gitmek ımümkün olabilir. Bunu da 
sakıncalı görmekteyiz. 
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Üçüncü husus; suçta iştirak halinde, yani 
Çorumlu müdür aynen yazar, ressam veya ha-
'bcrc.i gibi, o kasılt altında bu neşriyata sebebi
yet vermişıse, sıorumlu müdürün asıl i'ail gibi ce
zalandırılmasını isteyen teklif sahipleri de ay
nı fikirdedir; faik at metin bunu kapsamamak
tadır. 

Dördüncü husus; suç, teşkil eden yazı veya 
resim veya karikatürün mevkute Sahübi tara
fından ve sorumlu müdürün rızasına aykırı ola
rak veya sorumlu müdürün vazife yerinde ol
madığı zamanlarda yayın1 anniaismdan dolayı 
mevkute sahibinin mesul olacağına dair de 
maalesef hüküm d üşülnı emiştir. Bu da tabiî 
ibüyük bir noksanlıktır. 

Cezaî ehliyeti olmayan kişinin fiilinden do
layı da kimin mesul olacağı keza metinde yer 
almamıştır.' 

Halber ve vesika gibi deyimlere yer verilme
miştir, yarın ihtilâflar doğalbilir. Çünkü, tat
bikatımızda, 'bugünkü mevzuatımızda bu mese
leler aynı şekilde ifade edilmektedir, ona gö
re meseleler mütalâa edilmektedir. Bu da yan
lış bir anlama meydan verelbilecek niteliktedir. 

Çok ımuhterem arkadaşlarım, kanunun asıl 
sakat taraflarından bir tanesi de geçici madde-
öidir. Aynen okuyorum:: 

«Geçici madde 4. — (Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte hürriyeti (bağlayıcı bir ceza ile 
kelsin hüküm giymiş sorumlu müdürlerle, muha-
Ikeımeleri sırasında tevkif edilmiş sorumlu mü
dürler yürürlük tarihini takibe d en. üç gün için
de salıverilirler. 

Henüz infazına başlanmamış ceza la i' infaz 
olunmaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın mad
deleri çok sarihtir. Tevkif ve salıverme mües
sesesi teşriî kuvvetin 'değil, yargı organının bir 
görevidir. Binaenaleyh, 'buraya böyle bir hü
küm kJoyim,ak sureti kafiyede Anayasaya göre 
mümkün değildir. Cezayı affedebilirsiniz; fakat 
filanı salın diyemezsiniz. Bu, Parlamentonun 
yetkisi dahilinde olan bir mesele değildir; yar
gı yetkisine tecavüz keyfiyeti mevcuttur. Bu
na ela Yüce Parlamentonun müsaade edeceği 
kanaati içerisinde değilim. "Bunu düzenlemek 
kolaydır. Gayet taibiîdir ki, para cezasına veri-
ri'lînse, bahsettiğimiz şekilde para cezası veri
lirse, bunlar ister istemez, «geçici bir madde ile 

para cefasına çevrilir» hükmü konur. Müddeîu-
mumî o gün dahi salıverir para cezasına çevirir. 
Para cezası nasıl tahsil ediliyorsa o yönde mu
amele yapılır. Bu hüküm Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Atagün vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Müsaa
de buyurursanız çok az kaldı. 

Bir de şunu ifade edeyim: Ceza Kanunu
muzun, bilhassa bugünkü Adalet Balkanımızın 
hassasiyetle üzerinde durduğu hir konu da müs
tehcen neşriyattır. Ceza Kanunumuzun 427 nci 
maddesi de bu nedenle doğrudan doğruya şu 
(kanunu kaibul edersek, kaldırılmış olma mahi
yeti arz ediyor. 

Netioe olarak şunu ifade etmek istiyorum: 
Kanun çok noksanlıkları bulunan bir tdkliftir. 
G-erc/kçe ile yüzde yüz beraberiz; fakat bu noik-
sanlikLaiıan giderilmesi gerekir. Bu konuda bir 
teklifimiz de mevcuttur. Şayet komisyon bu 
teklifimizle birlikte metni g'eriye alacak olurfsa, 
daha iyi düzenlenmek ve bu surette Anayasaya 
da aykırı olmamak, teklif sahiplerinin de ar
zularına uygun olmak üzere metin getirmek 
mümkündür. 

Şunu son olarak ifade edeyim,: Teklifin ge
rekçesiyle. beraberiz; fakat ıgerekçeyi metin kap
samadığı için, buna karşıyız. 

ıSaygılar 'sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Atagün. 
Tümü üzerinde başka söz isteyeni.. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Yazılı ola
nak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan 'Toisyalı'dan son
ra size söz vereyim. 

Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarımı; 
Basın Kanununun 16 ncı maddesini değiş

tiren yeni tasarı hem millî menfaatlerimize ve 
hem de Anayasanın başta 22 nci nıaddesi ol
mak üztere Ibirçok ilgili 'maddelerine iaykırı 
düşjm ek'tedir. 

Basında, Ibilhassa gazetelerde yayının me
suliyeti iki kişiye racidir. Birisi yazıyı yazan, 
karikatürü, resmi yapan, diğeri de ıbunun mem
leketin genel menfaatine umumî ahlâkına uy
gun olup olmadığını tetkik nıercdi >olan gazete
nin veya yayın organının mesul yazı işleri mü-
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dürüdür. ÎBu iki unsur birbiri ile denk ve ahenk
li çalışmadığı takdirde, /bir gazetede, bir yayın 
organında yapılan yayın millî menfaatlerimizi, 
genel ahlâkı, genel sağlığı, genel emniyeti, ku
mu yararını bozucu mudur,, değil midir husu
sunu te'tkik edecek bir süzgeç yayın organının 
içkrd'e, başında olmazsa; raJstgele .aklına gelen 
1>U milletin genel .menfaatine, genel emniyetine, 
genel 'ahlâkına dilediği gibi saldıralbilir; içten 
yıkılabilir, dıştan yıkmak isteyenlerin aleti ola
bilir. 

Bu bakımdan, hiç olmazsa bir yayın organı
nın başında olan kimsenin bu nevî bir yazıyı, 
karikatürü, resmi tetkikinden geçirmesi en azın
dan millî menfaatimizin ve en azından o gazete
yi, bir amme hizmeti yapan, bir neşir organı ol
ma vasfını kazandıran gazeteyi, yayın organını 
veya diğerini suçluluktan kurtarır. Bu bakım
dan gelen teklif bu hali ile kabul edildiği tak
dirde çok zararlı, çok kötü, memleketin aleyhi
ne birçok yayınlara çığır laçmış oluruz., 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Mehmet Ata-
gün arkadaşımız da etraflıca belirttiler; diğer 
partilere mensup arkadaşlarımız da yeni kanun 
teklifini tetkik buyurdukları takdirde, asla şüp
hem yoktur ki, basını başı boş hale getirme du
rumunda olacak bu Parlamentoda kimse çık
maz. 

Son zamanlarda bir temayül belirdi; orman
cılar birleşiyor, yalnız ormancıların menfaatini 
düşünerek, tek yönlü olarak orman köylüsünü 
ve ormandan faydalanan diğerlerini de hiç na
zara itibare .almadan bir orman kanunu tasarı
sı veya teklifi yapıyor onu kabul ettiriyor. Mec
lis bunu kabul etme durumunda oluyor. Tatbi
katta tek yanlı bir kanun hazırlama olduğu için 
bunun pek çok zararlarını görmekteyiz. Bu da 
onlardan birisi; yalnız gazeteci arkadaşlar bir
leşmiş, bir kanun teklifi hazırlamış gibi bir gö
rüntü var burada. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan, yazı 
işleri müdürünün yazılan yazılardan mesul kı-
lınmaması hususu millî menfaatlerimize aykırı
dır, millî emniyetimize aykırıdır, genel ahlâkı
mıza aykırıdır, kamu düzenimize aykırıdır. 

Bu bakımdan, bu teklifin mutlak surette ge
ri alınarak (ki, alınacağı söylenmektedir, isa
betli olur) yeni baştan düzenlenmesinde çok fay
da görüyorum. Teklif tekrar geldiği takdirde 

ilâve fikirlerimizi söyleriz. Yalnız kanunun bu 
şekilde çıkmamasının çeşitli yararlarını belirt
mek istiyorum. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya

lı. 
Sayın Cesur, buyurun efendim. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Muhterem 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Mevkutelerde ve bunlar dışında sayılan di

ğer basılmış eserlerde müşterek mesuliyet pren
sibinden ayrılarak sorumlu müdürlerin • sorum
suzluğu sistemi bu tasarı ile benimsenmiş bu
lunmaktadır. Sorumlu müdür, bilen ve bilmesi 
lâzım gelen kimsedir. Uzun yıllar tecrübesi ve 
kültürü sayesinde kontrol, tetkik, inceleme, araş
tırma neticesinde, gazetesinde çıkacak yazının 
mesuliyet getirmemesi bakımından bir süzgeçten 
geçirecek kimsedir. 

Ben, şu Anayasanın yalnız milletvekillerine. 
değil, mesul müdürlere de hitap ettiği kanı
sındayım. Bilhassa 11 nci maddenin 4 ncü fık
rası, bu Anayasada yazılı hürriyetlerden kişi
nin varlığını ve şahsiyetini ortadan kaldırma
ya, devleti yok etmeye, milletin bütünlüğünü, 
devletin bütünlüğünü bozmaya matuf hareket
leri, kastı kabul etmeyen bu Anayasaya mesul 
müdürler de saygılı olacaktır. 

Binaenaleyh, biz bunları yok etmeye, kaldır
maya matuf hareketleri bir para metaı haline 
getirirsek, para konusu yaparsak, cemiyeti te
melinden sarsarız. Evvelâ mühim olan noktalar
dan biri bu. 

İkincisi; ben 22 sene mesul müdürlük yap
mış, meslekten gelme bir kimse olmam .sebebiy
le şunu görüyorum; belki arkadaşlarımız görme
mişlerdir, muhabirlik mesleğine vurulmak iste
nen bir darbe vardır ortada. Muhabir gençtir, 
ataktır, heyecanlıdır, ilerde kendisini kabul et
tirmek için ileri adımlar atacaktır; fakat hep 
biliriz, mesul müdür bunu frenler, bazı ifade
leri, sivri olan noktalarını kaldırır ve daha ma
kul, daha mantıkî bir ifade ile gazetesine geçi
rir ve suçu önler. 

Şimdi siz bu teklifte kabul edilen ifadeyi 
benimserseniz, mesul müdür tetkiklerini yap
mayacak, muhabire yükleyecek ve 3 - 5 mesul 
müdür cezadan kurtulsun endişesiyle hareket 
edilirken, en aşağı 500 muhabir ileride büyük 
tehlikelere sevkedilmiş olacaktır. 
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Binaenaleyh, çok dikkatli davranmak mec
buriyetindeyiz. Mesul müdürler, tetkik vecibe
sini ve vebalini mantıkî olarak vicdanlarında 
duydukları gibi, Demokles'in kılıcı gibi kanuna 
saygı duyarak, Anayasaya, saygı duyarak hare
ket etmelidirler ve muhabirleri, muharirleri bu 
memlekete en faydalı şekilde hareket etmeye 
sevketmelidirlcr. 

Bir de, metinde yer almayan beyan müesse
sesi vardır basında. Muhabir araya girmeden 
doğrudan doğruya mesul müdürle karşılaşabi
lir. Binaenaleyh, bir vasıta olarak beyanı da 
katmalıyız ve beyan veren kimse ile birlikte 
mesul müdür de sorumlu tutulmalıdır. 

Ayrıca, bugün basın mesleğinde bir vakıa 
olarak, mesul müdürün gazeteden ayırlmaması 
bahis konusu edilebilir; ama sahibi bir mesele
yi tahkik için, hastalık ve seyahatler gibi se-
beblerle ayrıldığı zaman basında sorumlu mü
dürlük boş kalmakta ve bundan ihtilâflar doğ
maktadır. 

Binaenaleyh, mevkute sahibinin malumatı 
tahtında sorumlu müdür ayrıldığı takdirde, ye
rine yenisini ikame etmeyen mevkute sahibinin 
sorumlu müdür gibi mesul olabilmesi müessese
si getirilmelidir. 

Bir de, getirilen teklifte belirtilen bir husus, 
ihmaldir. Komisyon buna taksir diyor. Halbuki 
ihmalle taksir ayrı şeylerdir, bir de kasıt unsu
ru ayrıdır. Biz, kasıtlı hareket eden mesul mü
dürü beraat ettiriyoruz, cezadan uzak tutuyo
ruz, taksirli veya. ihmali olan kimseyi cezalan
dırıyoruz. Bu, ceza hukukunun genel prensiple
rine aykırı bir neticedir. 

Binaenaleyh, eğer mutlaka mesul müdürle
rin durumunu değerlendirmek istiyorsak, Basın 
Kanununda cevap hakkında mevzuuibaihis edil
diği gibi, hâkimin takdiri müessesesini getirme
liyiz. Hâkim, büyük zararlar veya muannit bir 
durum olduğu zaman, cezayı, hürriyeti bağla
yan bir ceza olarak; fakat hakikaten hasbelka
der vuku bulmuş bir durum varsa bunu paraya 
çevirebilme imkânına sahip olmalıdır. 

Getirilen teklifte ayrıca, konulan bin liranın, 
ben, Basın Kanunu bakımından bir neticesini 
arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz 647 sayılı Ka
nunla paraya çevirme imkânı vardır. Cevap 

hakkını kullandırmayan, yahut müstehcen bir 
neşriyatı yapan bir kimseye 7 gün hapis cezası 
verildi, 10 liradan 70 lira, 40 liradan 280 lira. 
para cezası verebilecekken, mesul müdüre bin 
lira para cezası getiriyorsunuz. Ağırlaştıran bir 
hüküm; ama bu, dikkate alınmadan husule gel
miş bir meseledir. 

Ayrıca, -W ncü maddede, resmi gönderen fo
to muhabiri, ırzına geçilen bir kadının resmini 
çekip gönderecektir. Dikkat etmesi lâzım gelen 
mesul müdür, bunun gözüne bant çekecek ve
ya tanınmayacak bir şekle sokacaktır. Bunu 
yapmazsak, kanunun emrettiği hükmü yerine 
getirmeyen mcstıl müdürdür, kasıtlı hareket et
miştir, kanunu bile bile bu işi yapmıştır. Siz bu 
mı cezalandırmıyorsunuz, gazetenin belki bin 
kilometre ötesinde bulunan bir foto muhabiri 
yakalanıp mahkûm edilecektir. 

Binaenaleyh, ceza hukuku ile bağdaşmayan 
neticeler vardır. Eleştireceğim daha bir çok hu
suslar var; fakat zamanınızı almak istemiyo
rum. Geri alınmasında da yardımcı olabileceği
miz fikirler olacaktır. 

Saygılar sunarım., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan görüşmelerin ışığı altında teklifin 

Komisyonumuzca, tekrar görüşülebilmesi için, 
teklifin, verilen önergelerle birlikte komisyona 
geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Sinop İstanbul 

Yalçın Oğuz A. Doğan Öztunç 

BAŞKAN — Verilen önergelerle birlikte tek
lifin komisyona iadesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Vaktimiz ilerlemiş ve mesai saatimiz dolmak 
üzeredir. 

Evvelce öngörüşülmesi yapılacağı bildirilen 
gensoruyu görüşmek ve bugünkü gündemde yer 
alan diğer konulara devam etmek için 13 . 6 . 
1974 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.50 
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95 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 

9 arkadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu do-
layısıyle Millî Eğitim, Bakanı Mustafa Üstün-
dağ hakkında Anayasanın 89 neu maddesi uya
rınca Gensoru açılmasına dair önergesi. (11/1) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
•2 asıl üyelik için yapıilaeak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (IS. (Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 

29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı

na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne
bi! Oktay ille Van Milletvekili Salih Yıildız'ım ; 
Hayvancılığın geliştirilmesini! sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedibirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca hiır Meclis Araştırması açılmasına dair 
.önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te-
;kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/68) (•) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Özıtunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesin© 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2*6) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş-
tırm'a Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamcli Çelebi* 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul Öğretmeme
lerine daür Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çamıeril'nin, peynir üretim ve tüketimime dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletveküi Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komdsıyoınilarına daür Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlüik zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtıma dair Başbakandan sözlıû soru 
önergesi (6/34). 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl illime aynılara. ilmaım kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi1 

,(6/35). 
15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair ıSanayi ve Teknoloji Bakamın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

18. — Kastamonu Milletvekili1 Mehdi Kes-
Mn'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — İstanbul Milletvekili Grülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ım, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

21. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıcın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuma 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı bâzı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

24. •— Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacıma 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

25. —• Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamım
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

26. —- Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'm,, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın,. 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,. 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın,. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekilli Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 

34. — İçel Milletvekili Rasim G-ürsoy'ıun,. 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

35. — İçel Milletvekili Rasim G-ürsoy'u'n,. 
İçel Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu^da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kindin, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kitn'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak-



t a olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabdî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

42. —• Denizli Milleltivekdli Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önıeırlgeısi. (6/78) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan, Öztıınç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. '(6/80) 

45. — Sivas Milletvekili Enver Alto va'nın1, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
m Türk vatandaşlarının Suriye^deiki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıt
ana Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nnı, Devlet dairelerinde çalışan personeli© 
yeni «müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklanh' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87)' 

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara i lşkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Folaıtkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

54. — İç eli Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişilsin' Sağlıik 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
um, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/916) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türkiye mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

62. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 



64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme-
ınıinıe ilişkin Millî Eğa/tim Bakanından sözlü so-
iru önergesi (6/10*0) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Bııldanlı' 
muı, içişleri Balkanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önıergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
Ikin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru-
onu şubesinin açılmasınla ilişkin Çalışma Balka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içindeki traÜk kazalarına 
ilişkin Bıaşbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meteoroloji G-enel Müdürünün yerinden 
alınımasma ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Taın'm, haşhaş lekicleriınin durumlarına iliş-
Üain Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye-
ımleklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakamlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ay te
kindin, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kün'in, Kastaımıonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişikin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
öinıergesd (6/109) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'mn, 
Türlk Medenî Kanunıunın değiştirilmesinle iliş-
!kün Adalet Bakamımdan sözlü soru önergesi 
(6/111) 

75. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanımdan sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, BaglbaJkan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
İlişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
'Cumhuriyet Halk Partisine yemi giren milletve
killerine itLişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi <6/H9)ı 

80. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda nmeydana 
ıgeilen 'olaylara ilişkin Başjbaikan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

(81. — Anikaıra Milletvelkil'i Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖIS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önertgelsi (16/12(1) 

182. — Aıftvün Milletvekili Etenem Şadı Er-
dem'in, Çorufh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve TaJbiî Kay
naklar Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/122) 

183. — Karis Milleıtivıclkili Gemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere (ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1123) 

184. — Salkarya Milletvekilli Nadir Lâtif İslâm' 
in, 19(18 sayılı Kanun hükümlerine göne ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekeli Bakanın
dan sözlü soru önerigesi (6/124) 

185. — Çanakkale Miletviekilii Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 

186. —• Kocaeli Milleıfcvie'MlLi Sabr i Yahşi 'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ('6/l'2'6) 



7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlGER 
İŞLER 

1. — Yedek suibay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/131) (ıS. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 
1 .6 .1974) 

X 2 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayı
sı : 53) (Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1974) 

3. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Ünerln, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı ımadde-
leflkıin değiştiriilimesıine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/203) (S. Sayısı : 
54) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1974) 

X 4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan cezaî konularda adlî yardımlaşma söz-
leşmıesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
cLadr 'kanun tasarısı vıe Dışişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/61) (S. Sayısı : 55) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 5 . 1974) 

X 5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyafct Federatif Cuımıhuriytetii anasınıda imza-

lanıan suçluların geriverilmesi sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/62) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1974) 

6. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi 
ve 3 arkadaşının, 5680 Sayılı Basın Kanununun 
29 . ,11 . 1960 tarihli 143 Sayılı Kanunla Deği
şik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Başkanlığı Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/122) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma Tarihi : 4 . 6 . 1974) 

7. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı madde
lerinin değişttirilmesine ve bir geçici madde ek-
llenımeskı>e ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/133) (S. 
Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanu
na 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci mad-
denin değaştiriknesine ilişkin Kanun tasarısı ve 
Millî Savunana ve Plan komisyonları raporları 
(1/137) (S. Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1974) 

X 9. — Vatansızlık hallerinim sayısının azaltıl
masına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve İçişleri komisyonları raporları (1/85) (S. Sa
yısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 .1974) 





Dönem : 4 
Topkım ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ila Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Kara
suları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti Hakkında Proto-
kol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /104) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 4 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1638/2171 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişlldri Baikanlığıoııca tajrtaan ve TüirStüye Büyük Milteit Meclisine a r a BaikıantÜar Kuıruluaı-
ca 10 . 4 . 1974 tarühincle ikairfarlaştHilan '«Tiir'lriy o Cta:nIaıırryi0ti Hülküımtetl ile Soıvyet Sosyalist 
CuJmihuT'iyetleri Bllrlagi Hülkiiitnıeıti Arat&nlda Kartaianizdie Türlk ve Sovyet JKarasuMı Amaısında-
M Dignüta Hudut Hattının Uespülti (haHrikunida P'ro toikionün ojnıayliamımiasıniîrı uygun MuTMlığuam claiır 

ikaaMm tasarısı» ve gerefcıçiesi ile protokol ilişiik olatfalk sunulmııışfcur. 
Ctetfeğinliaı yapümasını isaygıyle 'arz ederdim. 

BjiUnt Ecevit 
BaşibaMaö 

GEREKÇE 

Türk ve Sovyet kara hududu, 192İ tarihli M>o Abva ve Kars Andlaşm alarma dayanılarak 1926 
tarihli Protokole göre tespit olunmuş ve bugüme dek bu sınır korana gelmiştir. 

