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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Üç oturura yapılan bu Birleşimde; 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere D. P. 

Grupunca aday gösterilen üyeler seçildiler. 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü madde
leri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştiril
mesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılması
na; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 
arkadaşının, 1475 sayılı îş Kanunun 14 ncü mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı İş Kanunu
nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66 
ve 66'ya 1 nci ek) üzerindeki görüşmeler tamamla
narak maddeleri kabul olundu, tümü açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği açık
landı. 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/135) (S. 
Sayısı : 65 ve 65'e 1 nci ek) da, yapılan görüşme
lerden sonra kabul edildi. 

U. — G E L E N 

Tasan 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı Ke-

sinhesap Kanun tasarısı (1/308) (Plan Komisyonuna) 
Rapor 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, fıkra ve geçici 2 madde eklen
mesi hnakkında Kanun teklifi ve Erzincan Milletve
kili Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa geçici bir madde eklenme
si hakkında Kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plan 

Adı geçen kanun tasarısının görüşülmesi sırasın
da, kuliste kendisine vâki bir saldırı olayı nedeniyle 
Manisa Milletvekili M. Gündüz Ssvilgen açıkla
mada bulundu; aynı konuda, siyasî parti grupları 
adına da olayı kınayan konuşmalar yapıldı. 

5134 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunun deği
şik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/287) (S. Sayısı : 193) nın tümü üze 
rindeki görüşmeler tamamlanarak 1 nci maddesi ka
bul olundu; tasarıya yeni bir madde ilâvesine dair 
verilmiş bulunan önergelerle birlikte tasarının ko
misyona geri verilmesi kabul edildi. 

Parti gruplarınca verilen bir önergenin kabulü 
üzerine; 

30 Haziran 1975 Pazartesi günü saat 10,00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 21,53'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiii Sivas 

/. Etem Kıhçoğlu Enver Akova 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhami Çetin 

K Â Ğ I T L A R 

komisyonları raporları (1/291, 2/267, 2/347), (S. 
Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1975) (GÜN
DEME). 

Cumhuriyet Senatosundan Dönen İşler 
3. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 

arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplı
ğı Kanunu teklifi (M. Meclisi : 2/215; C. Senatosu: 
2/87) (Plan Komisyonuna.) 

4. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi (M. 
Meclisi: 2/228; C. Senatosu: 2/90) (Plan Komis
yonuna). 

30 . 6 . 1975 Pazartesi 

— 364 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkan vekili: Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Arıkan (Siirt), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurulda bulunan sayın üyelerin 

«Burada» demek suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum efendim. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Elektronik cihazla yoklama yapıla
caktır. Salonda bulunan sayın üyelerin düğmeye bas
mak suretiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı). 

/. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Sunuşlarımız 

var okutuyorum efendim. 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 

için sayın Cumhuriyet Halk Partisi grupunca Van 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye?. 
Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarımız, yaptığımız yoklama sonu
cunda 210 sa*yın üyenin Genel Kurul salonunda ha
zır bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle saat 15.00'de 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum efendim. 

(Kapanma saati : 10.42) 

BAŞKAN — Elektronik cihazla yaptığımız yok
lamaya katılmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama so

nunda, salonda görüşmeler için gerekli çoğunluğun 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Milletvekili sayın İhsan Bedirhanoğlu aday gösteril
miştir. 

Sayın İhsan Bedirhanoğlu'nun, İçişleri Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe seçimini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Zekaî Yaylalı (Erzurum), Oral Mavioğlu (İçel), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — SEÇİMLER 

— 365 — 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun değişik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/287) (S. Sayısı : 193) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kanun tasa
rısı ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin 19 ncu sırasında, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
2 nci maddesiyle bir ek madde önergesi komisyona 
verilmişti. Önergeyi Yüce Heyetin ıttılaına bir defa 
daha arz ediyoruz efendim. 

Sayın komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 193 sıra sayılı kanun tasarı

sının 1 nci maddesinden sonra, metne aşağıda sun
duğumuz maddenin 2 nci madde olarak eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 8.7.1971 günlü ve 1425 sayılı Ka
nunla eklenen 6 nci ek maddenin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçi
lere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü madde
ye göre hesaplanacak aylık bağlamaya esas tutarın 
bir aylık miktarı kadar emekli ikramiyesi verilir.» 

Adana 
Mehmet Can 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Yozgat 
llhami Çetin 

Hatay 
Sabri İnce 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Erzincan 
Nuretin Karsu 

Balıkesir 
Sabullah Usumi 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonunun önerge 
ile ilgili tanzim etmiş olduğu raporu okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 27.6.1975, 95 nci Birleşiminde 

(1/287) S. S. 193, 5434 sayılı T. C. Emekli San-

(1) 193 S. Sayılı basmayan 27 
95 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

6 . 1975 tarihli 

dığı Kanununun değişik 39 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına «5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8*. 7 . 1971 günlü 
ve 1425 sayılı Kanunla eklenen 6 nci maddenin bi
rinci fıkrasının» değiştirilmesine dair verilen önerge, 
komisyonumuzda görüşülmek üzere alınmıştır. Bu 
önerge üzerinde yapılan görüşmede, iştirakçilerin 
her hizmet yılı için bir aylık tutarında emekli ikra
miyesi ödenmesi hakkındaki önergeye komisyonu
muz katılmamıştır. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 
Aydın 

M. Şükrü Koç 
İmzada 'bulunamadı 

Denizli 
Muhalifim 

Hüdai Oral 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 
İstanbul 

Mustafa Parlar 
İmzada bulunamadı 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
Söz ıhakkım mahfuzdur 

İlhan Ersoy 
Manisa 

Hilmi Okçu 
Ordu 

Bilâl Taranoğlu 

Sivas 
Muhalifim 

Ahmet Durakoğlu 

Sözcü 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 
Denizli 

Sami Arslan 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur 

Orhan Yılmaz 
İstanbul 

A. Nejat Ölçen 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuzdur 
Metin Tüzün 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
Söz hakkım mahfuzdur 

Mehmet Ersoy 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 
Samsun 

Doğan Kitaplı 
İmzada bulunamadı 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

İmzada bulunamadı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Bütçe - Plan 
Komisyonu raporunu okutmuş bulunuyorum. Bütçe 
Plan Komisyonu, neticeten önergeye katılmadığı yö
nünde kanaat belirtmiş, karar vermiş bulunmaktadır. 

— 366 — 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım; epey önce çıkmış bir kanun gereğince, memur
lara çalıştıkları her yıla karşılık 15 gün tutarında, da
ha doğrusu kanunun deyimiyle yarım ay tutarında ik
ramiye verilmekte idi. Yani şu anda bu şekilde ik
ramiye verilmekte'dir. 

Değerli arkadaşlarım; bu ikramiyeler, bir memu
run, memuriyet hayatından ayrıldığı sırada eline 
geçecek toplu bir paradır. Bu para kanunun çıktığı 
tarih ile şu anda'ki hayat pahalılığı ve fiyat artışları 
karşısında hemen hemen değerini yitirmiştir. Bunun 
yanında aynı, çalışanlar zümresinden olan - çalışan
ların bir kanadı memurlar ve onların emeklileri, ma
lûlleri vesaire, bir kanadı da işçile'rimizdir - İşçile
rimizin de benzer bir kurumu olan kıdem tazminatı 
bir süre önce, burada 15 günden 30 güne çıkarılmış 
bulunmaktadır. Böylece memurların, yarım aylık 
ikramiyelerini de bir aya çıkarmak suretiyle, tüm 

30 . 6 Î 1975 O : 2 

çalışanlar arasında bir eşitlik sağlanmış olacaktır. 
Şu anda Komisyonun ret gerekçesini ben anlayama
dım. Yani ciddî bir gerekçe gösterilmiş değildir. Bu 
gerekçenin de böyle açıkça gösterilmemiş olması, 
önergemizin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyacak 
bir delil niteliğini taşımaktadır. Lütfediniz, bu eşitliği 
sağlayalım ve memurların da ikramiyelerini yarım 
maaştan bir maaş tutarına çıkaralım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Önerge sahibinin de açıklamasını dinlediniz. Öner

geyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde olarak yeni 
bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine 2 yeni 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına aşağı
daki maddenin 2 nci madde olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 2. — 1425 sayılı Kanuna ekli gösterge 
tablosu, 1 .3 . 1975 tarihinden geçerli olarak aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 
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Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

655 
557 
497 
449 
407 
364 
329 
300 
269 
249 
229 
213 
197 
177 
157 

Emeklilik Gösterge Tablosu 

.2 

670 
577 
509 
461 
416 
373 
336 
307 
276 
253 
233 
217 
201 
181 
161 

3 

685 
597 
521 
473 
425 
382 
343 
314 
283 
257 
237 
221 
205 
185 
165 

Kademeler 
4 

700 
617 
533 
485 
434 
391 
350 
321 
290 
261 
241 
225 
209 
189 
169 

5 

637 
545 
497 
443 
400 
357 
328 
297 
265 
245 
229 
213 
193 
173 

6 

657 
557 
509 
452 
409 
364 
335 
304 
269 
249 
233 
217 
197 
177 

7 

— 
569 
521 
461 
418 
371 
342 
311 
273 
253 
237 
221 
201 
181 

8 

— 
581 
533 
470 
427 
378 
349 
318 
277 
257 
241 
225 
205 
185 

9 

— 
— 
545 
479 
436 
385 
356 
325 
281 
261 
245 
229 
209 
189 

1000 + 600 için 995 
1000 + 500 için 945 
1000 + 400 için 895 
1000 + 300 için 845 

1000 + 200 için 800 
1000 + 150 için 775 
1000 + 100 için 750 
1000 + 50 için 725 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Bingöl 
Abdullah Bazencir 

Adana 
M. Hulusi Özkul 

Amasya 
Cahit Koçkar 

Ağrı 
M. Bahattin Yardımcı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeyi dinlediniz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN Karar için gerekli 
var mı Sayın Başkan? 

çoğunluğunuz 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — -Salonun içerisinde var Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığını belirtmiştir. 
Madde mahiyetinde olduğu için görüşme açıyorum. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?. Yok. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler?. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 3 ncü madde olarak metne 
eklenmesi teklif edilen bir önerge daha geldi, okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıyle, aşağıdaki 3 ncü mad

denin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 3. — 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı Ka

nunla eklenen, ek 5 nci madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Madde 5. — Bu kanuna göre bağlanacak 
emekli âdî malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının 
alt smırı; Bu Kanuna bağlı gösterge tablosunun 15 nci 
derecesinin 5 nci kademesi üzerinden 30 fiilî hizmet 
yılı için bağlanacak emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sınırı; 
a) Dul ve yetim adeti 3 veya daha fazla bu

lunduğu takdirde 15 nci derecenin 5 nci, 
b) Dul ve yetim adeti 2 kişiden ibaret bulu

nuyorsa 15 nci derecenin 3 ncü, 
c) Dul ve yetim adeti 1 kişi olduğu takdirde, 

15 nci derecenin 1 nci, 
Kademesi üzerinden, 1 nci fıkra esasları gere

ğince hesap edilecek emekli aylığıdır. 
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Vazife malûlü ederle, bunların dul ve yetimleri 
hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

Harp malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır. 
Kocaeli Adana 

Şevket Kazan M. Hulusi Özkul 
Gaziantep Elâzığ 

Mehmet Bozgeyik Hasan Buz 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığım 
açıklamıştır. 

MEHMET ALT1NSOY (Niğde) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altınsoy. 
D. P. GRUPU ADÎNA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz kanun, bir evvelki otu
rumda, Plan Komisyonunun bir defaya mahsus ol
mak üzere geriye aldığı bir maddelik bir kanundur. 
Bunun birinci fıkrasında kadınların 20 yılda emek
li olabilme hakları; ikinci fıkrasında da erkeklerin, 
istekleri üzerine 25 yılda emekli olabilmelerinden 
ibaretti. Ancak kanunun tam görüşüldüğü sırada, 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup bazı arkadaşların 
verdiği bir önerge ile bir 2 nci madde eklenmek is
tendi. Bunun üzerine Plan Komisyonu tasarıyı geri 
aldı. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu önerge Komis
yonca kabul edilmeyerek buraya geldi; burada da 
muhterem heyetin reyleriyle reddedildi. Ama hemen 
akasından görüyoruz ki, başka maddeler eklenmek 
için önergeler veriliyor ve işin garibi bu önergelere de 
Komisyon iltihak ediyor. 

Şimdi Komisyondan sormak istiyoruz. Bu ek 
önergelerle ilâve edilen maddeler, şu anda Plan Ko
misyonunun altkomisyonunda görüşülen, esaslıca 5434 
sayılı Kanunda yapılacak çok esaslı bir değişikliğin, 
daha geniş bir kanunun maddeleri değil midir? Bu 
kanun Meclise gelmeyecek midir? Şimdi hemen güm
rükten mal kaçırırcasına çabuk çabuk önergelerle, 
Komisyon da katılıyor diye bir aceleye getirip buradan 
iki üç maddeyi daha çıkarmaktan ne fayda mülâhaza 
ediyorlar anlayamadık. Aslında bu gelenlerin biz par
ti olarak karşısında değiliz; fakat bunlar şu anda 
Plan Komisyonunda görüşülen meselelerdir ve bütün 
mesele yalnız burada verilen iki önergeden de ibaret 

değildir. Bunun tamamının Yüce Meclise getirilip, kül 
olarak görüşülüp kanun olarak çıkması dururken, 
«Siz çıkardınız; biz çıkardık» gayretine getirip, bir se
çim yatırımı haline getirip önerge vermenin manası
nı anlamıyoruz. Bu hususu ikaz etmek isteriz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmsoy. 
Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 3 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, metne, bir de 1 geçici mad
de eklenmesine dair önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 

maddesine (h) ve (t) fıkrası eklenmesine dair kanun 
tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bolu Manisa 
Müfit Bayraktar Hilmi Okçu 

Ordu Samsun 
Bilâl Taranoğlu Doğan Kitaplı 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Geçici Madde — 15 . 5 . 1975 gün ve 1897-
sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun intibak hükümlerinin uygulanarak 
1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1975 tarihleri arasında emek
li, âdî malul, vazife malulü olanlarla, ölenlerin inti
baklarının yapılması, bu kanunla getirilen emekli ay
lığı bağlanmasına esas gösterge tablosunun değiştiril
mesi nedeniyle, tüm emekli ve dul - yetim aylıkla
rının yeniden düzeltilmesi ve kadın iktirakçilerden (20) 
yılda emekli olma isteğinin kanunlaşmasından doğan 
işlerin zamanında yetiştirilmesi amacıyle T. C. Emekli 
Sandığı personeli (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kad
rosunda bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek 
üzere ve 2 yıl için fazla çalışma yaparlar. 

Fazla çalışmanın ücret ve yapılma şekli T. C. 
Emekli Sandığı Müdürler Kurulunca düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLAN KOMtSYONU SÖZCÜSÜ İSMET SEZ-
GÎN. (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
Madde eklenmesi mahiyetinde olduğu için müza

kere açıyorum. 
Söz isteyen var mı?. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Şahsım adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Bütçe ve Plan Komisyonunun, Tüzükte 
ismini değiştirmeye mecbur olacağız gibime geliyor. 
Çünkü, bu sene sadece gider anlamında sarfiyat ya
pıyoruz. Bundan evvel bayan memurelerin emeklili
ğine iki madde eklenmiş; bir tanesi zannedersem 350 -
450 milyon lira, ondan daha evvel kabul edilen mad
de ise 1 milyara yakın bir meblağ, fakat şimdi ye
nisi geliyor. Aslında ben bu kanunun tümü üzerin
de yaptığım görüşmede müspet olarak rey kullana
cağımı ve müspet olarak da bunun mütalâa edilmesini 
sayın Meclis üyelerinden rica etmiştim, ama o hale 
getiriliyor ki, kanunun altında yeni yeni maddeler 
ve yeni yeni geçici maddeler eklenmek suretiyle bu 
kanun dev bir kanun haline getirilmektedir. 

Şimdi Bütçe ve Plan Komisyonu, ben bil
miyorum, elbetteki bunların vazifesidir, ben 
orada üye değilim, ancak bizim adımıza da 
vazife gördüğüne göre, istirham edeceğim ken
dilerinden, bu üç önergenin bugün Bütçeye yük
lediği maddî yük nedir bilmek isteriz. Hiç olmazsa 
reyimizi müspet olarak, rahat olarak kullanmak 
için, Aslında ben bu kanunun aleyhinde değildim, 
ama o hale getiriliyor ki, nerdeyse aleyhte olmak ge
reğini duyuyorum, çünkü sadece gider Veriyoruz, ge
lir bakımından her halde yeni bir komisyon kurul
ması, bir arkadaşımızın söylediği gibi, yeni bir ko
misyon kurulması ve bir de gelir komisyonu olması 
lâzım geliyor. Halbuki hem gider hem gelir komisyo
nu olduğuna göre, Bütçenin neresinden, ne şekilde 
bunun verilmesi lâzımgeldiğini de Sayın Bütçe ve 
Plan Komisyonunun Sözcüsü veya Başkanı veya Hü
kümet lütfetsin, burada bu maddelere vereceğimiz 
paraların nereden bulunacağını da bilelim. 12 Sa
yılı Kararnameyle verilen paralar için Maliyenin bir 
uzmanı 14 milyar, Vekili 22 milyar, başka bir arka
daş 20 milyar der. Ondan sonra geliniyor şimdi, 
bir kanun daha. «Küçük bir kanun, bir maddelik, 
kabul edelim, ne olur.;» Tamam beraberim, ama lüt
fediniz bunun malî portresinin ne olduğunu bilelim. 
Çünkü muhterem arkadaşlarım, bunun neticeleri el
betteki hiç maaşı bulunmayan, hiç bir geliri bulun
mayan, fakat kendi imkânlarıyle devlet bütçesine kat
kıda bulunan kişileri etkiliyor. Bu konuda Sayın Büt
çe ve Plan Komisyonunun izahat vermesi uygun gö
rülürse memnun olurum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon efendim şimdi Yüce Heyetin 

metinde yaptığı değişikliğe göre başlık «5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı» şekline dönüştü. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Başlığın bu şekilde yeniden oylan
masını arz ederiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Değerli arkadaş
larım, yaptığımız değişiklik sonucunda başlığın «5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» şekline dönüştürülmesi tek
lif edilmektedir. 

Bu hususu Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen?. Yok. Tasarının tümünü Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir, 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun de
ğişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve Adana Milletvekili Alparslan Tür keş 
ve 2 arkadaşının teklifi ve Sağlık ve. Sosyal İşler ve 
Plan komisyonları raporları (1/286, 2/133) (S. Sa
yısı : 194) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 21 
nci sırasında yer alan «506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun değişik 60 ncı maddesin© bir fıkra ek-

(1) 194 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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lenmesine dair kanun tasarısı» nın görüşmelerine ge
çiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun düzenlediği ra

porun okunup okunmaması hususunda onayınızı ala
cağım. Raporun okunmasını kabul edenler... Okun
mamasını kabul edenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Eskişehir 
Milletvekili Sayın Niyazi Onal, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ONAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Aslında memur hanımlar için kabul edilen ve 
onların 20 yılda emekliliğini sağlayan kanundan son
ra kadın işçiler için de aynı düzeyde bir kanunu ka
bul etmenin zorunluluğu açıktır. Bunu grupumuz 
elbetteki bütün kalbi ile katılacaktır. Ancak; bazı 
noktaları, ileride bir âdet haline gelmesinden ciddî 
olarak endişe ettiğim için Genel Kurulun dikkatleri
ne arz etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; özellikle Plan Komisyonunun 
davranışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Plan Ko
misyonumuz bir önergeye katılıp katılmamak konu
sunda kendisini tamamen tam yetkili, tek yetkili ola
rak görmektedir. Bütün davranışı bu şekilde olagel
miştir ve biraz önce de aynı durumda olmuştur. 

Daha iki gün önce memur emekli ikramiyeleri
nin 15 günden, bir aya çıkarılması istenirken, bu öner
geye önce katılmadığını beyan etti, sonra tasarıyı ge
ri aldı. Bugün de birçok yeni önergelere katılmak 
suretiyle adeta yepyeni bir kanunu birkaç dakikanın 
içinde çıkardı. Tabiî bu kanun tasarısı üzerinde hiç 
kimsenin bir itirazı olmadığı için kolaylıkla oldu. 
Ama bazı konularda arkadaşlarımızın da, grupların 
da itirazları olabilir. Bütçe ve Plan Komisyonu çalış
ma düzenini Meclise daha saygılı bir hale getirmeli
dir kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, önümüzdeki teklif ve tasa
rı bir teklif ve bir tasarının birleşmesinden ibarettir, 
evvelâ Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundan geçmiş
tir. Bu Komisyonda tasarıya ya da teklife her han
gi bir ilâve yapılmamıştır. Burada öngörülen husus, 
kadın işçilerin 20 iş yılını doldurduktan sonra yaşlılık 
sigortasından yararlanmasını sağlamaktır. Oysa Bütçe 
ve Plan Komisyonuna gidince bu kanunla kadın işçi
lerle hiç ilgisi bulunmayan bir konu, koruma bek
çileri hakkındaki bir konu bir önergeyle bu kanunun 

içine girmiştir. 506 sayılı Kanunda değişiklik yapı
larak sosyal güvenliğin kırsal kesime de yayılması 
elbette ki hepimizin isteğidir. Ama nereden ve na
sıl geldiği belirsiz bir istek ve önerge ile sadece koru
ma bekçilerinin sosyal sigortalar kapsamına alınma
sındaki sebebi mümkün değildir. Esas teklif ve ta
sarı ile hiç ilgisi bulunmayan 506 sayılı Kanunun 2 ve 
4 ncü maddelerini değiştiren bu değişikliğe grupumuz 
adına elbette ki katılacağız. Katılacağız; çünkü sos
yal güvenliğin kırsal alana da yayılmasını istiyoruz. 
Ama bunun daha bilinçli, daha büyük incelemele
re dayanan bir katılma olmasını, bir tasarının, bir 
teklifin bu şekilde getirilmesini isterdik. 

Kaldı ki, ileride bu koruma bekçilerinin primle
rinin ödenmesi bunların primlerini kimin ödeyeceği, 
primlerinin ödenmemesi halinde neler olacağı husus
ları başlıbaşına bir problem olarak- gerek Sosyal Si
gortalar Kurumunun gerekse bu bekçilerin bağlı bu
lundukları teşekküllerin başını ağrıtacaktır. Ona rağ
men bu konuda olumlu oy kullanacağımızı belirtiyo
rum. 

Esas üzerinde durmak istediğim nokta şudur: 

Kadın işçilerin 18 yaşından önce işçi olarak geçir
dikleri sürelerin yaşlılık sigortasına esas alınmaması, 
yani 20 yıla dahil edilmemesidir. Bunun iki bakım
dan önemi vardır. 18 yaşından önce çalışmaya baş
lamış olan kadınlar bilfiil işçi olarak çalışmalarına 
rağmen bu yaşlılık sigortasında onların yaşlılık sigor
tasına kavuşmasında 20 yılın hesabına dahil edilme
mektedir. Bundan başka yaşlılık sigortasının miktarı 
bakımından da 18 yaşından önce geçmiş olan sürele
rin hesaba katılıp katılmamasının bir önemi vardır 
ve Komisyonun bu (b) fıkrasını niçin getirdiğini an
lamak mümkün değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, aslında görülüyor ki Mecli
sin tatile girmesine çok az bir süre kala, daha çok oy 
sağlayacak tasarılar ve tekliflerin Meclislerden geç
mesi beklenmektedir. Bütün amaç bu noktaya yönelik
tir. Bunu yadırgamıyoruz, çok doğaldır. Ama bunu 
yaparken sadece bazı kesimlerin oylarını kazanmak, 
bazı kesimleri ise mağdur bırakmak pek haklı bir 
davranış olmasa gerektir. Biraz önce memurların 
emekli ikramiyesini yılda onbeş günden bir aya çıka
rıp işçilerle aynı düzeye getirmemek suretiyle bir hak
sızlığı işledik. Şimdi de 18 yaşından küçükken çalış
mış olan kadınların o sürelerde geçen hizmetlerini 
hesaba katmamak suretiyle kadın işçilerimize karşı 
bir haksızlık daha yapmak üzereyiz. 
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Elbette ki, buradan çıkan kanunların, oy hesap
larının dışında daha çok, sadece yurdumuz ve mille
timiz için faydalı kanunlar olarak geçmesi esastır; 
ama mademki birtakım oy hesaplarıyle oluyor ve 
olacaktır, o takdirde sevgili arkadaşlarım, eğer yal
nızca oy hesabına dayanılıyorsa, bilin ki, bu kadın
ların 18 yaşından önce geçirdikleri hizmet sürelerinin 
reddi bir oy hesabı olarak çok önemlidir ve etkisi olur. 

İşçilerle ilgili konularda iktidar gruplarının, işveren 
çevrelerinden gelen bazı baskılara; 18 yaşından önce 
geçmiş hizmetler konusunda maruz bulunduklarını 
sanmıyorum. Çünkü, değerli işverenlerimiz hepimizin 
dolaplarına bazı kâğıtlar dağıtmışlardı. Bunlar da, kı
dem tazminatı konusunda, fon konusunda, tavan ko
nusunda birçok isteklerde bulunmuşlardı ve bu istek
ler büyük ölçüde yerine getirildi; ama şüpheye düşerek 
tekrar inceledim; o istekler içinde kadın işçilerin 18 ya
şından önce geçmiş olan hizmet sürelerinin hesaba ka
tılmaması yolunda bir istek ya da talimat göremedim. 

Bu itibarla, sadece o ufacık yaşından itibaren işçi 
olarak çalışan, çalıştığı sürece işçi olan, büyükler gibi 
Türk ekonomisine katkıda bulunan bu kadınlarımı
zın, 18 yaşından önce geçmiş olan sürelerini, bilfiil 
çalışarak geçmiş olan sürelerini onların yaşlılık sigor
tasına esas olacak 20 yıla dahil etmemizi Yüce Mec
listen diliyorum ve bu noktadaki muhalefetimiz dışın
da tasarıya herhangi bir muhalefetimiz olmayacağım 
ve olumlu oy kullanacağımızı belirtiyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı efendim? Ko

misyon Başkanı Sayın Sezgin, Komisyon adına buyu
run efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsünün görüşle
rine kısaca - arz-ı cevap etmek üzere huzurlarınızı Ko
misyon olarak işgal etmiş bulunuyoruz. 

Halk Partisi sayın sözcüsü arkadaşımız, yepyeni 
bir kanunun birkaç dakika içerisinde çıkarıldığmı ifa
de ettiler ve bunu tenkit ettiler. Bunu tenkit eden ar
kadaşımız, biraz önce bu kanun tekliflerine parmak 
kaldıran arkadaşlarımızdan birisi idi. Bu çelişki üze
rinde de durmak istemiyorum değerli arkadaşlarım, 
kısaca şunu ifade ediyorum : Biraz önce Yüce Mec
lislerin kabul buyurduğu iki önerge, 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile değişen göstergelerin ve 
askerî personelin göstergelerinin emeklilik göstergele

rine yansıması için idi ve Yüce Meclisimiz bu Önerge
yi kabul etti. Bütçe ve Plan Komisyonu da bunu, ace
lesi ve önemine binaen kabul etti. Bunda ayıplanacak, 
tenkit edilecek neyin bulunduğunu, Yüce Meclisin 
böylesine önemli, böylesine büyük ve durumlarının 
düzeltilmesini bekleyen binlerce emekli vatandaşımızı 
ferahlatacak bir önergeye katılmak suretiyle yaptığı
mız kusurun ayıbın ne olduğunu doğrusu anlamakta 
güçlük çekiyoruz. 

Değerli arkadaşımız «Bütçe - Plan Komisyonunun 
çalışma düzeni Meclise daha saygılı hale getirilmeli
dir» diyor. Yüce Meclisin muhterem üyeleri önerge 
veriyorlar; bu önerge burada veriliyor. Burada verilen 
önergeyi, bu nedenle kabul ettiğimizi ifade ediyoruz 
ve Yüce Meclis bu önergelere uyuyor ve bu önerge
leri onaylıyor. Bunun, Plan Komisyonunun Yüce Mec
liste daha saygılı olması ile ne ilişkisi var? Bunu an
lamak gerçekten güçtür. 

Efendim, yine sayın sözcü arkadaşımız, «Koru
ma bekçileri bu kanunun içine girmiş» diyor. Beğen
mediğim bir tabiri de kullandı; herhalde sürçilisan 
vaki oldu, «Nerede, nasıl geldiği belirgin olmayan bir 
önerge ile» dediler. 

Nerede geldiği : Plan Komisyonunda. 

Nasıl geldiği : Plan Komisyonunun, parti farkı gö
zetmeksizin sayın üyeleri tarafından. 

Ve Plan Komisyonunda yapılan müzakereler so
nunda yapılmıştır. 

«Nerede, nasıl geldiği belli olmayan» diye ifade 
kullanıldığı takdirde, her halde hem Plan Komisyonu
na arkadaşlarımızın biraz daha saygılı olması gerek
tiği ile önergenin altında imzası bulunan arkadaşları
mıza karşı da «Nerede, nasıl, ne biçim» gibi küçültü
cü birtakım nitelikler kullanmasını değerli arkadaşı
mıza yakıştıramadığımı ifade etmekle yetineceğim sev
gili arkadaşlarım. 

506 sayılı Kanun görüşülürken, koruma bekçileri, 
yani kırsal alanda çalışanların sosyal güvenlik kapsa
mına alınmasını öngören bir önerge verilmiş, bu öner
ge Plan Komisyonunda kabul edilmiş, bu kabul edilen 
önerge 506 sayılı Kanunun içine, şimdi görüşülen me
tinde bir madde olarak girmiştir. Bundan ancak çok 
değerli arkadaşımızın sevinç duyması gerekir. Kırsal 
alanda çalışan vatandaşlarımız sosyal güvenceye kavu
şuyor. Bu amaçla Yüce Meclisimizin huzuruna Plan 
Komisyonu bu maddeyi getirmiştir değerli arkadaşla
rım. 
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Primlerin kimin tarafından ödeneceği belirgin de
ğil diyor saytn sözcü. Eğer sayın sözcü metni okusay-
dı, maddenin son fıkrasının «Çiftçi mallarını koruma 
bekçileri hakkında, işverenlerin bu kanunda belirtilen 
yükümleri, bunları tayin yetkili makamlar tarafından 
yerine getirilir» hükmünün primlerin bunlar tarafın
dan ödeneceğini çok açık olarak belirttiğini görmesi 
gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, atamaya yetikli olan ma
kam, merci bu primleri de ödeyecektir. 

Bazı kesimlerin oy'unu, sempatilerini kazanmak gi
bi bir şeyden bahsetti. Plan Komisyonunun böyle bir 
amacı olduğunu sanmıyorum, veren arkadaşlarımı
zın da. Bu Plan Komisyonuna maledilmiştir. Plan Ko
misyonu 35 arkadaşımızdan kuruludur. Bir Anayasa 
müessesesidir. Her halde sanmıyorum arkadaşlarımızın 
bu kadar kişisel, duygusal bir şeyle bunu yapmış ol
sunlar. 

Esas meseleye gelince değerli arkadaşlarım : Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın yanıl
dığı bir küçük nokta var. Sayın arkadaşımız diyorlar 
ki; Kadınların 18 yaşından önceki hizmetleri heba 
ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, kadın işçilerimizin 18 yaşın
dan önceki hizmetleri heba edilmiyor. Konuşan arka
daşımızın da bildiği, bütün Yüce Meclisimizin de bi
leceği gibi, çalışan kadınlarımız, işçi kadınlarımız 20 
iş yılını doldurdukları ve 5 000 iş günü prim ödedik
leri tarihten itibaren, 12 yaşında işe girmiş dahi olsa-

. l a r 37 yaşında emekli olabilirler. Arkadaşımızın bu
rada yanıldığı nokta 20 yılda emekli olmayı isteyen 
kadın işçilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
diği Kanununa paralel olarak... Nedir o? Çünkü Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı memuriyet yaşının 
18'de başladığını ifade etmektedir, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı ile 506 sayılı Kanun arasında bir 
denge, bir paralellik kurmak istendiği için, 25 yılda 
değil de 20 yılda emekli olmayı isteyen kadın işçileri
mizin buna başlama tarihleri 18 yaş olarak itibar edi
liyor. Yani, 25 yılda emekli olacak, 5 000 işgünü pri
mini ödeyen kadın işçilerimiz de 18 yaşından aşağı ça
lıştıkları zamanlardaki hizmetleri hiç bir şekilde heba 
edilmiyor, değerlendiriliyor, sosyal güvenliğin kapsa
mına alınıyor değerli arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sorum var. 
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BAŞKAN — Sayın Sezgin, arkadaşlarımız soru 
sormak istiyorlar. 

Lütfeder misiniz efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Yerimden mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim kürsüden. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, As

kerî Personel Kanunundaki göstergeler değişmediği
ne göre, bunlar değişmeden önce, biraz önceki Kanun
la, Emekli Sandığı Kanunundaki göstergelerin değişti
rilip değiştirilmeyeceğim öğrenmek istiyorum. Bunun 
isabet derecesi nedir? 

Bu hususu sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Anlaşıldı mı Sayın Sezgin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandırıl
mıştır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına mı 
Sayın Battal? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Millet Meclisimizin son devredeki çalışmasından 
büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Bu 
Meclisten işçiler lehine kanun çıkmaz gibi birtakım 
paradoks cümleleriyle Meclisimizi tenkit eden görüş
lerin, her işçi hakkına müteallik kanun meselelerini 
görüştükçe, bir kere, bir kere, bir kere daha iflâs et
tiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. 

Nitekim, kısa zaman önce, işçi kıdem tazminatı, 
kadın memurların 20 yılda emekli olması, 12 sayılı Ka
rarname, keza 926 sayılı Kanun çalışmaları gibi pek 
önemli, kamu personelini ve geniş kitleleri ilgilendi
ren kanunların görüşülmesinden dolayı, biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, Parlamentomuza atalet izafe 
eden görüşlerin yenildiğini memnuniyetle görüyoruz 
ve bu hissiyatımızı ifade etmeme müsaadelerinizi ri
ca ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 506 sayılı Kanunun 60 
ncı maddesi, sigortalıların yaşlılık aylığından fayda
lanma şartlarını tanzim etmektedir. Bilindiği gibi, 
yaşlılık aylığına hak kazanmak için, kadın iştirakçile-
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rin 50 yaş, erkek iştirakçilerin 55 yaşını doldurmuş ol
ması ve en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm si
gortası primlerini ödemesi icap etmektedir. Şimdi ge
tirilen Hükümet tasarısı ile bu yaş hadlerine dökunul-
maimakta, ancak 20 yıl hizmet doldurma ve 5 000 
günlük sigorta primi ödemiş olma halinde, emekliliği 
talep etme ve yaşlılık sigortasını isteme hakkı doğ
maktadır. 

Ancak, Bütçe Plan Komisyonunun ka'bul ettiği 
metnin 2 nci maddesi, - Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesinin (a) bendi - % 2 indirim gibi kısıtlama ge
tirmektedir. Grup olarak biz bunu son derece fuzu
lî bir madde olarak görmekteyiz. Şöyle ki : 

Bu fıkrayı okumak isterim : 
«20 ile 25 yü arasındaki her tam yıl için yaşlılık 

aylığı bağlama oranından % 2 indirim yapılır.» 
Muhterem arkadaşlarım, bu % 2, büyük bir ra

kam değildir. Onun için kanun maddelerini böyle te
ferruatla örmek, sanıldığı kadar faydalı olmuyor tat
bikatta. Bu bakımdan, bu % 2 Devlete de büyük bir 
gelir değildir. Basit, küçük hükümlerle maddeyi güç-
leştirmeyelim. 

Yüksek müsaadelerinizle sadet dışı bir benzetme 
yapacağım. Şu traktör ithali için % 1 gümrük koy
duk; % 1 gümrük vergisi koyduk; ama vatandaş yi
ne o gümrük terazisine çıkıyor, aynı formalite, aynı 
sıkıntılara duçar oluyor ve bir aylık izninde o forma
liteleri yapamadan dönüp gidiyor. % 1 gümrük, 100 
bin liralık traktörde 1 000 lira gibi bir külfet getiri
yor. Böyle olunca, biz diyoruz ki, böyle küçük meb 
lağlarla maddeleri güçleştirmeyelim, pratik rnaddeler 
getlrelim. 

O bakımdan, biz Millî Selâmet Partisi Grupu ola
rak, 60 nci maddenin (E) fıkrasının (a) bendini fu
zulî görüyoruz. Bu hususta önerge ^hazırlayacağız, 
ümit ederiz, Komisyon ve milletvekili arkadaşlarımız 
bu görüşümüzü paylaşırlar. 

Muhterem milletvekilleri, 4081 sayılı Çiftçi Mal
larının Korunması hakkındaki Kanuna tabi koruyu
cuların, koruma bekçilerinin Sosyal Sigorta kapsamı
na alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak ka
nun çalışmalarımızda bir genel kaideyi geliştirmeye 
mecburuz. Böyle bir küçük madde, bir 'küçük madde, 
halinde değil, önemli büyük kanunlar üzerinde, de
vamlı Komisyonlar bu gibi teklifleri ele almalı ve 
topyekûn değişiklikler getirmelidir. Biz temenni ola
rak bunu söylüyoruz. 

Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, ge
rek 567 sayılı Kanunlar için münferit, küçücük teklif -
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lerle kanunun genel sistematiğinden uzaklaşmanın teh
likesine bu vesile ile işaret etmek istiyoruz. Bu gibi 
geniş kitleleri alâkadar eden kanunlarda, bu sistema
tiğin ruhuna uygun, tabir caizse kadifükasyon komite
leri devamlı çalışmalı, milletvekili arkadaşlarımız on
larla istişare etmeli ve böylelikle ideal bir kanun tek
lif etme mekanizması kurulmalı, bunları temenni ola
rak ifade ediyorum. 

Geçici maddedeki bir yıllık süreyi kısa bir süre 
olarak kabul ediyoruz. Çünkü her ne kadar, «ka
nun bilinmiş sayılır» şeklindeki kanunların ruhunu 
ifade eden prensip kesin bir prensip ise de, Türkiye' 
de henüz kanunlar tam olarak bilinmiş sayılır görüşü, 
hele kısa zamanda bilinmiş sayılır görüşüne tekaibül 
etmiyor. Kanunların tatbiki bakımından bu görüşte 
zaruret vardır; ama koruma bekçileri, korucuların 
hepsini, kendi lehlerine olan bu kanunları bir yılda 
halber alamama tehlikesine işaret etmek istiyorum. 
Onun için bu bir yılın üç yıla çıkarılmasında fayda 
mülalhaza ediyoruz. 

Keza, ikinci maddede, sigortalının tarifi getirilmek
tedir; bu tarif daha şümullü, daha geniş bir tarif ola
rak pekala iş hukukunda vardır, o tarifle irtibat kur
mak lâzımdır. Bu tarifi kuru bir tarif olarak görüyo
ruz. Ancak, tahdit getirilmemiş olmasını, işçilerin Sos
yal Sigorta muhtevası içinde geniş imkânlarla istifa
desini getirdiği için müspet mütalaa ediyoruz. 

Prim meselesine gelince; Sosyal Sigortalar büyük 
sıkıntılar içindedir. İşverenlerden ölçümlemeye gidip 
alamadığı primler, terakküm etmiş prim me'blâğları 
vardır. Bunun hal çaresi, pratik hal çaresi getirilme
lidir. Koruma bekçileri için de, bu prim meselesinde 
doğabilecek birtakım ihtilâtları inşallah tatbikatta ön
leyici tedbirler alınır. 

Genel olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine de
ğişik 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu 
kanuna bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasarısı 
hakkındaki grupumuzun müspet görüşünü ifade edi
yorum. 

Ancak, 60 nci maddenin (E) bendinin (a) fıkrasın
daki % 2 indirimi tasvip etmiyoruz. Keza geçici mad
dedeki 1 yıllık müddetin 3 yıla çıkarılmasını temenni 
ediyoruz. Diğer endişelerimizi de, genel olarak tatbi
kata mütealliktir, arz etmiş oluyoruz. 

Cümlenize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
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Tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 neti 
maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesine ve bu Kanuna bir geçici 

madde ilâvesine dair Kanun tasarısı 
Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 2 ve 4 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Sigortalı sayılanlar : 

Madde 2. — Bir hizmet akdine dayanarak bir ve
ya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu ka
nuna göre sigortalı sayılırlar. 

10 . 7 . 1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Malları-
rının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan 
Koruma bekçileri bu kanuna tabidir. 

Bu kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yardımların
dan sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve sigor
talıların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan 
kimseleri yararlanırlar. 

BAŞKAN — 1 nci çerçeve madde içerisindeki 
2 nci madde üzerinde görüşme açıyorum. Söz iste
yen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi, okunan şekliyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci çerçeve madde içerisindeki 4 ncü maddeyi 
okutuyorum. 

İşveren ve işveren vekilinin tarifi: 
Madde 4. — Bu kanunun uygulanmasında 2 nci 

maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya 
tüzel -kişiler «İşveren» dir. 

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini 
yapan kimseler «İşveren vekili» dir. 

Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini 
de kapsar. 

İşverenin bu kanunda belirtilen ve malî olmayan 
yükümlerinden dolayı aynen işveren vekili de sorum
ludur. 

Çiftçi mallarını koruma bekçileri hakkında, işve
renlerin bu kanunda belirtilen yükümleri bunları ta
yine yetkili makam tarafından yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 nci çerçeve madde kapsamındaki 
4 ncü madde üzerinde görüşme açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Grup adına, buyurun Sayın Oral. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ONAL 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Fazla zamanınızı almayacağım. Burada önemli 

olan konu, tayine yetkili makam, yani sigorta pri
mini ödeyecek olan makamdır. Biraz önce Bütçe Ko
misyonunun Sayın Başkanı bu konuda bir açıklama 
yaptılar. Bununla çok açık bir şeyin kastedildiğini, 
primi kimin ödeyeceğinin belli olduğunu söylediler. 

Bence, tayine yetkili makam, çiftçi mallarını 
koruma bekçilerini tayine yetkili makam mülkî idare 
amiridir; yani vilâyetlerde vali, kazalarda da kayma
kamdır; hiç değilse tayini kesinleştiren onlardır, ta
yine yetkili makam vali ya da kaymakamdır. 

Eğer tayine yetkili makamdan Sayın Bütçe Ko
misyonu Başkanının kastettiği, koruma başkanları 
ve yönetim kurulları ise, o takdirde de benim ilk ko-

. nuşmamda ortaya koymaya çalıştığım sakıncalar do
ğacaktır. Çünkü çok biliyoruz, hepimiz içerisinde 
yaşıyoruz; köylerde kurulmuş kooperatif ve tesisler
de çalıştırılmakta olan, bir ya da iki personelin, sos
yal sigortalar priminin ödenmesi, bunların ödenme
mesi halinde haklarında takibat yapılması, hatta as
liye ceza mahkemelerine o koruma başkanı ya da ida
re heyeti üyelerinin sanık olarak taşınması her zaman 
görmekte olduğumuz olaylardır. Bu konuda tam 
bir açıklık getirilmesi ve koruma bekçilerinin primi
nin kimin tarafından nasıl ödeneceğinin meydana, ko
nulmasında yarar vardır. 

Bunu Yüce Meclisin takdirlerine saygı ile arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Yerinizden mi yapacaksınız açıklamanızı Sayın 

Sezgin.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKAN İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, sayın sözcü haklıdırlar; 
tayine yetkili olan merci, makam ödeyecektir bu 
primleri. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 

1 nci çerçeve maddenin kapsamında bulunan 4 
ncü maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci çerçeve maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-, 

nunun değişik 60 ncı maddesine aşağıdaki (E) fıkrası 
eklenmiştir : 

E) 50 yaşını doldurmamakla beraber en az 20 
yıldan beri sigortalı bulunan ve bu süre içinde en az 
5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüim sigortaları pri
mi ödemCş olan kadın sigortalılara istekleri halinde 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

Bu taktirde; 
a) 20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaş

lılık aylığı bağlama oranından % 2 indirim yapılır. 
b) 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler 20 

yılın hesalbında nazara alınmaz. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — ÖnergerrJlz var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Önergenizi biliyorum efendim. 

•BAŞKAN — Madde üzerende söz isteyen?.. Yok. 
Maddeye ilişkin önergeler var; geliş sırasına göre 

okutup, aykırılık derecesine göre de işlem yapacağım 
efendim. 

Sayırt Başkanlığa 
506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine eklenen (E) 

fıkrasının son satırının, «kadın sigortalılarla vergi 
mükellefiyeti olmayan sakat erkek işçilere» olarak 
değiştirilmesinii arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
t Hakk* Köyl.üoğlu İhsan Toksan 

Tokat Bolu 
Feyzullah1 Değerli Müfit Bayraktar 

Gaziantep 
Mehmet Özfkaya 

Büyük Miillefii Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Yasanın 60 ncı maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkındaki yasa tasarısının 1 noi maddesinin 
(b) bendindeki, 

«18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler, 20 yı
lın hesabında nazara alınmaz.» cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Eskişehir izmir 
Niyazi Onal Yüksel Çaıkmur 
Çanakkale Adana 

Orhan Çaner1! İlter Çubukçu 
Denizli Konya 

Hüseyürt Erçelik Hüseyin Keçeli 
Burdur Antalya 

Osman Aykul Ömer Buyrukçu 

Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu 

Denizli 
Hüdai Orai 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nc'i maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kocaeli Konya 
Şevket Kazan Şener Battal 

İstanbul İstanbul 
S, Ari! Emre Fehmi Cumalıoğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun değişik 60 ncı maddesine aşağıdaki (E) fık
rası eklenmiştir. 

E) 50 yaşını doldurmamakla beraber en az 20 
yıldan beri sigortalı bulunan ve bu süre içinde en az 
5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pri
mlini ödemiş olan kadın ve sakat sigortalılara, istek
leri halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 

Bu takdirde, 
a) 20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaş

lılık aylığı bağlama oranından % 2 indirim yapılır. 
b) 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler 20 

yıhn hesabında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yuyorum. 

(Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğluı ve 
4 arkadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — S'ayın Battal, sizin önergeniz de ay
nı kaps'amda, birlikte işleme koymakta sakınca var 
mı? 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Vergi mükellefi 
olan erkek» diyor. Bizimki «Sakata diye umumî bir 
hüküm getiriyor. 

BAŞKAN — «Sakat sigortalılar» deyimi var bu
rada Sayın Battal, öbüründe «Sakat işçiler» deniyor, 
aynı mahiyette. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tamam efendim. 
Diğer önergeye iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Okuttuğumuz ilk önergeye katılıyor musunuz Sa

yın Başkan? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz efendim. \ 
BAŞKAN — Karar için gerekli nisabınız var mı? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Var efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığım açık
lamıştır. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Her iki önerge aynı ma
hiyette ol'duğu için birlikte kahul edilmiştir. Sayın 
İsmail Hakkı Köylüoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
esas kabul edilmiştir. 

2 nci önergeyi ökuituyorum efendim. 
(Eskişehir Milletvekili Niyazı On'al ve 9 arkada

şının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Kom'isyon?.. 
•PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, konuşmamda arz 
etlüğim gerekçe nedeniyle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi sıfatiyle buyurun Sayın Onal. 
NİYAZİ ONAL (EskişeMr) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu tasarının gerekçesinde esas itibariyle söylenen 

şudur :, Çalışan kadın yıpranır. Çalışan kadın çalışan 
erkekten farklıdır. Çünkü hem çalıştığı yerde, hem 
de evinde kendisinden hizmet beklenir. Bu iki yönlü 
çalışma nedeniyle kadın daha çabuk yıpranır; daha 
kısa süre içinde emekli olması, yaşlılık sigortasına 
kavuşması bu sebeple gerekir. 

Şimdi, kadınların memur olma yaşı elbette 18'i 
bitirdikten sonradır; ama işçi olması için böyle b'ir 
tahdit yoktur. Daha küçük yaşıta işçi olabilir ve ça
lışmaya başlayabilir. Burada hangi esasa göre hare
ket edilecektir? Yaş esasına göre mü, yoksa çalışıîan-
süreye, yıpranılan süreye göre mi? Bir kadın memur 
18 yaşından 38 yaşına kadar çalıştığı zaman 38 yaşı
na gelmiş olduğu için sırf yaşı sebebiyle mi yıpran
mıştır, yeksa 20 sene çalışmış olduğu için mi yıpran
mıştır? Bir kadın işçi de, 20 serte çalışmış olduğumda, 
yaşı isterse 30, isterse 40 olsun; o vardığı yaş sebe
biyle mi yo'ksa 20 yıl bilfiil çalışmış olduğu için mi 
yıpranmıştır? Bunu iyi değerlendirmek lâzımdır. Hü
kümet tasarısının gerekçesi bizim görüşümüzü des
tekler niteliktedir. 20 yıldan fazla çalışmış olan ka
dın işçi, kaç yaşında olursa olsun, işe kaç yaşında 
başlamış bulunursa bulunsun, aynı derecede yıpran
mıştır, yaşlılık sigortasına hak kazanmıştır. 

Bu önerge kabul edilirse, sanıyorum ki büyük bir 
haksızlık önlenmiş olacak,' kadın işçilerimize büyük 
bîr iyilikte, kadınlar yılında büyük bir hizmette bu
lunulmuş olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Komisyon, önergeye katılmadığını açıklamıştır. 

Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler...- Önerge 
reddedilmiştir efendim. 

İkinci maddeyi değüşifc şekli ile tekrar okutuyo
rum efendim. 

Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun değişik 60 ncı maddesine aşağıdaki «E» fık
rası eklenmiştir : ' 

E) 50 yaşını doldurmamakla beraber en az 20 
yıldan beri s'igortah bulunan ve bu süre içinde en az 
5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan pri
mi ödemCş olan kadın sigortalılarla vergi mükellefi 
olmayan sakat erkek işçilere istekleri halinde yaşlı
lık aylığı bağlanır. 

Bu takdirde; 
a) 20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaş-

lılıik aylığı bağlama oranından % 2 indirim yapı
lır. 

b) 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler 20 
yılın hesabında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Okunan biçimi ile maddeyi onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde ilâve edilmiştir : 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, geçidi madde
ye geçmeden önce sayın milletvekilleri tarafından 
verilmiş ek madde önergeleri var, ökuituyorum efen
dim. 

Mec'îiö Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun bazı mad

delerinin tadili ile bazı ek maddelerin ilâvesine dair 
Kanun tasarısına aşağıdaki ek maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Bursa 
Oğuz Ayigün Kasım Önadım 

Manisa 
Süleyman Cağlar 

İzmir 
İsmail Taşlı 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

İstanbul 
Fatma Gülh&d Mankut 

Ek madde 1. — 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesinde sözü edilen Bankalar, Sigorta ve Reasü-
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rans şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Bor
salar ve bunların teşkil ettikleri Birliklere bu Kanu

nun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 
yeni işe alınarak hizmet akdi ile çalıştırılacak kimse
ler hakkında 506 sayılı Kanun hükümleri uygula
nır. 

Halen çalışmakta olanlarla, bu sandıklardan aylık 
ve gelir almakta bulunanlar ve bu sandıkların borç 
ve alacaklarıyle ve diğer bütün mameleki bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
çıkarılacak tüzük easları dahilinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devredilir. 