Ancak iki ülke arasında Karadenizde karasularını ayıran sınırın 'belirli ve kesin bir şekilde 
tespit edilmemiş bulunması hasebiyle, 19'67 tarihinde Sovyetlerle kara hududunun yeniden işa
retlenmesi (Rödemaııkasyonu) hakkımda Protokol imzalanırken iki tarafça Karadenizde karasu
ları hududunun da tespiti hususunda nıutaJba.kata varılmış ve yetkili heyetler arasında cereyan 
eden müzakereler sonucunda 17 Nisan 1973 günü Ankara'da bu konuda bir Protokol imzalanmış
tır. 

Devletler Hukukumla deniz ve hava hukuku konularının henüz tanı istenilen seviyede ted
vin edilmemiş olması bu kontunun bıı'güne kadar ıkesin bir şekilde tespit olunamamasına basılıca 
neden teşkil etmiştir. Nitekim, ancak 1958 yılında imzalanmış olan Cenevre Sözleşmesinin' dahi 
aradan geçen kısa süre zarfında ihtiyacı karşıca maktan uzak bulunduğu anLaşılmaklıa yeni sözleş
me tasarılarının hazırlanması çabalarına girişilmiştir. 

Bununla beraber şu hususun da beJİirfilmesi yerinde olur ki, bitişik veya karşılıklı karasu1 a-
rı bulunan ülkeler arasındaki deniz sınır hattınıaı tespiti konfusunda, bir taraftan 'başlıca kıstas 
olan eşit mesafe prensibinde bir değişiklik getirilmeyeceği cihetle, diğer taraftan Türk - Sov
yet karasuları hududunun tespiti 'görevinin de Türk - Sovyet kara hududunun yeniden işaret
lenmesi (Rödemarkasyonu) Müşterek Komisyonuna tevdi edilmiş bulunması hasebiyle işibu pro-
tokiolün heyetlerce müzakere ve imzası cihetine- gidilmiştir. , 
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Yukarıda arz edilen esaslar muvacehesinde T ürk ve Sovyet Heyetleri, eşit mesafe prensibin
den ve hakkaniyet ve eşitlik esaslarından hare ketle Karadenizde TLirk ve Sovyeit karasuları ara
sındaki deniz hududunun, karasuları srnırı alan 1'2 deniz millik mesafede, 290 derece azimutu 
üzerinde tespiti hususunda mutabakata varmışlardır. 

İşbu Protokolün onaylanmasından sonra ay rı bir teknik protokol ile hudut hattının yerinde 
tespiti hususunda teknik çailışmıaiar yürütülecektir. 

Bu Protokol ile ilgili onaylamanın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı üç maddeden mü
teşekkil olup; 

Birinci maddesi, protokolün onaylanımasının uygun bulunfmasma, 
ikinci maddesi, yürürlük tarihine, 
Üçüncü maddesi de yürütmenin Bakanlar Kurulunca yapılacağına dairdir. 

Dışişleri KcLTÜayoniu rapora 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/104 
Karar No. : 16 

Yüksek Ba§ikıamil!ığa-

«Tüıikiye Cumhuriyeti Hükümeti -ile Sovyet iSosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti Hak
kında Po.rotokölün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı», ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de katılımalarıyle, Komisyonumuz da incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde' yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar Komis-
yonumrazea da uygum mütalaa edillmiş ve adı ge çen tasarının aynen kalbul edilmesine, 9 Mayıs 
1974 gümıîü toplantıda karar veriltaıiştiır. 

Genel Kurula 'arz 'edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü- Kâtip 
Zonguldak Zonguldak İstanbul Konya 

Cahit Karakaş M. Zeki Okur lieşil Ülker Ali Kökbudak 

Ankara Bursa İstanbul İstanbul 
Sabahattin Selek Mehmet Emekli Hasan Aksay Cemal Suer 

İstanbul 
Halûk Ühnan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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Türkiye CumfcmvijieM Mükümetö* île Smıyrçt Sosyalist 
Karadeniz'de Türk veSavyet[Karamdan Arasındaki Bems Eyrfstt MaUmm Tiaşiti Ea&kmda ?rv~ 

takoîüm ûnayltmnumnm Wypm. Buhm^ğm^Dt^K^m^Tamn^ 

MADDfB 1. — TünM F̂e Cım&ttri^a Hükümeti ile- Sovyet Se&yalst Cumtatriyetei BMijgi Hü* 
kümeti arasımda 17 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da. irazaismaa% VTürkiye: Cunıhıuriyeti Bükâmeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Kacadenia'de; Türk v& Sovyet Ka
rasuları Arasındaki Deniz Hudat Hattının Tespi ti Ha3aknaxfck Psötolköl» %xt onş^aaiMaşi; uygu© bu
lunmuştur. 

MATMMB 2. — Fa Kamm yayımı tarifimde- yürürliüğe girer. 

MADI>E3, — Bu Kaimim Bakanlar Kurudu yürütür. 
m . 4 .. 1S74 

Başbakan 
Bülent Ecevit 

Beklet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan 

D^viet Bak&uı 
Orhan Eyüboğlu 

Devlet Batara. 
/. Hakk% Birler 

"Dmltik ©akam 
Süleyman A. Emre 

Adalet Bakanı 
Şevket Kazam 

M91r S. Bakanı 
Hasam E. Tsrk 

İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asütürk 

Dışişleri Bakanı 
Turan Güneş 

Ticaret Bakanı 
Eehkn Adak 

Maliye- Bakam 
Dem» Bafkal 

Wm Efrtöre Bakam Baymdtrlı& Bakanı 
Erat Çevikçe 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. Gümrük ve Tekel Bak. Gıda - T. H. Bakanı 
BelâihaMm Cizreliağhu Mahmut Türkmenoğlu -KmJmL ö*g&. 

Ulaştırma Bakam 
Ferda Güley 

Turizm ve Tan. Bak. 
Orhan Birgit 

Çalıçma Bakanı 
önder 8w 

İmar ve fek. Bakanı 
Ali Topuz 

/Sanayi ve Tek. Bak. 
Abdülkanm Doğru. 

Köy İ§. vo Koop. Bak. 
Mustafa Ok 

Ea&rj L ve Tab. Kay. 
€ahü Kayra 

Orman Bakanı 
Ahmet Şener 

Gençlik ve Spor Bak. 
Musmimn T. MeU 

-ÜÜHfet Meşelisi (tâ. 'B&jm-L : . » ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİ-
M HÜKÜMETİ ARASINDA KARADENÎZDE TÜRK VE-SOVYET KARASULARI ARASIN-

DAKÎ DENİ& HUDUT HATTININ TESPİTİ HAKKINDA PROTOKOL 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ilıe Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğd Hükümeti, 
' Tüî Mye Cuımhuriyoti ile Sovyet Sosya'list Cumhuriyetleri Birliği arasındaki iyü kotmşuluk iliş
kilerini" gözönünde bulundurarak ve 

Karadentizde Türk ve'-' Sovyet karasuları 'arasındaki deniz hudut hattını tespit etmeyi iarzu ede
rek, 

Bu Protokolü akdetmeye karar yermişler ve bu maksatla kendi yetkili temsilcileri sıfiatıyle, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tam yetkili Büyükelçi Mustafa Kenanoğlu'yu, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti tam yetkiB Büyükeleji P. K. Yermesin *i, 
Atamışlardır. 
Bu temsilciler, gerektiği şekilde ve tamanıiyle usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşılan yet

ki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

MADDE ±- İ 

ÂMt„taraflar, Karadeuizde Türk ve Sovyet karasuları arasında deniz hudut hattının, Türkiye 
Cumhuriyeti üe Sovyet Sosya'list Cumhuriyetleri- Birliği arasındaki Devlet kara hududunun denizin 
kıyısında bulunan son noktasından başlayarak, 290 derece azimutu üzerinden, Türkiye Cumhuri
yeti ve Sovyet Sosyalist Cu'mıhurûyetleri Birliği karasulanmn dış sının (12 deniz mili) ile kesiş
tiği noktaya kadar devam ett ip hususunda mutabık kalmışlardır. 

•:•,.•:. ^ . ' . • .: MADDE — 2. • 
Âkiit Taraflar, Karadeniz'de Türk ve ıSiovyet karasuları arasındaki hudut hattının mahallinde işa

retlenmesi ile ilgili bütün çalışmaları yapmak ve lüzumlu dalaımanlan düzenlemek üzere, eşitlik 
esaslarma istinaden, her bir Taraftan 5'er kişi katılmak suretiyle Deniz Hududunu İşaretleme 
Müşterek Türk-Sovyet Komisyonu kuracaklardır. Taraf Heyetleri, yukarıda zikredilen işlerin yapıl
ması sırasında, lüzumlu miktarda eksper ve teknik personel alabilirler. 

MADDE — 3 

Akit Taraf lar, Karadeniz'de Türk ve Sovyet karasulan arasındaki deniz hudut hattının işaretlen
mesi çalışmalarının yapılması ile ilgili bütün maşraflan eşit bir şekilde karşılayacaklardır. 

MADDE — 4 

Bu Protokol tasdike tabi olup tasdik belgelerinin teatisi gününden itibaren yürürlüğe girecektir, 
Tasdik belgeleri' mümkün olan en kısa zamanda Moskova'da teati edilecektir. 
Ankara'da Nisan 1973 tarihinde, Türkçe ve Rusça olmak üzere ikişer nühsa halinde düzenlen

miş olup her iki metin de aynı derecede muteber d ir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümetiinıin verdiği yetkiyle Hükümetinin verdiği yetkiyle 

•••>• * » > • < & •<•• • 
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Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 1136 Sayılı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /203) 

9 . 5 . 1974 
MiMlet Meclisi Başkanlığına 

Üçüncü Dönemde hükümsüz «kalan kâğıtlar arasında 2/890 numaralı 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun ıbazı Maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin yenliden muameleye konul -
masum arz ©derim. 

.Saygılammla. 9 . 5 . 1974 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp tiner 

28 . 5 . 197.°) 
Millet Meclisi Saym Başıkaaaı^ıma 

19 Mart 1969 ıgün ve 1136 sayılı Avukatlık. K anununun geçici 17 nci 'maddesinin ilk ve dör-
dünıcü fıkralarının değiştirilmesine dair kanun t eklifi ilişiktedir, 

Gereğinin yapılmasına müsaade duyurulmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Nevşehir Adıyaman Kars Balıkesir 
Hüsamettin Başer M. Zeki Adıyaman Musa Doğan Mevlût Yılmaz 

((EREKÇE 

Mahkemelerde hâkimlerin kalem ve diğer işlerini yürüten başkâtip, zabıt kâtibi ve icra me
murları da büyük hizmet gömlektedirler. Feragatle çalışan bu insanların da emeklilikten sonra 
hizmetlerinin değerlendirilmesi için Avukatlık K anununa hükümler konulmuştur. Değişiklikte 
10 senelik hizmet 29 seneye çıkarılmış ve 3 avukat veya davavekili sayısı da buna karşılık beşe 
çıkarılmıştır. Geçici 13 neü maddede dava vekil 1 eni beş avukat ibulunımayan yerlerde çalışabil-
mıelkte olduğu halde aynı durumdan daha fazla hizmeti olanlar üç. avukatı bulunmayan yer
lerde çalışaibimektedir. Bu mübayeneti kaldırmak için ve ınıaddeler arasındaki ahengi ve aynı 
hizmeti yapanlara eşit muamele görmelerini te minen geçici 17 nci maddenin 'birinci fıkrası ile 
aynı ımaddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde değişiklik yapılmıştır. 

'Bu'cümledeki değişiklik ilk Meradaki üç avukat veya davavekili sayısının beşe yükseltil-' 
ımesiyle -değişikliğe uğramak' mecburiyeti hasıl al muştur. 

Geçici 13 ve geçici 17 nci maddeler arasındaki tezat da bu değişiikldlkle giderilmiş olacaktır. 
Takdir Yüce Meclisindir. 
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NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ RAĞÎP ÜNERİN TEKLİFİ 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı nıad delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesinin 
'birinci fıkrası ve dördüncü fıkramın ilk cümle isi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 17. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra ımemurlıukları, nezdinde 
başkâtiplik, zabıt kâtipliği, zalbıt kâtip muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcı gö
revlerinden ıbirinli en az 29 yıl süre ile yapmış o lan (kimseler, bu kanunun 3 ncü maddesi uya-
i'inca avukatlık meslekine .kabul için aranıl an tahsil, staj ve sımav dışındaki şartları haiz olur
lar ve 5 nci maddede yazılı engeller kendilerinde bulunmazsa, en az 5 avukat veya davafcelkilii 
olmayan bir yerde, o yerin bağlı mahkemeleri ve icra iflâs dairelerimde dava ve iş takilbe-
delbilirler. 

Yukarıdaki fıJkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakkı o yer avukat veya davave-
Ikülleıri sayısının beşi Ibulması halimde kendili ğ&uden sona erer. 

Madde 2. — Bu ıkamıuın yayımı tarihinde yü rürülğe girer. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 24 . 5 . 1974 
Esas No. : 2/203 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 
Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanım teklifi Komisyonumuza havale olunmakla ve Adalet Bakanlığı temsilcisi 
de hzaır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren dört yıl sonra yürürlükten kalkacağının belirtilmiş bulunması, teklifin Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununun 61 nci maddesine aykırı mahiyette olması ve Avukatlık Kanununun ge
nel esprisine göre, hakkın ehliyetli kişiler marifetiyle takibedilmesi gerektiği mülâhazasiyle tekli
fin reddine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Sinop 

Y. Oğuz 
Kâtip 

Tunceli 
8. Yıldırım 

Ankara 
/. 77. Köylüoğlu 

Konya 
K. îmer 

M 
Nevşehir 
8. Dörtkol 

Başkan vekili 
İstanbul 

A. D. öztunç 

Adana 
0. Çıtırık 
İstanbul 
/. Özbay 
Mardin 
T. Oğuz 

Sivas 
Söz hakkım saklı. 

V. Bozath 

Sözcü 
Çorum 

Y. Hatiboğlu 

Ankara 
M. Alıcı 

Kars 
Y. Bozkurt 

Muş 
T. î. Dikmen 

» • • • « 
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Dönem : 4 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti İle Yugoslavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti Arasmda İmzalanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1 /61) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 2 . 1974 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1731/1214 

M.LLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türüdye 'Büyük Millet Meclisine a ra Balkanlar Kuru
lunca 13 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Fede
ratif Cumhuriyeti arasında imzalanan Cezaî Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna idair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile sözleşme ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Eöevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

8 Ekim 1973 tarihimle Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist 
Federatif Cumhuriyeti arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 'Sözleşmesi», ıbuıgüne kadar, 
ıher İki ül'keııin millî mevzuatı ve ıbu mevzuatla bağdaştığı ölçüde, uluslararası hukuk ve nezaket 
(kuralları çerçevesinde yüıüitülmüş bulunan cezaî konulu adlî yardımlaşma ilişkilerini «Ahdî esas
lara» (bağlamaktadır. 

Bilindiği üzere ıson yıllarda, yurt dışında, özellikte Avrupa'da çalışan işçilerimizin sayısında 
önemli hir artış olmuştur. Vatandaşlarımızın memlekete geliş ve gidişlerinde, çoğunlukla karayo
lunu seçmıelerl, Türkiye bakımından Yugoslavya'ya, doğal ıbir transit ülkesi niteliği kazandırmış ve 
bu yoğun trafiğin bir sonucu olarak, özellikle işçi vatandaşlarımıızın Yugoslavya üzerinden tran
sit geçişleri esnasında işledikleri suçların sayısında önemli artış kaydedilmiştir. 

;Bu nedenle, Yugoslavya^% vatandaşlarımızın çıkarlarının gereği gibi Ikorunaibilmesinde ve 
taraf oldukları cezaî nitelikteki sorunların çözümlenmesinde çaîbukluk ve etkinlik sağlayacak höy-
lc bir sözleşmenin imzalanmasına gerek duyulmuştur. 

Türkiye'nin de taraf olduğu, «Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesi» ne özü iti
bariyle uygun düşen 'bu Sözleşme, 'başlıca, yardımlaşma taahhüdü, yardımlaşmanın kapsamı, yar
dımlaşmanın reddi halleri, istinabeler, tebligat, yazışma yolları, yazışma dili, taleplerin şekli, ta
leplerin muhtevası, taleplerin yerine getirilmesi, tanık ve bilirkişilerin dokunulmazlığı, yardım
laşma giderleri, tazminat ve yol ile oturma giderleri, adlî sicil konularını kapsamaktadır. 
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Dışmled Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/61 
Karar No. : 3 

12 . 3 . 1974 

Yüil&dk Biaış&autfığa 

Türkiye Oumıhurayeti ile Yugoslavya Bosyalist Federatif Cumıhuniyeti arasında imzalanan Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma ıSözleşmesinin onıaylanmjasınm uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle, Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü ürerinde yapılan görüşmeler neticesin :1e, gerekçede belihıtiLen hususlar ve temsilcilerin. 
vermiş olduğu mütemmim malûnıatlar, Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş, mezkûr söz
leşmenin onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi 'buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Bursa 
C. Kulaklı 

İstanbul 
H. Ülntdn 

Niğde 
A. Yavuzalp 

B 

M. 

M 

i. 

ışkauv ekili 
Zonguldak 

Zeki Okur 

Ankara. 
S. Selek 

Çankırı 
. Ali Arsan 

îzmir 
§. Osma 

Sakarya 
Müftü oğlu 

Sözcü 
İstanbul 
R. Ülker 

Aydın 
M. Menderes 

Hatay 
S. Adalı 

Manisa 
N. Özıgür 

İmzada bulunanı 

II. 
Trabzon 

adı. 

Kadri Eyüboğlu 

Kâtip 
Konya 

A. Köiıbîidak 

Bursa 
M. Emekli 

İstanbul 
II. Aksay 

Nevşehir 
R. Üner 

Urfa 
N. Ak soy 

Millet Meclisi V(S. Sayısı :• 55) 
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Adalet Kamisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/61 
Karar No. : 7 

24 . 5 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet (Meclisine arzı Bakanlar Kurulun-
ea 18 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Türikye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Cezaî KJonularda Adlî Yardımlaşma ıSözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı», Komisyonumuza havale olunmakla ve Ilülcümet 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçe ve sözleşme metnini uygun ve yerinde mütalâa eden Komisyonumuz, tasarının aynen 
kabulüne karar vermiştir. 

Genel (Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işfbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 

Sinop 
I". Oğuz 

Adana 
0. Çihnk 

Kars 
Y. Bozkurt 

Başkanvekili 
istanbul 

D. Öztunç 

Ankara 
M. Alıcı 

Konya 
K. İmer 

Nevşehir 
M. Sabri Dörtkol 

Sözcü 
Çorum 

Y. Hatiboğlu 

Ankara 
t. Halikı Köylüoğlu 

'Mardin 
T. Oğuz 

Sivas 
7 . Bozatlı 

Kâtip 
Tunceli 

8. Yıldırım 

İstanbul 
î: Özbay 

Muş 
T. İleri Dikmen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Cezaî 
konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun hıdunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —• 8 Ekim .1973 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhııriyetli arasında Cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

18 . 2 . 1974 

Başbakan 
Bülent Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Necmettin Erbakan 

Devlet Bakam 
Orhan Eyuboğlu 

Devlet Bakam 
/. Hakkı Birler 

Devleit Bakanı 
Süleyman A. Emre 

Dışişleri Bakam 
Turan Gün,e§ 

Ticaret Bakam 
Fehim Adak 

Ulaştırana Bakam 
Ferda Güley 

Tinizin vo Tan. Bak. 
Orhan Birgit 

Adalet Bakam 
Şevket Kazan 

Maliye Bakanı 
Deniz Baykal 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 
Sclâhattin Cizrelioğlu 

Çalışma Bakam 
önder Sav 

İmar ve tak. Bakanı 
Ali Topuz 

Millî S. -Bakanı 
Hasan E. I§ık 

Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ 

Gümrük vo Tekel Bak. 
Mahmut Tü rkmenoğlu 

içişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk 

Bayındırlık Bakamı 
Erol Çevikçe 

Gıda - T. İL Bakanı 
Korkut özal 

iSanayi ve Tek. Bak. Enerji ve Talb. Kay. Bak. 
Abdülkerim Doğru Cahit Kayra 

İş. vo ICoop. Bak. 
Mustafa Ok 

Orman Bakam 
Ahmet Şener 

Gençlik ve Spor Bak. 
Muslihittin Y. Mete 
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TÜRKİYE CUMHÜRİYETt ÎLE YUGOSLAVYA SOSYALİST FEDERATİF CUMTOEtYBTÎ 
•ARASINDA CE£AÎ KÖNUDARÖA ADLÎ YARDIMLAŞMA. SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cum&ttrîyeti Bikümetî ile Ykıgoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti, 
Egemenlik, ulusal bağmısıaîılfc, hak eşitliği ve içişlerine karışmama ükfâerme dayanarak, cezaî 

. konularda adlî yardımlaşma ile ilgili sonraları ortaklaşa düzenlemek armsu ile aşağıdaki hususlar
da anlaşmışlardır : 

Madde — 1 

Yardımlaşma taahhüdü 

Âkit Taraflar, hu Sözleşmede öngörülen şartlar çerçevesinde, cezaî konularda adlî yardım
laşmada bulunmayı, karşılıklı -olarak taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Yardımlaşmanın kapsamı 

Cezaî konularda adlî yardımlaşma, adlî kovuş turnaya ilişkin karar ve belgelerin tebliğini ve 
bildirilmesini, kovuşturma evrakı ile ilgili işlem lerin yerine getirilmesini ve adlî sieil kayıtEaramı 
teati edilmesini kapsar. 

Madde — 3 

Yardımlaşmanın reddi hailleri 

1. Talep edilen Tarafça, siyasî nitelikte veya bunlara mürta/bit snelardaa veya, sadece as
kerî yükümlülüklerin ihlâline ilişkin suçlarla gümrük, vergi, iharç ve kambiyo alanlarına giren 
suçlardan sayılan fillere ilişkin olması halinde, yardımlaşma talebi reddedilebilir. 