Bu tüzükte devir şekilleri, aktuaryal hesapların 
nasıl yapılacağı belirtilir. 

Yapılacak aktuaryal hesaplar sonunda tespit olu
nacak teknik açıklar, sandıklara üye personelin bağlı 
olduğu kuruluşlarca, devir tarihini takip eden 5 yıl 
içinde faizleriyle birlikte yıllık eşit taksitler halinde 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeyi dinle
diniz, katılıyor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Bu önerge üzerinde görüşme açıyorum arkadaş

larım. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok, 
Komisyon katıldığını beyan etmiştir. Okuttuğum 

önergeyi ek madde olarak Yüce Heyetin onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 
olarak kabul edilmiştir. 

2 nci ek madde olarak teklif edilen önergeyi oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun bazı mad

delerini tadil eden Kanun tasarısına aşağıdaki ek 
maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Ankara 
Hasan Özçelik 

İzmir 
İsmail Taşlı 

Bursa 
Kasım önadım 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

Ek madde 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun değişik 6 nci maddesinin, 2 nci, 
3 ncü ve 4 ncü fıkralarıyle 4837 sayılı Kanunun mu
addel 13 ncü maddesinin (E) bendi hükmü bu Kanu

nun yürürlük tarihini takip eden malî yılbaşından iti
baren yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon katıldığını açıklamıştır. 
Ek madde önergesi üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan, 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun Sa

yın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, gelirlerini, işçile

rin primleri ile toplandığı yüksek malumunuzdur. 
Bu itibarla, devletçe yapılması kanunlarla verilen 

görevler için kullanılamaz esprisinden hareketle bu 
önerge verilmiş bulunmaktadır. 

Bu önergede bahse konu olan kanunlardan 4837 
sayılı Kanunla görevlendirilen iş güvenliği müfettiş
leri, devletçe verilen teftiş görevini Çalışma Bakan
lığına bağlı olarak ifa etmektedirler. Sosyal Sigorta
lar Kurumu ile ilgileri olmadığı halde, aylık ve yev
miyelerini, işçinin^ödemiş olduğu primlerden almak
tadırlar. Halbuki bunu Çalışma Bakanlığının bütçe
sinden almaları icap etmektedir. 

Yine burada bahse konu olan 4792 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
Devletçe verilen görevi yaptığı halde; bir kısım gi
derlerini yine işçilerin ödemiş olduğu primle karşı
lamaktadır. 

Çalışma Bakanlığına bağlı bu kurumun masrafla
rının da yine Çalışma Bakanlığı bütçesinden karşılan
ması icap etmektedir. 

Bu espriden hareket etmek suretiyle bu önerge 
verilmiştir. Önergeye itibar etmenizi saygı ile arz 
ve rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi okunan şekli ile onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum. 

Sigortaya tabi olma halinin devamı: 
Geçici madde — Bu kanunun yayımı tarihinden 

önce sigortalı sayılan çiftçi mallarını koruma bekçi
lerinden primleri ödenmemiş olanların, 506 sayılı Ka
nuna göre tahakkuk ettirilecek prim borçlarının ta-
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mamı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 
yıl içinde ödendiği takdirde bu süreye ilişkin sigorta
lılık hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Okuttuğum madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı?.. Ydk. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul ed'ilmiştâr. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel kabul buyurduğu
nuz, Sayın Oğuz Aygün ve arkadaşlarının önergeleri 
çerçeve maddenin 1 nci ek maddesi olarak, - ki, bi
rinci okunan önerge oluyor - yine Sayın Oğuz Ay
gün ve arkadaşlarının ikinci okuttuğumuz ve kabul 
buyurduğunuz önergeleri ek madde 2 olarak kabul 
edilmiştir Buna göre, 3 ncü madde «506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki iki ek madde 
ile bir geçici madde ilâve edilmiştir.» şeklinde olacak
tır. 

Bu şekliyle maddeyi onayınaza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Değerli arkadaşlarım, değiştirdiğiniz şekliyle ka
nun tasarısının başlığının; «506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 2 ve 4 ncü Maddelerinin Değiştiril
mesine, Değişik 60 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Geçici 
Madde İlâvesine Dair Kanun tasarısı» şekline dönüş
mesi lâzım. Bu hususta onayınızı alacağım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle tümünü onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna 

ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, fıkra ve geçici 2 madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi ve Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/291, 2/267, 2/347). (S. Sa
yısı : 207) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın Melen 
tarafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başaknlığına 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında hulunan «926 

sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısının, 
Parlamentonun tatilinden önce çıkarılması öngörülen 
tasarılar arasında bulunması nedeniyle, Gelen Kâ
ğıtlardan gündeme alınarak, diğer işlemlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önerge uyarınca kanun tek
lifinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun tanzim ettiği, 

düzenlediği raporun okunup okunmaması hususunda 
onayınızı alacağım. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Raporun okunmamasını kabul edenler... Rapo-, 
run okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde şahsı adına sayın Köy-
lüoğlu, buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, saym arkadaşlar; hepinizi sevgi ve say
gı ile selamlarım. 

Benim bu konuşmam, bütün Anayasa kuruluşları
nı içine alan, müesseseleri kapsayan umumî mahi
yette bir konuşmadır ve daha ziyade temenni ve ten
kit mahiyetindedir. 

(1) 207 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
eklidir. 
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Ödenek vermeye epey zamandan beri başladık, ha
kim ödeneği ve bunu takip eden birçok müessese 
mensuplarına, devlet memurlarına zam ve tazminatlar 
öngörüldü ve Meclisinizce kabul edildi. Bütün bun
ları kapsayan bir temennidir. 

Anayasa kuruluşlarının görev ve yetkileri ve yer
leri Anayasada gösterilmiş ve tespit edilmiştir. Tenkit 
mevzuu olan anlaşmazlıkların müesseseler tarafından 
giderileceğine ve düzeltileceğine inanıyorum. Müesse
selerin yaşaması milletin müşterek arzusudur. Mües
seseleri yaşatan, milletin ödeneğe lâyık gördüğü bu 
müessese mensuplarıdır. İlgililerin vazifelerini bihak
kın yaptığı takdirde duyacakları vicdan huzuru, mü
esseselerin istikbali bakımından teminattır. 

Mesleğe karşı duyulan sevgi ve ihlas başarının 
sırrıdır. Bu manevî güç yoksa, eğer verememişsek ne 
yapsak boştur, umulan, arzulanan sonuca varamayız. 

Genç demokrasimiz, Anayasamızda yazılı temel 
müesseseler üzerine kurulmuştur. Bence tatsız ten
kitlerin sebebi, bu organların görev ve yetkilerindeki 
sınırın tesbitindeki yorumlardır. Anayasada bu yön
den istenilen açıklık mevcuttur. Bir de, bu organla
rın kararlarında ve icraatında, Anayasanın getirdiği 
ilkelerin arzu edilen düzeyde nazara almmamasıdır. 
bütün bir milletin arzusu ve kesin kararı, demokrasi
nin bütün müesseseleriyle ebediyen yaşamasıdır. Va
tanın ve milletin geleceği, muasır medeniyet seviye
sinde ulaşmamız, manevî, maddî kalkınmamız işte bu
na bağlıdır. Kamu yararını sağlamayı amaç edinip 
hâkimiyetin ve ondan doğan devlet güç ve kuvve
tinin millete ait olduğu esasını, her organın, her şe
yin üstünde tutmaları ile yetki çatışmalarının önlene
bileceğine inanıyorum. Her kamu hizmetlisinin dai
ma gözde tutacağı temel prensip, kamu hizmetinin 
kamu yararını sağlamayı amaç edindiği hususudur. 
Yani kamu hizmetlileri her ne pahasına olursa ol
sun, milletin yararına sağlamakla görevlidir. Hiz
met hedefinin bu kuralda saklı olduğu bilindikten 
sonra hizmet kuruluşları arasında dengesizlik çıkma
sına imkân yoktur. 

Anayasada organların görev ve yetkileri belli
dir. Ters yorumlardan dolayı tatsız tenkitler yapıl
maktadır. Bütçe imkânlarına göre milletin ödenek
ler hususunda yaptığı, büyük bir fedakârlıktır. Bu 
ödeneği alanların takdirlerini Anayasa ve millet ya
rarına yapacakları hizmetlerle göstereceklerini uma
rım. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. 
Demokrasinin zaferi için adalet duygusu ve hâkimi
yet ilkesi, bütün Anayasa müesseselerinin görevi 
ve ideali olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, benim bu umumî ma
hiyetteki temenni ve tenkitlerim bundan ibarettir. 
Netice olarak bütün bu ödenek alan müesseselerin 
ve devlet memurlarının önde tutması lâzım gelen il
ke ve prensip, bu milletin bu bütçe fedakârlığıdır, 
bu bütçeye göre yaptığı büyük fedakârlıktır. Bunu 
nazara almaları ve millete karşı hizmetlerinde bu
nu daima göz önünde bulundurması prensibidir. 
Bunu böylece nazara alacaklarını, takdirlerini buna 
göre yapacaklarını umar ve hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köylüoğ-
lu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın 
Azmi Yavuzalp, buyurunuz efendim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA AZMİ YAVUZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması 
ve bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu 
kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısıyle ilgili olarak Grupumuzun gö
rüşlerini Yüce Meclise arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına saygı ile selâmlıyo
rum. 

Silâhlı kuvvetler personelinin malî olanaklarına 
ilişkin haklarının günün koşullarına uygun bir biçim
de ayarlanabilmesinin, mevcut yasalarda gereken 
düzenlemelerin yapılmasına bağlı bulunduğu malûm
larıdır. Türk kamu kesiminde, mevcut devlet me
murlarının bu olanaklarının düzenlenmesi kararna
melerle mümkün olmaktadır. Yetki kanunları, dev
let memurlarına ilişkin yasa değişikliklerine Kanun 
Hükmündeki kararnamelerle olanak tanıdığı halde, 
Silâhlş Kuvvetler personelinin hakları yönünden an
cak kanunlarla bu düzenlemenin yapılabileceği ön
görülmektedir. 

Bu nedenle tüm devlet kuruluşlarında özlük hak-
larıyle ilgili değişiklikler daha çabuk yapılagelmekte; 
Silâhlı Kuvvetler personelinin bu haklarının düzen
lenmesi ise, daima bir yasa yapımını gerektirmekte
dir. 

, Yüce Meclislerce çıkartılan 12 sayılı Kanun Kuv
vetinde Kararname, ki sonradan Yüce Meclisten çı
kan 1897 sayılı Kanun ile 657 ve 1327 sayılı kanun
lara tabi devlet memurları intibak işlemleri memu
riyete giriş derece ve kademeleriyle, yükselebilecek-
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leri derece ve kademeler, yani taban ve tavan du
rumları tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak bu 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede, mevcut gösterge tablosunda öğrenim durumu, 
hizmetin özelliği gibi koşullar dikkate alınmak sure
tiyle belli giriş derece ve kademelerine ayrıca bir 
kademe, bir derece ilâve edilmek suretiyle giriş de
rece ve kademesiyle yükselinebilecek derece ve ka
deme durumu da, bu özel durumlara göre yeniden 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu genel açıklamalarla Silâhlı Kuvvetler perso
neli için de yüksek tahsil çıkışlı hukukçu, iktisatçı, 
matematikçi vesair personel bulunduğu gibi, asker 
kişiler aynı zamanda hizmete girdikten sonra veya 
hizmete alınmadan önce, yani subay nasbedilmek 
için yüksek tahsil çıkışlı olmakla birlikte, aynı za
manda belli kurslardan da geçirilmek zorunluğunda-
dırlar. 

Bir Türk vatandaşının subay olabilmek için belli 
şartlardan öteye Harp Okulunu bitirmiş olması, sı-
nıfıyle ilgili temel kursları başarı ile tamamlaması, 
atamanın yapılması için önşarttır. 

Bu nedenle, Silâhlı Kuvvetler, belli hiyerarşik dü
zen içinde kendisine özgü yapısıyle bir bütünlüğe 
sahip olarak, gösterge tablolarında yıllarını doldur
mak suretiyle yükselebileceği derece ve kademelere 
yine kendisine özgü kanunların tanıdığı şartlar için
de gelebilmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerin kendisine özgü giriş derece ve 
kademesinin saptanması, bu saptanmadan sonra da 
belli yasaları, kendisine özgü olanakları içinde yük
seleceği derece ve kademenin saptanması gereken 
kaçınılmaz bir prensibi olmaktadır. 

Bu nedenlerle asteğmenin giriş derece ve kademesi 
9-1'den başlamak suretiyle orgeneralin, oramiralin 
tavanı da 1 000 olarak tespit edildikten sonra, tavan 
rakamına ek göstergeler ilâve edilmektedir. 

Ancak bu gösterge tabloları tespit edilirken, gene 
de 12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin ge
tirdiği derece ve kademeler nazara alınmıştır. 

Bir assubay çavuşa giriş derece ve kademesiyle 
yükselebileceği en son derece ve kademe saptanırken 
de, tahsil durumu, 12 sayılı Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamenin esasları dikkate alınarak 10 ncu de
receden başlanmış ve 2 nci dereceye yükseltilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzda görüşülmekte 
olan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
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nununun değişiklik tasarısı sebebiyle bir endişemizi 
de belirtmeden geçemeyeceğim. 

Bildiğiniz üzere, harp okulları askerî liseye da
yalıdır. Buralarda da teknik öğrenime ağırlık veren 
dersler öğretilmektedir. Günümüz koşullarında Si
lâhlı Kuvvetler personelinin elektronik, teknik bilgi
lerle mücehhez olması gerekmektedir. Ayrıca, ge
nel kültür dallarında da yetiştirilmeleri meslekleri 
icabıdır. Fen lisesi programlarına dayalı genel kül
tür düzeyi programları içindeki derslerle birlikte bu 
öğrenimleri yapanlara durum yargısı olanağı ver
mektedir. Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen 
askerî öğrenciler de, Silâhlı Kuvvetler dışında bir 
yerde görevlendirilmemektedirler. 

Bu öğrenciler de subay nasbedildikten sonra Si
lâhlı Kuvvetlerde görevlendirileceklerdir. 

Diğer taraftan, üniversitelerimizde yetiştirilen su
baylarımız, ilerde harp okulları ve diğer askerî okul
larda da öğretmenlik yapacaklardır. 

Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunda sa
kıncaları belirtilerek, uygun görülmeyerek reddedi
len, «dengi meslek okulları» deyiminin Bütçe Plan 
Komisyonunda tasarıya alınmasının endişelerimize 
sebep olduğunu belirtmek isteriz. 

Bu durumda Harp Okulundan yetiştirilen subay
larla diğer fakülte ve yüksekokullardan yetiştirilen 
subaylarda önceden bir öğrenim ayrılığı göze çarp-
pacaktır. Kuruluşundan bu yana Atatürk çizgisini 
kendisine rehber eden ve milletimizin gözbebeği olan 
Ordumuzu, ağzına Atatürk adını almayanların bu 
tür teklifleriyle huzursuz hale getirmeyelim. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeyi tasarıdaki ilk 
şekline dönüştürmek için gereken önergemizi sıra
sında takdim edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına yaptığım bu konuşma ile 
tasarıya müspet oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heye
tinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuzalp. 
Kişisel olarak Sayın Kılıç söz istemiştiniz. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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1 nci maddeyi okutuyorum efendim, 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldınlması ve Bu Kanuna Ek 
ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

-Madde 1. —~ 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 2 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

II - Amaç 

Madde 2. — Bu kanun subayların, astsubayların 
ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırıl
malarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri 
ile her türlü özlük haklarını düzenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2, — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

I - Görev ve sorumluluk 

Madde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subay
ların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk 
Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanunu ve Yönetme
liği ile diğer tanım, tüzük, yönetmelik, yönerge, ta
limname ve hizmet kadrolarının açıklanmalarında 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda 
belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça 
emekliliklerini isteyemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

Madde 13. — Lise ve dengi meslek okullarını 
bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını 
kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksek okullarda 
okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ih
tiyaç duyulduğunda, Silâhlı Kuvvetler namına oku
mak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi 
ve yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarda as
kerî öğrenci olarak öğrenim yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeye ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
926 sayılı Yasanın 13 ncü maddesini değiştiren 

4 ncü maddesinin tasarıdaki ilk şekli olan aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini arz ve rica ederiz. 

«Liseleri bitirerek fakülte ve yüksekokullara de
vam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yük
sekokullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden 
lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak 
şartiyle, Silâhlı Kuvvetler namına okumak isteyen 
öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışın
daki fakülte veya yüksekokullarda askerî öğrenci 
olarak öğrenim yaparlar. 

Tekirdağ İstanbul 
Yılmaz Alpaslan Metin Tüzün 

Niğde istanbul 
Azmi Yavuzalp Ali Nejat Ölçen 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Komisyon 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMET SEZ
GİN (Aydm) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Hükümet katılıyor Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — İmza sahibi olarak Sayın Ölçen, 
buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, Komisyon da katı
lıyor efendim önergeye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon, önergeye katıldığını bilâhara beyan 

ettiği için imza sahibi arkadaşımız da konuşmamış-
tır. 
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Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 30 . 7 . 1970 gün ve 1323 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek
okulları bitirenlerden muvazzaf subay olmak için 
başvuranlar, otuz yaşından büyük olmamak ve diğer 
nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç da var
sa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiş-
tiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedile-
bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeye ilişkin önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine aşağıdaki 

şekilde bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ankara Balıkesir 

İsmail Hakkı Köylüoğlu M. Kemal Alver 
Balıkesir Konya 

f. Behram Eker Şener Battal 
Trabzon Gaziantep 

Mehmet Özgür Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Mehmet Bozgeyik 

Madde 14'e son bir fıkra eklenmesi : 
Fakülte ve Yüksekokulu bitiren astsubaylardan, 

diğer niteliklere haiz olupta ihtiyaç ve yaşları dola-
yısiyle subaylığa nakledilmelerine imkân bulunma
yanlar; emsali fakülte ve yüksekokul mezunlarının 
ilerliyeceği dereceye ilerlerler. Bu durumda olan 
astsubayların istihdamlarını düzenleyen yönetmelik 
Millî Savunma Bakanlığı ve [çişleri Bakanlığınca 
müştereken hazırlnır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ-
GÎN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. —, Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesa
bına üniversitenin çeşit fakültelerini veya yük
sekokulları bitirenler, subay nasbedildikten sonra 
sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar. <••..,-

Bu gibiler nasbedildikieri rütbede ilk açılacak as
kerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler 
görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılır
lar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı .gös
teremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden 
eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildik
ieri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 18 nci maddesi (b) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden 
17 nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) bentleri gereğince 
askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf .su
bay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alın-: 
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 19 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

III -Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları 
bitirerek Silâhlı Kuvvetlerde askerlik hizmetine baş
layan ve yedek subay okuluna girişlerinde otuz ya
şından büyük olmayan yedek subaylardan muvazzaf 
subaylığa geçmek isteyenler 14 ncü maddede yazılı 
şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa, nakledilebilirler. 

Terhislerini müteakip başvuranların da yukarıda
ki şartları haiz olmak koşulu ile ihtiyaç da varsa 
muvazzaf subaylığa nakilleri yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 24 ncü maddesi (f) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine; 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş deği

şikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nak-
ledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve 
rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alı
nır. Bundan sonra personelin eski sınıfına gevmek 
için yapacağı müracaatlar kabul edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. ' 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

I - Meslek Programları 

Madde 26. — Subayların yurt içi veya yurt dı
şında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde 
yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre 
kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası 
yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönet
meliği ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 27 nci madde 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Şu kadar ki, 3İ nci maddenin (b), (c) bendine 
dayanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle 
58 nci madde gereğince verilen kıdem süreleri . bu 
sekiz yıldan düşülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

Madde 30. — Subayların normal bekleme sürele
ri aşağıda gösterilmiştir : 

Normal 
Rütbeler bekleme süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 

1 
3 
3 
9 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
4 

yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Küvetleri 

Personel Kanununun 33 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Kıdem alanlarla kazaî veya idarî kararlarla na-
sıpları düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunan
lar hakkında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

II - Subaylığa Nasıp 

Madde 35. -— Harp okullarını veya fakülte ve 
yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağı
daki esaslara göre yapılır: 

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar 
saklı kalmak koşuluyle, o yılın 30 Ağustosunda teğ
menliğe nasbedilirler. 

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilme-
den önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerekti
ren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya 
herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alı
nanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğ-
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rencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şe
kilde mahkûm olanlarla okul yüksek disiplin kuru
lunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar ha
riç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya kovuş
turmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davası
nın her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılması
na karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir 
işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe 
nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 

2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniy
le harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, 
bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe 
nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine gö
türülür. 

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri 
ayın sonunda asteğmen nasbedilirler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yük
sek okullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya 
yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli ol
mak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta su
baylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark 
bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döne
minin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bun
lardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmen
liğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin 
(a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hak
kında da aynı hüküm uygulanır. 

d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına 
bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde 
branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek iste
yenler, şartları haiz oldukları takdirde fakülte veya 
yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli ola
rak teğmenliğe nasbedilirler. Ancak, bunlardan fa
külteleri veya yüksek okulları bitirdikleri tarih ile 
müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark 
bulunanların nasıpları müracaat ettikleri ayın son 
gününe getirilir. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiri
lenlerin, yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerin
den sayılır ve subaylığa nasıpları yedek subay okulu
na katıldıkları ayın son gününe götürülür. Müteakip 
rütbelere terfileri bu nasıplarına ve yukardaki fıkra
lar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre 
yürütülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş 
farkı ve diğer özlük hakları ödenmez. 

f) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına 
bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde 
öğrenimlerinin ilgilendirdiğ branşta muvazzaf subay
lığa geçmek çin müracaat eden ve 14 ncü madde çer-

— 385 

30 . 6 . 1975 O : 2 

çevresinde müracatları kabul edilen astsubaylar, fa
külte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan 
geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Ancak bun
lardan fakülte veya yüksek okulları bitirdikleri tarih 
ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark 
bulunanların nasıpları müracaat ettikleri ayın son gü
nüne götürülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
36 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:: 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar hariç ol
mak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hür
riyeti bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen 
açıkta, para cezasına çevrilme halinde tutukluluk
ta geçen süreleri ile firar veya izin tecavüzünde bu
lundukları askerî mahkeme kararı ile sabit olanların 
firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdem
lerinden düşülür. Şu kadar ki, açığı gerektirmeyen 
bir suçtan mahkûm olanların açıkta geçen süreleri 
bundan hariçtir. 

Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta, cezanın pa
raya çevrilmesi halinde tutuklulukta geçen süreler 
bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti 
bağlayıcı cezalar bakımından cezanın kısmen veya 
tamamen infaz edilmesini müteakip infazla geçen 
süre nazara alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin dü
zeltilmesi sureciyle derhal yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
38 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen -
binbaşıların o rütbedeki sicil notu ortamaları tes
pit edilip sınıfları içerisinde yeterlik derecelerine 
sıralanırlar. Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil 
tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, en üs
tün yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açı
ğı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbay ve 
albaylar : 



M. Meclisi B : 96 30 . 6 . 1975 O : 2 

1. Yarbaylar : 
Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbayların o 

rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edilir. Bun
lardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 
ve daha yukarısı olanları, binbaşılık ve yarbaylık 
rütbelerinde adıkları sicil notları toplamının sicil 
notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan no
ta göre kendi sınıfları içersinde sıralanırlar. Bunlar
dan sicil not ortalaması sicil tam notunun % 70 ve da
ha yukarısı olanlar 41 nci maddede belirtilen kadro 
oranına göre verilecek kontenjan miktarında bir üst 
rütbeye terfi ettirilirler. 

2. Albaylar : 
Yükselme sırasına girmiş bulunan albayların bu 

rütbedeki sicil notu ortalaması Kuvvet Komutanlık
ları ve Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunur. 
Buna göre albaylık sicil notu ortalaması sicil tam no
tunun % 60 «ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rüt
besinden itibaren albaylık rütbesinin son yılına ka
dar almış oldukları sicil notları toplamının sicil no
tu adedine bölünmesi sonucunda ortaya çıkan nota 
göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına 
bakılmaksızın kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerin
de pilot ve hava yer kurmaylar ayrı ayrı sıralanırlar. 
Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notları sicil 
tam notunun '% 70 ve daha yukarısı olanların sicil 
dpsyaları Yüksek Askerî Şûra'ya gönderilir. Yüksek 
Askerî Şûra bunları 54 ncü madde esaslarına göre 
değerlendirmeye tabi tutar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum/Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İV. - Kadroların tespiti ve muvazzaf subay kad
ro oranlan 

Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki esasla
ra göre tespit olunur : 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Ge
nel Komutanlığına ait kadrolar, her yılın 30 Ağus
tos tarihine kadar rütbe, sınıf (varsa branşı) belirti
lerek Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına 
göre tespit edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Ge
nel Komutanlığına bildirilir. 

Tespit edilecek bu kadrolar içindeki albay kadro 
miktarı muvazzaf subay mevcudunun % 14 oranım 

aşamaz. Ancak özel kanunları gereğince tespit edi
len albay kadroları bu oran dışında tutulur. 