2. Aşağıdaki fiiller, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen siyasî suçlardan veya bunlara 
mürtabit suçlardan sayılmayacaktır: 

a) Açık bir çatışmada işlenmiş olması hali dışında, teşebbüs ve iştirak de dab.il almak üzere, 
hayata kastetme; 

<b) Uluslararası çok taraflı sözleşmelerin hükümleri uyarınca kovufturma yükümlülüğü bu-
lunan suçlar. 

3. Talep edilen Tarafça, egemenliğine, güvenliğine ve kamu düzenine zarar verecek nitelik
te sayılan yardımlaşma talebi reddeddleSbilir. 

Madde — 4 

îstinafbeler 

1. Âkit Taraflardan her biri, sanıkların sor utturmalarının yapılması, tanıkların, bilirkişile
rin ve zarar görmüş tarafların dinlenmesi gibi kavuşturma işlemlerimin yerine getirilmesi ama-
ciyle, diğer tarafa istinabe evrakı gönderebilir. 

Talep edilen Taraf, istiinabeyi, kendi mevzuatı uyaranca yerine getirecektir. 
2. Eşyanın aranmasına veya eşyaya el konulmasına ilişkin istinabeler, aşağıdaki şartlar 

dahilinde yerine getirilir: 
a) istinabede belirtilen suç, suçluların iadesine imkân verecek nitelikte olmalıdır; 
b) İstinabenin yerine getirilmesi, talep edilen Tarafın mevzuatına uygun olmalıdır. 
13. Talep edilen Taraf, istenen dosyaların ve belgelerin onaylı örnek ve £otk>kopilerini gön

derecektir. 
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"Bir'istinabenin yarine getirilmesi için gönderilen şeyler, talep edilen Tarafın • bunlardan vaz
geçtiğini açıkça '••bildirmemesi baMn.de, Talep' edeni Ta/rafça, mümkün olan en kısa zamanda gerive-
ırilecektir. 

4. Talep edilen Taraf, görülmekte olan bir dava nedeniyle kendisi için gerekli bukınduğu 
hallerde, söz konusu şeylerin gönderilmesini erteleme hakkımı saklı tutar-• 

5. Talep edilen devlet-, talep eden devletin açık isteği üzerine, bu devlete, istİnalbenin yeri
ne getirildiğini tarih ve yer hakkında bilgi verecektin*. 

Talep edilen devlet kabul ederse, talep eden mahkemenin temsilcileri gibi, davaya taraf olan
ların temsilcileri de, gözlemci sıfatiyle, istinabenin yerine getirilmesinde hazır bulunabilirler. 

Madde — 5 

Tebligat 

•1. Bir Âkit Tarafın yetkili makamları diğer Âkit Tarafın adlî makamlarınca düzenlenen 
her türlü belgeyi, yürürlükte bulunan kendi us u'l ve kanunlarına uygun şekilde tebliğ edecek
lerdir. 

2. Tebligatın yapıldığı, talep edilen Taraf makamının, .yürürlükteki kendi usul ve kanunları
na ııygun şekilde tanzim edeceği ve üzerinde t a r ih ile muhatabın ve tebligatı yapmafclıa görevli 
memurun imzalan bulunan bir mazbata veya, tebligatın yapıldığını, şeklini ve tarihini belir
leyen bir şahadetname ile ibelgölen'dirilecektir. 

Talep edilen Taraf, tebliğ mazbatasını veya şahadetnameyi, tebligatın -usulüne uygun ola
rak yapıldığını belirten bir belge ekinde, talep eden Tarafa gönderecektir. 

3. 'Tebligat yapılamamış ise, -talep edilen Taraf, talep eden Tarafa, bunun nedenini bildire
cek ve aynı zamanda, belgeleri de iade edecektir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, zor kullanmak si'zm, diploması veya konsolosluk memurfan 
aracılığı ile, kendi uyruklarına tebligatita bulunma hakkını saklı tutar. 

Madde — 6 

Yazışma yolları 

1. Adlî yardımlaşma talepleri diplomasi yo İTI île gende rilecektitr. 
2. (Diplomasi yolu, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yugoslavya Sosyalist Federa

tif Cumhuriyetindeki Cnımhuriyetler ve özerk iSosyaîlist Bıölgeiler Adalet sekreterlikleri arasın
da, taleplere ve diğer belgelere ilişkin olarak, doğrudan doğruya yazışma imkânını ortadan 
kaldırmaz. 

3. Âcil durumlarda, talep eden devletin yetkili adlî makamları, istinabe evrakını, talep edilen 
devletin yetkili makamlarına doğrudan doğruya gönderebilirler. 

Madde - 7 

Yazışma dili 

Adlî yardımlaşma talepleri, talep eden devletin dilinde veya dillerinden biri ile yazılır. 
Ancak, bu taleplere ve bunlara ekli belgelere, talep edilen devletin dilinde veya dillerinden 

birinde veya, fransızca dilinde yapılmış onaylı çevirileri iliştirilecektir. 
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Madde - 8 

Taleplerin şekli 

1. Adlî yardımlaşma talepleri ve bunlara ekli belgeler^ yetkili nnakamm imza ve müh ürünü 
taşıyacak veya, söz konusu makam tarafından geçerliliği !belirtile.cektir. IBu belgelerin tasdiki 
ıgerekmez. 

2. Adlî yardımlaşma taleplerinin şekli, talep eden Tarafın mevzuatına bağlıdır. 

Madde - 9 

Taleplerin muhtevası 

1. Adlî yardımlaşma talepleri, aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir : 
a) Talep eden ve talep edilen makam; 
b) Talebin konusu ve niteliği; 
c) Sanığın veya malhkûmun adı, uyruğu ve işlenen suç. 
2. Ayrıca, aşağıdaki bilgiler de verilecektir : 
a) Tebligatlarla ilgili olarak : 
—' Tebliğ edilecek kararın veya diğer 'belgeledin niteliği; 
— Muhatabın adı, adresi ve kimliğini saptamaya yarayacak mümkün olan diğer bilgiler; 
— Mulhatabm davadaki Sıfatı. . . . . . . . 
b) İstinabelerle ilgili olarak : 
—• Suçlamaya ilişkin bilgiler ve olayların özet hikâyesi; 
—• Meselenin teferruatı ve talep edilen Tara 'a düşen görev hakkında ayrıntılı tüm bilgiler. 
3. Tebligatın yapılması için bir tarih saptanmışsa, belgeleri, talep edilen Tarafa, bu tarihten 

en az 60 gün ön'ee gönderilecektir. 

Madde - 10 : • 

Taleplerin yerine getirilmesi 

1. Talep edilen Taraf adlî yardımlaşma talebini yerine getiremiyorsa, nedenlerini de belirte
rek buntlan, talep eden Tarafı süratle haberdar edecektir. 

2. Talep edilen makam yetkili değilse, adlî yardımlaşma talebini yetkili olan makama ilete
cektir. 

Madde - 11 

Tanık ve bilirkişilerin mahkeme iönüne çıkmaları 

il. Talep eden Taraf, 'bir tanık veya bilirkişi ıin kendi yargı makamları önüne şahsen çıkmasını 
özellikle gerekli buluyorsa, tebligatla ilgili celpnameye ilişkin isteminde bu hususu belirtecektir. 
Talep edilen Taraf, hu tanık veya bilirkişiyi mahkemeye davet edecek ve alınacak cevabı, talep 
eden Tarafa bildirecektir. 

Tebliğ edilmesi talebinde bulunulan celpname/e icabet etmeyen tanık veya bilirkişi, şöz konu
su celpnamede ceza ihtarları 'bulunsa dahi, talep eden Tarafın ülkesinde, sonradan bu ülkeye ken
di rızasıyle •gitmesi ve usulüne uygun şekilde yeni len celp edilmesi halleri dışında, hiç'bir cezaya 
veya 'baskı tedbirine konu olamaz. 

2. Celpnamede, verilecek tazminatın yaklaşık tutarı ile ödenecek yolluk ve ikamet giderleri 
belirtilmelidir. 
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Madde - 12 

'Tanık ve bilirkişilerin do-kunulnıazlığı 

!l. Bir celpnameye ieabet ederek talep eden devletin adlî Makamları önüne »çıkan tanık veya 
bilirkişi, uyruğu ne olursa olsun, talep edilen devletin ülkesinden ayrılmadan önceki fiilleri veya 
mahkûmiyetleri nedeniyle, talep eden ülkede kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz ve kişi
sel hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz. 

2. Bu maddede öngörülen dokunulmazlık tanık veya 'bilirkişinin, orada bulundurulmasına adlî 
makamlarca artık gerek görülmediği ve ülkeyi terketme imkânına safhip olduğu andan itibaren 
'15 gün içinde ülkeden ayrılmadığı veya, bu ülkeye tekrar döndüğü takdirde öon bulur. 

iMaıdde — 13. 

Yardımlaşma "gMerleıri 

il. Talep edikten tanaf, böriciışilterin masrafkırı ve ücretleri dışımda ibaı (Sözleşme uyarında yapı
lan iadlî yardımflaşmıa sonucunda ortaya çıkan gideırterıkı lödeınmeısüınii (isteyemez. 

2. Ta'liep edilen taraf, foMffkişil'erin masrafları vıe lücretleni içıkı bâr 'avans isteyebilir. 

Madde — 14. 

Tazminat ile yol ve iıkamıet güderleri 

1. Tanık veya Mirıkişdye, talep edeaı tacrafça verilecek fenıikmt ive kendisine ödenecek yol ve 
ikamet iğiderfıeni, 'bu k.imsendın likamiefcgâıhının Iralutmduğu yerden aıta'baıteın hes&pilıanacıak ve eaı &z, 
mialhkemıetsi fâruüne çakacağı ülkede yürürlükte !buhrnjan tarif eler ve yönetnıjelikler veya mevzuatça 
lönigömdien .müspetlerle eşit tuıtıulacıaktır. 

2. Taflep eden devlet, tanık veya fokirîrişi istekte bulunduğu takdirde, kendiisin'e, voltluk ve 
ikamet giderleri için fbir (avans vtereeektir. 

Madde — 15. 

Adlî Biçil . 

1. Akıt Tıaraıfiilaı*, IbiıtinAn adlî mal«iiiniliarınöa: diğerkıkı uyrukİMi aıleybine verülm% ve kendi 
ül'kesıündekü iadlî sicile işlenmiş malıkıımiyet taarıartıaırı itaaikkında karşılıkla 'bdiligi verir/ler. 

2. CBu bubiler, her taltı ayda, ıfoîr, diploması yolu ile 'gönderilir. 
3. (Bu bii%iıLenkı, diğer Akıt Tarafuı diline veya diHieııinden birine Ç'evkUjskukı yapılması igerefcli 

değildir. 
4. Akut Taraflar, iad'lî inııafcanrlıarının talebi üzerine, adli sicil lörme/kleniinii İMrbirlerkıe verirler. 

GMJadde — 16 

lihibar 

1. Akıt 'Ttaiîiaiıtordan (beıfciiri, ülkesinde suç işleyip kendi ülskesskıe dönen diğer devlet uyrukları 
hakkında Ikovuştuırma yapılması ie/m, diğer Tarafa aflıtbardıa bulmWbkık\ 

•2. Bu amaçla, onaylı ıçevârJLer, fotokopiler ve ilifbar konusu öuejlıa aCtgiüii diiğea* (bilgilere ilişkin 
(btOigıeler, ücretsliiz odlarak göndenklifr. 

3. Talep *edakaı Taraf, fcafep edeaı taraf a, talebine Süişkkı işlemler hakkında bitiği verir. 
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ıMadde — 17 

Yürüdüğe 'giriş 

Âkit Tara/flıanın hjerbiri, Ibu sMeşmonin yürüirl'iiğe .girmesi iç&n ikenidıi Aomyıasâ ıoınn öngördüğü 
âşlemfljeıröin. tatmıaımlllanmış olduğunu diğerine Mdirecidktar. IBu sMeşmie, laöz konusu hiEdlirimilieıiin so-
raunıeusuınuin yapıldığı tanilhii izleyen ikinci ayın birinci ıgünü yürürlüğe igir̂ ceiktmr. 

(Madde — 18 

iSIöaleşmteaıiin sünesi 

1. (Bu sıözleşmıe, ıbeliraiz bar süre için yapılmıştır. 
2. Âkit TaradSlardan herhiri, foenan sözleşmeyi fesihedebiir ve fesdih, feshin ihbarııııın diğer Âkit 

Tarafça latondığı tarihten altı ay sonra hüküm ftEadıe 'eder. 
Ankara'da, 8 Ekim 1973 tarihinde, Fransızca oteak ve çifit müsttıa haflüaıldıe düzen|lenm%tir. 

Türkiye 'Cumhuriyeti Yu!gos%vya teıyaMst İFedeırıatdtf 
Hükümeti adına Cuımhuriyeıti ladmm 

Taha Oarraı E. Kflijun 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 5 6 

Türkiye Cumhuriyeti İle Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhu
riyeti Arasında İmzalanan Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1 /62) 

T. C. 
Başbakanlık 25.2.1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Satjı: 71 -1730/1335 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif 
Gumhuriyeti arasında imzalanan Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile sözleşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
17 Kasım 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist 

Federatif Cumhuriyeti arasında Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi», iki ülkenin 6 Haziran 1934 ta
rihinde imzaladıkları «İadei Mücrimin Mukavelesi» nin yerini almaktadır. 

Hızla değişen dünya koşullarına, paralel olarak, son yıllarda, ikili ve çok taraflı uluslararası iliş
kiler gibi milletlerarası hukuk anlayışının ve ıbu arada, uluslararası kodifikasyon çalışmalarının kap
samının genişlediği de bilinmektedir. Bu gelişmeler, günümüzün ihtiyaçlarına gereği gübi cevap ve
remeyen ©ski anlaşma ve sözleşmelerin yenilenmesini veya, koşullara uygun ve değişik kapsamlı 
yeni anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye ile Yugoslavya arasında, 
yeni fodr «Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi» nin imzalanmasına da, 'bu anlayış içinde gerek du
yulmuştur. 

İyi ilişkilerde hukuk üstünlüğüne saygı ilkesine ve «Suçluların İadesine dair Avrupa Sözleşme
si» ilin özüne uygun düşen bu Sözleşme, başlıca, suçluları geri verme yükümlülüğü, iadeyi gerekti
ren ve gerektirmeyen fiil ve haller iade taleplerinin şekil ve muhtevası, tutuklama, iadesi gereken 
kimsenin ve eşyanın teslimi giıbi konularda, günümüzün gerek ve gerçeklerine cevap veren yeni ve 
ayrıntılı esasları kapsamıakjtadır. 

Dönem : 4 
Toplantı : 1 
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Koanisyoaıu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : İ/62 
Karar No. : 9 

3.4. 1974 

Yüksek B a ş k a c a 

Türkiye Cumhuriyeıtii (ile Yugoslavya Sosyaliat Federatif Cumhuriyeti arasınida imzalanan 
(Suçluların Oeri Verilmesi Sözleşmıesiniıı onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanıur tasarısı, 
iligili Rakatfulıik teımslcilerinıin iştiriaJkiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere eıdEdi. 

Tümü üzerinde yapılan uzun ıg'örüşmel'er neticesinde, geneikçedıe de sarahaten belinttüdiği üze
re, oiki ülke iarasında 6 Haziran 1934 yılında (imzalanmış ıbulunan «tade'i Müeriımin Mukavelesi» nin 
yerini almak v© günümüzün şartlarını dıa gözönüude bulun durmak sureitıiylıe hazırlanmış bulu
nan tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunaıraJk aynen kabul edılmiştlir. 

HavaHesi gereğince Adalet Kondisyonuna tevdi buyurulmalk üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Komisyon Başkamı Raşkaıiuvefeidi Sözcü 
Zonguldak Zonguldak istanbul 
C. Karakaş M. Z. Okur R. Ülker 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

ıBur&a 
M. Emekli 

istanbul 
C. Suer 

İmzada .bulunamadı. 

Mandisa 
N. Özgür 

Sakarya 
/. Müftüoğlu 

Ankara 
K. Kırfkoğlu 

Bursa 
C. Külâhlı 

ıtzmir 
Ş. Osma 

Nevşehir 
Ragıp Üner 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 

Ankara 
S. Selek 

İmzada (bulunamadı 

Hatay 
S. Adalı 

Manisa 
A. Balkan 

Mğde 
A. Yavuzalp 

Urfia 
* N. Aksoy 
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AJdateıt KoraÎByoaıu raporu 

24 . 5 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisimle arzı Balkanlar Kurulunca 
22 .2 .1974 tarihlinde kararlaştırılan «Türküye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti arasında imzalanan Suçların Gerifverilımesi Sözleşmesinıin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanım tasarısı», Komisyonumuza havale olunmaMa ve Hükümet temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde tetikilk ve /müzakere olundu. 

Gerekçe ve sözleşme metnini uygun ve yerinde mütalâa eden Kamıüsyonumuız, basarının aynen 
kabul edilmesine karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine ara eıdilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Kotmoöyonu Başkanı 
Sinop 

Y. Oğuz 

IKâtip 
Tunceli 

S, Yıldırım 

Ankara 
t. E. Köylüoğlu 

Kksnya 
K. tmer 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

Başkanvekili 
îstanlbul 

A. D. öztunç 

Akiana 
0. Çıttrık 

îstanlbul 
/. özbay 

Mardin 
T. Oğuz 

ıSivıas 
V. Bozath 

Sözcü 
Çorum 

Y. HaMboğlu 

Ankara 
M. AUcı 

(Kars 
T. Bozkurt 

Muş 
T . î. Dikmen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Suçluların 
geri verilmesi Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 Kasım 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Sosyallist Federatif Cumhuriyeti arasında Suçluların geri verilmesi Sözleşmesi» nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüklüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

(22 . 2 . 1974 

Barbakan 
Bülent Ecevit 

Devlet Bakanı 
Bağbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan 

Devlet Bakanı 
Orhan Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
/. Hakkı Birler 

Devleit Bakanı 
Süleyman A. Emre 

Adalet Bakanı 
' Şevket Kazan 

Millî S. B;akanı 
Hasan E. Işık 

İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
Turan Güneş 

Maliye Bakanı 
Deniz Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
Erol Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
Fehim Adak 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. Gümrük vo Tekel Bak. 
Selahattin Cizrelioğlu Mahmut Türkmenoğlu 

Gıda - T. H. Bakanı 
Korkut özal 

Ulaştırma Bakanı 
Ferda Giiley 

Çalışma Bakanı 
önder Sav 

•Sanayi ve Tek. Ba,k. 
Abdülkerim Doğru 

Enerji ve Taib. Kay. Bak. 
Cahit Kayra 

Turizm ve Tan. Bak. 
Orhan Birgit 

İmar ve İsk. Bakanı 
Ali Topuz 

Köy İş. vo Köop. Bak. 
Mustafa Ok 

Orman Bakanı 
Ahmet Şener 

Gençlik ve Spor Bak. 
MusUhittin Y. Mete 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUGOSLAVYA SOSYALİST FEDERATİF CUMHURİYETİ 
ABASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ SÖZLEŞMESİ 

Türküyle Cumhuriyeti Hükümeti ilie Yugoslav yıa Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti, 
Egıemlenlik ve •ulusal bağımsızlık, hak eşiiltliğli ve iiç!i§ûiecrdnııe karışmama ilkelerine dayanarak, suç

luların geri verilmesi ile ilgili sorunları ortaklaşa düzenlemek arzusu ille aşağıdalM hususlarda an
laşmışlardır : 

Madde — 1 

Suçluları gıeri verme yüldimlülüğü 

ÂkSıt Taradılar, <aşıağıdalki maddelerde önigörülen kural ve koşullar dahilinde, ülki Devletten bi
rlinin ülkesinde bulunan ve diğer Devlet Adlî ma kamlarında,, bir 'suçtan dolayı haklarında kovuş-
turmla yapılan veya mahkumiyet karlarının infazı içiin aranmaikta olan Ikişfillefrfi, karşılıkla olarak 
birbirlerine 'iade etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 2 

İadeyi ıgerıeiktiıren fiiller 

Aşağıda'M hıaller üladeyi gerektirir : 
la) Her ilki Akit Taraf kanunlarınca en az (bir yıl hürriyeti bağlayıcı nitelikte olan vıeya daha 

ağır Ibir ©ezayı (gerektiren faul veya füjller için; 
b) Bıı maddenin (a) fıkrasında öngörülen fiil veya fiillerle lilgüli olarak, talep leden taraf ül

kesinde ıen az laltı aylık vıeya daha ağır bir ©ezaya nılahkumiyet halinde; 
c) İade (la)-ve (b) fıikraları uyarınoa kabul edilirse her iki Devlletin karşılıklı mevzuatımda 

hürriyeti yökeden bir ©ezayı gerektirmesi şartıyle bu fıkralar uyarınca iade konusu sayılmıayaJbli-
leedk fiililer için de, keza aynı anda veya daha so nra, iade kabul edilir. 

Madde — 3 

ladenin reddi hıalherti 

•Aşağıdaki hallerde 'iade kabul edilmez : 
a) ladesi listıenıen fcişji talep ledilen taraf uyruğu ise; 

b) Suç, talep edilen DevM ülkesinde işlenmiş isle; 

c) ladesi istleıüen kişi hakkında, talep edilen Devlette ademî takip, men'i muhakeme, mahkû
miyet veya beraat k a r a n verilmiş lise; 

d) ladesi istenen kişi, iadeyi gerektiren fiilden dolayı üçüncü bir Devlet ülkesinde daha öncıe 
mlahkûm olmuş veya beraat etmiş tisle; 

e) İadeyi gerektiren suç her iki Devletin de ülkesi dışında İşlenmiş ise ve, talep •edilen tarafın 
mevzuatı,, ülkesi, dışında işlenmiş bu tür suçlar için kovuşturma açılmasına müsaade etmiyor lise; 

f) İade talebi alındığı sırada kaımu davası veya ©eza, Âkit Taraflardan birinin veya diğeranin 
mevzuatı uyaranca zamanaşımına uğramış ise; 

g) Bir af nedeniyle, iadesi istenen k%i hakkındaki mahkûmiyet kararı infaz edüJtmdyor dsie; 
ıh) Âkit Tarafların herhangi birimlin mevzuatı uyarınca iadeyi gerektiren fiil, zarlar gören kim

senin şikâyeti üzerine kovuşturulabilir nitelikte bir suç teşkil ediyorsa. 
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Madde — 4 

Siyasî suçlar 

1. İade talebine konu olan fiil, talebedilen Tarafça, siyasî nitelikte veya 'buna mürtelbit bir 
suç sayıldığı takdirde, iade kabul edilmeyecektir. 

Âkit Taraflar, bir kimsenin münhasıran ırk, din, milliyet veya siyasî düşünce mülâhaızasıyle, 
kovuşturulması veya cezalandırılması için, adi bir isuçtan dolayı iadesini talebetmıeyecekleri hu
susunda mutabıktırlar. 

2. Aşağıdaki fiiller, bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen, (Siyasî nitelikte veya bunlara 
mürtelbit suçlardan sayılmayacaktır: 

a) Açık bir çatışmada işlenmiş olması hali dışında, teşebbüs ve iştirak de dahil olmak üzere, 
hayata kastetme; 

b) Uluslararası çok taraflı sözleşmelerin hükümleri uyarınca kovuşturma yükümlülüğü ıbulu-
nan suçlar. 

Yukarıda sayılan hallerde, 1 nci madde uyarınca suçluları geri verme yükümlülüğü vardır. 

Madde — 5 

Askerî suçlar 

İade talebine konu olan'suç talebedilen Tarafça, münhasıran askerî yükümlülüklerin ihlâline 
ilişkin sayılıyorsa iade kabul edilmez. 

Madde — 6 

Malî suçlar 

1. Gümrük, vergi, harç ve kambiyo alanındaki suçlar için iade kabul edilmez. 
2. Bununla beraber, Âkit Taraflar, Nota teatisi suretiyle, yukarıda anılan suçların tama

mı veya bir kısmı için, bu Sözleşmede öngörülen şartlar dahilinde iadenin kabul edilmesi konu
sunda anlaşabilirler. 

Madde — 7 

Aynı fiiller dolayısıyle kovuşturma yapılması 

İadeyi -gerektiren fiil veya fiillerle ilgili olarak talebedilen Taraf ülkesinde ıbir ceza davası 
görülmekte ise, iade reddedilebilir. 

Madde — 8 

Giyaben verilen kararlar 

İadesi istemen kimse hakkında gıyaben verilmiş bir karar söz konusu ise, iade, bu kimsenin gö
rülmüş olan ceza davasının yenilenmesi hakkına sahilb olması kaydıyle kabul edilir. 

Madde — 9 

ölüm cezası 

İade talebine konu olan fiil, talebeden Tarafın mevzuatı uyarınca ölüm cezası ile cezalandırılı
yor ve talebedilen tarafın mevzuatınca aynı fiil için bu ceza öngörülmüyor ise ölüm cezasının ve
rilmemesi ve infaz edilmemesi kaydıyle iade kabul edilecektir. 
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Madde — 10 

Yazışma yolları ve dili 

1. İade talebi yazılı olarak ve diplomasi yolu ille yapılacaktır. 
2. İade talepleri, talebeden Devletin dili veya dillerinden ıbiri ile yazılır. 
Ancak, söz konusu talep ile eklerine, talebedilen Devletin dilinde veya dillerinden birinde ve

ya, Fransızca dilinde yapılmış onaylı çevirileri iliştirilecektir. 

Madde — İ l 

Taleplerin muhtevası 

1. İade talebine ilişkin dosya aşağıdaki belgeleri ihtiva etmelidir. 
a) Mahkûmiyet öncesi safhada : 
— Talepname; 
— Sanık hakkında çıkartılmış tutuklama müzekkeresi veya aynı nitelikte herhangi bir belge; 
— Suçun- işlendiği tarihi, yeri ve ortamı açıklayan ve suçun kanunî vasfını belirten bir belge 

ile gerek görülüyorsa ve bilgi mahiyetinde olarak, savcı veya hâkim tarafından hazırlanmış ve 
onaylanmış tutanaklar; 

— Talebedilen fcişinin kimliğini belirten belgeler ve mümkün ise, nüfus kaydı örneği ve sanığın 
eşkâline dair diğer belgelerle fotoğrafı ve parmak izi fişi, 

b)- Mahkûmiyet halinde, mahkûmiyet kararı henüz kesinleşmemiş ise; 
— Talepname; 
— iSanık hakkında çıkartılmış tutuklama müzekkeresi veya aynı nitelikte herhangi bir belge; 
— Mahkûmiyet kararı ; 
— Talebedilen kişinin kimliğini belirten belgeler ve mümkün ise nüfus kaydı örneği ve sanı

ğın eşkâline dair diğer belgeler ile fotoğrafı ve parmak izi fişi; 
— Müsnet suça uygulanan kanun maddelerinin metinleri. 
c) Eeskıleşmiş bir maihkûmiyet kararı mevcut ise: 
— Talepname; 
— Hükmün kesinleşmiş ve kabili tenfiz olduğunu gösterir gerekçeli mahkûmiyet kararı; 
— Talebedilen kişinin kimliğini belirtir belgeler ve mümkün ise sanığın nüfus kaydı örneği ve 

eşkâline dair diğer belgeler, fotoğrafı ve parmak izi fişi; 
— Suça uygulanmış olan kanun maddelerinin metinleri. 
2. Yukarıdaki fıkra uyarınca gönderilen belgeler eksik ise, talebedilen Taraf ek bilgiler iste

yebilir. Diğer Taraf, bu talebi en geç bir ay içinde yerine getirecektir. Bu süre Âkit Taraflarca ge
çerli nedenlerle uzatılabilir. Uzatma bir ayı geçemez. 

Madde — 12 

Alınacak tedbirler 

Âkit Taraflar, iade ile ilgili bilgi ve belgeler gönderildiği takdirde, iade işleminin tamamlan
masına kadar, iadesi istenen kişinin aranması ve tutuklanması da dahil olmak üzere, gerekli her 
türlü tedbiri almayı taahhüdederler. 

Madde — 13 

Geçici tutuklama 

1. Âkit Taraflar, âcil durumlarda, iade talebi dosyası gönderilmeden önce, aranan kimsenin 
geçici olarak tutuklanmasını isteyebilirler. 
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Geçici tutuklama talebinde, tevkif müzekkeresi veya aynı nitelikte herhangi bir belge veya 
aranan kişi hakkında bir kararın mevcudiyeti ve işlenen suçun cinsi, tarihi ve yeri ile aranan kim
senin kimliği hakkında elde bulunan tüm bilgiler gösterilecektir. 

2. Bu talep, talebedilen Devlet makamlarına ya diplomasi yolu ile ya da doğrudan doğruya 
posta veya telgrafla veya, INTERPOL aracılığı ile veya yazıya çevrilebilir şekilde veya talebedi
len Devlet yetkili makamlarınca uygun bulunan herhangi bir vasıta ile gönderilebilir. 

0. Talebedilen Taraf geçici tutuklamaya ilişkin gerekli işlemleri yapacak ve diğer Tarafa, en 
seri vasıta ile, tutuklanan kimsenin, 11 nei maddede söz konusu olan belgeler gönderilmediği 
takdirde, tutuklamayı izleyen 40 gün içinde serbest bırakılacağı hususunu belirterek, alman so
nuçlardan bilgi verecektir. 

Geçici tutuklamanın süresi 40 günü aşamaz. Gerekli görülen hallerde ve talebeden Tarafın is
teği üzerine, geçici tutuklama 20 günü aşmamak kaydıyle, uygun bir süre için uzatılabilir. 

4. iade talebi dosyasının öngörülen süre içinde gönderilmesi halinde, geçici tutuklama, talebe
dilen Devletin yetkili makamları iade konusunda bir karara varıncaya kadar devam eder. Söz ko
nusu tutuklama, bu kimsenin iade edileceği ana kadar devam edecektir. 

5. Serbest bırakma, iade talebi dosyasının öngörülen sürelerin bitiminden sonra gelmesi halin
de yeniden tutuklamaya veya iadeye engel teşkil etmez. 

Madde — 14 

Tutuklama 

İadesi istenen kimse iade talebi dosyasının gönderilmesi üzerine, talebedilen Devletin yetkili ma
kamları iade konusunda bir karara varıncaya kadar ve iade kabul edildiği takdirde, teslim edilin
ceye kadar tutuklu bulundurulacaktır. 

Madde — 15 

ladesi istenen kimsenin teslimi 

1. Talebedilen Taraf, iade talebi konusundaki kararını, talebeden Tarafa bildirecektir. 
2. İade kabul edildiği takdirde, talebedilen ^Taraf talebeden Tarafa, iadesi istenen kimsenin, 

teslim edileceği yer ve tarih ile tutuklu bulunduğu süreyi bildirecelctir. Talebeden Tarafın rıza 
göstermesi hali dışında, tebliğ ile iadesi istenen kimsenin teslimi tarihleri arasındaki süre, en az 
on gün olmalıdır. 

0. İadesi istenen kimse, tespit edilen tarihte teslim alınmadığı ve talebeden Tarafça, tespit 
edilen tarihi takibeden iki gün içinde, en fazla 15 günlük bir tecil talebinde bulunulmadığı takdir
de, serbest bırakılır. 

4. Talebeden Taraf, yukarıda belirtilen şekilde serbest bırakılan kimsenin aynı suçtan dolayı 
iadesini tekrar istediği takdirde, talebedilen Taraf iadeyi kabul etmeyebilir. 

5. İade edilen kimsenin firar ederek talebedilen Tarafın ülkesine dönmesi, bu Sözleşmenin 11 
nei maddesinde öngörülen belgelerin tekrar gönderilmesi gerekmeksizin yeni bir iade talebine konu 
olabilir. 

Madde — 16 

Taleblerin taaddüdü 

1. İade, aynı veya değişik fiillerden dolayı, birçok Devlet tarafından birlikte istenirse, ta
lebedilen Taraf, bütün şartları ve özellikle iadesi istenen kimsenin uyruğunu, suçun işlendiği yeri 
ve ağırlığını ve iade taleplerinin tarih sıralarını gözönünde tutarak, serbestçe karar verir. 
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2. Talebedilen Taraf, yukarıda öngörülen durumda iadeyi kabul ederken, talebeden Tarafa, 

iade edilen kimseyi birlikte iadeyi talebetmiş bulunan üçüncü bir Devlete teslim etme yetkisini ta
nıyabilir. 

Madde — 17 

Teslimin ertelenmesi veya şartlı teslim 

1. Talebedilen Devlet ülkesinde, iadesi istenen kimse hakkında, iade talebine konu olandan 
başka bir suç nedeniyle kovuşturma yapılmakta veya mahkûmiyet kararı bulunmakta ise, talebedi
len Taraf, iade talebi konusunda alacağı kararı müteakip bu kimsenin teslimini, yapılan kovuştur
manın sonuçlanmasına veya cezanın çekilmesine, affedilmesine veya kaldırılmasına kadar erteleye
bilir. 

2. Teslimin ertelenmesi, talebeden Devlet bakımından, davanın zamanaşımına uğramasına se-
bebolabilecek veya, cezaî kovuşturmanın gelişmesini ağır şekilde engelleyebileeekse veya özel şart
ların gerektirdiği hallerde, talebedilen Taraf, gerekçeli talep üzerine, iadesi istenen kimseyi ko-
vuşturıma işlemlerinin yapılabilme'si ve muhtemel bir mahkûmiyet kararının verilebilmesi için, ge
çici olarak teslim edebilir. 

3. Teslim edilen kimse talebeden Devlet ülkesinde tutuklu bulundurulacak ve en geç, teslim ta
rihini izleyen üç ay içinde talebedilen Tarafa geri verilecektir. 

Madde — 18 

Dava sonuçları hakkında ıfoilgi verme 

1. İadesi 'istemen kimsenin teslim edildiği Âkit Taraf, diğer tarafa, bu kimse aleyhine yi'u-ü-
tüll«eaı cezaî kovuşturmaımm sonuçları hakkında Siliği verecektir. 

2. Mahkûmiyet Ihaikıde, Ikesâınletşmiiş mahkeme kararının onaylı bir örneği diğer Âkit Tarafa 
g-önderilecekıtdır, 

Madde — 19 

Hususilik ikaıidesdı 

1. lAişağidaJİd. foıaller duşunda, iade «dillen kimse, 'teslim, edilmeden önce işlenmiş ve iadeye konu 
olandan faaşfea bir suçtaın dolayı, komştarnuaya taSbli tutulamaz, mulhakame ödüenuez, Ib'iır cezamın 
imtfîazı iiıcdın tutmiküıattiıamıaz, kişisel ıhürriyeti hıemhamgi Ibir şekilde kımtlaınıamıaz veya üçüncü bir Devlete 
teslsm eıcfiileımıeız; 

ıa) İade ©dilen kimse, hürriyetine kesin olanak kavuşmıaisıaıı izleyen 30 gün zarfımda iadeyi 
taillep eden Devlet lüillkesini Ijenketmez dişe; teslim edilen kiimısenin, kendi AnaldeöS; dışındaki neden
lerle, Ibu Devletin ülkesiıni terketımediği süre, Ibu .mıeMıe dıaChdl dıeğfiMir. 

ıb) Bu kimse teslim ledüdilğü Devletimi üîllkesdnıe 'ortayı ıberlk ettüktıen sanıra üşendi nzaısı ile tek-
naır döttmlig üs©; 

c) Talep edilen Devlet, (buma laıçıkca rıza göstermiş üs©. 
2. iTaflıep êden tanaf teslmıden lömce işlenımiiş ve iadeye ıkbmı olamdaın b^kıa ıbir isuiçtam dolayı, 

kovuşturmıa ytapıilmjaısı veya Ibir cezanın infazı içim talep ledilem tıanatfuı ımüsajadesll isteındiği tıaıkdiırde, 
talep ©den tianaif, ıbu közleşmemin 11 oı-ci omaddesimde ön'giöırül'en işlemıe uymakla ve talepnaımieye ilade 
ediülen ildmaisıenin ikomu iolduğu işlemler ve kendisinıe -tiafep letcLüliemj Dievfete saivranimıaısını göndeırebilımıe 
imkânının tanındığı hakkındaki beyanlarını havi bir 'adlî tJutanıagı lekülemeıklle 'yükümilü.düır. 

Millet Meclisi i (S. dayısı : 56) 
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Madde — 20 

Üçüncü 'bir Devlete yenliden iade 

1. İade edilen 'kimsenin bir üçüncü Devlete teslim edilmesi için, talep edilen Tarafın muvafa
kati istendiğinde, taJLop edem Devlet, üçüncü Devletin talepnamesini, eldi ibütün (belgelerle birilikte, 
talep edilen Devlete fgfoııdeıneöektir. 

2. Yukarıda ıbelirtilem dııınımda iğimde,!-®] en talepnamıoye iade edileni kimsemin konu olduğu 
işlemler ve (kendisime talep edilen. Devlete savunmasını ıgömdeiretbiilme imkânınım tanındığı haıkkın-
dakii Ibeyanlkurını 'havi bir iadlî tutanak ekHIemecektiır. 

Madde — 21 

Suçun vasfının 'değişmesi 

ıSuç teşkili eden ıfüillin vasfı idava sırasında değişirse, iade edilen Ikimısıenin ıkovuştııralajbilmıesi 
veya mulıaikeıniıo ledilelbilınıeısi .ancak, /başka şekilde vasıflandırılan suçum temel unsurlarınım ela, iade
ye !koou olmıaisı (balkıde mlüımkündür. 

Madde — 22 

Eşyaların teslimi 

1. Talep edilen Taraf, talep eden Tarafın isteği üzeırinje aşağıdaki eşya ve ıkıynıetflıoııi, kendi mev
zuatınım müsaade ettiği ölçüde, zıapt ve tasHim .edecektir. 

ıa) iSuç'un işilıennıeslimde kuliamılimış veya delil teşkil edinilecek, 
b) ıSuç net&cesinde elde edilmiş olup iadesi istemen kimisemim tutuklandığı anıda zimmetlinde 

[bulunan veya daha sonra ortaya çıkam veya, 
c) ISuç neticesinde leılde edilmiş eşya ikarşılığımda tamiki olunanı. 
ıSöz iconusıı eşya ve kıymetler, iade edilen kişi ile (binlikte veya, ıbu mümkiin olmadığı takdir

de, sonradan teısılliım edilir. 
2. Bu mıaddenin 'birinci Merasında belirtilen eşya ve ıkıymıetler, istianen kimsenin ölmesi veya 

kaçması nedeniyle fcaibul 'edilmiş iademin 'gerdekle jmıeımesi 'halinde daihi, teisillim /edilir. 

0. iEşya veya ıkıymetlerin teslimi, ömıemfli mıamıaıfiları ıgereıktiriyoırsa, îbıı mıasnaflaır, tallcp eden 
Tarafça ödenir. 

4. Talep eden Taraf, görülmekte olan bir dava medeniyle, bu muadelenin 1 mci bendinde belirıtiem 
cışya ve kıymetlerdin teisUrmüınıi 'geçici olarak leırteleyeihilir veya, geri verilmeleri kaiydıyle teslim ede
bilir. 

5. iAneak, talebedilen Tarafın veya talebedilen Taraf ülkesinde bulunan üçüncü şahısların 
belirtilen eşya ve kıymetler üzerindeld müktesep hakları saklıdır. Bu tür hakların varlığı halinde, 
kovuşturma sona erince, söz konusu eşya ve kıymetler en kısa zamanda ve meccanen, talebedilen 
Tarafa iade olunacaktır. 

Madde — 23 

Transit 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğer Tarafın talebi üzerine üçüncü bir Devlet tarafından söz 
konusu Tarafa teslim edilen kimsenin kendi ülkesinden transit olarak geçmesine müsaade eder. 

Talepnameye suçun, bu Sözleşme uyarınca iadeyi gerektirecek nitelikte olduğunu gösterir bel
geler eklenecektir. Ancak, 2 nci maddedeki, cezanın süresine ilişkin hükümler gözönüıule tutulmaz. 

2. Talebedilen Taraf, kendisine en uygun gelen ulaştırma araclarıyle ve şartlarla transitin ya
pılmasına izin verir. 

Millet Meclisi j($. iSayisı : 56) 
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3. Talebedilen Taraf vatandaşlarının ve kendi ülkesinde haklarında kovuşturma yapılan veya 
cezasını çekmekte olan kimselerin transit geçmelerine izin vermeye mecbur değdldir. 

Madde — 24 

Masraflar 

1. İade edilen kişinin teslimine kadar, talebedilen Taraf ülkesinde yapılan masraflar bu Taraf
ça ödenım 

2. Transit geçiişe ilişkin masraflar talebeden Tarafça ödenir. 

Madde — 25 

Tasdikten muafiyet 

Bu Sözleşme uyarınca düzenlenen talepnameler ve bunlara ekli belgeler, yetkili makamın imza 
ve mührünü taşıyacak, bu makam tarafından geçerlikleri belirtilecektir. Bu belgelerin tasdiki 
gerekmez. 

Madde — 26 

Yürürlüğe giriş 

Âkit Tarafların her biri, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için kendi Anayasasının öngördüğü 
işlemlerin tamamlanmış olduğunu diğerine bildirecektir. Bu Sözleşme, söz konusu bildirimlerin 
sonuncusunun yapıldığı tarihli izleyen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

Madde — 27 

Sözleşmenin süresi 

1. Bu Sözleşme belirsiz bir süre için yapılmıştır. 
2. Âkit Taraflardan her biri, her an Sözleşmeyi feshedebilir ve fesih, feshin ihbarının diğer 

Âkit Tarafça alındığı tarihten a'ltı ay sonra hüküm ifade eder. 
Ankara'da 17 Kasım 1973 tarihinde Fransızca olarak, çift nüsha hainde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

Taka Garım Edvard Kljun 

Millet Meclisi ı'(ıS. Sayısı : 56) 





Dönem : 4 
Topiaatı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 3 Arkadaşının, 5680 Sayılı 
Basın Kanununun 29 . 11 . 1960 Tarihli 143 Sayılı Kanunla De
ğişik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Başkanlığı 

Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /122) 

10 . 1 . 1974 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 

5680 sayılı (Basın Kanununun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi 'hakkındaki kanun teklifimiz 
gerekçesiyle ıbirlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

'Balıkesir Milletvekili Çanakkale Senatörü Kars Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Sadullah Usumi İmadettin Elmas Doğan Araslı O. Orhan Çaneri 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın 33 ncü (maddesinde cezaların şahsî olması kuralının gerekçesi Anayasa vazıı ta
raf midan §u şekilde ifade edilmektedir: 

«insanları 'başkalarının fiilinden dolayı cezalandırmıaya cüret ledebilen totaliter rejimlerin 
insanlığa getirdiği açık tecrübelerden sonradır ki, ibir kimsenin yalnız kendi fiil veya ihmalin
den sorumlu 'ola'bileceği esasının Anayasalarda yer alması lüzumu (bilhassa hissedilmektedir. 
Esasen hu kaidenin Anayasaya konulması sayesinde, hasın davalarında yazı veya karikatürün 
'müellifinden haiberin vericisinden gaıyrı kimselerin .(ıGazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin) rast-
gele cezalandırılmasını derpiş eden kanun hükümleri hertaraf edilmiş olacaktır.» 

Anayasanın metni ve bu açık gerekçe karşısında Basın Kanununun 16 ncı maddesinde yer 
alan yazı işleri müdürlerinin kusurları aranmadan sorumlu tutulmaları hükmü muhafaza edilemez. 