Terfi edemeyip hizmet 'ihtiyacı nedeniyle kadro
suzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albay
lar, bu oranın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete de
vam ettirilirler. Bu gibilerin müteakip yıllar hiz
mete devamı için her yıl ayrıca 50 nci madde hü
kümleri saklı kalmak şartiyle Yüksek Askerî Şûra 
kararı alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, metin uzun, devamlı ve sü
rekli olarak geçiyor. Okuyan divan üyesi arkadaşı
mızın oturduğu yerden metni okuması hususunda ona
yınızı alacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 18'i okutuyorum. 
Madde 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
43 ncü maddesi (d) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

d) Sicil notu ortalamasının, sicil notunun % 60 
ve daha yukarısı yarbaylar ile albayların aynca, bin
başılıktan itibaren almış oldukları sicil notannın top
lamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu orta
ya çıkan not ortalamasının, sicil tam notunun % 70 
ve daha yukarısı olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 19. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
44 ncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

c) Yarbayların yarbaylık rütbesindek'i sicil not
ları ortalaması sicil tam notunun ,% 60 (dahil) ve 
daha yukarısı olup da; 

1. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil not
ları toplamının saptanan ortalaması sicil tam notu
nun % 70 (dahil) ve üzerinde bulunmasına rağmen 
kadrosuzluktan terfi edemeyenleri; 

2. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil not
ları toplalarının saptanan ortalaması, sicil tam notu
nun % 70 (hariç)'inden az olanları; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
45 nci maddesinin (b, e, f) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir:. 

b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kade
meler ve bu kademelerin üst derece maaş kademe
lerine sirayeti subaylar hakkında Ek - VI, astsubay
lıktan subaylığa geçenler hakkında Ek - VII sayılı 
çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle 
üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii ge
rektirmez. 

e) Liyakatları üzerince onanmış olan Kd. Yüz
başılar, Önyüzbaşılar, Kd. Binbaşılar yükseldikleri 
aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş 
olurlar. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine 
düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre subaylar 
için EK - VI, astsubaylıktan subay olanlar için 
EK - VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvveteri 
Personel Kanununun 1424 ve 1759 sayılı kanunlar
la değişik 49 ncu maddenin (a) bendine aşağıdaki 
fıkra, (f) bendine aşağıdaki (IV) numaralı alt bent 
eklenmiş ve bu maddenin (b) bendi ile (f) bendinin 
(I) numaralı alt bendi ve (h) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

a) Ancak; 41 nci madde esaslarına göre o yıl için 
hizmet ihtiyacı esas alınmak üzere saptanmış gene
ral ve amiral kadrolarında hizmet yılı içinde ölüm 
ve emeklilik nedenleriyle boşalacak veya yeni teşkil 
sebebiyle açılacak olan kadro görev yerlerinde gö
revlendirilmek amacıyle tuğgeneral - tuğamiral ile 
tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral rüt
belerinde olmak ve % 1 oran dışında tutulmak üze
re, ihtiyaç halinde Genelkurmay Başkam tarafın
dan gösterilecek lüzum üzerine, 54 ncü madde esas
larına göre 5 general - amiral fazladan terfi ettirile
bilir. Bunlar boşalacak zorunlu görevlere devredil
mek üzere Genelkurmay Teftiş Kurulundaki genel 
müfettişliklere atandırılırlar. Şu kadar ki, barışta ge
nel müfettişlik kadrolarına verilen tuğgeneral - tuğ

amiral ile tümgeneral - tümamiral ve Korgeneral - Kor
amiral toplam miktarı hiçbir zaman 5'i geçemez. 

b) (a) bendine göre saptanan general ve amiral 
mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları üç 
Kuvvet (Jandarma dahil) için aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir. Kadrolar bu oranları aşmayacak şekilde 
saptanır. 

K.K.K, (J. dahil) Dz. K. K Hv.K. K. 
Rütbeler % % % 

Orgeneral 5,2 7 4 
Oramiral 
Korgeneral 13,3 13 16 
Koramiral 
Tümgeneral 28,2 27 * 24 
Tümamiral 
Tuğgeneral 53,3 53 56 
Tuğamiral 

I - Bekleme veya görev süresi sonunda emekliliğe 
sevkedilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üze
rine 10 Ağustos 1967 tarihinden sonra emekliye ay
rılan Orgeneral - Oramirallere. 

f/IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgene
ral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi 
sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral - tümami
raller, 

h) Genelkurmay Başkanı Kara, Deniz veya Ha
va Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve ami
raller arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen 
kadro oranı dışında tutulur. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Burada metinde «Atan
dırılırlar» şeklinde bir terim geçti ki, «Atanırlar» ol
ması gerekiyor. 

BAŞKAN —«Müfettişliklere atandırırlar» değil 
de «Atanırlar» şeklinde olması gerekiyor diyorsu
nuz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi bu tashihle onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 22. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
50 nci maddesi (c) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki 
lüzumlu sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim 
edileceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

— 387 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir önerge vermişsi
niz. 53 ncü madde olarak mı yeni bir madde öneri-
yorsunuz?.. > 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — 926 sayılı Kanuna 
yeni bir madde ilâvesi değil, 53 ncü madde ile il
gili. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sırası geldi
ğinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biz 54 ncü maddeyi düzenleyen bir 
maddeye geçeceğiz. Görüştüğümüz metinde 53 ncü 
madde yok, diyor arkadaşlarımız. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Metnin 65 nci say
fasında «Yürürlük» maddesi... 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 23. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
54 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

Ancak, bir üst rütbeye yükselecek tümgeneral -
tümamiral ile korgeneral - koramiral sayısı, yüksele
cekleri rütbenin 1 nci yıl kontenjanına eşit veya az 
ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yük
sek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağ
lıdır. 

Savaş hali ilânından itibaren bu Kanunda öngö
rülen Yüksek Askeri Şûra'ya ait görev ve yetkiler Ge
nelkurmay Başkanına intikal eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 

nasbi 
Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte 

veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedi-
lenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa 
olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselme
lerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okul
lardan mezun odukları takvim yılının 30 Ağustos'u 
itibar olunur. Yedek subaylıktan veya astsubaylıktan 

muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıpları 
hangi tarihte olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst 
rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 nci 
madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılı
nın 30 Ağustos'u itibar olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 25. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 65 nci maddesinin (a, e, f, g, h) 
bentleri ile madde başlığı aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:. 

VIII. Açığa çıkarılan tutuklanan veya firar ve izin 
tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan 
subaylar hakkında yapılacak işlem : 

a. Haklarında ağır hapsi gerektiren veya yüz kı
zartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak 
üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasım gerektiren bir 
cürümden veya emre itaatsizlikten ısrar, üste veya ami
re fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukave
met suçlarından dolayı kamu davası açılanlar men
sup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılırlar. 

Ancak, Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesin
de yazılı hal ve şartlarda veya kanunların kendileri
ne silâh kullanma yetkisi verdiği hallerde bu yetkinin 
kullanılması suretiyle işlenen suçlarda açığa çıkarıl
ma işlemi uygulanmayabilir. 

e. Terfi sırasına girenlerden : 
1) Açıkta bulunanların, 
2). T. S. Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini 

gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir ceza
ya mahkûm olmaları nedeni ile açıkları kaldırılmış 
olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanalrın, 

3) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle be
raber koğuşturma veya duruşması devam eden yahut 
hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleş
memiş bulunanların, 

4) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme ha
riç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile 
firar veya izin tecavüzleri devam edenlerin. 

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu gibi
lerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekil
de yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

f. Açığa alınan ya da tutuklananlar; 
1) Hizmetleri tazminatından ve bu kanunda ön

görülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödene
ği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, te-
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davi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek 
ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve 
yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hüküm
lerinden yararlanmaya devam ederler. 

2) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece ay
lıklarının yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden 
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakeme
nin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun ka
mu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına 
karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her 
türlü özlük hakları ödenir. 

g. Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu 
fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve 
makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir. 
kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya ma
zerete dayalı olduğu adlî mercilerce verilmiş karar
larla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve 
makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir. 

h. Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı sıra
sında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hiz
met ve makamlarına ilişkin Ödenek ve tazminatları 
verilmez. 

PLAN KOMtSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN Buyrun Sayın Nakiboğlu. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKtBOĞLU (Kayseri) — (f) maddesinin 1 nci 
fıkrasında «hizmetleri» yazılmış ki, «hizmet eri» 
olması gerekiyor. 

BAŞKAN — Nerede dediniz Sayın Nakiboğlu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — (f) fıkrasının 1 nci ben
di efendim. «Hizmetleri» yazılmış, «Hizmet eri» 
olması lazım. 

BAŞKAN — «Hizmet eri tazminatından» değil mi 
efendim? «Hizmet eri tazminatından» şeklinde. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Evet efendim. Bu şekilde 
tashihi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. O şekil
de oylayacağım. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun biraz önceki açıklamasıyla birlikte 
maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 

68 nci maddesinin (a) kendi ile (e) bendinin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a. Muvazzaf astsubay olabilmek için en az or
taokul veya sanat okulu mevzunu olup da üç yıl sü
reli astsubay hazırlama okullarından veya lise, tica
ret lisesi, kolej, sanat enstitüleri veya sağlık kolejle
rinden Silâhlı Kuvvetler veya kendi nam ve hesabı
na okuyarak mezun olduktan sonra astsubay sınıf 
okullarında tabi tutulacakları en az bir öğrenim yıl
lık mesleki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirmek 
ve 18 yaşını tamamlamış olmak şarttır. Ancak, bu 
öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarihte 18 ya
şını doldurmamış olanlar Türk Medeni Kanununun 
12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıy-
le muvazzaf astsubay olabilirler. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sağlık sınıfı mu
vazzaf astsubay yetiştirilenlerin meslekî ders prog
ramları sağlık kolejlerinin meslekî ders programla
rına denk olarak düzenlenir. 

Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar meslekî yön
den sağlık kolejleri mezunlarına muadil sayılırlar. 

e. Fıkra 3 - (d) bendinin 3 ve 4 numaralı fık
raları dışında ilişkileri kesilenler muvazzaf subay ve
ya muvazzaf astsubay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler 
hizmetine alınmazlar. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, yine bir 
tabı hatasına işaret etmek istiyorum. 

26 nci maddenin (a) bendinin 2 nci fıkrasında 
«astsubay» diye yazılmış, «t» harfi düşmüş. «Astsu
bay» olacak. 

BAŞKAN — İlave ettik onu sayın Nakiboğlu. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Metindeki «astsubay» kelimelerinin tamamında 
düşüklük var, ilâve etmişiz sayın Nakiboğlu. 

Madde 27. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 79 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Öğrenim süreleri astsubay hazırlama okullarından 
yıl olarak fazla olan okulları bitiren astsubaylarla bir 
yıldan fazla süreli astsubay sınıf okullarını saptanan 
öğrenim süresinde bitirenlerin astsubay çavuşlukta 
bekleme süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar 
eksiktir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 
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PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, aynı şe
kilde «t» harfleri düşmüş.. 

BAŞKAN — Bunların tamamını tashih etmişiz, 
düzeltmişiz efendim. Endişeniz olmasın. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 28. -— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 82 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Astsubaylığa nasıp : 
«Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfi

leri Kuvvet Komutanının.(Jandarma astsubayları için 
Jandarma Genel Komutanınım) teklifi ve Genelkur
may Bakanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savun
ma Bakanı (J. Astsb. için İçişleri Bakanı) onayı ile 
yapılır. Astsubay Sınıf Okullarından en az 1 öğrenim 
yıllık meslekî öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler 
Astsb. Çvş. nasbedilirler. Nasıpları Sınıf Okullarını 
bitirdikleri takvim yılının 30 Ağustos'una götürülür. 

Bir öğrenim, yılından fazla süreli sınıf okullarını 
saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin Astsb. Çvş. 
luğa asıpları (1) öğrenim yılı öğrenim gören emsalle
rinin nasıp tarihine götürülür. Nasıp düzeltmesinden 
dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları öden
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Efendim burada da yine 
«t» harfleri düşmüş, ayrıca ikinci satırda Genelkur
may Bakanı yazılmış ki, «ş» harfi düşmüş «Baş
kanı» olacak. 

BAŞKAN — «Genelkurmay Başkanının lüzum 
göstermesi üzerine» şeklinde. -

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Evet. «ş» harfi ilâve edi
lecek. 

BAŞKAN — Matbaa hatası, ilâve ediyoruz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?. 

Yok. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bir ufak 
tashihimiz daha var. İkinci fıkrada, ikinci satırında 
(1) parantez içine alınmış ki, belki başka bir mana
ya gelir diye, paranteze lüzum kalmadığına işaret et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Doğru Sayın Nakiboğlıı. 

Komisyonunun da biraz evvel ifade buyurduk
ları açıklama muvacehesinde maddeyi onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yalnız bir hususu hatırlatayım sayın Nakiboğlu, 
«Astsubay» kelimesinin geçtiği yerde (t) harfi mat
baa hatası olarak konulmamış, bunların tamamına 
biz metinde (t) harfini ilâve etmiş bulunuyoruz 
efendim. 

Madde 29. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 84 ncü maddesi (d) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve na-
sıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki ön
celiğe göredir. 

I) Rütbeye yükselirken almış olduğu sicil notu 
ortalamasına, 

II) Astsubaylık hizmet sürelerine, 
III) Bir önceki rütbeye yükselme tarihlerine, 
IV) Bir önceki rütbeye yükselirken almış ol

dukları sicil notu ortalamasına. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 30. — 926 sayıiı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 85 
nci maddesi (a) bendinin 4 sıra numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) 4. Kadrosunda açık bulunmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, belki yi
ne anlam değişecek, (4) den sonra noktanın olmaması 
lâzım. 

BAŞKAN 4 ncü manasına geliyor burada. «4 
kadrosunda açık bulunmak» diyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — «Dört sıra numaralı fık
rası» anlamında anlaşılacak. Dört sıra numaralı ya
ni, nokta belki burada manayı değiştirebilir, onun 
için bir açıklama yapıyoruz. 

BAŞKAN — «4 ncü kadrosunda açık bulunmak^ 
manasına geliyor; buradaki yazılış şekliyle. Siz ne 
şekilde diyorsunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Evet efendim. Nokta ka
labilir; fakat, anlamı açıklamak suretiyle ilerde 
yanlış değerlendirmeyi önlemek isterim. 
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İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, bir ta
ne mütalâa daha ilâve edilsin, doğrudur. Onların 
mütalaaları; belki ilerde tatbikatçıları yanıltmaktan 
kurtarır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Maddeye ilişkin bir önerge var. Okutuyorum efen

dim. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

926 sayılı Kanunun 85 nci maddesine aşağıdaki 
şekilde bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

\ Balıkesir Trabzon 
Mustafa Kemal Alver Behram Eker 

Ankara Konya 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Şener Battal 

Trabzon Gaziantep 
Mehmet Özgür Mehmet Bozgeyik 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Madde : 85 — (d) fıkrasının eklenmesi 
«Fakülte ve yüksek okul bitiren subaylardan 14 

ncü madde gereğince Silâhlı Kuvvetlerde istihdam 
edilenler (a) fıkrasının 3 ncü bendi müspet olduğu 
takdirde 3 yılda bir derece ilerlemesi yaparlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKlBOGLU (Kayseri) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. S. Van Üyesi) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılmadığını 
ifade buyurmuştur. 

Sayın Köylüoğlu, söz mü istiyorsunuz? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, imza sahibi ola

rak. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Biz, bundan evvel 14 ncü madde için bir önerge 
vermiştik. Orada; astsubaylığı sırasında yüksekokulu 
bitirenlere bir derece tanımıştık, o önergemiz redde
dilmiş; fakat, buna benzer bir önergenin ilerideki 
maddelere eklenmesi için bir teklif olduğunu haber 
almış bulunuyoruz. Bu takririmiz de bu önergeyi ta
mamlamaktadır: «Fakülte ve yüksek okul bitiren su
baylardan 14 ncü madde gereğince Silâhlı Kuvvetler
de istihdam edilenler, (a) fıkrasının 3 ncü bendi müs

pet olduğu takdirde 3 yılda bir derece ilerlemesi ya
parlar.»-

Bu, evvelki 14 ncü maddeye eklenmesini istediği
miz fıkra şu idi: 

«Fakülte ve ^yüksek okulu bitiren astsubaylar
dan diğer niteliklere haiz olup da, ihtiyaç ve yaşları 
dolayısıyle subaylığa nakledilmelerine imkân bulun
mayanlar, emsali fakülte ve yüksek okullarının iler
leyeceği dereceye ilerlerler. Bu durumda olan astsu
bayların istihdamlarını düzenleyen yönetmelik, Millî 
Savunma ve İçişleri Bakanlığınca düzenlenir» demiş
tik. 

Bu sebepten, bu önergemiz bunlara imkân ver
mektedir. Kabulünü arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köylüoğlu. 
Sayın Eker, siz söz mü istediniz efendim? 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Ben, takrirdeki imzamı geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eker. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Yine biz 5 kişi kalıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterli sayıda imza var efendim. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, değişik şekliyle onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, değişik 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 31. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 
89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay kad
roları her yılın 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı 
(varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığın
ca saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 106 ncı maddesiyle madde baş
lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII. - Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve 
izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte 
olan astsubaylar hakkında yapılacak işlem : 

Madde 106. — Astsubayların açığa alınmaları 
ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hü
kümlere tabidir.. Astsubayların açığa çıkarılmaları, 
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açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, 
cezası infaz edilmekte olan veya firar ve izin teca
vüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 nci mad
de hükümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 109 ncu maddesinin (a, b, d) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) Başçavuşluğun ilk üç yılında bulunmak, 

b) Başçavuşluğa terfiindeki sicil notu ortalama
sı ile varsa başçavuşlukta almış olduğu sicil notu 
veya notlarının ortalaması sicil tam notunun % 85 
ve daha fazlası olmak, 

d) Yapılacak meslek sınavlarını kazanmak ve 
müteakiben gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı 
göstermek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 34. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değtşirilmiştir. 

II. - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri: 
Madde 110. — Astsubaylıktan subaylığa geçen

lerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri 
ve yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir. Bu rütbelere 
ait kademeler Ek - VII sayılı cetvelde düzenlenmiş
tir. Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadle
ri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hak
kındaki tüm hükümler uygulanır. 14 ncü madde 
hükmü saklıdır. 

Normal bekleme 
Rütbeler süreleri Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 3 yıl 43 
Yüzbaşı 9 yıl 52 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 35. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen 

Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 

112 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş, maddeye 3 ncü fıkradan sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası 
5 nci fıkra olarak ve değiştirilerek aşağıdaki şekil
de düzenlenmiştir: 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yü
kümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itiba
ren hesabedilir. 

Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa 
etmiş sayılırlar. 

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu kişilerle karı - koca gibi 

yaşayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybe

denler, 
d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan 

bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde 
görevlerine dönmeyenler. 

Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar, yüküm
lülük sürelerinin eksik kısmiyle orantılı olarak ken
dilerine yapılmış olan Öğrenim masraflarının iki ka
tını tazminat olarak öderler. 

Tart, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle Si
lâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenlere de yukarıdaki 
fıkranın tazminata ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihti
sas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyle git
miş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hü
kümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uy
gulanmakla birlikte orada bulundukları süre içeri-
risinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafla
rın iki katı ayrıca tazminat olarak alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 36. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 127 nci maddesinin başlangıç 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlı
ğınca, jandarma ve jandarmada çalışan subay ve 
astsubaylara içişleri Bakanlığınca; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onoyınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 37. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1323 ve 1800 sayılı kanunlarla 
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değişik 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve bu mad
deye bağlı Ek-VI, Ek - VII, Ek -VIII, Ek - IX 
sayılı cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Gösterge Tabloları 
Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subayların, 

astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman 
çavuş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rüt
bedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır. 

En düşük gösterge rakamı 210, en yükseği 1 000' 
dir. 

Albaylar ve general - amirallere 1 000 gösterge 
rakamı uygulanır. 

Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre; 
a) Subayların gösterge tablosu Ek - VI sayılı cet

velde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tab

losu Ek - VII sayılı cetvelde, 
c) Astsubayların gösterge tablosu Ek - VIII sa

yılı cetvelde, 
d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuş

ların gösterge tablosu Ek - IX sayılı cetvelde göste
rilmiştir. 

Ancak; yukarıdaki gösterge rakamlarına; 
1. Subaylara uygulanan Ek - VI sayılı gösterge 

talosundaki : 

4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü dere
cenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademele
rine + 100, 1 nci derecenin kademelerine + 125, 
albayların gösterge rakamlarına + 150, kıdemli albay
ların gösterge rakamlarına + 200, tuğgeneral - tuğ
amirallerin gösterge rakamlarına 4- 300, tümgene
ral - tümamirallerin gösterge rakamlarına + 400, 
korgeneral - koramirallerin gösterge rakamlarına 
+ 500, orgeneral - oramirallerin gösterge rakamları
na + 600; 

2. Astsubaylıktan subay olanların Ek - VII sa
yılı götserge tablosundaki: 4 ncü derecenin kademe
lerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 
2 nci derecenin kademelerine + 100; 

3. Astsubaylara uygulanan Ek - VIII sayılı gös
terge tablosundaki: 4 ncü derecenin kademelerine 
+ 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci 
derecenin kademelerine +100; 

Ek gösterge rakamı uygulanır. 
Askerî hâkim sınıfından general - amiraller hak

kında ise, sadece eşidi rütbedeki general - amirallere 
bu madde ile tahsis olunan ek gösterge rakamları 
uygulanır. 

Kanunun ek 9 ncu maddesi uyarınca kendilerine 
ek gösterge rakamı uygulanan askeri hâkim sınıfı 
kapsamındaki hâkim subaylar ile özel kanunları uya
rınca ek gösterge rakamına tabi Askerî Yargıtay Baş
kanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, üyeleri, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, bu mad
denin 5 nci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tahsis olu
nan ek gösterge rakamlarından ayrıca yararlanamaz
lar. 

Ancak, özel kanunları uyarınca saptanan ek gös
terge rakamlarıyle bu maddeyle saptanan ek gösterge 
rakamları farklı ise, personel lehine olan ek gösterge 
rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeye ilişkin önergeler var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Balıkesir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Mustafa Kemal Alver 

Balıkesir İstanbul 
ibrahim Behram Eker Ali Nejat Ölçen 
Gaziantep Konya Trabzon 

Mehmet Bozgeyik Şener Battal Mehmet Özgür 

Madde 137. — (c) fıkrası: 
«Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu Ek - VIII 

sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken yüksek 
öğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yüksek 
öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve 
kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle buluna
cak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul 
edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, evvelemir
de 6'dan 9'a kadar olan gösterge cetvellerinin okun
ması gerekiyor. Bu göstergeler maddeyle beraber 
okunsun ki, ancak ondan sonra bir mukayese yapma 
imkânımız olacak. Bunu istirham ediyorum. * 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, bu gösterge tab
loları metinle birlikte sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. Metne ithal bahis konusu olmadığına gö
re bunun okunması usulden değildir efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — O halde arz edeyim sa
yın Başkan: Önerge ayrı bir astsubay sınıfı ihdas eder 
nitelikte, Cetvele aykırı düştüğü için katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

önergemizi müdafaa etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Ordu statüleri son derece rijit, katı statülerdir. 
Şüphesiz kendi bünyesi içinde bu suigenerist statüleri 
mazur görmek mümkündür. Ancak, bu katı statü
ler içinde bazı yanlışlıkları veya noksanlıkları, zü
hulleri telâfi etmek lâzımdır. Önergemiz bunu temi
ne matuf bir önergedir. Şöyle ki : 

Bir astsubay eczacılık fakültesine gitti, eczacı 
oldu. Orduya müracaat ediyor, «Benim eczacı diplo
mam var. Siz eczacı arıyorsunuz, beni eczacı alır mı
sınız?» diyor, cevap: «Hayır...», eczacı dışarıdan alı
nıyor. «Eczacılık fakültesini bitirdim, terfi verin» 
diyor, terfi verilmiyor; «Zam verin, takdir verin» 
diyor verilmiyor ve astsubaylıkta mecburî hizmeti do
lana kadar çalışıyor. 

insanların yükselme ihtirası, yükselme arzusu, yük
selme dilekleri tabiatında vardır ve bu teşvik edil
melidir. 

Daha evvel, 657 sayılı Kanunun tadili olan 12 sa
yılı Kararnamede, memuriyette iken yüksek tahsil ya
panlara teşvik hükümleri, terfi hükümleri getirilmişti. 
Şimdi 926 sayılı Kanunun bu tadilinde astsubaylar 
için de böyle yüksek, tahsil yapmış olanları, hukuk bi
tirenleri, eczacılığı, dişçiliği bir diğer mühendislik 
okulunu bitirenleri subaylığa alamıyorsunuz. Branşın
da, iktisap ettiği branşında çahştıramıyorsunuz; hiç 
olmazsa bu ilmî çalışmasını teşvik etmek - bilginin 
zararı olmaz, bir gün en ummadık yerde ordumuza 
o öğrendiği bilginin büyük faydaları olabilir - bakı
mından terfi ettirmek, takdir etmekle sosyal adalet 
ve hakkaniyet bakımından büyük fayda mülâhaza edi
yoruz. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarımızın it
tifak halinde bendenizin bu izahatından sonra öner
gemize iltifat edeceğine inanıyorum. Saygılarımla. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Battal. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(C. Senatosu Van Üyesi) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Hükümet olarak bu 

konuda maalesef söz hakkınız yok efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon önergeye katıl
madığını beyan etmiştir. Önergeyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur

sunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Maddeyi değişik şekli ile onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

38 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 38. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 
140 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - Rütbe Aylığı : 
Madde 140. — Rütbe aylığı; subay ve astsubayla

rın gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemlilik
lerinin her biri için saptanan aylıktır. 

Nasıpîarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve 
gösterge tablosunun 1 üst derecesine yükselmek için 
liyakatleri üst makamlarca onanan yüzbaşılara kı
demli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, albaylara 
kıdemli albay, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdem
li başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş denir. 

Kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve gös
terge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için 
liyakatleri üst makamlarca onananlara önyüzbaşı, 
kıdemli kademeli başçavuşlukta 3 yılını tamamlayan 
ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek 
için liyakatleri üst makamlarca onananlara 2 nci ka
demeli kıdemli başçavuş denir. 

Onama işlemleri bu kanunun 33 ncü maddesinde 
gösterilen zamanda yapılır. 