Gerçekten ceza mevzuatımızda genellikle mehaz teşkil eden İtalyan Ceza Kanununda mevcut 
benzer (hüküm cezaların şahsiliği kuralına aykırı görülerek şiddetle eleştirilmiş ve 1958 tarihli 
kanunla değiştirilerek maddî ve manevî iştirak dışında yazı işleri müdürlerinin sorumluluğu tak
sir esasına istinat ettirilmiştir. Ancak bu değişiklikte de kusurun İbir derecesi olan taksir farazi 
olarak kalbul 'edildiğinden eleştiriler devanı etmiş ve 1969 yılında Leone Hükümeti tarafından ge
tirilen 'genel ibir tasarı vesilesi ile Senato komisyonu ilgili maddenin şu şekilde değiştirilmesini 
önermiştir: «Yazarın sorumluluğu mahfuz kalmak üzere ve iştirak hallerinin dışında, mevkute
nin ımüdürü veya yardımcısı kendileri tarafından yöneltilen mevkutenin münderecatında denetimi 
ühmal etmek suretiyle, (basın yoluyle işlenen suçun işlenmesini engellemezlerse taksiri yüzünden ce
zalandırılırlar. 

Yukarıdaki mülâhazalar, Anayasanın açık hükmü ve ceza hukuku prensiplerinin uygulanmasın
da eşitlik kuralı muvacehesinde, Basın Kanununun 16 ncı maddesindeki değişiklik ile yazı işleri 
müdürlerinin cezaî sorumlMuğu teksire dayanan ayrı bir fiile ve sulbjektif kusurluluğa dayandı-
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olmaktadır. Bu, değişikliğin taıbiî sonucu olarak oıbjektif ve başkasının fiilinden ısorumluluk esa
sına ıgöre mahkûm edilmiş yazı işleri müdürlerinin cezaları T. C Kanununun 2 nci maddesindeki 
esasa göre infaz edilmeyecek, infaz safhasmdakiler ise serbest bırakılacaklardır. Bu durumdaki 
meslek mensuplarının hürriyetlerine kavuşturulmaları suretiyle mağduriyetlerinin önlenmesi için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirlerin âcil olarak alınması hilhassa temenni olunmaktadır.. 

içişleri Kamiisyomu Başkanlığı tezkeresi 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 3 . 4 . 1974 

Esas No. : 2/122 
Karar No. : 2 

Yüksek Bafkajı3i|ra 
Balikesir Milletvekili ıSadulliah Usumi ve 3 arkadaşının, 5680 sayılı 'Basın Kanununun 29.11.1960' 

tarihli 143 sayılı Kanunla değişik 16 nci maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair olan kanun teklifi, -teklif sahibi ve • ilgili ibakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komis
yonumuzda, görüşüldü; 

Tümü üzerinde yapılan müzakere neticesinde, teklifin gerekçesinde de belirtili niş olduğu üze
re, başkalarının fiillerinden dolayı cezalandırılmakta olan gazete yazıişleri müdürlerinin ceza-
laıiidırılim,alarını önlemek maksadıyle, 5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 11. . 1960 tarihli 143 sa
yılı Kanunla muaddeli 16 nci maddesinin, Anayasanın 33 ncü maddesiyle Ceza Hukuku prensip
lerinin ıışığı altında yeniden tetkikiylie, mezkûr maddenin tadiline mütedair >olarak hazırlanmış 
ibulunan teklifin, sadece suç Ve cezaya taallûk etmiş olması ve mevzuun Adalet Komisyonunun ih
tisası dahilinde bulunması muvacehesinde, cereyan eden müzakerede, Komisyonumuzca esasa gi
rilmesi uygun ıgörülnıeyerck, bahis konusu teklifin, İçtüzüğün 35 nci maddesinin 1 nci fıkrası ge
reğince, Adalet Komisyonunda görüşülmesi uygun (görülmüş ve (havalenin ıbuna göre düzeltilmesi 
için dosyamın Yüksek Başkanlığa sunulmasına mevcudun 'oybirliğiyle karar verilmiş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
İçel Milletvekili 
Hikmet Baloğlu 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 31 . 5 . 1974 
Esas No. : 2/122 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığı 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 3 arkadaşımın, 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1963' 

tarihli ve 143 sayılı Kanunla değişik 16 nci maddesinin değiiştiirilimeiSıime ve bir geçici1 madde ek
lenmesine dair kanun teklifi, komisyonumuza havale edilmekle ve Hükümet temsilcilerinin de iş
tirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifim 1 nci maddesindeki «Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hüküm
leri salklı kalmak üzere» ibareisi sorumun müdürlerin her zaman sorumluluğunu doğuracağından ve 
teklifin gayesine aykırı düşeceğinden metinden çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi (S. iSayısı : (59) 
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Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumluluk, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan 
kimseye aittir tarzında düzenlenen teklif metnine «veya karikatür» tâbiri de ilâve olummak sure
tiyle işlenen suçlar da cezaî sorumluluk kapsamına alınmıştır. 

Keza 1 nci maddenin birinci bendinde zikredilen «taksir» kelimesinin yerine, sorumlu müdür
lerin lehine olmak üzere «ihmal» kelimesinin ikamesi uygun görülmüştür. Aksi halde sorumlu mü
dürler her zaman taksirli sayılacaklardır. 

Ayrıca 1 nci maddenin birinci bendindeki para cezası, ağır para cezası şeklinde değiştirilımeık 
suretiyle sarahate kavuşturulmuştur. 

Kanun ıbütünüyle cezaî sorumluluğu düzenlediğinden; teklif metnindeki ceza sorumluluğu ta
biri yerine sadece «sorumluluk» tâibiri kullanılmış ve 1 nci maddenin üçüncü bendi yeniden düzen
lenmek suretiyle sarahate kavuşturulmuştur. 

Teklifin 2 nci -maddesiyle düzenlenen geçici maddedeki «Bir ceza ile kesin hüküm giymiş olan
larla» tarzındaki tâbirden «olanlarla» kelimesi yerine «sorumlu müdürlerle» ibaresi kullanılmak su
retiyle metin vuzuha kavuşturulmuş/tur. 

Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kahul edilmiştir. Keza kanun teklifinin öncelikle görüşül
mesi hususunun Genel Kuruldan istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işibu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
iSinop 

Y. Oğuz 

Kâtip 
Tunceli 

S. Yıldırım 

Ankara 
M. Alıcı 

Kırklareli 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ataçjün 

'Nevşehir 
M. Z. Tekiner 

C. 
Urfa 
Payda* 

Başkanvdkili 
İstanbul 

A. D. öztunç 

Adana 
0. Çıtınk 

Ankara 
Muhalifim 

Söz lıakkım mahfuzdur 
1. H. Köylüoğlu 

(Muş 
T. î. Dikmen 

Samsun 
H. Özalp 

İmzad a ıbulunanı adı. 

Sözcü 
Çoruim 

Y. Haiıboğlu 

Adana 
B. Koksal 

İmzada bulunanı adı. 

İstanbul 
/. Özbay 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

Sivas 
Söz hakkım, mahfuzdur 

V. Bozath 

Konya 
Teklifin 2 nci '(geçici 4 ncü) 

maddesine muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. İmer 
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BALIKESİR MİLLETVELİKİ SADULLAH 
USUMİ VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 11 . 1960 
tarihli 143 sayılı Kanunla değişik 16 ncı madde
sinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarihli ve 143 sayılı Kanunla de
ğişlik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlar
dan dolayı ceza sorumluluğu : 

Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci 
maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere : 

L Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumlu
luk, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya res
mi yapan kimseye aitir. Ancak suç olan yazı 
veya resmin, neşir unsurunun gerçekleştirilme
sinde taksiri görülen sorumlu müdür bu fiilin
den dolayı 1 000 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezasiyle cezalandırılır. 

2. Mevkutelerde ımüstear adla veya imzasız 
yahut remizli imza ile yayınlanan yazı veya 
resıim sahiplerinin adlarını, sorumlu müdür bil
dirmeye mecbur değildir. Sahibi belli olmayan 
yazı veya resimlerden dolayı, sorumluluk neşir un
surunu gerçekleştiren sorumlu müdüre yazı ve
ya resmin sahibi imiş gibi terettüp eder. Suç 
teşkil eden yazı veya resim Türk Ceza Kanunu
nun 2 nci kitabının 1 nci babının 1 nci faslında 
yazılı cürümlere taallûk ediyorsa, sorumlu ımü-
dür bunların sahiplerinin kimliklerini, 'istek ta
rihinden itibaren 3 gün içinde Cumhuriyet Sav
cılığına bildirmeye mecburdur. 

3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi tara
fından rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı 
veya resimlerden sorumlu değildir. Bu takdir
de ceza sorumluluğu yazı ve resimleri yayınla
tana aittir. 

4. Mevkute tarifine girmeyen basılmış eser
lerle 'işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suç teş
kil eden eserin müellif, ımuharrir, mütercim ve
ya tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu 
kimse aleyhinde Türk mahkemelerinde dava 
açılmadığı veya kendisinin bilgi veya muvafakati 
dışında yayınlandığı takdirde naşire, naşir de 
belli olmazsa tabie, bu da belli olmadığı takdir
de bilerek satana, dağıtana aittir. 

Millet (Meclisi 
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I ADALET KOMLLSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

5680 sayılı Basın Kanununun 29 .11 .1960 
tarihli 113 sayılı Kanunla değişik 16 ncı mad-

I desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde 
I eklenmesine dair kanun (teklifi 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29. T l . 1960 tarihli ve 143 sayılı Kanunla de-

I ğişik l'ö ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
I rilmiştir : 

I «Madde 16. —• Basın yolu ile işlenen sııclar-
I dan dolayı ceza sorumluluğu : 
I 1, — Mevkutelerde işlenen suçlarda sorumlu-
I luk, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya res-
I mi veya karikatürü yapan kimseye aittir. Ancak 
I suç olan yazı veya resim veya karikatürün ya

yınlanmasına ihmali ile sebebiyet veren storum-
I İn. müdür bu fiilinden dolayı bin liradan beşbin 
I liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

I 2. —• Mevkutelerde müstear adla veya imza-
I sız yalhut remizli imza ile yayınlanan yazı veya 
I resim veya karikatür sahiplerinin adlarını so-
I runılu müdür bildirmeye mecbur değildir. Sa-
I hibi belli olmayan yazı veya resim, veya karika-
I türlerden dolayı sorumluluk neşir unsurunu 
I gerçekleştiren sorumlu müdüre yazı veya resim 
I veya karikatürün sahibi imiş gibi tereddüp eder. 
I Suç teşkil eden yazı veya resim veya karikatür 
I Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci 
I 'babının birinci faslında yazılı cürümlere taallûk 
I ediyorsa, sorumlu müdür bunların sahiplerinin 
I kimliklerini istek tarihinden itibaren üç gün 
I içinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmeye mec-
I 'burdur. 
I i3. —• Sorumlu müdür denetim, görevinde ih-
I mali yoksa veya suç teşkil eden yazı veya re-
I sim veya. karikatürün bu mahiyetini bilmeden 
I yayınlatmış veya yazı veya resim veya karika-
I tür mevkutenin sahibi tarafından rızasına aykı-
I rı olarak yaymlatılmışsa sorumlu değildir. Bu 
I takdirde sorumluluk yazı veya resim veya ka-
I rikatürü yayınlatana aittir. 
I 4. —• Mevkute tarifine girmeyen basılmış 
I eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suç 
I teşkil eden eserin müellif, muharrir, mütercim 
I veya tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu 
ı kimse aleyhinde Türk Mahkemelerinde dava 
I açılmadığı veya kendisinin bilgi veya muvafa-

l(S. ISayısı : 59) 
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Teklif 

MADDE 2. — 5680 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
kesin hüküm giymiş olanlarla muhakemeleri 
sırasında tenkif edilmiş bulunanlar yürürlük ta
rihini takibeden 3 gün içinde salıverilirler. 

Henüz infazına başlanmamış cezalar infaz 
olunmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun Adalet Bakanlığı 
tarafından yürütülür. 

Adalet (Komisyonu değiştirişi 

katı dışında yayınlandığı takdirde naşire, naşir
de belli olmazsa tabi'e, bu da belli olmadığı tak
dirde bilerek satana, dağıtana aittir. 

MADDE 2. — 5680 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçitei madde eklenmiştir. 

«Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
kesin hüküm giymiş sorumlu müdürlerle, mu
hakemeleri sırasında tevkif edilmiş sorumlu 
müdürler yürürlük tarihini takip eden üç gün 
içinde salıverilirler. 

Henüz infazına başlanmamış cezalar infaz 
olunmaz.» 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 14 . 5 . 1974 tarihlinde kararlaştırılan «17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş hizmetleri Taz
minat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 
tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

(JerePnam yapıünuasını saygıyfle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

(17 OÖAK ıl963 TARİH VE 144 SAYILI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNUN 
ıBAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMEiSİNE 

İLİŞKİN (KANUN TASARISI GENEL GEREKÇE 

1 Şubat ıl9ı6'3 tarihinde yürürlüğe giren '144 sayılı Uçuş Hizmeftleri Tazminat Kanununa tek cet
velde gıösterilen ve albay maaşı esas alınarak saptanan tazminat oranlarında igünün değişen yaşam 
koşullarına uygunluğun sağlanabilmesi için 28 Nisan 1970 tarih ve 125'G sayılı Kanunla artış yapıl
mıştır. 

Ancak, 1 Mart 1970 tarihinden geçerli olarak 1 Aralık 1970 tarihinde 926 sayılı Kanunun malî 
hükümlerinin uygulanmasına başlanması üzerine, aylık uçuş tazminatlarının ödenmesinde üç yılını 
bitirmiş albay maaşı tutarının ( 7 000 TL.) esas alınması halinde çok yüksek rakamlara ulaşıla
cağı görüşünden hareketle 81 . 7 .1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile eklenen ek 
5 nci madde ile üç yılını bitirmiş albay maaşı tutarının yüzde kırkı tavan olarak kabul edil
miştir. 

1970 Ağustosunda Türk parası değerinin düşürülmesi sonucu fiyatlar süratli bir tempo ile arta
rak hayat pahalılığı dayanılmaz bir düzeye ulaşarak bugüne gelinmiş ve dölayısıyle maaşların 
alış gücünde büyük ölçüde düşüş meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak başlangıçta maaşlara olum
lu katkıda bulunduğu kabul edilen uçuş tazminatları; değişik isimler altında devlet memurlarına 
yapılan birtakım yan ödemelerin gittikçe yaygınlaşması ve artması sonucu, pilotlar tarafından 
yıpranma ve risk karşılığı olma niteliğini kaybettiği görüşü ile, küçümsenmeye başlanmıştır. 
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1970 yılında maaş ve uçuş tazminatlarında yapılan artıştan sonra, Türk Hava Yolları pilotları

nın kazançları ile Hava Kuvvetleri pilotları arasında denge meydana gelir gibi olmuş fakat kısa bir 
süre sonra Türk Hava Yolları pilotlarına maaş, uçuş tazminatı ve tanınan diğer olanaklarla aylık 
kazançları uçucu kıdemli albay aylık kazancının en az iki-misli bir düzeye ulaşmıştır. 

Yukarda arz edilen sebeplerle 1970 yılından bu yana mecburî 'hizmetini dolduran 5b pilotu
muz istifa ederek 23 pilotumuz da erken emeklilikle Hava Kuvvetlerinden zamansız ayrılmışlar
dır. 

Daha uzun süre Hava Kuvvetlerine hizmet edebilecek tecrübeli Ve kalifiye pilotların ayrılnmsı 
ile görev etkinliğinde meydana gelen zayıflamanın giderilmesinde en az ayrılanların yetiştirilmesin
de harcanan miktar kadar para ile zaman sarfı gerekmektedir. (Buna göre Hava Kuvvetlerinden 
zamansız ayrılan pilotların aylıkları, tazminatları, özlük hakları ve uçuş dışı öğrenim ve muhtelif 
yurtiçi ve dışı ülkelerdeki kurs masrafları dışında maliyetleri hesaplandığında büyük meblâğlar or
taya çıkmaktadır. 

Şöyloki; 1970 yılından bu yana istifa eden 5b pilotun devlete maliyeti asgarî 24ü"•milyon TL. 
olarak hesaplanmıştır. Uçuş tazminatlarında öngörülecek artış oranında istifa eden pilot ve diğer 
uçucu personel miktarında, azalma olacağı doğaldır. ıBu suretle ayrılmalar normal ölçüler içinde tu
tulabilecek ve dolayısıyle hem Hava Kuvvetleri görev etkinliğinde zayıflama yaratılmamış ve 
hem de dolaylı olarak para tasarrufuna gidilmiş olacaktır. Günümüzde 'Türk Hava Yolları ve di
ğer kamu kuruluşları ile özel teşebbüs pilot ihtiyacını karşılamaya çoğunlukla bünyesinde kalifi
ye ve tecrübeli pilot bulunduran kaynak olarak Hava Kuvvetlerine itibar etmektedir. 33u nedenle 

, diğer Kuvvetler için pilotların ayrılması ıgibi bir problem doğmamaktadır. 

Ayrıca, diğer Kuvvet Komutanlıklarına ait uçakları yöneten pilotların uçuş emniyeti, hayatî 
risk ve yıpranma oram, savaş amacı için Hava Kuvvetlerinde kullanılan uçaklarda ıgörevli perso
nelin uçuş emniyeti, hayatî risk ve yıpranma durumları birbiriyle mukayese edilemeyecekleri dere
cede Hava Kuvvetleri pilotlarının aleyhindedir. Hava Kuvvetleri pilotlarının diğer Kuvvet pilotla
rı ile aynı oranlar içinde uçuş tazminatı almaları yukarda belirtilen nedenlerle bağdaştırılamadığm-
dan, yeniden jet pilotluğu statüsünün saptanması ile pilotlar arasında ayrıma gidilmiştir. 

Yukarda açıklandığı üzere; Hava Kuvvetleri pilotlarının hizmetten zamansız ayrılmalarını, bu 
ayrılmalar sonucu bilhassa pilot mevcudundaki azalmayı önlemek ve Hava Kuvvetlerimizin etkin
liğini büyük ölçüde etkileyen bu durumu ortadan kaldırmak için uçuş tazminatlarının artırılması 
bir zorunluluk halini almıştır. 

Türk Hava Kuvvetleri tarafından F - 1 (Fantonı) uçaklarının satın alınması ile yeni bir hiz
met sahası daha açılmış ve F - 4 pilotunun ayrılmaz bir parçası olarak silâh sistem, operatörleri 
yetiştirilmeye başlanmıştır. 

iSavaş görevlerinin yapılması için pilot ile silâh sistem operatörünün bir arada bulunması (zo
runludur. Aksi -takdirde uçak muhariplik niteliğini kaybetmektedir. Hu bakımdan, silâh sistem 
operatörlerinin uçuş ekihi dışında kabul edilerek jet pilotu statüsündeki uçuculara yakın bir sevi
yede uçuş ta.zminatı almaları adalet ilkelerine uygun düşınektedn'. Buna göre bu personele verile
cek uçuş tazminatını esasa bağlamak üzere 144 sayılı Kanundaki ek cetvele •'> ncü sütun olarak tayin 
'edilen tazminat oranları eklenmiştir 

144 sayılı Kanun hükümlerine göre; halen Kara ve Deniz Kuvvetleri pilotları için onyedi uçuş hiz
met yılını Itamamlamaları, uçuş mecburiyetinin aranmamasında 'esas alınmasına rağmen, bu süre Hava 
Kuvvetleri pilotları için yirmi iki yıl olarak saptanmıştır. Bu sürenin Hava Kuvvetleri pilotları 
için onyodi sene olarak kabul edilmesi halinde eşitlik sağlanmış olacaktır. 

Müktesep hak; sahibi uçucu personel almakta oldukları tazminatın tamamı ile Deniz Kuvvetlerinde 
onbeş hizmet yılını 'tamamlama kaydıyle denizaltı sınıfı personel daimî dış görevde bulundukları sü
rece tazminatlarını yüzde elli olarak almaya devam etmelerine rağmen, uçucu personelin, tazminatı 
tamamen îoesilmcMedir, Bu durumda, eşitlik ilkeleri ile bağdaişmamaktadır. 
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Nitekim; uçucu statüsünde bulunan personel dır -görevde bulunduğu sırada uçuştan ayrılırsa yıp
ranma tazminatını almaya 'hak kazanmaktadır. 

Tasarı açıklanan nedenlerle hazırlanmış olup anahatlaıı itibariyle jet pilotlarına gördükleri ağır 
ve sorumluluklarla dolu hizmetm karşılığı olabilecek 'bir tazminat ödenmesini, yeni bir hizmet sınıfı 
olarak silâılı sistem operatörlerinin kanunim kapsamına alınmasını ve bugünkü uygulamada mevcut 
olan bazı eşitsizlikleri gidermek amacnıı taşımaktadır. 

.17 OCAK 1963 TARİH VE 144 SAYİLİ U ( T Ş HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNUN BA
ZI MADDELERİNİN D E Ğ İ Ş T J R İLMESİ VE GEUİÜİ BİR MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN 

KANUN TASARİSİ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hazırlanan bu tasarının 'birinci maddesiyle 144 sayılı Kanunun birinci maddesinin (c) 
'bendi yürürlükten kaldırılarak maddeye yeniden (e) re (f) 'bentleri eklenmektedir. 
. Kanunda mevcut (c) bendi tazminatların saptanmasına esas alman albay maaşı deyiminin tanımı
nı yapmakta dır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uçucuların dışında tazminat ödenen diğer bazı personel 
de 'bulunmakta ve bunlar 926 sayılı T S. K. Personel Kanununda gösterilmekte, tazminatların 
ödenmesine esas alınan albay maaşı adı geçen kanunun ek 5 nei maddesinde bütün tazminat alacakla
rı kapsayacak şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 144 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe paralel 
olarak hazırlanan 'başka bir kanun tasarısı ile söz konusu ek 5 nci madde değiştirilerek 144 sayılı 
Kanun kapsamına giren kişiler için gereken -tanımlama yapılmakta ve böylece bu kanunda bulunma
sının nedeni kalmadığından (e) bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Hava Kuvvetlerimizin asıl muharip unsurunu teşkil eden jet uçakları ile donatılmış muharip bir
liklerimizde pilot kadro mevcut oranının korunması her zaman harekâta hazırlık durumunda 'bulun
maları gerekli olan bu birliklerimiz için önem kazanmış, ayrıca savaş halinde meydana gelecek pilot 
kaybını hızla karşılamak üzere uzun vadeli tedbirler alınması öngörülmüştür. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere uzun süreden beri Hava Kuvvetlerinde pilot adaylar jet uçakları 
ile en az ikiyüz saat uçurularak eğitilmekte, kıtalarda görev almadan önce muharip jet uçakların
da görev yapabilecek şekilde yetiştirilerek jet pilotu niteliğine sahip kılınmaktadır. Bu suretle; 
tek tip pilot sistemi gerçekleşmiş, pilotların jet veya pervaneli olarak ihtiyaç duyudan birliklerde mü
navebeli olarak kullanılmasına başlanılmıştır. 