Onama işlemi yapılanlar, yükseldikleri aylık dere
cesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Yok. Maddeyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum etenim. 
Madde 39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 
143 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX - HARÇLIKLAR 
Madde 143. — a) Harp okullarında, üniversite 

ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî öğ
rencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylı
ğının : 

Birinci sınıfta % 7'si 
İkinci sınıfta r/r 8'i 
Üçüncü sınıfta % 9'u 
Dördüncü sınıfta % 10'u 
Beşinci sınıfta % ^ ' i 
Altıncı sınıfta % 12'si 
Yedinci sınıfta % 13'ü 
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b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rüt
besi 1 nci kademe brüt aylığının % 7 si, 

c) Askerî lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci 
kademe brüt aylığının : 

Hazırlık sınıfında % 3'ü 
Birinci sınıfta % 4'ü 
İkinci sınıfta % 5'i 
Üçüncü sınıfta % 6'sı 

d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencile
rine astsubay çavuş rütbesinin 1 nci kademe brüt ay
lığının : 

Hazırlama okulu birinci sınıfta % 5'i 
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 6'sı 
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 7'si 
Sınıf okulu 1 nci yıl % 8'i 
Sınıf okulu 2 nci yıl % 9'u 
Sınıf okulu 3 ncü yıl % 10'u 

c) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesi
nin 1 nci kademe brüt aylığının : 

Birinci sınıfta % 2'si 
İkinci sınıfta % 2'si 
Üçüncü sınıfta % 3'ü 
Harçlık olarak verilir. 

a, b, c, d, e bentlerinde öğrencilere verilen bu 
harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı 
gibi borç için de haczedilemez. 

BA§KAN — Madde üzerinde söz. isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 145 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bu kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; 
esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin aile
lerine kanunî kesintiler dışında kalan maaşlarının 
3/4'ü ile tayın bedeli ve hizmetleri tazminatının yarısı 
ödenir. Bunların aileleri doğum - ölüm yardımı, tah
sil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanma
ya devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerin
de ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış 
antlaşmalar gereğince almış oldukları avanstan mah-
subedildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. 
İlgililerin Silâhlı Kuvvetlerden çıkarılmasını gerek
tiren bir suçtan mahkûmiyetleri halinde arta kalan 
miktarlar ödenmez, şu kadar ki, ga<pler hakkındaki 
Medenî Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oyayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 
150 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Askerî eğitim ve öğretim kurumları dışında her 
derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, 
akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da su
bay ve astsubaylara haftada 7 saati geçmemek üzere 
ücretle ek ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet me
murlarına ait Kanunun bu konudaki hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şe-
ğilde değiştirilmiştir. 

XXV - Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

Madde 159. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara 
ne zaman hangi hallerde ve görevlerde ödenek veri
leceği, ne zaman ve hangi şartlarla ödenek hakkının 
kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve şart
ları, mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit 
edilen bu derecelere girecek yerler Genelkurmay Baş
kanlığının lüzum göstermesi üzerine İçişleri Bakanlı
ğının mütalaası alındıktan sonra Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 160 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

Madde 160. — Mahrumiyet yeri ödeneği 159 ncu 
madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Genel
kurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Ma
liye ve İçişleri bakanlıklarının görüşleri alındıktan 
sonra Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar 
Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

IV - Yakacak yardımı 

Madde 179. — Devlet memurlarının hangi hal
lerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde 
yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun 
ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman çavuş ve uz
man jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. .Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 194 ncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu madalya savaşta veya barışta şehit veya gö
revi başında görevin sebep ve tesiriyle hayatını kay
beden asker kişilerin 199 ncu maddede sırası belirti
len kanunî mirasçılarına verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 199 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

VI - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 

Madde 199. — Madalya ve Nişan alan veya al
maya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya 
ve nişanlar 'kendileri tarafından rriiralsçılarıridan birine 
bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere 
erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları 
yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa 
eşine, eşinin de yokluğu halinde Medenî Kanun hü
kümlerine göre diğer kanunî mirasçılarına intikal 
eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin 
ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyük
lerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız 
çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa 
annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu ha
linde Medenî Kanun hükümlerine göre diğer kanunî 
mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olan
ların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda gös
terilen sıraya uyulmayabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. .Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 202 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

I - Ödül 

Madde 202. — Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma da
hil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eğitimde, atış
ta, uçuculukta, deniz akıcılıkta, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetle
rinde, tabiî âfetlerde, üstün hizmet ve başarı göste
ren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yeni
likler getiren, Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen 
personelin miktarını artırmak, subay ve astsubayların 
boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek 
amacıyle, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel 
Komutanlığınca, gerekli görülecek yerlerde açılacak 
yabancı dil kurslarında öğretmenlik yapan; mesleğine 
ait eser yazan veya tercüme eden kiş'ler ile askerî 
okullardan yönetmeliklerinde saptanan derecelerle 
mezun olan öğrenciler ödül yönetmeliğinde belirtilen 
esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olu
nurlar. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. .Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 203 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

Madde 203. — Bu kanunda yazılı madalya ve 
minyatürleri ile nişanlar şilt ve şerit rozetleri ve bun
ların beratlarının yapım giderleri ve ödüller Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçelerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. .Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 204 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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III - Yönetmelik 
Madde 204. — Bu kanun gereğince verilecek ma

dalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri, 
kordelâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zaman
lar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takılış 
usulleri, ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar 
Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken 
tanzim edilecek bir yönetmelikle saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. .Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiş
tir. 

Ek madde 13. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile 
Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişilere sa
vaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri 
kahramanlık ve üstün başarılar karşılığında aşağıda 
yazılı madalyalar verilir. 

a. Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün cesaret ve fera
gat madalyası, 

b. Türk Silâhlı Kuvvetleri başarı madalyası, 
c. Türk Silâhlı Kuvvetleri liyakat madalyası, 
d. Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet madalyası. 
Madalyaların her birinin şekli, yapılışı ve özellik

leri ile kimlere nasıl ve hangi koşullarda verileceği 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Ek madde 13 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 13'ü onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 14. — Yabancı Devlet büyüklerine, ko
mutanlarına, diğer asker ve sivil kişilerine aşağıdaki 
Türk Silâhlı Kuvvetleri nişanları verilir. 

a. Şeref nişanı, 
b. Övünç nişanı, 
c. Liyakat nişanı, 
d. Hizmet nişanı. 
Nişanların her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri 

ile kimlere ve nasıl verileceği yönetmelikte gösterilir. 
BAŞKAN — Ek madde 14 üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Ek madde 14'ü onayınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 15. — Türk Silâhlı Kuvvetleri mensup

larına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esas
ları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 15 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 15'i onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 16. — Muvazzaflık hizmeti dışında ol
mak üzere, seferde ya da talim veya manevra mak-
sadıyle barışta silâh altına alınan yedek subay ve ye
dek astsubaylara, rütbe, kıdem ve kademelerine göre 
kıt'aya iltihaklarından itibaren, silâh altında bulun
dukları sürece aylık ve her türlü özlük hakları Millî 
Savunma Bakanığınca ödenir. 

Özel kanunları gereğince, silâh altında bulunduk
ları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler 
hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı ek maddeyi onayınıza sunu
yorum. Söz isteyen var mı efendim?.. Yok. Onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

50 nci çerçeve maddeyi ek maddeleriyle birlikte 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5 Ti okutuyorum. 
Madde 51. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Maddeler 
eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde 25. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakülte veya 
yüksek okul mezunları derhal subay nasbedilir ve 
sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askerî eğiti
me devam ettirilirler. 

Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 nci 
madde esaslarına göre düzeltilir. Askerî eğitimde ba
şarılı olmayanlar hakkında 15 nci madde hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Ek geçici 25 nci maddeyi onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 26. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğmen
ler ile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 
4 ncü ve daha fazla yılında bulunan üsteğmenler terfi 
şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler. 

Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıpları 30 Ağustosa 
intibak edenlerin yüzbaşılık nasıpları üsteğmenlikte 
3 yılını tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğ
menlik nasıpları aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 
30 Ağustosa intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıpları 
ise üsteğmenlikte 3 yılı tamamladıkları tarihi takip 
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eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplarma f 
göre Kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek - VI veya I 
Ek - VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları I 
derhal yapılır. I 

BAŞKAN — Ek geçici 26 ncı madde üzerinde söz I 
isteyen sayın üye?.. Yok. Onayınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Ek Geçici Madde 27. — Bu kanunun yürürlüğe I 
girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların ki- I 
demli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da önyüzba- I 
şılığa onanmaları ile bulundukları kademeler göz- I 
önünde tutularak intibakları derhal yapılır. I 

Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta nor- I 
mal bekleme süreleri 6 yıldır. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Ek Geçici Madde 28. — Nasıp düzeltmeleri : I 
a) Subay ve astsubayların, bu kanunun yürürlü- I 

ğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para I 
cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve I 
kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve I 
nasıplan buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, paraya I 
çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu I 
olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez. I 

b) (a) bendi gereğince nasıplan düzeltilenlerden I 
yeni nasıp tarihlerine göre : I 

1. Terfi sırasına girenler (Albay ile general -
amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettiri- I 
lirler ve yeni rütbe nasıplan emsalleri tarihine götü- I 
rülür. 

2. Rütbe ve kıdemlilik onayı yapılması gereken
ler şartlan haiz iseler kıdemlilikleri onanır. I 

3. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olma- I 
yanların, durumlarına göre Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII I 
sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal ya
pılır. 

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları j 
nedeni ile eski maaş farkları ödenmez. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. .Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyoram. Kabu! edenler... I 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Ek Geçici Madde 29. — Bu kanunun yürürlüğe I 
girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa j 
çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 nci I 
maddesi (a) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki 
hükmü uygulanır. | 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 30. — Öğrenim süreleri 4 yıla 

çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan su
baylardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Si
lâhlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi 
uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe 
veya rütbe krdemiiliğinin kademelerine de intikal et
tirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sü
relerini etkilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. , 

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

milletvekilleri; 

Ek geçici 30 ncu madde üzerinde söz almamın 
gerekçesini muhterem arkadaşlarıma izah etmek is
tiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; eğitim sistemindeki deği
şiklikten dolayı liselerin 4 seneye çıkarıldığı bir ger
çek idi; fakat bu gerçek uzun süre devam etmedi, 3 sene 
sonra tekrar değiştirildi. Bu değişiklik yapılmadan 
önce okuyan arkadaşlardan bir kısmı orduya intisap 
etti, bir kısmı sivil sektörde vazife aldı. Şimdi 657 
sayılı Personel Kanunu, sivil sektörde vazife almış 
olanlara bu 1 senelik süreyi normal lise süresiyle eği
tim değişikliğinden dolayı 1 sene fazla okumaktan 
mütevellit farkı teslim etmek suretiyle bu adaletsiz
liği telâfi etti. 

Şimdi burada görüyoruz ki, Silâhlı Kuvvetler 
bu hakkı teslim etmemektedir. Hakkı kabul etmiş, 
ne diyor: «Bundan mütevellit kademe ilerlemesi veri
lir» diyor; ama kıdem vermiyor. Hakkı kabul et
miş ama, teslim şekli farklı. 

Sevgili arkadaşlarım; 12 sayılı Kararnamenin ge
tirmiş olduğu değişikliklerden rahatsız olan Silâhlı 
Kuvvetler, bu değişikliği telâfi edebilmek için şim
di görüşmekte olduğumuz kanun içerisine arzularını, 
kendilerine göre adaletsizliği veya eşitsizliği sırala
mak suretiyle bu hakları birer birer burada teslim 
ederken ve alırlarken; öbür taraftan aynı şekilde 657 
sayılı Kanunda sivil sektördeki arkadaşları almış 
iken, 926 sayılı Kanunda Silâhlı Kuvvetlerin bunu 
vermemiş olması bir adaletsizliğin örneğidir. 

Teslim etmiş oldukları hakkın verilme şekline ge
lince : Bunun da Silâhlı Kuvvetlerde tatbikatı var 
ve işlememiş. Meselâ, Silâhlı Kuvvetlerde bir za
manlar kurmaylara verilen kıdem, kurmay arkadaşla-
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rımızın son çıkan 926 sayılı Kanun gereğince erken 
ve genç yaşta emekli olmaları sonucunu doğurdu, 
bu neticeyi getirdi. Fakat tahsil süreleri de fazla, 
lisans üstü tahsilleri de var, bir hak vermek gere
kiyordu bunlara. Ne dediler bunlara? Kıdem ver
meyelim, erken emekli olmasınlar da, kademe 
ilerlemesi verelim dediler ve verdiler. Ama yürü
medi. Bugün bir evvelki kanunla, 1,5 ay evvelki 
çıkartmış olduğumuz bir kanunla bunu tekrar kıde
me tahvil ettik, ilerlemedi. 

Keza doktorlara ve mühendislere de aynı hak ve
rildi ve değiştirildi; zannediyorum 1448 sayılı veya 
1484 sayıL Kanunla numarasını kati olarak hatırla
mıyorum, yanlış söylemiş olmayayım bu da, tat
bikatta iyi sonuç vermediği için değiştirildi. Bura
ya gelince direnmenin manasını anlamak mümkün 
değildir arkadaşlar. Buraya gelince direnmenin ma
nasını anlamak ve izah etmek mümkün değildir. 
Bu adaletsizliği düzeltmek gerekiyor ve bu size dü
şüyor. 

Şimdi, kaldı ki, sınıflar arasında bazı sebepler
den dolayı boşluk var. Meselâ, 1976 yılında, fara
za Deniz Kuvvetlerinde hiç kimse terfi etmeyecek, 
terfi edecek subay yok. Çünkü; bir boşluk var. 
Bu sınıfları o boşluklara sıralamak suretiyle, birer 
ilerletmek suretiyle telâfisi mümkün; ama bu yol da 
denenmemek suretiyle ufkî tedbir sistemini uygula
mak isterler. 

Sevgili arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerde ufkî 
tedbir sistemi yoktur. Olsa çok iyi olurdu. Ufkî 
tedbir sistemi Silâhlı Kuvvetlerde kabul edilmiş ol
saydı, bugün genç yaşta emekli olmanın yolu ka
panmış olacaktı. Bunu yapmamışlardı, bir gün ya
pacaklar bunu. Mütemadiyen genç yaşta emekli ya
pa yapa ve genç yaşta emekli olan insanlara tazminat 
ödemek suretiyle birtakım külfetleri ortadan kaldı
rabilmek ve Silâhlı Kuvvetlerde bunları genç yaşta 
istihdam edebilmek için bu ufkî sisteme mutlaka 
bir gün gidilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, süreniz doluyor efen
dim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Binaenaleyh, muh
terem arkadaşlarım, bu adaletsizliği 926 ve 957 sa
yılı Kanunlar arasındaki eşitsizliği, kendi çıkartmış 
olduğunuz Kanunda bu eşitsizliği, bizzat kendinizin 
telâfi etmeniz için bir de önerge vermiş bulunuyo
rum. Umarım ki, bu adaletsizliği benim bu izaha
tımdan sonra beraberce gidereceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeleri, geliş sırasına göre okutup, aykırı

lık sırasına göre işleme koyacağım efendim. Önerge
leri geliş sırasına göre okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Kanunun ek geçici 

30 ncu maddesinin aşağıdaki gibi düzenlenmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
İlyas Kılıç 

Ek geçici 30 ncu maddenin yeni şekli eklidir. 
Ek geçici madde 30. — Öğrenim süreleri 4 yıla 

çıkarılması nedeniyle liseleri 4 yıl okumuş olan su
baylardan bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Silâh
lı Kuvvetlerde bulunanlara 1 derece ilerlemesi uygu
lanır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Hükümet tasarısının ek geçici 
30 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Uşak İsparta 

Orhan Dengiz Yusuf Uysal 
Muğla Denizli 

Ahmet Buldanlı Rıza Gençoğlu 
Afyon Karahisar 

Mete Tan 

Ek geçici madde 30. — «Öğrenim süreleri 4 yıla 
çıkarılması nedeniyle liseleri 4 yıl okumuş olan 
subaylardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bulunanların son rütbe 
nasıbları, bir önceki 30 Ağustos tarihine götürülür. 
Bu suretle yükselme sırasına girenlerin işlemleri der
hal yapılır. Nasıp tashihinden dolayı kendilerine 
maaş veya herhangi bir özlük hakkı ödenmez.» 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılığına göre işleme 
koyacağım efendim. Birinci önergeyi okutuyorum. 

(Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, çok 
önemli bir konu olduğu için bir gerekçe ile arz et
mek istiyorum. 
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Şimdi, her iki önergede müşterek taraflar var. 
Onun için, maruzatım ve gerekçem her ikisine de 
şâmil olacaktır. Şöyle ki: Malumuâlileri, askerlik 
hiyerarşi ve disiplin mesleğidir. Subay yetiştirme 
planları her rütbede birikecek miktarlar nazara alın
mak suretiyle piramit teşkili esasına müstenittir. 
Bunlar birtakım hesaplar sonucu meydana gelmiş
tir. 

Burada önergeyi veren yahut da, madde üzerin
de konuşan arkadaşımız, bir adaletsizlikten bahsetti. 
O da varit değil. Çünkü, başlangıçta emsallerinden, 
yani sivil sektördeki emsallerinden bir üst derece ve
rilmek suretiyle her kademeye, bu adaletsizlik bida
yette önlenmiştir. 

Şayet önerge kabul edilecek olursa, askerlikte
ki hiyerarşi ve alt rütbenin üste gelip ona emir et
me gibi anormal bir durumu meydana gelecek ki, 
bunu kaibul etmemize imkân yoktur. 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Kılıç, önerge sahibi olarak. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkanım, Ko
misyon Sözcüsünün fikirlerine iştirak etmek müm
kün değ'il. Esasen Komisyon Sözcüsü, haklılığı kabul 
ttim'iş, zorla konuşuyor; sılkınltı ile sözlerini ifadeyi be
yan ediyor; hakkı kaibul ediyor. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, burada, aşağıda du
ran bir arkadaşı birden bire yukarıya fırlatan bir 
müessese yok. Kurmay dört sene okuduğu için, iki 
sene kıdem alıyor ve kendisinden aşağıdaki arkada
şa emri komuita yaptığı zaman disiplin bozulmuyor 
da, dört sene okuyan insana bir sene kıdem verdiği
niz zaman mı disiplin bozuluyor? Böyle şey olmaz. 
Gerçeği söylemek lâzım. Gerçek ne iste onu söylesin
ler. Ben buna taraftar değilim. Çünkü bunun tatbi
katı var Silâhlı Kuvvetlerde. Yalnız bunlar değil k'i 
•bir sene kıdem alan. 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Kıdem veriyor, dere
ce vermiyor. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Bir sene kıdem ala-
calkıtır; yarii, bir siene fazla okumuş. Üç sene okuya
na veriyorsunuz da, bir sene okuyana niye vermiyor
sunuz efendim? Herkes okuduğu nispette muayyen 
hakkını almak durumuna düşüyor. 

Binaenaleyh, Sayın Komisyon Sözcüsü lütfetsinler 
de, eğer bir hazırlık yapacaklarsa, önergeyi alsınlar 
©tüt etsinler; hiç olmazsa Yüksek Meclisin takdirleri
ne arz etsinler. Her beyanda bulundukça, bir evvel
ki haksızlığı kendileri de desteklemiş olur. İnanıyo

rum İd, içinden benimle beraberdir Sayın Komisyon 
Sözcüsü, benimle beralberdir. Dört sene okuyan arka
daşınıza iki sene kıdem veriyorsunuz. Buna kıdem 
hakkını veriyorsunuz. Niye? Fazla okuduğu için ve
riyorsunuz, tahsile veriyorsunuz bunu başarılı oldu
ğu takdirde. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sivile veriliyor mu? 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Siviller aldı bu hak

kı. 
Binaenaleyh, dört sene liseyi okumuştur, onun bir 

sene fazla okuma hakkı vardır, bu hakkı 657 sayılı 
Kanun sivil memurlara verdiğine göre, biz de bu 
hakkı vereceğiz. 

Burada, disiplinli bozan hiç bir müessese yoktur 
arkadaşlarım. Mümkün değildir. Çünkü, bu bir se
ne ileriye fırlayacaktır. Tatbikatı bu değil ki Ordu
da; bunun bir sürü tatbikatı vardır. Burada bir çok' 
general arkadaşlarım var. Bir hakkı teslim edeceksek, 
edeceğiz. Bunun tevil tarafı yoktur. Benim arz et
mek istediğim budur. Tatbikatı vardır Silâhlı Kuv
vetlerde, geçmişi vardır. Dün vardı, bugün var, ya
rın da olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Sayın Ölçen ve Sayın Yavaş söz işitiyorsunuz. 

Mümkün değil efendim İçtüzüğümüze göre. Ancak 
önerge sahibine söz veriyoruz, kom'isyon katılmadığı 
takdirde. Madde ihdası bahis konusu değil. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir açıklama 
yapmak istiyorum. Bir yanlışlık olacak. Sayın Kılıç 
kıdemden bahsetti, oysa derece olacak, derede söz 
konusu. Biri sivil bir deyim, biri askerî bir deyim
dir. Arada iki yıllık bir fark vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Bu konuda müzakereyi uzatma imkânımız yok 

İçtüzüğümüze göre. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bir tav
zih yapmak isti yorum. 

BAŞKAN — Zaten size de izahatı verirken bir 
müsamaha sonucu verdim. Özür dilerim efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, bir 
yanlışlık oldu. Derece değil, kademe olacak. Bu ka
deme ilerlemesi terfiinte sayılacak. Bunu tavzih etmek 
'işitiyorum. 

BAŞKA'N — Efendini, önergeyi Yüce Heyetin ıt
tılaına arz etmiştik, önergeye saym Komisyon katıl
mıyorlar. Önerge sahibini dinlediniz. Önergeyi Yü-
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ce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge redded'i'lmiştlir. 

İkinci önengeyi okutuyorum efendim. 
(Uşak Milletvekili Orhan Dengiz ve dört arkada

şının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 

mu?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan; demlin arz ettiğim gerekçe nedeniyle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Önerge saibJbi olarak Sayın Dengiz, buyurun efen
dim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Bu madde, önemli bir madde olarak bulunmakta
dır. Bu maddede, 1952-1953 ve 1954-1955 yılları 
arasında Türk eğitim s'islteminde üç yıllık liseler dört 
yila çıkarılmıştır; fakat 1955 yılından itibaren tekrar 
üç yıla indirilmiştir. 

Dört yıllık liselerden mezun olanlar ile üç yıllık 
liselerden mezun olanlar, ki bu sistem yalnız resmî 
liselere değil, askerî liselere de tatbik edilmiştir, üç 
yılda mezun olanlarla dört yılda mezun olanlar aynı 
yıl Harp Okuluna gitme imkanını bulabilmişler ve 
böylece kıdemleri beraber işlemeye başlamıştır. Bir 
yıll kıdemli oldukları halde, bir yıl sonraki arkadaş
ları ile beraber devam etmişlerdir. 

Bu durum yıllar yılı devam etmiş ve şimdi bu ar
kadaşlarımız uzun seneler sonra ancak yarbaylık rüt
besinin birindi veya ikindi kademesinde bulunmakta
dırlar. Bu arkadaşlarımızın geçen bu müddet zarfın
daki mağduriyetleri, şüphesiz para bakımından ol
makla beraber, aynı zamanda kıdem bakımından da 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Am'a, bugüne kadar, 
kanunlarımızdaki anlayış dolayısıyie buna bu rütbe
deki değerli .subaylar rıza göstermişlerdir ve halen de 
göstermektedirler. Şüphesiz Yüce Meclisin çıkardığı 
kanunlara, bilhassa subaylarımız, daima rıza göster
meye devam etmişler ve etmektedirler; ama 12 sayılı 
Kararname çıktıktan sonra, bir ihtilât ortaya çıkmış
tır. 12 sayılı Kararnameden sonra bu kanun ortaya 
geldikten sonra bu meselenin halli zarurî hale gel
miştir. Hallinin zarurî hale gelişi, biraz önce Sayın 
Korrfeyon Başkanının ifade ettiği gibi de değildir. O 
sebebe de dayamak mümkün değildir. Çünkü, önü
müzdeki bir yılda bir boşluk meydana gelecektir; al
baylığa terfi etme imkânı olmayan bir boşluk mey

dana gelecektir. Böylece, bu boşluk nasıl doldurula
caktır? Şüphesiz, Türk Silâhlı Kuvvetleri bu boşlu
ğun nasıl doldurulacağını bulmakta ve bilmektedir ve 
doldurabilir. Doldurabilir ama elde dört yıl tahsil gör
müş ve kendisine bir maaş hakkı tanınmış olan bîr 
kimseye kıdem hakkı verilmemiiş olması gibi bir du
rum da ortaya vazıhan çıkmış olacaktır. 

Burada teklif edilen maddede şu vardır : Yarbay
lıkta ikinci yılında olan bir kimseye, üçüncü yılında
ki alacağı maaşı verilir şeklinde bir madde vardır. 
Halbuki maaşını verip de kıdemini vermemek gübi 
bir durum, mütanakıs bir durumdur. 

İşte, bizim teklifimizle bu düzelmiş olacaktır. 
Yüce Heyetinizin bu teklifimizi, bu önengem'izi 

kabul etmenizi temenni ve rica ediyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dengiz. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAİKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın 
Sözcü, bizim biraz evvel gerekçe olarak arz ettiği
miz husus dışında bazı noktalara temas etti. Müsaa
de buyurursanız, onu da gerekçeme ekleyeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ziaten Komisyon olarak sa
dece, katılıp katılmama hususunda beyan hakkınız 
var; açıklama hakkı yok Sayın Nak'iboğlu. 

Takdir edersiniz, biraz önce de bir ölçüde açık
lamış oldunuz, teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, önergeye Sayın Komlisyon 
katılmadıklarını beyan ettiler. Önerge sahiplerinden 
bir sayın arkadaşımızın izahatını dinlediniz. Önerge
yi Yüce Heyettin onayına sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Ek geçici 30 ncu maddeyi okuduğumuz şekliyle 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 31 nci maddeyi okutuyorum. 
'«Ek geçici madde 31. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte : 
a) Başçavuşluğun 4 ncü ve daha fazla yılında 

bulunanlar kademeDi başçavuşluğun; 
b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 ncı yılında bu

lunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun; 
c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla 

yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuş
luğun; 

Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makam
larca onaylanması şartıyle, intibak e'btiriDirîer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Sayın Ali Nejat Ölçen ve arkadaşlarının bir öner
gesi var, dku'tuyoruim. 

Sayiri Başkanlığa 
Ek geçidi 31 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve rica ederiz. 
Konya Tokat 

Şener Ba'tftal Cevat Atılgan 

Ankara Sivas 
IsmaJil Hakkı Köylüoğlu Ahmet Arıkan 

Urfa Samsun 
Abdülkaidip Öncel Alı Acar 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

«Fakülte ve yüksekokulu bitiren astsubaylardan, 
diğer niteliklere haiz olup, ihtiyaç ve yaşları dolayı
sıyla subaylığa nakledilmelerin'e imkân bulunmayan
lar, emsali fakülte ve yüksekokul mezunlarının iler
leyeceği dereceye ilerlerler. 

Bu durumda astsubayların 'İstihdamlarmı düzenle
yen yönetmelik Millî Savunma Bakanlığı ve îçlişleri 
Bakanlığınca müştereken hazırlanır.»' 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon kakılıyor mu 
cfehdim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, aynı me
alde bir ön'erjge Komisyonda da gelmişti; kabul edil
medi, kabul edemiyoruz eferidim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Battal, imza sahibi olarak buyurun efen

dim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince, 30 

yaşını aşmamış astsubayların, yüksek tahsil yapması 
halinde, subaylığa geçebilme 'imkânı getirilmiş bulun
maktadır. 

Astsubay 30 yaşını aşmış ise, 35, 32, 31, 33 yaşın
da ise, yüksek tahsil yapmış ise, bunun bu mük'tese-
baitını değerlendirmemek, onun ilim yapma şevkini 
kırmak olur, 'ilme hürme'tsİizl'İk olur. Böyle olunca, 
onun yaptığı bu yüksek tahsili kıymetlendirmek için 
b'ir önerge takdim etmiş bulunuyoruz. 

Bu önerge. ile, bir başka sivil sektördeki memu
riyetinde bu diplomadan dolayı ne kadar derece :1er-
leyöbÜlÜnsie, astsubay olarak da o kadar derece ilerle
mesi getiriliyor. Bundan hiyerarş'ik düzenin bozulaca

ğı, ordu içinde hiyerarşinin sarsılacağı iddia edile
bilir. Maaşa göre hiyerarşi ölçüsü olmaz. Bir kıdem
li astsubay, başçavuş bir binbaşının aldığı parayı alır. 
Siz diyemezsiniz ki «Hiyerarşik bakımdan bu astsu
bay binbaşı ^yarındadır.» Hayır. Statüsü ne ise o 
ayardadır. Onun için maaş, derece, kıdem itibariyle 
hiyerarşiyi ölçemezsiniz, bu mümkün değildir. 

O halde, elde etitiğ'i diplomanın karşılığını vermek, 
hiç olmazsa bir astsubayın dünya meselelerini daha 
iyi takip edebilmesi için yüksek tahsil yapmasının fay
dasına inanmak lâzımdır. B'ir lisan öğrenmesi, b'ir di
ğer araştırma yapması, diploma elde etenesi onun 
'kültür ufkunda genişlikler getirecektir. 

• Bu bakımdan, önergemiz, emsallerini nazarı itfi-
| bara alması bakımından da son derece âdil bir öner-
j gedir. Katılmanızı rica ediyorum. 
! Hürmetlerimle. 
i ıBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu önerge kap-
i sam itibariyle aynı bir önerge ki, 14 ncü maddede 
; verilmiş ve Yüce Heyetiniz tarafından reddedilmiş 
i bulunmaktadır. - Önergeyi oyunuza sunmayacağım. 
! Çünkü, aksu bir karar tecelli ettiği takdirde, Genel 
, Kurul tenakuza düşmüş olacak. Onun için önergeyi 
i işleme koymuyorum. 
! Geçici maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul eden-
j 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
! Ek geçidi madde 32'yi okutuyorum. 
! Ek geçici madde 32. — Bu kanunun yürürlüğe 
; girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli uzman jan-
! darma çavuşlar ile uzman çavuşlar bu kanunla de-
I ğişik Ek - IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül 
i öden derece ve kademelerin© intibak ettirilirler. 
i 
I 

; BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen sayın 
! üye?.. Yok. 

'Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçidi madde 33'ü okutuyorum. 
Ek geçici madde 33. — l! . 3 < ,1975 tarihi ile bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne su
retle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden İlişiği kesilen 
subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmala
rın Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki du
rumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek 
Geçici 26, 27, 31, 32 nci maddelerden kendileriyle 
ilgili olanı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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Değeriii arkadaşlarımı, bu maddeye yeni bir ek ge
çici madde eMenmesİyle ilgili bir önerge var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanhğa 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nuna ek geçici madde ilavesine dair kanun teklifine 
aşağıdaki maddenin ek geçici madde olarak ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 

Samsun Samsun 
tlyas Kılıç İrfan Yankutan 
Samsun Ağrı 

Fuat Uysal Cemil Erhan 
Samsun Siirt 

Fahri Birer Abdulbaki Cartı 

Ek Geçici Madde - Lise ve dengi okul mezunu 
olup 31. 7. 1970 günlü 1323 sayılı yasanın Ek Geçici 
4 ncü maddesiyle aynı yasanın Ek -1 maddesi dışında 
bırakılmak suretiyle Albaylığa terfileri sağlanan ve 
rütbeleri karşılığı özlük hakları verilen subaylarla ay
nı statüye tabi olan: 

Ve 6801 sayılı kanunla muvazzaf subay statüsüne 
nakledilen ve Ek - Geçici 4 ncü madde dışında bırakı
lan, öğrenim eksikliğini giderecek meslek içi eğitim
den geçirilmiş yedek subay kaynaklı personel de 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler ve bu 
derece maaşının karşılığı olan rütbelerine terfi ettiri
lirler, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bu da Si
lahlı Kuvvetlerin hiyerarşisini bozacağı için katılmı
yoruz. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — İmza sahibi 
olarak söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Yankutan. 
İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşıla • 

mak üzere, 1951 yılından itibaren 1070 sayılı Yedek 
Subay Kanununun 29 uncu maddesi gereğince çeşitli 
sınıflardan subaylar Orduya personel olarak alınmış
tır. Türkiye'de bugün iki kaynaktan askerî personel 
bulunmaktadır: Biri yedek subay kaynaklı personeller, 
diğeri askerî liselerde, olgunluk imtihanını vereme
yen veya yüksek tahsilini yarım bırakanlar, Personel 
sınıfına nakledilmişlerdir. 

6801 Sayılı Kanunla, birlikteki küçük rütbeli su
bay ihtiyacını karşılamak amacıyle, her iki kaynaklı 

subayların sicilleri tetkik edilmiş ve bunlar muayyen 
kurslardan geçirildikten sonra, muvazzaf sınıfa nakle
dilmişlerdir. 

657 Sayılı Devlet Personel Kanununa paralel olan 
ve 1961 Anayasasının öngördüğü şekilde hazırlanan 
10. 8. 1967 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 
ehliyet ve liyakat sistemini esas aldığından, 6801 Sa
yılı Kanunla konulmuş olan rütbe tahdidini kaldır
mıştır. Bu hususa ait açıklayıcı gerekçe, Meclis za
bıtlarında da mevcuttur. Fakat,, 10 Ağustos 1967 tari
hinde yürürlüğe giren 926 Sayılı Kanun, 30. 8. 1967 
tarihinde uygulamaya başlanmış ve Orduda bulunan 
muamele memuru kaynaklı subaylar ile, askerî liseler
den ayrılanların albaylığa yükselmeleri sağlanmıştır. 
Yedek subay kaynaklı subaylar, ek geçici 4 ncü mad
denin dışında bırakılmışlar; bu durum, 926 Sayılı Ka
nunla verilen müktesep bir hakkın ihlâli ve ortadan 
kaldırılması demektir. Evvela verilen bir hak, zaman 
geçtikten sonra diğer bir kanunla ortadan kaldırıla
maz. Çıkarılan kanunlar makable şamil olur; ama va
tandaş lehine olur, aleyhine olamaz. Hukukun temel 

kurallarına aykırıdır. 

Ayrıca, Orduda, sayın sözcünün dediği gibi, hiyer
arşiyi asla bozmaz. Eğer bozmuş olsaydı, şimdi iki 
dakika içinde izah edeyim, bu aslında da bozulmuş
tur. Şöyle ki; Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığın
da görevli yedek subaydan alınan personeller 6 ay 
kurs görmelerine rağmen albaylığa terfileri sağlanmış 
ve hatta bunlar içinde kurmay olanlar bile bulunmak
tadır. Şimdi bir taraftan askerî liselerden gelenler, ol
gunluk imtihanı vermeyenlere ek geçici madde ile al
baylık hakkı tanınırken, diğer taraftan yedek subay
dan gelenler 17 ay da temel kurs görmelerine rağmen, 
bunlara da vaktiyle albaylığa yükselme hakkı verilme
lerine rağmen, sonra çıkarılan bir kanunla bu hak ele
rinden alınmış ve böylece onlar yalnız yarbaylıkta bı
rakılmıştır. Eğer hiyerarşi bozuluyorsa, bugün Hava 
Kuvvetlerinde aynı yedek subay neşetli subaylar kur
may olarak da bulunmakta ve albay rütbelerini de ta
şımaktadırlar. 

Bu itibarla, biz, verilen bir hakkın tekrar iadesini 
talep etmekteyiz, teklifimiz budur. Yüce Meclisin bu 
hususta olumlu karar vereceği kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yankutan. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 
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51 nci çerçeve maddeyi, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz ek geçici maddelerle birlikte onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 52. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun Ek - 7 nci ve Ek - 8 nci mad
deleri ile 1424 sayılı Kanunla değişik Geçici 4 ncü 
maddesi, 926 sayılı Kanuna bağlı Ek - 1 , Ek - 2, 
Ek - 3 sayılı cetveller ile 635 sayılı Uzman Jandarma 
Kanununun 21 nci maddesinde yer alan dereceler 
sütunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

53 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük: 
Madde 53. — Bu Kanununun 20, 37 nci madde

sine bağlı gösterge tabloları, 38, Ek Geçici 26, Ek 
Geçici 27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve Ek Geçici 
33 ncü maddeleri 1 Mart 1975 tarihinden geçerli 
olarak, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeye ilişkin bir önerge vardır, takdim 
ediyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 53 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talebederiz. 
İstanbul İzmir 

A. Nejat Ölçen Kemal Önder 
Sivas Giresun 

Ahmet Durakoğlu Hasan Vamık Tekin 
Amasya 

Hasan Bütüner 

«Madde 53. — Bu kanunun 20, 37 nci maddesine 
bağlı gösterge (ve gösterge) üstü tabloları, 38, ek ge
çici 26, ek geçici 27, ek geçici 31, ek geçici 32, ek 
geçici 33 ve ek geçici 34 ncü maddeleri 1 . 3 . 1975 
tarihinden geçerli olmak üzere, diğer hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer». 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadıklarını beyan et
tiler. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Yürütme: 
Madde 54. — Bu Kanunu Millî Savunma, İçişle

ri ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının lehinde, aleyhinde son söz is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Değerli arkadaşlarım.. 
HASAN BUZ (Elâzığ) —. Sayın Başkan, bir so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Efendim, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetler Kanununun 4 ncü maddesi, 
daha önce değiştirilen 13 ncü maddesinin Hükümet 
tasarısındaki şekli Plan Komisyonunda reddedilmiş
ti; Plan Komisyonunun önerisi kabul edilmişti ve 
Plan Komisyonunun iradesi, kabul edilen önerge 
doğrultusunda idi. Halbuki, sayın Komisyon Başka
nımızın buradaki beyanı Plan Komisyonunun vermiş 
olduğu önergenin reddi istikametinde idi. Yani, tasa
rıdaki eski haliyle kabul edildiği ifade edilmiştir. 
Bu suretle Yüce Meclis üyelerinin tereddüdüne ve
sile olmuştur. 

Bu sebeple, yüce Komisyon Başkanının tasarıyı 
bir daha tezekkür etmesini ve meselenin vuzuha 
kavuşması için tasarıyı bir daha geri almasını teklif 
ederim. 

Aksi halde, Anayasa Mahkemesine gittiği zaman 
usul yönünden bozulabilir. 

BAŞKAN — Sayın Buz, siz görüşmeler sırasında 
konuşma ve öneri olarak getireceğiniz bir hususu oy
lamaya geçtiğimiz bir sırada ifade ediyorsunuz. Bu 
şekilde bir soruyu tevcih etmem mümkün değil. 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Yüce Komisyon Baş
kanı, komisyon üyeleriyle görüşmeden nasıl katılıp 
katılmadığını beyan eder? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tasarının tü
mü açık oylarınıza sunulacaktır. Açık oylamanın ku
pa kürsüye konulmak ve ad okunmak suretiyle yapıl
ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupa kürsüye konulsun efendim. 
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Oylama işlemine Adana İlinden başlıyoruz efen
dim. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye 

var mı?.. 
Oylamaya katılmayan başka sayın üye var mı 

efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupayı 
kaldırın. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 

• • • 

maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanu
na ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının oçık oylamasına 148 sayın üye ka
tılmış olup, 137 kabul, 8 ret, 3 çekinser oy kullanıl
mıştır. 

Bu suretle görüşmeleri sürdürebilmek için gerek
li çoğunluğumuzun olmadığı anlaşılmıştır. 

Görüşülmesi kararlaştırılan kanun tasarı ve tek
liflerini görüşmek için, 1.7. 1975 Sah günü saat 
10,00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati: 19,13) 

m ı ı 
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926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin 
Yürürlükten kaldınlması ve bu Kanuna ek {ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkmda Kanun tasarısına veri

len oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
llter Çubukçu 
SelâhaMiin Kılıç 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahjatfciıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKAEA 
Orhan Adp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
M. Rauf Kavıclemir 
I. Hakiki Ketenoğılu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Abdurralhiım Erdem 
Fahni özçelik 
Remzi Yııtonaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 148 

Kabul edenler : 137 
Reddedenler : 8 
Çekins erler : 3 

Oya katılmayanlar : 296 
Açık üyelikler : 6 

[Kabıd edenler] 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazench' 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdı özkök 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Kasını Önadım 
H. Suat Sungur 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arşları 
Hüiseyıitı Erçeldk 
Rıza Gençoğkı 

DİYARBAKIR 
Abdülllâtıif Ensardoğılu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELAZIĞ 
Ömer Naimd Barın 

ERZURUM 
Rıffcı Danışman 

Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İmam Hüseyin îndoğkı 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
M. Emin Tur guta! p 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Alksay 
Servet Bayramoğlu 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
A. Doğan öztunç 
Ilhami Sancar 

Meihmet Emin Sungur 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
A. Kemal Önder 
tamail Taşlı 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksıı 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yaısdn Bozlkutft 
Oemiil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdli Kesiksin 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan AvşargSl 
Selçuik İmamoğılu 
Hayrettim Nakilboğlu 
Meihmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Alfesoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâfetthı Gökakm 
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M. Necatii Kalayeroğlu 
Hüseyin Keçeli 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdcrnir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 

MARDİN 
Seyfi Güneş tan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demiı* 
Halil Dere 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuza İp 

ORDU 
Ferda Güley 

SAMSUN" 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 

Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Niihan llgüa 

TOKAT 
öevat Atılgan 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çafkıroğlu 
Mehmet özgür 

ÜRFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Neomettin Cevheri 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Alhmeî̂  Yılmaz 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
llhami Çetin 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Onhan Göncüoğlu 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

[Reddedenler] 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

Mehmet Pamuk 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 

[ÇekinserlerJ 

İZMİR 
Necear Türkcan 

TOKAT 
FeyzuMaih Değerli 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemali Tabalk 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza -Çerce] 
İbrahim Elmalı 

Rasim Hancıoğlıı 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
?jükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Poîat 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin ikmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asil t ürk 
(B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erk ovan 
(B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa îmirzalıoğlu 

Cahiit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçe'lik 
Feraha Fatıma öztürfe 
FiVri Pehlivanlı 
önder Sar 
Sa!babattın Selek 
H. Turgut Teker 
Yusuf £dya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

Mutlu Menderes 
Nahüt Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Ay tekin 
Cihat BiLgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
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BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Ki rb aslı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
(t) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok( (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hassam Karfenıazoan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoai l5slkenderoğlu 
Haılıit Kahraman 
Bahattdn Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Yeli GüUkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atfilâ 
Rasıim Küçüikel 
f i ) 
A. Onhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çdtinkaya 
Nurettin Karsa 
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ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raslim Cinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâa Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Kölksal 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 
CB.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Îbrahiim Hortoğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizanıettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğhı 
(Bşk. V.) 
Haısan Yamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (I. Ü.) 
(I.) 
Turgut Yüeel 

HAKKÂRİ 
Mikail flçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet »Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 
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İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Albdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tcjk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit ÜJıker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMlR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem 
CB.) 
Yılmaz Ergendkon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özıdıal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasiı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemail Okyay 
Hasan Yııldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabrı Keskin 
Sabri Tığh 
Hasan Tosyalı 
(1. ü.) 

KAYSERİ 
Cemal Cebecii 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut AkaJlin 
Mejhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemi r 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akıay 
İbraJhiım AIkdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşfi 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Ban.ru Dağdaş 
Necmettlin Erba'kan (B.) 
Mustafa Kubilây Imer 
Ali Kölkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablam (B.) 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ün ver 
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MANİSA 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
(î.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan]t 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dört kol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 

Memduh Ekşi 
(Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaoaman-
oğlu 
Sami Kumbasar (İ. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
îsmafll Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 

[Açık üy 

Amasya 1 
Bursa 1 
Eskişehir 1 
Niğde 1 

Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Neb'U Oktay 
A'bdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatll 
Ahmet Duraikoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ismadıl Hakkı Birler 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 
(t.) 

TRABZON 
Mehmet Ar&lantürk 
Âdil Aid öinei 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 

elikler] 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 6 

Lûtfii Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Mustafa Kılıç 
Abdülkaddr öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
AR Fuat Eyüpoğılu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zar arşı 5 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent EoeVit 
Fervzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

»>-•-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1975 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 ' . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA ^DAtR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap^ 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

* 
2i — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut

lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3i — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan asker! yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyannca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

A* — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu

ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması-' 
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasamn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu-ı 
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana--: 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedı 
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ^Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel s Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-* 
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-! 
daşımn, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet 
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Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. —• Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümerve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya-

} pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ-

I lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Ekenin, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü som önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev< 
I let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma-* 
I üye Bakanından sözlü soru önergesi (6'68) (*) 

I 4. - İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş-
I çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz

lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarJı'mn, Or* 
I tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardrnı-
I asından sözlü som önergesi (6/71) (*) 
I 6. — Ankara Milletvekili Rauf Karıdemir'in, 
I Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiştir^ 



7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeiebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeiebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)t 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35)< 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15.j — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

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

17â — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43)t 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tamtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il-» 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından sözı 
lü soru önergesi (6/60) 

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

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev 
îet ormanlarına dair Orman Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir -. Çiğü* şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-» 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başbaı 
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes« 
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağı 
(anmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-ı 
gesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 



36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan Öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

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

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Âkova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneri 
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 
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I 51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

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

55. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

| soru önergesi (6/96) 
| 56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 

«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda = Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz* 
lü soru önergesi (6/104) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-: 
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 
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65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

69. — Muğla Milletvekili' Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

< 70. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili şuurları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemü Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan - sözlü soru önergesi 
(6/136) 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 
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92. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru Önergesi. (6/171) (*) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
ydmda içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarî'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü som önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'in, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 



117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*)• 

119. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

134. — istanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

135. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

136. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

137. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli--
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

141. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

142. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, T, 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkmda Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 , 7 . , 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ye 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkmda Kanun ve Cumhurbaşkan^ca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 4 11 , 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagürt'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) ', 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 , 1975). 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X I I . — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele-
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rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi: 16. 6. 1975) 

15. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve tdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri, ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

19. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun değişik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/287) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1975) 

20. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

21. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun de
ğişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 

ve 2 arkadaşının teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Plan komisyonları raporları. (1/286, 2/133) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1975). 

X 22. — 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1 /290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 23. — istihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Dağıt
ma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma 
Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 25. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (Da
ğıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 27. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi 
ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. Sayısı : 
198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

(96 ncı Birleşim) 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 194 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 60 ncı Maddesine 
Bir Fikra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 

İşler ve Plan Komisyonları Raporları (1/286, 2/133) 

r. c. 
Başbakanlık 14 -. 5 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -1960/2528 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13.5.1975 tarihinde kararlaştırılan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 60 ncı Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Çalışan kadınlar, hem Devlet dairelerinde hem de evlerinde çalışmaktadır. 
Bu çalışma, kadın sigortalıları diğerlerinden daha önce yıpratmaktadır. 
Kadın, evde çocuklarının anası ve onları yetiştirmekle yükümlüdür. Ayrıca evde diğer fertler de kadın

dan ilgi ve iş beklemektedir. 
Çalışan kadın, günün uzun bir kısmını çalıştığı işyerinde harcamakta, evde kendisinden iş ve ilgi bekle

yenlere ayıracak zaman azalmakta, dinlenmek için yeterli vakit bulamamakta, bu yorgunluk zamanla erkek 
sigortalılardan daha fazla kadının işgücünü azaltmakta, bazen tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Bu Kanunla çalışan kadınların istedikleri takdirde, 20 fiilî hizmet yılını doldurmaları üzerine emekliye 
ayrılmaları sağlanmaktadır. 

Bu itibarla, kadını cemiyetimiz içinde daha uzun süre sağlıklı ve evine, eşine, çocuklarına yardımcı olma 
yeteneklerini haiz olarak koruyabilmemiz nedeniyle, erkeğe nazaran daha önce emekli aylığı alarak, yerini 
genç ve iş bekleyen diğer vatandaşlara bırakabilmesi imkânını da sağlamak maksadıyle, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun emeklilikle ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 

Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve iki arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/133) 

7.3. 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekte sunduğumuz kanun teklifinin incelenmek üzere gerekli komisyona havalesine delâletlerinizi saygıları
mızla rica ederiz. 

M. H. P. Adana Milletvekili M. H .P. Ankara Milletvekili M. H. P. Yozgat Milletvekili 
A. Türkeş M. K. Erkovan A._ F* Eyüpoğlu 
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7 . 3 , 1974 

GEREKÇE 

Türk Sosyal Güvenliği henüz bir sistem olmaktan uzak bulunmaktadır. Geleneksel müesseselerimiz gün 
geçtikçe zayıflamakta ve ihtiyaca cevap verecek bir şekilde yenilenmemektedir. Hızlı sanayileşme mecburiye-: 
tinde olan memleketimizde sanayileşmenin meydana getirdiği şehirleşme ve sosyal güvenlikle ilgili hususlar 
ciddî olarak çözüm beklemektedir. 

Sosyal güvenlik insan haklarından biri olup sosyal refah devletinin başta gelen görevlerindendir. Sosyal 
güvenlik, askerî bir garantiyi herkese mecburî olarak öngörmektedir. Bundan amaç ve umulan fayda bütün 
cemiyetin refahı, aile yapısının sağlamlığı, ahlâk ve faziletin ön planda tutulmasıdır. Bizim Anayasamızın 
48 nci maddesi ile sosyal güvenlik vatandaşlara bir hak olarak tanınmıştır. Çalışma hayatımızdaki kadınlara 
kanunlarımız özel olarak himaye edici hükümler de getirmiştir. Ve çalışan kadınlarımız ile ev kadınlarının 
hepsini içine alacak genel bir sosyal güvenliğe yaklaşmak bakımından öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu ile. Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışan kadınların (5 000) beşbin gün veya 
işgünü emekli keseneği kesilmiş ve sigorta primi ödeyenlerin emekli olmaları öngörülmüştür. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi : 
MADDE 1. — 506 sayılı Kânunun 60 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

MADDE 2. — Beşbin (5 000) işgünü sigorta primi ödeyen kadınlar istedikleri takdirde yaş veya çalışma 
süresine bakılmadan emekli olabilirler. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 12 . 6 . 1975 

Esas No. : 1/286, 2/133 
Karar No., : 16 

Yüksek Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun 
tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve iki arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık 
temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Çalışan kadınların 20 yılda emekli olmalarını sağlayan tasarı, günün uzun bir kısmını çalıştığı işyerinde 
harcamakta ve evde kendisinden iş ve ilgi bekleyeceklere ayıracak zamanı azalmakta, dinlenmek için yeterli 
vakit bulamamakta, bu yorgunluk zamanla erkek sigortalılardan daha fazla kadının işgücünü azaltmakta, bazen 
tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Bu itibarla, kadının cemiyet içinde daha uzun süre sağlıklı ve eşine, çocuklarına yardımcı olma yetenekle
rine haiz olarak koruyabilmemiz amacıyle kadınların 20 hizmet yılını doldurmaları halinde emekliye ayrıl
malarını istihdaf eden tasarı ve teklif Komisyonumuzca tümü itibariyle yerinde görülerek maddelerin müza
keresine geçildi.'* 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194) 



Tasarı şümulü itibariyle müzakereye esas alınmış ve tasan Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz, havalesine uyularak Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa say

gı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

S._ Tığlı 

Çorum 
Y._ Çağlayan 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Y. Çakmur 

Kastamonu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

V. İlhan 

Zonguldak 
K. Anadol 

Sözcü 
Bingöl 

M. C._ Ezman 
m 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

E. Unsal 

K. Maraş 
H. Evliya 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Demirtaş 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
F. Pehlivanlı 

Balıkesir 
A. İ. Kırımlı 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
O. Aygün 

Bursa 
Muhalefet şerhim eklidir 

E.: Acar 

K. Maraş 
O. Söğütlü 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
F. Uysal 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

MUHALEFET ŞERHİ 

Komisyonumuza getirilen Yasa Tasarısının 1 nci maddesinin (b) fıkrasıyle «18 yaşından önce geçmiş bu
lunan süreler 20 yılın hesabında nazara alınmaz.» görüşü getirilmektedir. 