Askerî ikiyüz saatlik jet uçuşu; edinilen tecrübeleri) göre Ibu nitelikteki pilotları ihtiyaç duyulan 
(birlik ve uçaklarda kısa süreli intibak eğitimini müteakip kullanma olanağı sağlandığından esas alın
mıştı r. 

Açıklanan bu nedenlerle 144 sayılı Kanun bünyesinde jet pilotluğu statüsünün tanımlanmasının 
bulunması gerekli görülerek (e) bendinin düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Uçaklardaki sil Tuh ve seyrüsefer sistemlerini n gelişmekte olan elektronik teknoloji parale
linde (gittikçe karmaşık bir nitelik kazanması, bu «istemlerin tek kişilik savaş• uçaklarını sevk 
ve idare eden pilotlar tarafından kullanılması olanağını ortadan kaldırmıştır. 

İNıtekim, modern savaş alçaklarının yapımında ;bu ihtiyaç karşı!anmakta ve uçaklar asgarî 
iki kişilik olarak imal edilmektedir. Bu suret le silâh sistemlerini işletmek ve 'kullanmak üzere 
yeni 'bir hizmet sahası açılmış ve bu branşta silâh sistemleri operatörü adı altında personel ye
tiştirilmeye başlanımıştır. 

Türk Hava Kuvvetlerinin satmaktığı (F - 4) Fantom uçakları da aynı niteliğe sahip modern 
rıçaık olduğundan, pilotlarla birlikte, bu görev için -seçilen silâh sistem operatörleri de A. B. 
D. lerinde, (1974 yılı başlaırınd/a) uçuş eğiti mine tabi tutulacaklardır. 

Böylece Türk Hava Kuvvetlerinde ilk defa muharip jet uçağında pilotun ayrılmaz parçası 
.olarak silâh sistem operatörü adı altında yeni bir hizmete fiilen başlanılmıştır. 
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Modern tip jet uçaklarında savaş görevlerinin yapılması için pilot - 'silâh sistem operatörü iki

lisinin uçalk içinde bir arada bulunması mutlaktır. Aksi takdirde uçak muhariplik niteliğini 
kaybetmiş olacaktır. Aynı uçakta beraber uçan silâh sistem operatörü ile pilotlar arasımda, 
pilot (sorumluluğu dışında hayati risk ve yıpranmaları yönünden henhanıgi bir farklılık bu
lunmadığının silâh sistem operatörleırinin; uçuş ekibi dışında kabul 'edilerek jet pilotu statü
sünde uçuşlara yakın bir düzeyde uçuş tazminatı almalarına adalet ilkelerine uygun düşmektedir. 

Bu nedenlerle birinci maddeye (f) bendi eklenerek kamıma silâh sistem operatörü deyimi
nin tanımı getirilmekte, fiilen (başlamakta olan uygulamaya niteliğine uygun düşecek biçimde hu
kukilik verilmektedir. 

Madde 2. — 144 sayılı Kanunun) ikinci (maddesinin birinci fıkrası silâh sistem operatörle
rine ve Silâh sistem operatör adaylarına uçuş tazminatı verilebilmesi için değiştirilmekte ve bu 
maddeye silâh sistem operatörleriyle adaylarına verilecek uçuş tazminatının ödeniş şeklini ve 
uçuş hizmet yılı karşılığı ©k cetvelde üçüncü sütun olarak getirilen tazminat oranlarını .belirten 
(h) ve (ı) bentleri eklenmektedir. 

ö te yandan 144 sayılı Kanunda 1256 sayılı Kanunla değişiklik yapılırken bu maddenin (a) 
ve (e) bentleri ve kanunun ekindeki gösterge cetvelide değiştirilmiş .(a) ve (c) (bentlerine 
1256 sayılı Kanunun kendisini işaret eden «bu kanunla değiştirilen elk cetvel» deyimi kullanıl
mıştır. Halbuki cetvel «esas kanun olan 144 sayılı Kanunun eki olup 1256 sayılı Kanunla sade
ce rakamları değiştirilmiştir. İlerde yapılacak değişikliklerdo 1256 sayıb Kanunla yapılan değişikliğe 
bağlı kalınması uygulamada sakıncalı durumlar ortaya çıkarabileceğinden, söz konusu cetvelin 
144 sayılı Anakanunun eki olduğu esası gözönüne alınıp, 144 sayılı Kanun kastedilerek «bu ka
nuna ıek cetvel» deyiminin kullanılması uygun olacağından (a) ve (c) bendi eni değiştirilip ye
nliden düzenlenmekte ve getirilen bu tasarıda da aynı deyimi kullanılarak beraberlik sağlan
maktadır. 

Madde 3. — ISiltâh sistem operatörlerinin 144 sayılı Kanuninin dördüncü maddesinin birinci 
fıkrası hükümlerine aynen tabi kılınmaları için fıkraya silâh sistem operatörleri deyimi eklen
miştir. 

Grenellikle onyedi uçuş hizmet yılı kıdemlli binbaşı ve yarbay rütbelerine tekabül etmekte ve 
çoğunlukla bu rütbedeki pilotlar karargâh görevlerinde çalıştırılmaktadır. Bu durumda yirmi 
iki uçuş hizmet yılını tamamlayana kadar geri hizmet uçuculuk statüsünün devam zaruri olmak
ta ve aylık uçuş tazminatıma hak fcazanabilmeleni için de pilotların gene de <en az altmış saat 
uçuş yapmaları zorunlu tutulmaktadır. Bu uygulama sonucu geri hizmet uçuşunu tamıamilayabiıl-
imek için uçucu karargâh subayı yılda asgarî dört hafta görevinden uzaklaşmakta bu suretlıe 
karargâh hizmetinin 'aksaması yanında harcırah ve uçuş saati •gibi masraflar bütçeye munzam 
jvSk tahmil etmektedir. 

Büyük bir uçuş tecrübesi ve alışkanlığı kazandıranı onyedi yıl gibi uzun bir uçuş hizmet saf
hasından sonra bir uçucu karargâh subayı birkaç yıl uçuştan uzak kalsa bile; uçuş biriliğinle 
atandığında yirmi, yirmibeş saat .gibi yapılacak kısa süreli bir intibak uçuşu, uçuş görevlerinde 
ehliyetli bir düzeye ulaşılması için yeterli olanak tadır. 

Yukarda 'açıklandığı gibi karargâh görevlerini aksatmayacak ve geri hizmet uçuşlarının yapıl
maması ile tasarrufa gidilecıek bu teklifin kabulü faydalı olacak ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetleri 
tüm pilotlarının onyedi uçuş hizmet yılını müteakip uçuş muafiyetine hak kazandırılmaları ile 
eşitlik de sağlanmış olacaktır. 

Müktesep hak sahihi uçucu personel almakta oldukları tazminatın tamamı ile Deniz Kuvvet
lerinde onbeş hizmet yılını tamamlama kaydıyle denizaltı sınıfı personel daimî dış görevde bulun
dukları sürece tazminatlarım yüzde elli olarak almaya devam etmelerine rağmen, uçucu personelin 
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tazminatı tamamen kesilmektedir. Bu durum eşitlik ilkeleri ile bağdaşmamakta, buna karşılık uçu
cu statüsünde bulunan personel dış görevde 'bulunduğu sırada uçuştan ayrıldığında, yıpranma taz
minatını tam alarak almaya hak kazanmaktadır. Madde 'belirtilen bu durumları düzenlemek uy
gulamadaki eşitsizliği kaldırmak için getirilmektedir. 

Madde 4. — Kanunun •kapsamına giren silâh s istem operatörleri, madde içine alınarak tazmi
natlarım alınabilmesi için öngörülen koşullara tabi tutulma'kta ve madde yeniden düzenlenmek
tedir. 

Madde 5. — Bu madde ile .kanunun altıncı m addesinin üçüncü bendine, 144 sayılı Kanunun 
yıpranma tazminatı 'hüküml'erine ta'bi kılınmak üzere silâh sistem operatörlıeri deyimi eklenerek 
bu personelin yıpranma tazminatı esasa (bağlan makta ve silâh sistem operatörlerinin yıpranma 
tazminatı uçuş tazminatında olduğu gibi pilotla uçuş ekibi arasındaki düzeyde tutulmaıkıtadır. 

M]adde 6. — Yeniden düzenlenen 144 sayılı Kanunun yedinci maddesine kanunun sistemati
ğine uygun olarak silâh sistem operatörleri deyimi eMenmiş ve bu personelin yıpranma tazminatı, 
uçuş tazminatında olduğu gibi pilotla uçuş ekibi personeli arasındaki bir düzeyde tutulmuştur. 

Madde 7. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununu değiştiren 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun altın cı maddesiyle değiştirilen geçici 2 nci madde, çe
şitli tarihlerde çıkarılmış 5950, 67215, 7345 sayılı değişlik Uçuş Hizmetleri Tazminat (kanunlarına 
göre yıpranma tazminatı alanların bu tazminat larunın aynı esasa göre ödenmesini sağlamak 
amıacıyle düzenlenmiştir. 

•Geçici ikinci maddenin birinci fıkrası; yukarda belirtilen kanunlara göre yıpranma tazmina
tı alan personelin tazminatlarının, bu kanuna göre uçuculuk yılı üzerinden altıncı madde esasla
rına göre ödenmesi şartını da getirmiştir. 

Kanunun altıncı maddesi; sekiz yıllık uçuş hizmetini tamamlayan ve disiplinsizlikten gayri 'bir 
seibep'le uçuşitan ayrılan pilotlara albay maaşlının yüzde yirrnidördü, onbeş yıllık uçuş hizmetlini 
tamamlayan uçuş ekibine albay maaşının yüzde yirmibirinin aylık yıpranma tazminatı olarak 
ödeneceğini öngörmüştür. 

Ancak 1256 sayılı Kanunla değişik 7 nci madde niin (n) bendi «Beş uçuş yık içinde uçuş hizmetine 
aıit vazifeler esnasındaki kazalarda veya diğer sebeplerle hava sıihhî heyet raporuna müsteniden 
daimî olarak yer hizmetlerine nakledilen pilotlara albay maaşının yüzde yirrnidördü ve uçuş 
ekibi personeline de albay •maaşının yüzde onaltrsının aylık yıpranma tazminatı olarak ödenmesi
ni» âmir 'bulunmakta ve yıpranma tazminatı için sekiz uçuş yılı şartı aranmamaktadır. 

Geçici ikinci maddenin; çeşitli uçuş tazminat kanunlarına göre yıpranma tazminatı alan per
sonelin aynı esaslara göre yıpranma tazminatı a'lımalarıni1 sağlamak amaeıyle hazırlanmış olma
sı ve yedinci madde ile de beş uçuş yılı içinde hava sıhhî heyet raporunu müsteniden daimî ola
rak yer hizmetine nakledilen pilotlarla uçuş ökibi personeline yedinci maddede belirtilen oranlar
da yıpranma tazminatı verilmesi karşısında geçici ikinci maddedeki uçuculuk yılı üzerinden 
aütıncı madde esaslarına göre yıpranma tazminatının ödenmesi kaydı, 1256 sayılı Kanunun neş
rinden evvel sağlık sebepleri ile uçuş hizmetinden ayrılan personelin mezkûr kanunun yedinci mad
desinden yararlanmasını enıgellemekıte ve ayrıcalık yaratmaktadır. 

Aynı sebeplerle uçuş hizmetlerinden ayrılan personelin bir kısmına (büyük, diğer IMr kısmına 
ise düşük miktarlarda yıpranma tazminatı ödenmesi, Anayasanın onikinei maddesinde belirgin 
eşitlik ilkesine de aykırı düştüğünden, geçici ikinci maddenin kanunlaşması sırasında gözden ka
çan bu hususun maddenin birinci fıkrasının son cümlesinin «Uçuculuk yılı üzerinden altıncı ve 
yendinci madde esaslarına göre ödenir» şeklimde değiştirilmesi ve (bu maddenin ikinci fıkrasının 
da «Uçuculuk hizmet süresi itibarı ile bu kanun altıncı ve yedinci maddelerindeki şartları taşı
mayan personelin almakta oldukları ttazminaıtlla n n ödenmesine devam olunur» şeklinde düzen
lenmesiyle 1256 sayılı Kanunun yürüriüğünden önce hava sağlık kurullarının raporlarına daya
nılarak uçuş hizmetinden ayrılanların da 1256 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle tanınan hak
lardan yararlanmaları mümkün olacak ve eşitlik sağlanacaktır. 
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Madde 8. — Türk Hava Kuvvetleri eğitini ve muharip uçuş birlikleri 1952 yılından itibaren 
peyderpey jet uçakları ile donatılmıştır. 

Ancak, piıloıt yetiştir,me esaslarına göre, diğer milletler uçuş eğitim, »istemlerinde olduğu gibi, 
pilot adaylarının başlangıç ve temel uçuşları 196 6 yılma kadar pervaneli uçaklarla yürütülmüş, 
bu yıldan itibaren haşlanguç eğitiminde pervaneli uçakların kullanılmasına devam edilmiştir. 

Pilot yetiştirmede uzun yılların tecrübesi ve alışıkaıılığına sahip, Hava Kuvvetleri pili o tîl arının 
büyük çoğunluğunu yetiştirmiş, Silâhlı Kuvvetler işarlarında en fazla 3 - 5 yıl hizmette kalaibile-
cek halen 25 - '30 yıl hizmetleri ibulunan uçuş öğretmenilerinin öğrencileri ile uçuş tazminatı yö
nünden eşit uygulamaya tabi tutulmalarının, hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşacağı pek tabiîdir. 

Ayrıca,, (bu kanunla .getirilen geçici madde kaplamına giren bu pek az sayıdaki pilotlar, Hava 
Kuvvetlerinin pervaneli uçak döneminde, Hava Kuvvetlerinin savaş etkinliğinin geliştirilmesi 
ve idamesinde, eğitim, harekât ve lojüstiik hizmetlere ait faaliyetler için yaptıkları 'binlerce saatlik 
fiilî uçuşlarla unutulmayacak katkıda bulunmuşlardır. 

Yıpranma tazminata almaya hak kazanmış müktesep hak sahiplerinden jet pilotu statüsüne gi
renlere Ibu kanunda yazılı yıpranma tazminatının jet pilotu statüsü hükümlerine göre ödenmesi 
halinde hakkaniyet sağlanmış ve eşitlik ilkellerinden ayrıılınmaimış olunacaktır. 

Açıklanan nedenlerle 144 sayılı Kanuna geçici 'bir ımadde eklenmesi öngörüler ete, geçici 4 ucü 
maddenin düzeni emmesi yoluna gidilmiştir. 

Madde '9. —• Bu madde ile 144 sayılı Kanun ekinde bulunan ve uçuş süreleriyle tazminat oran
larını gösteren cetvele silâh sistem operatörlerine verilecek tazminatı gösteren bir sütunun eklendi
ği 'belirtilmekte ve diğer sütunlarda 1256 sayılı Kanunla değiştirilen rakamlar aynen korunarak, 
ikinci maddenin gerekçesinde (açıklandığı üzere herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek 'bakımın
dan cetvelin Ibütünüy'le kanunun ekinde olduğu belirtilmektedir. 

Madde 10. — Kanunun yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 30 . 5 . 1974 

Esas No : 1/133 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
de iştirakiyle, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince ve Başkanlık Divanının müsaadesiyle, komisyo
numuzun 28 . 5 . 1974 günkü toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi uygun ve yerinde mütalâa olunan tasarı Komisyo
numuzca prensibolarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarı gerekçesinde de bertafsil izah edildiği üzere Türk ordusuna ilk tazminat 1916 yılında 
(kolağası maaşının 2 altın olduğu devirde) sekiz altın olarak kabul edilmişti. Ayrıca her 25 Km.lik 
uçuşa 2 krş, tahsisat ayrılmıştı. O tarihten bu güne kadar muhtelif vesilelerle tazminat kanunları 
çıkarılmış olup en son bu nispet maaşın yaklaşık olarak % 50 sine ulaşmıştır. 1 Aralık 1970 tarihin
de 926 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulanmasına başlanması üzerine, aylık uçuş tazmi
natlarının ödenmesinde 3 yılını bitirmiş Albay maaşı tutarının (7 000 Tl.) esas alınması halinde 
çok yüksek rakamlara ulaşılacağı görüşünden hareketle 1323 sayılı Kanunun '13 ncü maddesi ile 
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eklenen ek 5 nei madde ile 3 yılını bitirmiş Albay maaşı tutarının % 40'ı tavan olarak kabul edil
miştir. 1970 Ağustosunda Türk parası değerinin düşürülmesi somum maaşların alış gücünde düşüş 
meydana gelmiş dolayısıyle uçuş tazminatında kifayetsiz kalmıştır. 

Bilindiği üzere, memleket sathında gittikçe, yaygınlaşan hava ulaştırma, havadan ilaçlama, 
maden arama gibi hizmetler için kamu ve özel sektörde Hava Kuvvetleri pilotlarına duyulan ihti
yaç her geçen gün artmaktadır. Bu sektörlerde gö -ev alan pilotların sağladığı kazanç Hava Kuv
vetleri pilotlarının bu günkü uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile aldıkları ilâve kazançtan kat 
kat fazla olmakta ve bu yüzden 1970 yılından bugüne kadar Hava Kuvvetlerinden 50 pilot ayrıl
mıştır. Bu da görev müessiriyetinde bir zaaf doğurmuştur. 

2. yıl uçarak harbe hazır bir pilot Hava Kuvvetlerine 5 milyon liraya mal olmaktadır. F — 4 
(FANTOM) uçağında harbe hazır olmak için yapılacak 75 saatlik bir eğitim devlete 1 milyon 100 
bin laraya mal olacağı hesaplanmıştır. 

Hava Kuvvetleri pilotlarının hizmetten zamansız ayrılmalarını bu ayrılmalar sonucu bilhassa 
pilot mevcudundaki azalmayı önlemek ve Hava Kuvvetlerimizin etkinliğini büyük ölçüde etkile
yen l)u'durumu ortadan kaldırmak için uçuş tazminatlarının arttırılması bir zorunluluk halini almış
tır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde özetle sn faydaları sağlayacaktır. 
Huzurlu bir yaşantı ortamı temin edilerek İcaza- kırım sebeplerinden biri olan moral zafiyetini 

ortadan kaldıracak, Hava Kuvvetlerinden istifa yolu ile ayrılacak pilot miktarında da dolayısıyle" 
bir azalma meydana gelecektir. Gençlik içinde, pilot olmaya isteklilerin adedi artırılarak uzun 
yıllardır tahakkuk ettirilemeyen pilot birikiminin gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

Tasarı eski kanuna göre 4 yenilik getirmiştir. 

1. — Jet pilotluğu statüsü : 
Yürürlükteki tazminat kanununa göre Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş personeli aynı esaslar çer

çevesinde uçuş tazminatı almaktadır. Pilotlar ara undaki yetiştirilmeleri, nitelikleri, asli görevleri 
ve bu görev itibariyle maruz kaldıkları yıpranma ve risk bakımından büyük farklılıklar bulundu
ğu izahtan varestedir. Hava Kuvvetleri pilotlarının çok daha yıpratıcı ve riskli bir ortam içerisin
de görev yaptıkları aşikârdır, bu bakımdan Tasarı Hava Kuvvetleri pilotlarını kapsayacak yeni 
bir statü getirmiştir. «Pervanesiz Jet uçağı ile eğitim veya muharip uçuş birliklerinde askâri 200 
saat Jet uçuşuna ve jet pilotluk sertifikasına, sahip her pilot jet pilotu statüsünde kabul edilir.» 
Hükmü tasarı ile getirilmiştir. 

2. Uçuş yılını tamamlayan teğmen rütbesinden jet pilotu kıdemli albay maaşının % 70'inc göre 
tazminat olarak ayda 2 072 TL.; 1.7 hizmet yılma -sahip binbaşı rütbesine!eski bir jet pilotu ise ayda 
3 864 TL. alacaktır. 

2. Silâh sistem operatörlüğü : 
Hava Kuvvetleri personel kadrosuna FANTOM uçağı ile birlikte yeni bir sınıf dahil olmuş olup 

bunların nüvesi A. B. D. terimde uçuş eğitimindedhier. F-4 uçağında arkapilot mahallinde uçmakta 
olup elektronik cihazlar vasıta'sıyle seyrüsefer, muhabere her türlü atış kontrollerini icra etmekte," pi
lotların: manız bulunduğu her türlü risk ve yıpranmaya tabidirler. Bunlara uçuş ekibinden fazla jet 
pilotlarına nazaran daha az tazminat verilmektedir. Meselâ; iki uçuş hizmet yılma sahip teğmen rütbe-
sindeki bir silâh sistem operatörüne ayda 1 624 TL.; 17 uçuş hizmet yılına sahip bir silâh sistem opera
törüne ayda 3 292 TL. tazminat ödenecektir. 

3. 22 yıllık uçuştan muaf tutulma hükmü, diğer kuvvetlerde olduğu gibi, 17 yıla indirilmesi 
keyfiyeti : 

Komutan 17 yılını tamamlamış pilotları lüzumlu gördüğü takdirde uçuştan affedebilecek ve fakat 
ııçuyoranuş gibi haiklan'inı da verecektir. İcabı hale göre komutan bu süreyi aşan pilotlara tekrar uçuş 
.sorumluluğu yükleyebilecektir. 