Bu hükümle 18 yaşından önce çalışan kadınlar için adaletsiz bir durum yaratılmaktadır. Kadınların 20 
yılda emekli olması için getirilen tasarının 20 yılın hefabında 18 yaşından önce geçmiş sürelerinde gözönün-
de tutulmamasından ötürü tasarının anılan fıkrasına muhalefet kaydıyle tasarıyı imzalıyoruz. 

İzmir Miletvekili 
Y._ Çakmur 

Kastamonu Milletvekili 
K İlhan 

Zonguldak Milletvekili 
K. Anadol 

İstanbul Milletvekili 
E. Unsal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1 nci maddenin (E) fıkrasındaki 50 yaşın; doldurmamakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı bulunan 
ve bu süre içinde en az 5 000 gün malûllük, yaşlıılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan evlenmiş ve ço
cuklu kadın sigortalılara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlarnır. Evli olmayanlara 20 yılda hak verilir, ve 
50 yaşından sonra ödemeye başlanır. 

Teklifimin bu şekilde kabul edilmeyişinden dolayı ve tasarının bu şekildeki tatbikatına muhalif olmakla 
beraber kadınların 20 yılda emekli olmalarına taraftarım. 

Bursa Milletvekili 
Emin Acar 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 19 . 6 . 1975 
Esas No. : 1/286, 2/133 

Karar, No. : 66 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı» ile «Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» ve ön havalesi 
uyarınca Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu, Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bu
lunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını 
düzenlemektedir. Aynı maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanmak için kadın iştirakçiler de 50, erkek işti
rakçilerde ise 55 yaş şart koşulmuş ve en az 5 bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin öden
miş olması istenmiştir. Diğer bir fıkra ile de, 25 yıl sigortalı olmak ve gene en az 5 bin gün prim ödemiş 
olmak şartı aranmıştır. 

60 ncı madde ile her ne kadar kadın iştirakçilerde 50, erkek iştirakçilerde 55 yaş esas alınmak üzere yaş
lılık aylığından yararlanma esası kabul edilmiş ise de, günün uzun bir kısmını işyerlerinde geçirdikten sonra 
evlerine döndüklerinde yapmak zorunda oldukları işler, kadın iştirakçilerin büyük ölçüde yorulmalarına ve 
bunun neticesinde de kısa zamanda yıpranmalarına sebep olmaktadır. 

Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan ve büyük çoğunlukla haklılık kazanan bir tedbir olarak, kadınlara 
20 yılda emekli olma imkânının sağlanması artık bir zaruret olmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda 506 sayılı Kanunda yapılacak bir değişiklikle işçi kadınlarımıza bu 
imkânın sağlanabilmesi gayesiyle düzenlenip Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarı, 
Komisyonumuzca da olumlu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde verilen bir önergenin kabulü ile 10 . 7 . 1941 tarihli ve 4081 sayılı 
Çiftçi Mallarımın Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar 
kapsamına alınmasını teminen 506 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ııcü maddelerinde değişiklik yapılması huşu-, 
sunda tasarıya yeni bir madde ilâve edilmesi istendiğinden bu yeni maddenin tasarıya 1 nci madde olarak ko
nulması suretiyle, 

Tasarının 1 nci maddesi 2 nci madde olarak aynen, 
Yeni ilâve edilen 1 nci madde ile ilgili ve 2 nci maddeden sonra geçici bir maddenin 3 ncü madde ola

rak tasarıya ilâvesi suretiyle, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194) 
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Yapılan bu değişiklikler doğrultusunda tasarı başlığının yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Tasarının 2 nci maddesi 4 ncü madde ve 3 ncü maddesi de 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan ve 
Bu Raporun Sözcüsü 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İstanbul 
M. Parlar 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Niğde 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

İçel 
/. Göktepe 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kayseri 
C. Cebeci 

Malatya 
kf. D el i kay a 

Manisa 
H. Okçu 

ıda bulunamadı 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tokat 
//. Abbas 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Eşitsizlik getirdiği ve 18 yaş öncesini 
saymadığından muhalifim. 

C. Karagözoğlu 
Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
H. Gökçe 

Manisa 
G. Sevil gen 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakıröğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 
60 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun değişik 60 ncı maddesine aşağıdaki (E) fıkrası 
eklenmiştir. 

«E) 50 yaşını doldurmamakla beraber en az 20 
yıldan beri sigortalı bulunan ve bu süre içinde en az 
5 000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödemiş olan kadın sigortalılara istekleri halinde yaş
lılık aylığı bağlanır. 

Bu taktirde; 
a) 20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaşlı

lık aylığı bağlama oranından % 2 indirim yapılır. 
b) 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler 20 

yılın hesabında nazara alınmaz.» 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 
60 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 1 noi maddesi aynen 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 194) 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 ncı Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde İlâvesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Sigortalı sayılanlar : 

Madde 2. — Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna gö
re sigortalı sayılırlar. 

10 . 7 . 1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan Koru
ma Bekçileri bu kanuna tabidir. 

Bu kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve sigortalı
ların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan kimseleri yararlanırlar. 

İşveren ve işveren vekilinin tarifi: 

Madde 4. — Bu kanunun uygulanmasında 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tü
zel kişiler «İşveren» dir. 

işveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler «İşveren vekili» dir. 
Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. 
İşverenin bu kanunda belirtilen ve malî olmayan yükümlerinden dolayı aynen işveren vekili de sorum

ludur. 
Çiftçi mallarını koruma bekçileri hakkında, işverenlerin bu kanunda belirtilen yükümleri bunları tayine 

yetkili makam tarafından yerine getirilir. 

MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde ilâve edilmiştir: 

Sigortaya tabi olma halinin devamı: 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı tarihinden önce sigortalı sayılan çiftçi mallarını koruma bekçi
lerinden primleri ödenmemiş olanların, 506 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilecek prim borçlarının tama
mı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ödendiği takdirde bu süreye ilişkin sigortalılık 
hakları saklıdır. 

MİUet MeeM î (S, Sayısı : 194) 
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Hükümet Tasarısı 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
İ. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

A. T. Paksu 

îmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakam 
R. Danışman 

Millet Meclisi 
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Sağlık ve Sosyal İşler ı Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

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

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

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzi oğlu 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

İçişleri Bakanı 
0. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

(S, Sayısı : 194) 

13 . 5 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Baş ol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Tasarının 2 nci maddesi, 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 3 ncü maddesi, 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 194) 





Dönem : 4 
Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 207 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Kemal 
Anadol'un, 926 Sayılı T. S. K. Personel Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Fıkra ve Geçici 2 Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Erzincan Milletvekili Hasan Çetin-
kaya'nın, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Millî 
Savunma ve Plan Komisyonları Raporları (1 /291, 2/267, 2/347) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 5 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1949/2619 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9/5/1975 tarihinde kararlaştırılan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl naşı ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi 
hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1967 yılında kanunlaşarak yürürlüğe giren 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 yıl
lık uygulaması esnasında saptanan aksaklık ve noksanlıklar muhtelif tarihlerde çıkarılan 1301, 1323, 1424, 
1800 numaralı Kanunlarla giderilmeye çalışılmıştır. 

Ancak, çeşitli hizmetlerin zaman içindeki akışı esnasında duyulan ihtiyaçlar personel "rejimlerinde zorla
yıcı sık sık değişikliklere neden olmakta, Asker Personel Rejimi de haliyle bu değişikliklerden etkilenmek
tedir. 

Daha iyi personelden daha verimli görev alınacağı prensibinden hareketle personelin yetki ve sorumluluk
larının, terfi, mükâfat veya mücezatıyle, her türlü özlük haklarının daha açık ve seçik belirlenmesinde dai
ma yarar ve zaruret görülmüştür. Bu düşünce paralelinde olarak aşağıda özetlenen konularda değişikliğe gi
dilmiştir. örneğin; Silâhlı Kuvvetlerin büyük ihtiyacı olduğu bazı sınıfların kaynaklarını artırmak amacıyle 
Silâhlı Kuvvetlere kabule ilişkin yaş haddi 27'den 30'a yükseltilmiştir. 
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Hizmetin zorlayıcı bir gereği olarak bazı rütbelerin bekleme süreleri uzatılmış bazılarının ise kısaltıl

mıştır. Örneğin, Yüzbaşılık bekleme süresi 6 yıldan 9 yıla yükselmiş ve son üç yıldaki rütbeye ön yüz
başılık adı verilmiştir. Üsteğmenlik bekleme süresi ise 6 yıldan üç yıla indirilmiştir. 

Terfilerin her yılın 30 Ağustos tarihinde yapılması geleneği muhafaza edilirken, kıdem alma, kaza i veya 
idari sebeplerle nasıp düzeltme sonucu 30 Ağustos tarihi dışında terfi etme durumuna girenlerin bu hakları
nın da himayesini sağlıyan istisnai hüküm getirilmiştir. 

Subaylığa nasıp başlıklı 35 nci Madde çeşitli durumlarda ihtiyacı karşılamaktan uzak bulunduğundan yeni
den yapılan düzenlemeyle muhtelif nedenlerden ötürü, Harp okullarını veya fakülteleri 30 Ağustos'tan sonra 
bitirenlerle, 30 Ağustos'tan önce bitirmelerine rağmen subay nasbedilmesine engel halleri çıkanlar hakkında 
yapılacak işlemler yeni esaslara bağlanmıştır. 

Subay terfi şartlerında Albaylık rütbesine terfi edecek yarbaylar için Generalliğe terfi edecek Albaylara 
benzer istisnaî bir hüküm getirilmiştir. Anılan hükme, göre, % 60'lık rütbeye mahsus barajın yanısıra Binba
şılık ve Yarbaylık rütbelerine ait sicil notları toplamının sicil belgesi adedine bölünmesi sonucu çıkan raka
mın, sicil tam notunun % 70'ine ulaşması zorunluluğu prensibi konulmaktadır. 

Böylece gerek albaylar gerekse yarbayların terfilerinde, sicil notları ortalaması toplamlarının ortalaması 
alınma şeklindeki personel aleyhine tecelli eden hesap sisteminden uzaklaşılmaktadır. 

Hizmet ihtiyacını karşılamadığı saptanan % 8 oranında Albay Kadrosu yerine hizmetin gerçek gereğine 
uygun olan (% 14) kadro oranı getirilmiştir. 

Hizmetin ihtiyacı esas alınarak saptanan yıllık general kadrolarında, ölüm, emeklilik gibi nedenlerle her
hangi bir boşalma zuhurunda karşılaşılan güçlüğü bertaraf etmek amacıyle muhtelif rütbelerdeki 5 generalin 
% 1 oran dışında tutulmak kaydıyle Teftiş Kurulu kadrosuna verilmesi öngörülmüştür. 

Açığa çıkarılan, tutuklanan, firar veya izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan subaylar 
hakkında yapılacak işlemler yeniden düzenlenmiş, anılan durumlarda sosyal yardımlardan yararlanma ilke 
ve esaslarıyle diğer özlük haklarının verilme şekil ve şartlan açık ve seçik sayılmıştır. 

Muvazzaf Assubay yetiştirme esasları yeniden düzenlenerek öğrenim sürelerinin farklılığından husule 
gelen mağduriyetlerin «fazla öğrenim süresi oranında rütbe bekleme süresi kısalığı» prensibiyle giderilmesi 
öngörülmüştür. Ayrıca Sağlık Sınıfı Astsubay yetiştirme yöntemi de düzenlenmiştir. 

Yurt içi veya yurt dışında firar veya izin tecavüzünde bulunup ta yıllardır görevine katılmayan subay veya 
astsubaylar hakkında yapılacak işlem tasarıda yeniden hizmet kadro ve gereklerine uygun olarak düzenlen
miştir. 

Mer'î Kanuna göre firari subay veya assubay rıza siyle görevine katılmadıkça veya yakalanmadıkça hak
kında herhangi bir kanuni işlem yapmak olanağı yoktur. Bu durum ise Silâhlı Kuvvetler disiplin anlayışını 
zedelemekte, gereksiz yere kadro işgaline sebep olmaktadır. Tasanyle anılan sakınca giderilmekte, belirli süre 
içinde görevine katılmayanlar müstafi sayılarak, Silâhlı Kuvvetlerle ilişiği kesilmektedir. Bu meyanda müstafi 
sayılan kişilerin ödeyeceği tazminat miktarı da hizmetiyle orantılı olarak adil bir çözüme bağlanmaktadır. 

Devlet Memurları Kanunundaki maaş gösterge cetvelleri değişikliğine paralel olarak 926 sayılı Kanuna 
bağlı gösterge cetvellerinde değişiklik yapılmış, en düşük ve en yüksek gösterge rakamları yeniden belirtil
miştir. Tasarıda, kıdemli üsteğmenlik kaldırılmış, ön yüzbaşılık eklenmiş bulunduğundan, gösterge cetvelle
rine de anılan değişiklik intikal ettirilmiştir. 

Mer'î Kanunun muhtelif maddelerine dağılmış olan askerî öğrenci harçlıkları tek maddede toplanmış ve 
harçlık miktarlarında para değeri ve ekonomik koşullar nazara alınarak uygun bir yükseltmeye gidilmiştir.. 

Esir veya harp gaibi olanlarla enterne edilenlerin maaş ve özlük hakları mer'i kanunda düzenlenmediğin
den anılan durumlarda tereddüdü gidermek amacıyle yeni hüküm getirilmiştir. 

Madalya ve nişan alanların veya almaya hak kazananların şehit olanları veya ölümleri halinde, madal
ya veya nişanların varinslerine intikalindeki sıralama millî geleneklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Mer'î kanundaki ihtiyacı karşılamaya yetersiz görülen madalya sayısına dört adet madalya, ilâve edilmiş, 
Keza mer'î kanunda yer almayan dört adet nişan da tasarıyla getirilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 207) 
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Barışta veya seferde silâh altına çağrılan yedek subay veya assubaylara maarş ve özlük haklarının veril

mesini sağlamak amacıyle yeni bir hüküm getirilerek bu önemli eksiklik giderilmiştir. 
Mer'î kanundaki aksaklık ve noksanlıkları düzeltip tamamlamak amaciyle tasarı hazırlanmış ve Yüce Mec

lisin takdirine sunulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle kanunun 2 nci maddesi, personelin bütün özlük haklarını kapsayacak şekilde 
değiştirilmektedir. 

"Madde 2. — Bu maddeyle kanunun 4 ncü maddesi değiştirilerek subay ve assubayların görev ve sorumlu
luklarının nerelerde gösterildiği belirtilmektedir. Gösterilecek yerler arasında îç Hizmet Kanun ve Yönetme
liğinden başka personelin ilgili bulunduğu diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge v.s. gibi dokümanlarda da 
bulunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu maddeyle kanunun (8) nci maddesine ikinci bir fıkra eklenerek emeklilik isteğinde buluna
bilmek için Personel Kanununun diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin tamamlanması öngörül
mektedir. 

Madde 4. — Bu maddeyle kanunun 13 ncü maddesi değiştirilmekte ve askerî liselerin kolej haline getiril
mesi ile yabancı dilde yapılacak öğretim ve Silâhlı Kuvvetlerin teknik personelinin yetişmesi (Teknik sahada) 
için başarılı öğrencilere uygulanacak bir sistem getirilmekte, böylece teknik sahada Silâhlı Kuvvetlerin ihti
yacı olan sistem analizi ve yöneylem araştırmacıları, öğretim üyesi gibi personel yetiştirilmesi sağlanmakta
dır. 

Madde 5. — Fakülte veya yüksek okul mezunlarından muvazzaf subaylığa geçirilme isteğinde bulu
nanların, diğer şartları da haiz olmaları halinde, bu kanunun 14 ncü maddesiyle öngörülen 27 yaşından büyük 
olmamak hususu Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına binaen istenilen branşlarda daha çok personel alabilmek ga
yesiyle, (30) yaş olarak bu maddeyle, değiştirilmektedir. Böylece, 6-7 ve daha fazla süreli fakülte mezunla
rının ve fakülteleri geç bitirenlerin de Silâhlı Kuvvetlere girme olanağı doğmaktadır. 

Madde 6. — Bu maddeyle, kanunun 15 nci maddesinde belirtilen askerî eğitim yeni esaslara bağlanmak
tadır. Maddede öngörülen değişikliğe göre fakülte veya yüksek okulları bitirenler, 35 nci madde (c) bendine 
göre subay nasbedilecekler ve öğrenimleriyle ilgili bir göreve atandırılacaklardır. Göreve başlayan bu subay
lar açılacak ilk askerî eğitime katılacaklardır. Bu personelin başarısızlıkları halinde, ikinci bir eğitime ka
tılmaları, ancak burda da muvaffak olmamaları halinde bu gibi personelin bekleme sürelerinin (1) yıl uza
tılacağı esası getirilmektedir. 

Madde 7. — Bu maddeyle kanunun (18) nci maddesinin (b) bendi değiştirilmektedir. Yapılan değişiklik
le; askerî öğrenciik vasfının yitirilmesini düzenleyen 17 nci maddenin (c) bendi bu maddeden çıkarılmakta
dır. Bölece öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde; bugünkü yönetmeliğe göre (1) sene kalma hak
kını da kullanarak bitiremeyip askerî öğrencilikten ayrılan personelin, kendi nam ve hesaplarına göre okul
larını bitirip tekrar Silâhlı Kuvvetlere girmeye istekli olmaları ve diğer şartları da taşımaları halinde, bu 
istekleri mümkün olabilecektir. 

Madde 8. — Kanunun 19 ncu maddesi, bu maddeyle değiştirilerek, yedek subaylıktan muvazzaf-subay
lığa geçmek istiyenlerin de yaşlarının (30)'a kadar (30) dahil) olabileceği hükmünü getirmektedir. Böylece ka
nunun 14 ncü maddesinde yapılmış olan değişikliğe paralellik sağlanmış olmaktadır. Ayrıca, yedek subaylar -
lardan terhislerine müteakip Silâhlı Kuvvetlere girmek isteyenler de kanunun diğer maddelerinde belirti
len şartları da taşımaları halinde muvazzaf subay olarak Silâhlı Kuvvetlere girebilmeleri bu madde değişik
liği ile mümkün olacaktır. 

Madde 9. — 24 ncü maddenin (f) bendi kuvvetlerarası birlikçe kuruluş değişikliklerinde personelin eski 
kuvvetine tekrar geçmesini önleyici mahiyette idi hal buki böylesine değişikliklerde bazı rütbedeki subay
ların yeni kuvvetindeki durumu sınıfı itibari ile karışıklık yaratmakta uygulamada sakıncalara neden ol
maktaydı yapılan değişiklik ile maddenin bendine elâs tıkiyet verilmiş nakil işlemleri bir protokola bağlan
mış ve saptanan süre içinde personele eski kuvvetinde kalabilme olanağı yaratılmıştır. 

Madde 10. — Mer'i kanunun 26 nci maddesini değiştiren bu madde ile subayların yurt dışında da yetiş
tirilmelerine olanak sağlanmıştır. Çağın teknolojik gelişmeleri, Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı olan sistemana-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 207) 
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lizi ve yöneylem araştırıcıları ile yabancı lisana vakıf öğretim üyeleri tedarik edilmiş olacak kolej sistemi 
eğitime başlatılan askerî liselerde yabancı lisan ile ders okutabilme olanakları sağlanacaktır. 

Madde 11. — Mer'i kanunun 27 nci maddesi bu madde ile değiştirilmek suretiyle 8 yıl olarak saptanmış 
bulunan kıta hizmetinden çeşitli nedenlerle verilen ki demlerin indirimi sağlanmış olacaktır. 

Madde 12. — Bu madde ile kanunun 30 ncu maddesi değiştirilmektedir. Yapılan değişikliğe göre yüz
başılık bekleme süresi 9, albaylık bekleme süresi ise 6 yıla çıkarılmakta, üsteğmenlik rütbe bekleme süresi 
ise 3 yıla indirilmektedir. Silâhlı Kuvvetlerin en çok ihtiyaç duyduğu ve kilit noktalarını teşkil eden bölük ko
mutanlığı ve alay komutanlığı makamlarına bugünkü kadrolara göre sırası ile yüzbaşı ve albay rütbelerin-
deki subaylar atanmaktadır. Alay ve bölük kuruluşları bilindiği üzere Silâhlı Kuvvetler bünyesinde her türlü 
harekâtı müstakilen veya bir bütün halinde yapacak kabiliyet ve kudrettedir. Bu maksatla Silâhlı Kuvvetle
rin temel birliği sayılan bölük komutanlıkları için yüzbaşı rütbesinde yeterli birikim sağlamak ve albayı rüt
be bekleme süresi boyunca muhtelif görevlerde istihdam edebilmek için bekleme sürelerinde zarurî bir 
değişikliğe gidilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde Üe mer'i kanunun 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmektedir. Eklenen istisnai 
fıkra ile 30 Ağustos tarihi dışında kazaî veya idarî kararlar, kıdem verilme gibi nedenlerle terfiye hak ka
zanmış subayların izleyecek 30 ağustos tarihini beklemeden rütbe terfileri yapılabilecek bu suretle mağduri
yetleri önlenmiş olacaktır. 

Madde 14. — Tasarının bu maddesiyle mer'i kanunun 35 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir. Bilin
diği üzere mer'i kanununun bu maddesi subaylığa nasbi 30 Ağustosa bağlanmış bulunmaktadır. Uygulamada 
ise özeüikle Harp Okulu öğrencilerinin belirli tarihte yapılan sınavlara önemli mazeretleri sebebiyle gireme
dikleri takdirde bu mazeretlerinin izalesini müteakip sınavlara kabul edilip edilemeyecekleri tereddüdü 
mucip olmuştur. Ayrıca sınavlara girmiş olmasına rağmen sınav bitim tarihi ile 30 Ağustos tarihi arasında 
kazaî veya idarî engeller nedeni ile subay nasbedilemiyenlerin de durumlarının belirlenmesi ve bu engellerin 
kalkmasını müteakip idarece yapılacak işlemin bir esasa bağlanması bir zorunluluk olarak belirmiştir. Ta
san 35 nci maddenin uygulamada raslanan bu boşluklarını giderme amacıyle düzenlenmiştir. 

Subay yetiştirilmesinde Harp Okulu kaynaklı öğrenciler yanında diğer kaynaklı öğrencilerin de durumu 
aynı paralelde yeni esaslara bağlanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile 36 nci maddenin (a) bendi değiştirilmektedir. Değişikliğe göre subayların 
disiplini önemli derecede etkilemeyen suçlarından dolayı mahkûm edilmeleri ve bu cezalarının paraya tah
vili halinde infazla geçen süre mahkûmiyetten düşülme yecektir. Zira anılan fıkrada kıdemden düşme işle
minin infazda geçen süre nazara alınarak yapılacağı belirtilmiştir. Bu da hizmette geçmeyen sürenin kıde
me dahil edilemeyeceği anlamı taşımaktadır. Hürriyeti bağlayıcı cezası para cezasına çevrilen kişi hizmetten 
geri kalmamakta aksine hizmete ilişkin özlük haklarını almaya devam etmektedir. Esasen 647 sayılı înfaz Ka
nununda yapılan değişiklikle sırf askerî suçlardan mahkûm olanların cezalarının para cezasına tahvili de ön
lenmiş, böylece para cezasına çevrilme olanağı yeterince kısıtlanmış bulunmaktadır. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesi ile mer'i kanunun 38 nci maddesinin (a), ve (b) bentleri değiştiril
mektedir. Bilindiği üzere mer'i kanunda sadece albayların generalliğe terfilerinde 2 barajlı istisnaî terfi usulü 
uygulanmakta iken tasarı ile yarbayların da albaylığa terfiinde benzeri bir hüküm getirilmektedir. Şöyleki; 
Albaylar generalliğe terfi ederken albaylık rütbesinde sicil tam notunun % 60'ını almaları mecburiyeti ya
nında binbaşılık, yarbaylık ve albaylık rütbelerinde almış oldukları sicil notları toplamlarının sicil notu 
adedine bölünmesi sonucu çıkacak rakamın sicil tam notu nun % 70 ve daha fazla olması şart koşulmaktadır. 
Yarbaylar da albaylığa terfilerinde aynı esaslara tabi kılınmıştır. Ayrıca sicil notu hesabında diğer deyimle 
not ortalaması saptanmasında yeni bir yöntem izlenmiş mer'i kanundaki sicil notları ortalamaları toplamı
nın ortalamasının bulunması yöntemi yerine sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi yöntemi 
getirilmiş bulunmaktadır. Konuyu somut bir örnekle açıklamak gerekirse; yarbay (A)'nm binbaşı rütbesinde 
aldığı sicil belgelerinde yazılı sicil notları 130 - 170 - 160 - 140- 150; yarbay rütbesindekilerin ise 180, 165, 
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175 olduğunu varsayalım. Bu (8) sicil notunun toplamının, sicil notu adedine bölünmesi suretiyle yarbay (A)' 
nın albaylığa terfide esas alınacak sicil notu bulunur. 130 + 170 + 1 6 0 + 1 4 0 + 1 5 0 + 1 8 0 + 165 + 175 
= 1270 

1270 : 8 = 158,5 
Yukardaki hesaba göre, yarbay (A)' nın sicil notu (158,5) olarak bulunmuştur. 
Bu rakam, sicil tam notunun (200), % 70'inden (140) fazla olduğu için, yarbay (A) terfi için sicil notu ba

rajını aşmış olacaktır. Eğer not ortalaması (140) dan aşağı olsaydı terfi için sicil notu barajını aşamamış ola
caktı. 