Kaıiagâh görevlerinde bulunan pilotların uçuş tazminatını alabilmeleri için ayda 5 saat uçmak 
zorundadırlar. Yılda 4 hafta görevlerinden uzaklaşmaları gerekmekte bu da karargâh hizmetlerinin ak-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 



— 8 — 

şamasına, harcırah, benzin vs. gibi masraflar bütçeye muuızam yük getirmektedir. Tasan bu mahzur
ları da ortadan kaldıracaktır. 

4. Sakatlık ve şehitlik tazminatı : 
Bu konularda artış Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tüm uçucu personelini kapsamıaktadır. Halihazır 

durumda uçuş personelinden sakat kalıp da hizmete devam edenler 32 000 TL. yerine 56 000 TL.; sa
katlık sebebiyle hizmetten ayrılanların 48 000 TL. yerine 84 000 TL.; şelıit olanlarının ailelerine 
ise maddî ve manevî tazminat olarak 96 000 TL. yerine 168 000 TL. verilecektir. 

Pilotlara, pilot adaylarına, silâh sistem operatörlerine, silâh sistem operatör adaylarına, uçuş 
ekibine ve askerî paraşütçülere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları sürece bu tasarı hü
kümlerine göre 3 yılını tamamlamış albay maaşının tavan olarak % 75'i uçuş yılları ve görevlerine 
göre tazminat verilmesiyle bütçeye (Şehitlik tazminatı dışında) 22,5 milyon liralık bir artış getire
cektir. Bu ise yüksek performanslı bit uçağın maliyetinin yanında (ki 25-75 milyon) hiçtir. En 
önemlisi ise Silâhlı Küvetlerimize ve Devlete verdiğinden çok şey kazandıracağıdır. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu maddeleriyle Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek cetvel 
ile yürürlük ve yürütme maddeleri olan 10 ncu ve 11 nci maddeler uygun mütalâa olunarak komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının önem ve müstaceliyetine binaen, havale buyrulduğu Plan Komisyonunda öncelik ve ive
dilikle görüşülmek temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile .sunulur. 

(Başkan 
İstanbul -

F. Cumalıoğlu 

Kâtip 
Tokat 

H. îllusoy 

Diyarbakır 
B. Karakoç 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Niğde 
A. Yavuzalp 

İmzada bulunamadı 

Ö. 
Trabzon 
Çakıroğlu 

Başkanvıekili 
ıSivas 

E. Kangal 

Ankara 
1. S. Omay 

Erzurum 
C. önder 

Hatay 
A. Yılmaz 

Muğla 
E. Dere 

Urfa 
M. Alüsoy 

İmzada bulunamadı 

iSiÖZöÜ 

İzmir 
K. Bengisu 

Bursa 
M. Emekli 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Konyıa 
K. Gökakm 

Samsun 
//. Savaşçı 
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» • • - - - • - Bütçe Plan Komisyonu riaporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan "Komisyonu 6 . 6 . 1974 

Esas No. : 1/133 
Karar No. : 6 

Millet Meclisi Başkanlığına 

öörüşülmek üzere Komisyonumuza havale bu vurulan «17 . 1 . 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen-
'mesine ilişkin kanun tasarısı» 

Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilci erinim de hazır bulunduğu toplantıda 
inceltendi ve görüşüldü : 

Bilindiği giıbi Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yürütülen hizmetlerin hepsinin ayrı bir önem ve 
değeri vardır. Bunlardan bir tanesi de uçuş hizmetleridir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uçuş hizmetlerini yürüten pilotlara , yürüttükleüi bu ağır ve 
risiklü görevlerinim karşılığı olarak bir miktar t aznıilnat ödenmektedir. 

1 Şubat 1963 tarihinde yürülüğe giren 144 sayılı Yasa ile • saptanan tazminat miktarı, gide
rek: değerini kaylbetmiş ve bunun neticesi olarak 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Yasa ile 
artırılmıştı. 

Daha sonra, malî hükümleri 1 Mart 1970 tahinden itibaren yürürlüğe giren 92ı6 sayılı Ya
sanın uygulanmaya başlamasıyle uçuş tazminatınım üe yılını bitirmiş albay maaşı tuturanm 
esas alınacağı şekline dönüşmesi tazminatın yüksek rakamlara ulaşacağı neticesini ortaya çı
karmış, bu nedenle de 31 . 7 . 1970 tarih ve 132 3 sayılı Yasanım 13 ııcii maddesi ile eklenen 
eık 5 nci maddede bu oran 3 yılım bitirmiş aliba y maaşının % 40'ı ile sınırlandırılmıştır. 

Son düzenlemeden bu yana gei'ek parasal değer düşüklüğü ve gerekse fiyat artışlarının satm
alına gücüne yaptığı etki Hava Kuvvetlerimizdeki pilotluk hizmetini yürüten personelin almak
ta oldukları tazminatları geçersiz duruma getirmiş, bunun neticesi olarak da ağır sorumluluğu 
ve devamlı hayaltî tehlike ile dolu olan bu meslekten ayrılmalar başlamıştır. Nitekim 1970 yılından 
bu yana mecnurî hizmetini dolduran 56 ve erken emeklilik istemek suretiyle de 24 pilotun görev
den ayrıldığı görülmektedir. Ayrılan 56 pilotun Devlete maliyeti yaklaşık 240 milyon lira oldu
ğu, gerçeği karşısında âcil tedbir alınmasının önemi aşikârdır. 

Uçuş yılı ve tazminatlar konusunda, Kara, Hava ve Deniz •Kuvvetlerinin pilotları arasında da 
bası ayrıcalıklar müşahede edilmektedir. 

Bir misal olarak, 144 sayılı yasaya göre; halen Kara ve Deniz Kuvvetleri pilotları için 17 uçuş 
hizmet yılını tamamlamaları, uçuş mecburiyetinin aranmaması esas alınmasına rağmen bu süre Ha
va Kuvvetleri pilotları için 22 yıl olarak hesafcedilmektedir. Bu (eşitsizliklerin biran önce »gideril-
m'esinde yarar vardır. 

Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerinin satınıaldığı (F-4) FANTOM uçaklarında -gelişen teknoloji
ye uygun olarak ilk defa pilotun ayrılmaz parçası durumuna gelen, silâh sistem, operatörlüğü gö
revi ayrı bir önem kazanmıştır. Bu görevde isıtihdam edilecek personelin de 'eşit şekilde tatmini 
bir zıarurelt olmuştur. 

Yukarıda izaha çalışılan gerçekler doğrultusunda, jet pilotluğu statüsü silâh sistem opera
törlüğü uçuştan muaf tutulma yıllarında birliğin temini ve nihayet sakatlık ve şeihitlik tazmina
tında getirilen yenilikleri içeren tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 
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8, 9/10 ve 11 nci maddeleri ve ek eeıtvel ,ayhen kabul edilmiştir. 

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
M. Ş. Koe 

G aziantep 
Y. Öztürkmen 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
C. Cebeci 

Malatya 
fi'. Gökçe 

Başkan V. ve bu rapor sözcüsü 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 

Ağrı 
C. Erhan 

Elâzığ 
II. Buz 

Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
M. Tüzün 

İzmir 
A. K. Önder 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Manisa 
H. Okçu 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Kölemi 

Artvin 
T. Altunkaya 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
Y. Ergenekon 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
M. Delikaya 

Ordu 
B. Taranoğlu 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
/ / . Abbas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ba#ı maddelerinin değiştiril
mesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 (Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 'Kanununun birimci 
maiddasiniim (c) Ibendi yürürlükten kaldırılmış ve bu maddeye aşağıdaki (e) ve (f) bendiler!! elklen-
mi§tdr. 

<e) Jlet pilotu istaJtüsü : Pervanesiz jet uçağı ille 'eğitim veya (muharip iuçuş birliklerinde ten az 
200 ısaat jet uçuşuna ve jet pilotu serl&fliikasıma sahip olan her iplülot jet pilotu ıstatüsünıda kabul 
edilir. 

f) Silâh sdıstıem loperatörü ve (silâh isdısıtem operatörü laldayl : Türk İSilâlhlı (Kuvvetleri uçuş teş
killerinden veya yabancı Iböir devlet uçuş okul ve burslanndan ısdUah. ısiısitem operatörü diploması 
alan ve ıdiploması usufllünie ıgöre onaylanan pervanesiz jet uçağımda; ıdarbe, lav - (borbardımam, av -
önHeme ve Ikeşif görevlerimin yapılması iejin pilotla birlikte uçarak luçaktaM ısilâh ısistemlerlM (kulla
nan Ikiamseye ısüâh isistem loıperaıtöriii ve ısalliâh sistem operatörü »olmak (içini ısayıüah yerlerde uçuşa baş
layan askerî personele siilâh sistem operatörü adayı denir. 

MADDE 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat iKanununun (ikinci 
maddesinin /birinci [fıkrası lile (a) ve (c) bendleri aşağıdaki sekilide Ideğişltilrilimıiş ve bu maddeye 
(h) ve (ı) bendleri (eklenmiştir. 

Madde 2. — Pilotlara, pilot adaylarına, silah sistem operatörlerime, ısilâh ısistam operatör aday
larına, uçuş ekibine ve askerî (paraşütçülere Türk Silâhlı Kuvvetlerimde görev yaptıkları «sürece bu 
kanuni hükümlerine göne tazminat ödenir. 

a) Türk ıSdlâblı (Kuvvetleri pilotlarıma, bu kanuna iek ıcetvelim birimci ısütumma ıgöre aylık uçuş 
tazminatı ödenir. 

c) Uçuş «ikM personeline iek cetvelin filk&nci sütununa göre uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat 
uçuş lekiibi personelimin uçuşa (başladığı tarihi izleyen aybaşından littibaren 'cetvelin (bâadinöi tuçuş kı
dem yılına (karşılık olan (miktarı (üzerinden ödenmeye başlanır ve uçuş (hikmet süresine© dıevam 
eder. 

!h) USilâh ısiistem operatörlerime, bu kanuna ek öatvelim üçüncü sütununa göre uçuş tazminatı 
ödenir. >Bu tazminat ısilâh ısisteim operatörlerinim uçuşa başladığı tarihi fitleyen aybaşından itibaren 
cetvelin birimci uçuş Ikıldeim yılına (karşılık olan miktarlar üzerinden ödenmeye başlanır ve uçuş 
hizmet süresince (devalnı leder. 

i) (Silâh ısiistem (operatörü adaylarına pervanesiz jıet uçağında uçuşa başladıkları tarihi izle
yen aybaşından litibanem (uçtukları sürece iek cetvelin üçüncü sütunumda birinci uçuş Ikudem yılına 
karşılık olan Imiktarım yüzde yetmişi üzerinden tazminat ödenir. 

MADDE S. ı— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun dördün
cü maddesi aşağıdaki şeüdlde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — 'Püotlarîtn, Isıilâh ısiistem operatörleri ve IUÇUŞ ekibi personelinin iuçuş tazminatı ala
bilmeleri Üçün takvim (yılı lille başlayan onika ayda altmış ısaat uçuş yapmaları şarttır. Ancak, bu 
şartı yerlime gtetlirmeyemleriim mçuş tazımimatlarınuı yüzde lellisi ımüteaktip takvim (yılı başımdan itiba
ren Ikesillir ive bu keşilş uçucunun geçen yildan noksan (kalan uçuşunu tamamlayıncaya kadar 
devam leder. Normal tazminat, moksan kailan uçuş saatimin tamamlanmasını izleyen laybaşından iti
baren ödenmeye başlanır. 

iSülâhlı ıKuvvetlerde; pilotlarım uçuş (hiızmletlerini yapacakları uçak İtipi, görev ve ihtiyaca göre 
Silâhlı (Kuvvetler Komutamlıklarınoa saptanır. Onyedi iuçuş yılını tamamlamış bulunan pilotlar Üçüm 
kuruluş (kadro Ve (materyal durumuma göre, hazırlanacak yönetmelikte (saptanacak esaslara uygun 
olarak uçuculuk Istatüsü baki kalmak ışartı ile uçuş zorunluğn aranmayabilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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MLLÎ SıAVtüNMA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞt 

17 Ocak 1963 tarik ve M4 sayılı Ucuz Hizmetleri 
Tazminat Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarlnın 1 (n<ri. maddlesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
nen kabul edilmi&tir. 

MADDE 3. — Tasarmm 3 Incii maddesi ay-
nlen toaJboıl edıiilmiisltîiir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DE&İŞTİKİŞİ 

17 Ocak 1963 tarih ve 1*44 sayılı Ucuz Hizmetleri 
Tazminat Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarlnın 1 nci maddlesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarmın 2 nci 
nien (kabul edllm%ltlr. 

ay-

MADDE 3. — Tasannın 3 föcdi maddesi ay-
nien kabul ediiflinıiişltiir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Hükümetin teklifi 

Uçuş ıtasıminatı alan personelden uçuşla ilgisi almayan yurt (dışı daimî görevlere atananlar içdin, 
bu görev isüresünoe, birindi fıkrada yazılı yıllık uçuş ısaatlini tamamlama izoruniluğu aranmaz. Yurt 
dişi idadimi iğörevilıerde geçen süreler uçuş hizmet süresinden Isayılır ve bu görevlere atanan perso
nelin yurttan ayrılış taniMnli lifleyen aybaşından itibaren uçuş tezmiinatının 'yüzde ellM (kesilir. 

MADDE 4. — 17 Ocak 1963 tarfilh ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun beşin
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Pilotlar, ısfilâh isüistıena operatörleri ve uçuş ekiM perısonieilinin ıayhk tazminatlarını 
alabilmelleri için (görev ve hiizmleıtle ilişkin istekleri gereği gibi yerime getıirrneldikletri yolunda bölr 
yıl içlinde felmırimde çalıştığı en yakın iki üst idene ele âmirlerinin dimzasını kaşıyan yazılı ilki ihtar 
veya aylık bir feınia falaliyeıt raporu almamış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyenlerdin 
tazminatlarının yüzdıe lelllelsü tebliğ tarihini lizleyen aybaşından itibaren ıkeıslilir. Bu keşlime duru
munu düzelttiğinle dair leb yakın İki üst Idertacte âmliırleırlndeın olumlu kanaat raporu alımıoaya ka
dar devam leldeır. Normal tazminat, olumlu kanaat raporunu aldığı tarülhi izleyen aybaşından 
itibaren ödeınimieyte başllaınır. 

MADDE 5. — 17 Ooak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Taaminat Kanununun altın
cı maddesinin üçünıcü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasındaki süre uçuş hizmet süresidir. Altı ıay ve daha 
çok süreler bir yıla tamamlanır, altı aydan az süreHer dikkate alınmaz. «Miz yıllık uçuş hiz
metini (tamamlayan ve diteiplirnlsMliktıen başka bir (nedenle uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşı
nın yüzde yirmi dördü, silâh sâstlem operatörlerime yüzde yirmlisli aylık yıpranana tazminatı olarak 
verilir ve her fazla uçuş yılı İlcin albay maaşının yüzde ikisi eklenir.» 

MADDE 6. — 17 Ooak 1963 tarlı ve 144 sayilı Uçuş Hıizmteltlelri Tiazmiinat Kanununun ye-
ıdindi maddesi aşağıdaki şıekiiidie depştiirilmliştıir. 

Madde 7. — Uçuş hizmıeltline lillişkün görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık tsfebepleri so
nucunda hava değişdfmli alan veya uçuştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara, söllâh ısiiısıtem ope
ratörlerine ve uçuş ekibi personelinden ikaza ve diğer sebepler sonucu hava değişiilmi alanlara 
ilki yıl süreyle bu kanunda gösterilen aylık nçnşj hizmet tazminatı ödendir. Bu süreler uçuş hliz-
ımıatinden sayılır, iki yılldıan fazlası iiçin dördüncü maddenin birinci fıkrası uygulanır. Bunlar 
tekrar göreve (başladıklarımda diğer şartları fcalİK isieler tazmSinatları göreve başladıkları tarihi iz
leyen aybaşından ütibareln ödenmeye detvam olunur. 

Beş uçuş yılı İçinde uçuş hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya ıdiğer 
sağlık sebepleriyle hava sağlık kurulları raporlarına dayanılarak dailmî olarak yer hilzmıetine 
nakledilen pilotlara albay maaşının yüzde yirmi dördü, silâh sistem operatörlerine yüzde yirmisi 
ve uçuş ekibi personeline yüzde onaltısı aylık yıpranma tazminatı olarak ödenir. Beş uçuş yılını 
aşan süreler için (pilotlara ve ısilâh sistem operatörlerine ner uçuş Ihizmet yılı karşılığında albay ma
aşının yiüzde ikisi, uçuş ekibi için yüzde biri bu tazminata eklenir. 

MADDE 7. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun geçici 
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga 5950 sayılı Kanunun geçici bi
rinci ve ikinci, 6725 sayılı Kanunun üçüncü ve dördüncü maddesinin (ıb) fıkrasına, 7345 (sayılı 
Kanunun üçüncü ve geçici dördüncü maddelerine göre tazminat alanların tazminatları, hak sahip
lerinin bu kanuna göre uçuş hizmet süreleri dikkate alınarak saptanır ve uçuş yılı ferinden altıncı 
ve yedinci maddelerde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Uçuş hizmet süresi itibariyle bu kanunun altıncı ve yedinci maddelerindeki şartları taşımayan 
personelin almakta oldukları tazminatların ödenmesine devam olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Millî Savunma Komisyonunun değistirisi 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddeisi ay
nen kabul ediiimliî tir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci (maddıesd ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Tasarının 6 mcı (maddesıi ay-
nlen kabul edi(lm%itir. 

MADDE 7. — Tasarınan 7 jıci (maddesi ay-
nlen kaîbul ©dılmligtir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değistirisi 

MADDE 4. — Taşanının 4 fnoü maddesi ay
nen kabul edlitaişlt&r. 

MADDE 5. — Tasarının. 5 nci Smaddesa) ay
nen kabul edlilltnıüşıtiir. 

MADDE 6. — 'Tasarının 6 tncı (maddeci ay-
njen kabul ©dilimliktir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi1 ay
nen kabul edlinılisjtdir. 

Mil'let Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 8. — 17 Ocak 19Ö3 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Taizminat Kanununa aşağıdaki 
geçici madde 4 eklenmiştir. 

Geçici Madde 4 .— Eğitim, harekat ve lojistik destek hizmetleri ile ilgili faaliyetlerin yürütül-
mesiyle görevlendirilmiş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının diğer pilotlarına da fcu kanunda ya
zıla uçuf ve yıpranma tazminatları ile iükramiyeleri jet pilotu statüsü (hükümlerine g&re ödenir. 

Kazanılmış hak olarak uçuş yıpranma tazminat?, alanlardan jet pilotu statüsüne girenlere bu 
kanunda yazılı yıpranma tazminatı jet pilottu statüsü hükümlerine göre ödenir. 

MADDE 9. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek cet
vel silâh sistem operatörlerine iüşlkin üçüncü sütun eklenerek yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun yaîyUmı tarfilhinlde yürürlüğe gitfer. 

MADDE 11. — Bu Kjainunu 3VEÜ1H Savuinjmia ve Ma%te Bata&afrı yürütür. 

Barbakan 
Bülent Eccvit 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan 

Devlet Bakanı 
Orhan Eyüboğlu 

14 ., 5 . 1974 

Devlet Bakanı 
İ. Hakkı Birler 

Devlelt Bakanı 
Süleyman A. Enire 

Adalet Bakanı 
Şevket Kazan 

Millî S. Bakanı 
Hasan E. hık 

İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
Turan Güneş 

Maliye Bakanı 
Beniz Baykdl 

Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
Erol Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
Fehim Adak 

Sağ. ve Sos. Yar. Gümrük ve Tekel Bak. 
Selâhattin Gizrelioğlu Mahmut Türkmenoğlu 

Gıda - T. H. Balkanı 
Korkut özal 

Ulaştırma Bakanı 
Ferda Güley 

Çalışma Bakanı 
önder Sav 

iS anayı ve Tek. Bak. 
Abdülkerim Doğru 

Enerji ve Tak Kay. Bak. 
Cahit Kayra 

Turizm ve Tan. Bak. 
Orhan Bir git 

İmar ve İsk. Bakanı 
Ali Topuz 

Köy İş. vo Koop. Bak. 
Mustafa Ok 

Orman Bakanı 
Ahmet Şener 

Gençlik ve Spor Bak. 
Muslihittin Y. Mete 

Müilıet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay- MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. inen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarımın 9 tnou îmıaiddasi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 aıcu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci ımaddesiı ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 0. — Taisarının 9 (ncu ImaJdctesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 fneu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Uguş Hizmetleri Tazı 

"uçuculuk 
müddeti Pilotlar 

(Yıl) (1 nei sütun) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

37 
37 
45 
45 
52 
52 
56 
56 
59 
59 
62 
62 
63 
65 
67 
67 
69 
69 
71 
71 
73 
73 
75 

Kanununa Ek Cetvel 

Silâh Sistem 
Uçu§ Ekibi Operatörleri 
(2 nei sütun) (3 ncü sütun) 

22,5 
22,5 
24,5 
24,5 
26,5 
26,5 
28,5 
28,5 
30,5 
30,5 
32,5 
32,5 
34,5 
34,5 
36,5 
36,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 

29 
29 
35 
35 
39 
39 
42 
42 
45 
45 
48 
48 
51 
51 
54 
54 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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CETVEL 

Tasarıya bağlı Ek cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Millet (Meclisi :(IS. Sayısı : 61) 





Dönem : 4 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

2 7 . 7 . 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Kanuna 1323 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 5 nci Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları Raporları (1 /137) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 5 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1794/3010 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MiMî (SaivTiiniına fBaflsajnilagnıda ÜaJzırfllataJaJıı vte TüJrikijye Büjyülk Millet Medlsinie iara Bajkanfllair Ku-
ırutada 21 , 5 . 1974 flaııMnlde Ikairarla^tııirailan «27 . 71 . 1067 tlajriitbl vie 926 sayıGi İKanuııfa) 13213 
Sayılh KaJnfulnOla lElklIletnen Ek 5 ncü MiaJdldienijn. tDeğülştirflmöainıe îlşkiün Kamun Tasarısı» ile görek-
Çösi ilişik loillairlaik sunulmuştur. 

Cj-ê ğtilnliin ylalpimlaısıniı föajyigıyle atnz <efdbexfibxE. 
Bülent Ecevit 

Başfoata 

27 . 7 . 1967 Tarih 've 926 (SajyıflbL ',KjanuWa 1323 Sayıllı Kanunla Ektoeta E k S İndi MacMeinün De-
ğipırulJmel^inlö Üşfein Kantat Taislansaı Gerekçesi. 

1 Şubat 19163 tarihinde yürürlüğe giren 144 İSayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek 
cetvelde gösterilen ve albay maaşı esas alınarak -saptanan tazminat oranlarında günün değişen 
yaşaım 'koşullarına uygunluğu sağlanabilmesi için 128 Nisan 1970 tarih ve 1256 Sayıilı Kanunla artış 
yapılmıştır. 

Ancak, il Mart 1970 tarihinden geçerli olarak 1 Aralık 19170 tarühinde 9126 Sayılı Kanunun malî 
hükümlerinin uygulanmasına başlanması üzerine, aylılk uçuş tazminatlarının ödenmesinde üç yılını 
bitirmiş allbay maaşı tutarının (7 OGO TL.) esas alınması hailinde çok yüksek rakamlara ııllaşila ca
ğı görüşünden hareketle 31 . 7 .. ,1970' tarih ve 1323 ıSayıüı Kanunun 13 ncü maddesi ile eklenen 
ek - 5 nci madde ile üç yıllımı bitirmiş allbay maaşı tutarının yüzde kırk'ı tavan olarak kabul edil
miştir. 

,1970 Ağustosunda Türfe parası değerinin düşürülmesi sonucu fiyatlar süratli bir tctapo ile arta
rak hayat pahalılığı dayanıilmaz bir düzeye ulaşarak bu güne gelinmiiış ve dölayısıyle maaşların 
alış gücünde büyük ölçüde düşüş meydana gelmiştir. Buna (bağlı olarak başlangıçta maaşlara 
olumlu katkıda bulunduğu kabul edilen uçuş tazminatları; değişik isimler altında devlet memur
larına yapılan birtakım yan ödemelerin gittikçe yaygınlaşması ve artması sonucu, pilotlar tara
fından yıpranma ve risk karşılığı olma niteliğini kaybettiği görüşü ile küçümsenlmieye başlan
mıştır. 

1970 yılında maaş ve uçuş tazminatlarında yapılan artıştan sonra, Türlk Hava Yolları pilotla
rının kazançları ile Hava Kuvvetleri pilotları arasında denge /meydana gelir giibi olmuş fakat kısa 
«bîr süre sonra Türk Hava Yolları pilotlarına maaş, uçuş taznrmatı ve tanınan diğer olanaklarla 
ayluk kazançları uçucu kıdeimli albay aylık kazancının en az iki misli bir düzeye ulaşmıştır. 

63 
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Yukarıda arz edilen sebeplerle 1970 yılından ibu yana mecburi hizmetini dolduran 56 pilotu
muz istifa ©dcrck 24 pilotumuz da erken emıeklliliikle Hava Kuvvetlerinden zamansız ayrılmış
lardır. 

• Daha uzun süre Hava Kuvvetlerinde hizmet edebilecek tecrübeli ve kalifiye pilotların ayrıl-
ıması ile görev etkinliğinde meydana gelen zayıflamanın gideriHmesindo en az .ayrılanların yetiş-
tirüilrncslnde harcanan mııifctaır kadar para ile zaman sarfı gerekmektedir. Buna göre Hava Kuv-
vetl'eründem zamansız ayrılan pilotların aylıkları, tazminatları, özlük hakları ve uçuş dışı öğrenim 
ve muhtelif yurt içi ve dışı ülkelerdeki kurs masrafları dışında maliyetleri hesaplandığında büyük 
•mıcbil'â ğ! ar ortay a ç ikm aktadıır. 

.Şöylekr; 49I70 yılımdan İbu yana istifa- eden 56 pilotun D'evlcte maliyeti asgarî 240 mifyon TL. 
olarak hesaplanmıştır. Uçuş tazminatlarında öngörülecek artış oranında istifa eden pilot ve diğer 
uçucu personel' miktarımda azallma olacağı doğaldır. Bu suretle ayrılmalar normal ölçül'er içinde 
'tutulabilecek ve dolayısıyle beni Hava Kuvvetleri görev etkinliğinde zayıflama yaratılmaımış ve 
heım do dolaylı olarak para 'tasarrufuna gidilmiş olunacaktır. Günümüzde Türk Hava Yolları ve 
diğer kamu kuruluşları ile özel teşebbüs pilot ihtiyacımı karşılamada çoğunlukla bünyesinde ka
lifiye ve tecrübeli pilot bulunduran kaynak olarak Hava Kuvvetlerine itibar 'etmektedir. Bu ne
den lo 'diğer kuvvetler için pilotların ayrılması gibi bir problem doğmamaktadır. 

Pahalılığın hızla artışı yaşam koşullarını ağırlaştıranış ve bu ağır koşulların, pilotların maddî 
vo .manevî durumları üzerindeki olumsuz etkileri İkaza - kınımı artıran faktörlerden biri olmuştur. 
Bu faktör sonucu meydana gelen bir kaza can kaybı yanında 2ö - 75 milyon TL. değerindeki 
uçakların da, elden çıkmasına seibep olmaktadır. 

ıBu faktörün selbep olacağı kazalardan yalnız birinin önlenmesi İmlinde bile pilotların uçuş taz
minatımda öngörülen artış karşılanabilecek böylece Rilfıhlıı Kuvvetler savaş gücünün azalması da 
önllenıecektiir. 

Uçaklardaki silâh ve seyrüsefer sistemlerimin; gelişmekte olan elektronik teknoloji paralelinde 
gittikçe karmaşık b'ir nitelik kazanması, bu sistemlerin tek kişilllk savaş uçaklarımı yöneten pi-
!liollıa:r tarafından kullanılması olanağını ortadan kaldırmıştır. 

Nitekim, modern savaş uçaklarında bu ihtiyaç karşılanmakta ve uçaklar en az iki kişilik ola
rak yapılmaktadır. Bu suretle, silah sistemlilerimi iışletnıiök ve kullanmak üzere yeni bir hizmet sa
lındı, açılmış ve bu branşta silâh sistem operatörü adı altımda personel! yetiştirilmeye başlanmıştır. 

'Türk Hava Kuvve'tlerinihı satım aldığı F-4 (KANTOM) uçakları da aynı niteliğe sahip modern 
uçaklar okluğundan, pilotla birlikte, görev alanı içıiın ayrılan silâh sistem operatörleri de Ameri
ka Birleşik Devletlerimde, ('1974 yılı başlarımda) uçuş 'eğitimine tabi olacaklardır. 

Böylece Türk Hava Kuvvetlerinde ilk defa muharip jet uçağında pilotun ayrılmaz parçası olarak 
silâh sistem operatörlüğü adı altında yeni bir hizmete fiilen başlanılmaktadır. 

Modern tip jet ufaklarımda savaş görevlerinin yapılması için pilot - silâh sistem operatörü ikilisi
nin uçak içinde bir arada bulunması mutlaktır. Aksi taktirde uçak muhariplik niteliğini kaybetmiş 
olacaktır. Bu durumda aynı uçakta beraber uçan silâh sistem operatörü ile pilotlar arasında, pilot 
sorumluluğu dışında hayatî risk ve yıpranmalar yönünden herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 
Bu sebeple silâh sistem operatörlerinin uçuş ekibi dışında mütalaa edilerek jet pilotu statüsünde uçu
culara yakın bir seviyede uçuş tazminatı almaları adalet ilkelerine uygun düşmektedir. 

1970 yılından bu yana paranın alış gücünde meydana gelen düşme sonucu, halen ödenmekte olan sakat
lık ve şehitlik tazminatı risk karşılığı olma niteliğimi kaybettiğinden uçucu personel tarafından küçüm-
senımelktedir. Genellikle şehit pilotların çoğunluğunu küçük rütbeliler teşkil etmekte ve geride henüz 
öğrenim devresine ulaşmamış çocuklar bırakmaktadırlar. Bugün için şehit olan uçucularım aylığa hak 
kazanan dul ve yetimlerime maddî ve manevî tazır.inat olarak verilen 84 000 TL. dört yıl öncesine 
oranla kuvvetini büyük ölçüde yitirmiş, •mü,teva:-û bir daire satmalına olanağı bile kalmaımıştır. 
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Bu nedenlerle; uçuş tazminatlarında yapılan1 artışlar paralelinde Silâhlı Kuvvetler tüm personel 

iigin uçuştan doğan sakatlık ve şehitlik tazminatlarının da artırılması halinde uçucu personelde istik
bal endişesi ortadan kalkacaktır. 

Yukarda arz edilen sebepler karşısında sakatlık ve şehitlik tazminatı ile jet statüsündeki pilot
ların uçuş tazminatlarının artırılması ve silâh sistem operatörlerinin uçuş ekibi dışında kaibul edilerek 
kendileri için öngörülen tazminatı bu kanunla getirilen oran içinde almalarının adalet ilkelerine uy
gun düşeceği tabiîdir. 

144 sayılı Uçuş Hizmetleri Kanununda sakatlık ve şehitlik tazminatı ile jet pilotu statüsündeki 
uçucular için artışı öngörülen tazminatların silâh sistem operatörlerine de belirlenen oran içinde ve 
rilebihnesi için 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 5 nci maddesinin değişti
rilmesi yoluna gidilmiş ve yeniden üç fıkra belinde düzenlenen maddenin birinci fıkrasında eski hü
kümler korunmuş, ikinci ve üçüncü fıkralarında 17 Ocak 1963 gün ve 144 sayılı Uçuş Hizmet Ka
nununda öngörülen tazminatları kimlerin ve hangi oranlarda alacağı gösterilmiştir. 

Getirilen tasarıyla şehitlik tazminatı dışında kalan ödemelerin tutarı 22,5 milyon TL. olarak hesap
lanmaktadır ki yeni alman F-4 (FANTOM) uçakların bir adedinin 75 milyon TL. olan fiyatı karşı
sında önemsenecek bir miktar olmadığı ortadadır. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 30 . 5 .1974. 
Esas No: 1/137 

Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 «ayılı Kanuna 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci -maddenin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin do iştirakiyle, İçtüzüğün 36 nci mad
desi gereğince, Başkanlık Divanının müsaadesiyle, Komisyonumuzun 28 . 5 . 1974 günkü toplantı
sında tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek 'tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgileri uygun 'mütalaa eden Komisyonumuz 'tasarıyı prensiibolarak kaibul eıütikteıı sonra 
maddelerin tetkikine geçmiştir. 

1970 yılı Ağustosunda T ürik parası 'değerinin düşmesiyle süratle artmaya haşlayan hayat pahalı
lığı 1973 yılı petrol buhranı İle daha. da tahammül edilemez hale gelmiştir. Başlangıçta maaşlara olum
lu katkıda 'bulunduğu 'kabul 'edilen uçuş ıtazminatları, pilotlar tarafından yıpranma ve risk karşılığı 
olma niteliğini kayfbettiği görüşü ile küçümsenmeye başlanmış ve hatta k i nedenle 1970 yılından bu 
yana Hava Kuvvetlerimizden 56 pilot -istifa 'ederek daha iyi maddî imkânla Hava Yolları ile özel sek
töre 'geçmişlerdir. 

Her ne kadar hizmetin kutsiyeti ıbir vakıa ise de maddî olanaklar -da küçümsenemez. Pahalılığın 
hızla artışı yaşam koşullarını ağırlaştırımış hu da pilotların maddî ve manevî durumları üzerinde 
olumsuz etkilere kaza - kırımı artıran faktörlerden biri olmuş ve hu faktör sonucu meydana gelecek 
bir kaza can kaybı yanında 25 - 75 milyon değerin delki uçakların elden çıkmasına sebep olacaktır. 

Tasarının 1 nci 'maddesinin hirinci fıkrasında eski hüküm korunmuştur. 
İlâve olunan ikinci fıkra ile: 144 sayılı Kanunda gösterilen sakatlık ve şehitlik 'tazminatının he

saplanmasına jet pilotu statüsündeki pilotlarla silâh sistem operatörlerinin uçuş ve yıpranma tazmi
natları ile ikramiyelerin ödenmesinde esas olan albay maaşı, 3 yılını bitirmiş albay maaşının (8 000 
TL.) kesintisiz tutarının yüzde yetmişi olduğu saptanmıştır. 
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İlâve olunun 3 ncü fıkra ile 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun kapsamına girip !de 
bu kanunun 2 nci fıkrasından yararlananTayanların (meselâ: Kara Kuvvetleri uçuş personeli; pilot, 
makinist, telsizci v. s.) hor çeşit tazminat ve ikramiyelerinin hesaplanmasında üç senelik 'albay maaşı
nın kesintisiz tutarının yüzde kırk'mm uygulanacağı hükmü 'getirilmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde yazı kuralına uyularak bazı redafcteler yapılmış ve madde 'hu şek
liyle Komisyonumuzca kalbnl edilmiştir. . 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. * 

Tasarının önem ve müstaceliyetine (binaen, havale buyurulduğu Plan Komisyonunda öncelik ve ive
dilikle görüşülmek temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Fehmi Cumahoğlu 
Ankara 

/. Saffet Omay 
Gaziantep 

Mehmet Bozgeyik 
Niğde 

'Azmi Yavuzalp 
İmzada bulunamadı 

Başfcanvekili 
Sivas 

Ekrem Kangal 
Bursa 

Mehmet Emekli 
Giresun 

M. Kemal Çilesiz 
Muğla 

Halil Dere 

'Sözcü 
İzmir 

Kaya Bengisu 
Diyarbakır 

Bahattin Karakoç 
'Hatay 

Ali Yılmaz 
Samsun 

Hayati Savaşçı 

Urfa 
Mehmet Aksoy 

İmzada (bulunamadı 

Kâtip 
Tokat 

Haydar Ulusoy 
Erzurum 

Cevat Önder 
Konya 

Kemalettin Gökakın 
Trabzon 

Ömer Çaktroğlu 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/137 

Karar No. : 5 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6.6. 1974 

Komisyonumuza hayale buyurulan «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanuna 1323 sayılı Ka
nunla eklemen ek 5 ncil maddenin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» Millî ISavunıma Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü; 

Bilindiği ıgibi, 1 Şubat 1963 taırihinde yürürlüğe giren 144 sayılı Yasa ile uçuş hizmetlerinde 
saptanan tazminat miktarları daha sonra kabul edilen 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Yasa 
ile günün koşularına uygun şiekilde artırılmıştı. 

Ancak 1 Mart 1970 tarihinden geçerli olarak 1 Aralık 1970 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Yasa 
hükümlerine göre uçuş personeline ödenmesi gereken tazminat miktarında, üç yılını bitirmiş Al
bay maaşının esas alınmış olması (-ki 7 000b liradır.) yüksek rakamlar ortaya çıkarmış, bu mik
tarın ladil ölçülerde tutulabilmesi için de 31 . 7 . 1970 tarihli ye 1323 sayılı Yasanın 13 ncü mad
desi ile 926 sayılı yasaya eklenen elk 5 nci maddede uçuş tazminatının hesabında 3 yılını bitir 
mis albay maaşının '% 40'ının ödenmesi esası getirilmişti. 

1970 yılında yapılan bu düzenlemelerden, sonra gerek parasal değer düşüklüğü ve gerekse ar
tan hayat pahalılığı karşısında verilmıekte olan tazminatların artık bir ettfcinliği fkatenamış bu
lunmaktadır. Bunun tabiî bir neticesi olarak da Silâhlı Kuvvetlerimizdeki uçuş personelinde et
kin bir azalma ım/eydana gelmiştir. Bir misal gerekirse, 1970 yılından bu yana mecburî hizme-
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tini dolduran 56 pilotumuz istifa ederek 24 pilotumuz isse erken emeklilik talebiyle Haiva Kuv
vetlerinden zamansız olarak ayrılmışlardır. Türık Hava Yolları pilotlarına sağlanan imkânlar 
Hava Kuvvetlerinden ayrılmaya ayrıca bir neden olmaktadır. 

Yeni alınmakta olan (F-4) Fanıtotaı uçaklarının peyderpey hizmete -girmesi ile Bava Kuıvvet-
lerimizdeiki pfflıot ihtiyacının ve yetişmiş personelin muhafazasının mutlak ziaruret olduğu bir 
gerçektir. Gelişen teknolojinin gereği, olarak (F-4) Fantom uçmaklarında yeni bir hizmet sınıfı 
duruimuna gelen «Silâh, Sistem Operatörlüğü» uçuş hizmeti doğrultusunda değerlendirmeye tabi 
tutulmalıdır. 

Hava Kuvvetlerimize ıbüyülk ımlejblâğlam mal olan yetişmiş personelin yürütmeikte oldukları 
nuesuliyetli ve hayatî tehlalke ile dolu görevlerine uygun olarak tatman edilmeleri ve görevden ay
rılmalarının önlenmlesi .mutlak bir zarurettir. 

Tasarı üzerinde ilgililerce verilen izahlardan sonra görüşmelerde Millî Saivunma Komisyonu
nun metninin esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz alan üyeler, yukarıda özetl/enmeye çalışılan sekilide görüş ve düşüncelerini belirtmelerin
den sonra tasarının tümü olumlu karşılanarak maddelerin müzalkeresine g^çilîmiştir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli v© 1323 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci imaddeyi yeniden düzienlıiyen Millî Savunma Komisyonunun 1 nci maddesi 
ile, yürürlük ve yürütme ile ilgili tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen ifcabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzlere Yüksek Başjkaınlığa arz olunur. 

Başlkan 
(Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada baılunamıadı 

Aydın 
M. §. Koç 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

Gümüşhane 
T. Yüeel 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
•C. Cebeci 

Malatya 
H. Gökçe 

Bıaşlkan V. ve bu rapor sözcüsü 
Tekirdağ 

Y. Atyaslan 

Ağrı 
C. Erhan 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
/. E. Küıçoğlu 

İstanbul 
M. Tüzün-

İzmir 
A. K. önder 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
Y. Ergenefeon 

İmzada (bulunamadı 

Kars 
K, Ohyay 

Malatya 
M. Delikaya 

Ordu 
B. Taranoğlu 
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Hükümetin teklifi 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 
sayılı Kamına 1323 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci madde
nin değiştirilmesine ilişkin ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 
tarihli ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 
5 nci madde aşağıdaki şekilde 
değiştMlmiştir. 

«Ek madde 5. — 18 Nisan 
1963 tarihli ve 223 sayılı Ka
nunda, bu kanunun değişik 
49 ncu maddesiyle geçici 26 nci 
ve 27 nci maddelerinde yazılı 
tazminat oranlarının saptanma
sında esas olan albay maaşı, üç 
yılını bitirmiş albaya bu ka
nunla verilen aylığın kesintisiz 
tutarının yüzde kırk'ıdır. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununda gösterilen sa
katlık ve şehitlik tazminatının 
hesaplanmasında, jet pilotu sta
tüsündeki pilotlarla silâh sistem 
operatörlerinin uçuş ve yıpran
ma tazminatları ile ikramiyele
rinin ödenmesinde esas olan al
bay maaşı, üç yılını bitirmiş 
»allbaya bu Kaınuıula verilen aylı
ğın kesintisiz tutarının yüzde 
yetmiş'idir. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununun kapsamına gi-
nip de bu maddenin ikinci fık
rasından yararlanamayanların 
her çeşit tazminat ve ikramiye
lerinin hesaplanmasında, birin
ci fıkra hükmü uygulanır.» 

Milî .Savununa Komisyonunun 
deip#rişi 

27. 7 . 1967 tarihli ve 926 
sayılı Kanuna 1323 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci madde
nin değiştirilmesine ilişkin ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 
tarihli ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu
na 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci 
madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ek madde 5. — 18 Nisan 
1963 tarihli ve 223 sayılı Ka
nunda, bu kanunun değişik 
49 ncu maddesiyle geçici 26 nci 
ve 27 nci maddelerinde yazılı 
tazminat oranlarının saptanma
sında esas olan albay maaşı, 
üç yılını bitirmiş albaya bu Ka
nunla verilen aylığın kesintisiz 
tutanının yüzde kırk'ıdır. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununda gösterilen sa
katlık ve şehitlik tazminatının 
hesaplanmasında, jet pilotu sta
tüsündeki pilotlarla silâh sis
tem operatörlerinin uçuş ve yıp
ranma tazminatları ile ikrami
yelerinin ödenmesinde esas olan 
albay maaşı, üç yılını bitirmiş 
albaya bu Kanunla verilen ay
lığın kesintisiz tutarının yüzde 
yetmiş 'idkv 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununun kapsamına gi
rip de bu maddenin ikinci fık
rasından yararlanamayanların 
her çeşit tazminat ve ikrami
yelerinin hesaplanmasında, bi
rinci fıkra hükmü uygulanır.» 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştinişi 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 
sayılı Kanuna 1323 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci madde
nin değiştirilmesine ilişkin ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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HiMmıeiîMi teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Savunma, İçiş'leri ve Ma-
Mye bakanları yürütür. 

21 . 5 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/ . H. Birler 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Bay kal 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Millî Savununa Komkyouıamın 
değilştirişi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiş
ti t\ 

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

Bütçe Plan Komisjyıonjıuııan 
değiştirdi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

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

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı 

8. A. Emre 
İçişleri Bakanı 

O. Asiltürk 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Üstündağ 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

S. Cizrelioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

F. Güley 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

C. Kayra 
Köy İş. ve Koop. Bakanı 

M. Ok 
Gençlik ve SjDor Bakanı 

M. Y. Mete 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 
Çalışma Bakanı 

Ö. Sav 
Turizm ve Tan. Bakanı 

O. Bir git 
Orman Bakanı 

A. Şener 

MiMet Meclisi (iS. Sayısı : 63) 