Bu subayın albaylığa yükselebilmesi için, ayrıca 43 ncü maddedeki şartları taşıması ve 41 nci maddedeki 
% 14 kadro oranının yıllık kontenjanı içerisine girmiş olması gerekmektedir. 

Açıklanan bu örnekte izlenen hesap şekli personel lehine sonuçlanmaktadır. 
Madde 17. — Tasarının bu maddesiyle kanunun 41 nci maddesi değiştirilmekte, kadroların saptanma ve 

bildirilmesi tarihi olarak Ağustos ayı sonuna kadar ibaresi getirilmektedir. Zira 31 Ağustos tarihi uygulamada 
gecikme ve güçlüklere yol açmakta olduğundan tasarıda kesin gün belirtilmesinden kaçınılmıştır. Madde
nin 2 nci fıkrasındaki değişiklik ile Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı ve son 10 yıl içindeki zayiat da gözönünde bu
lundurularak yetiştirme, plan ve hedeflerindeki esas. ve direktiflere uyularak ihtiyaca yeterli görülmeyen 
% 8 albay kadro oranı % 14'e çıkarılmış bulunmaktadır. 

Madde 18. — Bu madde ile mer'i kanunun 43 ncü maddesinin (d) bendi 38 nci maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak tekrar düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Tasarının bu maddesi ile kanunun 44 ncü maddesinde değişiklik yapılmış ve 38 nci madde
de yapılan değişikliğe paralel bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 20. — Bu madde ile 45 nci maddenin b, e, f bentleri değiştirilmektedir, b bendinde yapılan deği
şiklik ile assubayhktan subaylığa geçen personelin maaş kademelerini düzenleyen ek - VII sayüı cetvel 
bende ilâve edilmiştir, e bendindeki değişiklikte önyüz başılık müessesesi ilâve edilmiş, kıdemli üsteğmenlik ise 
bentten çıkarılmak suretiyle yeni düzenlemeye gidilmiştir, f bendine ek - VII sayılı çizelge ilâve edilmiştir. 

Madde 21. — Bu madde ile mer'i kanunun 49 ncu maddesinin bazı bentleri değiştirilmiş, bazı bentlerine 
ekleme yapılmıştır. 

(a) bendine eklenen bir fıkra ile tuğ, tüm, korgeneral rütbelerine münhasır olmak üzere % 1 oran ve kon
tenjan dışında 5 generalin fazladan terfii ettirilerek Teftiş Heyeti kadrosuna atanması öngörülmüştür. Bilin
diği üzere general hizmet kadroları gerçek ihtiyaca göre yıllık olarak saptanmaktadır. 30 Ağustos dışındaki her
hangi bir tarihte ölüm, emeklilik gibi nedenlerle generallik kadrosunda boşalma olduğu takdirde zamanın
da bu kadronun doldurulması büyük güçlük arz etmektedir. Anılan güçlüğü gidermek amaciyle a bendine yu
karıdaki fıkranın ilâvesi zorunlu görülmüştür. 

f bendine eklenen IV numaralı alt bent ile kurmay olmamaları sebebiyle bir üst rütbeye yükselemeyen 
generallerin kadrosuzluk tazminatlarını alabilmelerine olanak yaratılmıştır, b bendindeki değişiklik ile Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığında bulunması gereken general mevcudunun rütbelere göre dağılış oranlarında 
farklı bir çözüme varılmaktadır. Bu konuda her yıl aynı miktarda generalin terfi etmesi prensibinden hareket 
edilmiştir. Tuğgeneral oranının % 53,3 olarak saptanmasıyle seksen rakamı bulunmakta ve amiral böylece her yıla 
20 tuğgeneralin âdil olarak terfn sağlanmaktadır. Yapılan hesapta korgeneral rütbesi için 20 sayısı saptanmış, 
4 yıla bölümünde 5'er korgeneralin her yıl için terfiine olanak sağlanmıştır. Orgenerallik sayısı 8 olup yıllık 
kontenjan 2 olarak saptanmıştır. Tümgenerallik yekûnu 42 olup yıllara isabet eden terfi miktarı 10 - 11 - 10 - 11 
olarak hesaplanmıştır, h bendindeki değişiklik ile Genelkurmay Başkanının atanma usul ve esası 1324 sayılı 
Yetki Kanununun saptadığı şekle benzetilmiştir. 

Madde 22. — Yapılan değişiklikle Kanunun 50 nci maddesinin c bendi 2 nci fıkrası değiştirilmiştir. Fıkra
ya yeni düzenlemeyle anlam kazandırılmıştır. 

Madde 23. — Bu maddedeki değişiklik ile 54 ncü maddenin 2 nci fıkrasına ilâve ve açıklık getirilmiştir. 
Sadece konrgeneraller için düzenlenen istisnai hüküm tümgenerale de teşmil edilmiş bulunmaktadır. Anılan 
maddeye eklenen fıkra ile Yüksek Askerî Şûraya ait görevlerin ve yetkilerin savaş hali ilânından itibaren Ge
nelkurmay Başkanına intikâl edeceği hükme bağlanmıştır. 
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Madde 24. — Bu madde ile mer'i kanunun 64 ncü maddesi değiştirilerek fakülte veya yüksekokulları Si

lâhlı Kuvvetler namına okuyarak mezun olanların öncelikle subay nasbedileceği bilâhara askerî eğitime tabi 
tutulacağı prensibi getirilmiştir. Mer'i metinde mezuniyeti müteakip eğitime gönderileceği eğitim sonunda 
subay nasbedileceği yolunda hüküm mevcuttur. Yapılan değişiklikle 15 nci madde değişikliğine paralellik sağ
lanmıştır. 

Madde 25. — Bu madde ile kanunun 65 nci nfaddesinin madde başlığı ile bazı bendleri değiştirilmektedir. 
Mer'i kanunun 65 nci maddesinin a bendinde üste fiilen taarruz suçu sayıldığı halde âmire fiilen taarruz bent
te yer almadığından keza amire hakaret ve mukavemet suçları belirtildiği halde üste hakaret ve mukavemet 
zikredilmediğinden uygulamada adaletsiz sonuçlar doğurabilecek sakıncalar zuhur etmekte idi. Yapılan değişik
likte anılan suçlar bende eklenmek suretiyle bariz noksanlık giderilmiş ve Bakanlıkça bu suçları işleyenlerin 
de açığa çıkarılmalarına olanak yaratmıştır. Ayrıca zaruret halinde silâh kullanılması sebebiyle görevlilerin 
uğradıkları mağduriyete de âdil bir çözüm yolu bulmaya çalışılmış böylece idarenin hukuka uygun tasarruf
ları himaye edilmiştir. Maddenin e, f, g, h bendlerinde yapılan değişiklikle açıkta, tutuklu, firarda veya izin 
tecavüzünde bulunan şahıslarla cezası infaz edilmekte olanların özlük haklardan ve sosyal yardımlardan ya
rarlanma şekil ve esasları açık seçik düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Mer'i kanunun 68 nci maddesinde bu madde ile değişiklik yapılmak suretiyle muvazzaf ast
subay yetiştirilme kaynağı olan sınıf okullarının asgari öğrenim süresi olarak bir öğrenim yılı kabul edilmiş
tir. Böylece sınıfın özelliğine binaen öğrenim süresinin artırılması olanağı yaratılmıştır. Ayrıca maddeye sağ
lık sınıfı assubay yetiştirilmesine ilişkin istisnaî hüküm getirilmiştir. 

Madde 27. — Bu madde ile kanunun 79 ncu maddesine c fıkrası eklemek suretiyle 68 nci maddede yapı
lan değişikliğe paralellik sağlanmıştır. Şöyle ki assubay hazırlama okullarının normal öğrenim süresi üç yıl, sı
nıf okullarının ise bir öğrenim yılıdır. Normal öğrenim sürelerini aşan başarılı öğrenim yıllarının değerlendiril
mesi sonucu astsubay çavuşluk bekleme süresi her fazla başarılı öğrenim yılı oranında kısaltılması prensibi 
getirilerek fazla tahsilden ötürü mağduriyetlerin önlenmesi cihetine gidilmiştir. 

Madde 28. — Kanunun 82 nci maddesi bu madde ile değiştirilmek suretiyle fazla öğrenim gören persone
lin assubay çavuşluk nasıplarının bir yıl öğrenim gören emsalleri tarihine götürülmek suretiyle nasıp dü
zeltilmesi sağlanmıştır. 

Madde 29. — Kanunun 84 ncü maddesinin d bendinde bu madde ile değişiklik yapılarak çeşitli sınıflara 
mensup olup aynı nasıp ve rütbede bulunan assubaylardan daha kıdemlinin tayininde daha açık ve âdil bir 
düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 30. — Bu madde ile kanunun 85 nci maddesi a bendinin 4 ncü alt bendi yeniden düzenlenmiştir. 
Bilindiği üzere assubaylar için hizmet kadroları rütbe belirtilmeksizin tanzim edildiğinden mer'i kanundaki 

«üst rütbe kadrosunda açık bulunmak» ibaresi anlamsız kalmaktadır. Bu nedenle 4 numaralı fıkradan rütbe ke
limesi çıkarılmıştır. 

Madde 31. — Kanunun 41 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak assubay kadrolarının da 30 Ağus
tos tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığınca saptanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 32. — Bu madde ile Kanunun 106 nci maddesi 65 nci maddede getirilen değişikliğe paralel olarak de
ğiştirilmektedir. 

.Madde 33. — Assubaylıktan subay olma şartlarını belirleyen Kanunun 109 ncu maddesi bu madde ile de
ğiştirilip yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 34. — Yüzbaşılık bekleme süresinin 9 yıla çıkarılmasına paralel olarak assubaylıktan subay olan 
yüzbaşıların bekleme sürelerinin düzenlenmesine gidilmiştir. Üsteğmenlik ve yüzbaşılık bekleme sürelerinde 
değişiklik yaş hadlerine de sirayet edeceğinden bu hususta da gerekli düzenleme yapılmıştır.; 

Madde 35. — Bu madde ile Kanunun 112 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları değiştirilmiş, 3 ncü fıkra
dan sonra maddeye 4 ncü fıkra eklenmiş, yapılan bu eklenti nedeniyle de maddenin 4 ncü fıkrası 5 nci fıkra 
olarak ve değiştirilerek düzenlenmiştir. Maddenin 3 ncü fıkrasındaki değişiklikle subay ve assubayların istifa 
etmiş sayılacakları haller sayılmış, maddeye aeklenen 4 ncü fıkra ile tard, ihraç ve rütbenin geri alınması suçla
rından dolayı Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenlere de yükümlülük süreleri ile orantılı olarak kendilerine ya
pılan masrafın 2 katının tazminat olarak isteneceği hükme bağlanmıştır. 
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Madde 36 L — Bu madde ile Kanunun 127 nci maddesi değiştirilerek jandarma sınıfı dışında olmasına rağ

men jandarmada çalışan subay ve assubaylar maddeye eklenmiştir 
Madde 37. — Kanunun 137 nci maddesinin 2 nci fıkrası bu madde ile değiştirilerek Devlet Memurları 

Kanunundaki gösterge rakamlarıyle paralellik sağlanmış ve maddeye bağlı gösterge tabloları aynı paralelde 
değiştirilmiştir, 

Madde 38. — Kanunun rütbe kıdemliliğine ilişkin 140 nci maddesi değiştirilerek yüzbaşılık ve üsteğmen* 
lik rütbe bekleme sürelerinde değişikliğe paralel olarak rütbelere mahsus kıdemlilik tarifleri yeniden düzenlen
miştir.; 

Madde 39. — Bu madde ile Kanunun 143 ncü maddesi değiştirilerek çeşitli öğrenim derecelerindeki askerî 
öğrencilerin harçlıkları tek maddede ve günün ekonomik koşullarına ve para değerine uygun olarak yeniden dü
zenlenmiştir.; 

Madde 40. — Bu madde ile Kanunun 145 nci maddesine yeni fıkralar eklenmektedir. Kıbrıs Harekâtı es
nasında esir düşen, harp gaibi olan veya enterne olan subayların anavatanda kalan eş ve çocuklarına verile
cek maaş, tazminat, tayın bedeli ve diğer sosyal hak ve yardımlar hususunda meydana gelen boşluk ve tered
dütleri gidermek amacıyle eklenen bu fıkrada esir düşen, harp gaibi olan enterne edilen personelin ailelerine 
ne miktarda maaş, vesair özlük haklar verileceği ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri 
hükme bağlanmıştır, 

Madde 41. — Kanunun 150 nci maddesine bu madde ile bir fıkra eklenerek asker kişilerden öğretmenlik 
yapanların durumlarına Kanunî dayanak sağlanmıştır. 

Madde 42. — Bu madde ile Kanunun 159 ncu maddesi değiştirilmektedir. Değişiklik 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunundaki bu konudaki hükümlere paralelliği sağlama amacına matuftur.; 

Madde 43. — Bu madde ile Kanunun 160 nci maddesi 159 ncu maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
düzenlenmiştir. 

Madde 44. —Bu maddeyle Kanunun 179 ncu maddesi değiştirilerek askerî personel olan uzman çavuş 
ve uzman jandarma çavuşlar da ilâve edilmekte, böylece yakacak yardımı alacak personel arasına sokulmak
tadır. 

Madde 45 , — Kanunun 199 ncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak bu maddede değişiklik 
yapılmaktadır. 

Madde 46. — 199 ncu madde değişikliği ile madalya veya nişan alan veya almaya hak kazanmış kişilerin 
ölümleri halinde bu madalya veya nişanların kimlere ve nasıl intikal edeceği istiklâl madalyası kanununa uy
gun olarak yeniden düzenlenmiştir. Kanunî mirasçı bırakmayan şahsın ölümü halinde, çocukları yoksa ma
dalya veya nişanın babaya o da yoksa anaya intikali, kan bağı ile bağlı olduğu kimseler için manevi bir de
ğer taşıyacak ve o madalya veya nişan, baba ve anaya en değerli bir armağan olacaktır. Evlenme akdinin 
ölümle ortadan kalkması sonucu tekrar evlenebilir ve kan bağı olmaması mülâhazaları ile sıralamada eş, en 
sona bırakılmış, buna rağmen tarafların anlaşması halinde maddedeki sıralamaya uyulmayabileceği de son 
fıkra ile hükme bağlanmıştır, 

Madde 47. — Kanunun 202 nci maddesi bu maddeyle değiştirilerek maddeye, askerî okullardan yönet
meliklerinde belirtilen dereceyle mezun olan öğrencilere diğerleri gibi ödül verilmesi -eklenmektedir. Böyle
ce okullarda derece alan personelin taltifi sağlanarak çalışmaya teşvik hususu geliştirilmektedir. 

Madde 48. — 203 ncü maddenin eski metninde yer almış olan yalnız madalya ve beratların Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinden ödeneceği, ödüller için de Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçelerine bir fasıl konulacağı hükmü değiştirilerek, madalya minyatürleri, şilt, şerit rozet ve bunların be
ratları da ilâve edilmiş, ayrıca bunların Yalnız Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden değil, fakat jandarmaya 
mensup personel için Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödeneceği hükmü de getirilmiştir. 

Madde 49. — Bu maddeyle Kanunun 204, ncü macdesi değiştirilerek, maddeye minyatürlerinde şekil, ka
yıt ve nitelikleri, takılacağı yer ve zamanlar ilâve edilmekte ve bu hususların da yönetmelikte gösterileceği 
belirtilmektedir, 

Madde 50. — Bu maddeyle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerine Ek - 13, 14, 15, 16 nci maddeler eklen
mektedir, 
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Ek - 13 ncü madde ile, kanunun 191 nci maddesinde gösterilen madalyalardan hariç (4) çeşit madalya da

ha getirilmektedir. 
Bunlar : T. S. K. leri üstün cesaret ve feragat madalyası. 
T. S. K. leri başarı madalyası, 
T. S. K. leri liyakat madalyası, 
T. S. K. leri hizmet, madalyalarıdır. 
Bu madalyaların şekli, muhtevası, kimlere ne şartlarla verileceği hususu da yönetmelikte belirtilecektir, 
Ek - 14 ncü madde ile, yabancı ülkelerde devlet büyüklerimize ve askerî kişilerimize verilmesi adet ha

line gelmiş olan nişanlara bir karşılık olarak vermek üzere ülkemize yararlı hizmetleri dokunmuş ecnebile
re tevcih edilmek için 4 çeşit nişan getirilmektedir. 

Ek - 16 ncı madde : Emekli veya Devlet memuru olmayan yedek subay ve assubayların tatbikat veya 
manevra maksadiyle silâh altına alındıklarında maaşlarının verilebilmesi maksadıyle getirilmektedir. Buna göre 
barış veya seferde talim veya manevra maksadiyle silâh altına alınan yedek subay ve assubaylar rütbe ve kı
dem ve kademe durumlarına göre maaşlarını alacaklar, diğer özlük haklardan da yararlanacaklardır. 

Madde 51. — Bu maddeyle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçioi 25, 26, 27, 
28, 29, 30 ncu maddeler eklenmektedir. 

Ek Geçici 25 nci madde : Kanun kabule mazhar olduğu takdirde o anda askerî eğitimde bulunan fakülte 
ve yüksekokul mezunlarının derhal subay olabilmeleri için bu madde getirilmektedir. 

Ek geçici madde 26 : Bu maddeyle, 30 ncu maddede yapılan rütbe bekleme sürelerindeki değişikliğe göre, 
3 senesini tamamlamış ve üst rütbeye yükselme şartlarına sahip üsteğmenlerin yüzbaşılığa yükseltileceği ve 
kd. üsteğmenlik kaldırıldığından maaşlarında bir değişiklik olmadan yükseltildikleri rütbe ve kademelerine inti
bak ettirilecekleri hükmü getirilmektedir. 

Ek geçici madde 27 : Bu maddeyle de kanunun kanunlaştığı tarihte yüzbaşı rütbesinde olanların kd. yüz
başılığa, kd. yüzbaşılıkta bulunanların önyüzbaşılığa onanmalarının yapılacağı belirtilmekte ve bu madde 
kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta (6) yıl normal süre bekletilecekleri hükme bağlanmaktadır. Buna sebep, 
üsteğmen bekleme süresi 3 yıla indirilince kanun çıktığında yüzbaşı olanlar (6) sene üsteğmenlik yaptıkların
dan yerine göre sene olarak kd. yüzbaşılığa denk, eğer kd. yüzbaşı ise yerine göre sene olarak önyüzbaşılığa 
denk gelmektedir. Onun için bu geçici madde getirilmektedir. 

Ek geçici 28 nci madde : Kanunun 36 ncı madde (a) bendinde yapılan değişikliğe paralel, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kıdemlerinden düşülen paraya çevrilmiş olan ceza süreleri ile kısa hapis veya izin te
cavüzünden dolayı kıdem indirimi yapılanların nasıpları suç işlemedikleri zamanki duruma getirilmektedir. 
Yani bekleme sürelerinden düşülen müddet eklenmektedir. Bu eklenmeden dolayı terfi sırasına giren teğ
men - yarbay rütbesindeki subaylar diğer terfi şartlarını da taşıyorlarsa terfi ettirilecek ve nasıpları emsalleri 
tarihine götüreceklerdir. Terfi değil de rütbe kıdemliliği durumuna girmişse gene şartları ihraz ettiğinde rütbe 
kıdemliliği işlemi yapılacaktır. Her ikisi durumuna girmeyenlerin düzeltilen nasıplarına göre intibakları 
Ek - VI, VII, VIII sayılı cetvellere göre yapılacaktır. Bütün bu işlemlerden dolayı da eski maaş farkları 
ödenmeyecektir. 

Ek geçici 29 ncu madde : Bu değişiklik tasarısı kanunlaşmadan evvel suç işleyenlerin eski 65 nci madde 
hükümlerine göre, kanunlaştıktan sonra ise suç işleyenlerin yeni madde hükümlerine tabi tutulacağını belirt
mek için getirilmektedir. 

Ek geçici 30 ncu madde : Liseyi 4 yıl okuyan subaylardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvet
lerde bulunanlara 1 kademe ilerlemesi verilmektedir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerinden 
sayılmayacaktır. Bu kademe ilerlemesi para olarak albay dahil diğer rütbelerde de dikkate alınacaktır. 

Madde 52. — Yürürlükten kaldırılan maddeleri. 
Madde 53. — Yürürlük tarihini, 
Madde 54. — Kanunun kimler tarafından yürütüleceğini saptamaktadır. 
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Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi, Fıkra ve Geçici 2 Madde Eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/267) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Fıkra ve Geçici tki Madde Ek
lenmesi hakkında Kanun Teklifi, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

GEREKÇE 

1. — Kamu hizmeti iyi yetişmiş insan gücü ile yürütülür. Personel kullanımı ve yetiştirilmesi madem 
Devletin en önemli sorunlarındandır. Belli bir statü içindeki personelin, yetki ve sorumluluklarıyle birlikte, 
statü içindeki haklarında da birlik ve eşitlik olmalıdır. 

Ayrıca personelin hizmet içi) eğitimlerle geliştirilmesi ve koşulları varsa yükselmeleri, bir yandan Anaya
sanın 14 ncü maddesine göre kişinin temel haklarından olup öte yandan da Anayasanın 10, 11 ve 42 nci mad
delerinin getirdiği ilkelere göre Devletin görevlerindendir, (1) 

Devlet, kişinin gelişmesi ve insanca yaşaması için tüm tedbirleri almakla yükümlü ve görevli olduğuna gö
re, yasalarda, bu olanağı sağlayacak hükümler bulunması doğaldır. Ayrıca, imkân ve fırsat eşitliğinin esas 
olduğu Demokratik ve Sosyal bir Hukuk Devletinde, bu eşitliğin sağlanması da Devletin temel görevlerinden ol
duğu kuşkusuzdur. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanunundan önce, 5802 sayılı Astsb. Kanununda, astsubayların belli 
koşullar kazanmaları kaydıyle, Subay Statüsüne alınmaları olanağı daha 924 Anayasası döneminde kabul edil
miş idi. 

926 sayılı Kanun bu müesseseyi, yani Astsubaylıktan Subay olma müessesesini aynen kabul etmiştir. 
2. — Astsubaylıktan subay olmanın koşulları kanunla saptanmıştır. (926 sayılı Kanun madde 109) 
— Belli bir meslekî derece ve başarı grupunda bulunmak. 
— Genel kültür, meslekî karekter bakımından subaylığa lâyık bulunduğu saptanmak, 

— Lise seviyesinde yapılacak kültür ve meslek imtihanını kazanmak ve ayrıca meslekî (Subaylara mah

sus) okul ve kurslarda başarı göstermek, 
Gerekir, Subay olabilmek için. 
Kısaca tam ve çok başarılı bir meslek hayatı olan ve ayrıca lise seviyesinde imtihanı başaranlar ile kurs

larda üstünlüğü saptananlar subay olabilmektedir. 
Böylesine, ağır koşullarla statüsü değişenlerin, rütbelerinin belli bir yerde dondurulması, 
— Anayasanın, imkân ve fırsat eşitliği, 
— Yükselmeyle ilgili engeller konulamıyacağına ilişkin, hükümlerine aykırı olduğu gibi; çalışanların yük

selmelerini engellemesi nedeniyle de, sosyal hukuk Devleti ilkelerine aykırıdır. Çalıştığı statüde yükselmesini 

(1) Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini fert huzuru, Sosyal Adalet ve Hukuk Devleti ilkeleriyle bağ
daşmayacak surette sınırlayan.... bütün engelleri kaldırır, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlar. (Madde 10) 

— Kanun Temel Hak ve Hürriyetlerin özüne dokunamaz. (Madde 11) 
— Devlet çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisa

dî ve malî tedbirlerle çalışanları korur. (Madde 42) 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 207) 



- i ö -
Önleyen hükümleri gören personel için moral çöküntü yaratacağı da gözönünde tutulmalıdır. Bu nedenle 926 
sayılı Kanunun 110 ncu maddesindeki Yzb. lıkta sonuçlanan rütbenin Bnb. olarak değiştirilmesinde, hukuksal, 
sosyal ve moral yönlerden pek çok yarar bulunmaktadır. 

3. — Ayrıca, her yönden liyakati saptanan ve meslekten yetiştiği için göreve katkıları tam olan bu statü 
sahipleri, yüzbaşılıkta da 6 yıl hizmet ettikten sonra, 42 yaşlarında, bilgi ve tecrübe bakımından en etkin bir 
yaşta iken, emekli olmak gibi bir zorunlukla karşılaşmaktadırlar. Yasaya göre 52 yaşa kadar görevde kalma 
olanağı varsa da, bu kez de, 13 - 15 yıl aynı rütbede ilerleme düşüncesi olmadan, makina gibi çalışmak du
rumunda kalmaktadırlar. 

Zira artık terfi olanakları kalmamıştır. O zamana kadar, yeni statülerinin olanaklarına göre yükselmişler
dir. İnsan oğlunun içindeki yükselme arzusuna engel çıktığı an, insan gerçek bir huzursuzluğa düşer işinden 
zevk almaz ve hizmet gücü azalır. Bu nedenle artık yükselme umudu kalmayan bu statü sahipleri genç yaş
ta emekli olmak durumunda kalmaktadırlar. Öte yandan % 90'ı teknik eleman olan bu statü subaylarının 
ayrılması hizmet için de kayıp sayılmalıdır. Bir personelin yetişmesi için ödenen para düşünülürse, ekonomik 
kaybın büyüklüğü ortaya çıkar. 

4. — Öte yandan askerlikte rütbe ve kıdem, hem hizmetin yürümesi hem de disiplin yönünden çok önem
lidir. Artık, rütbe yükselme olanağı kalmayan bir subayın, emrinde bulunan ve yükselme olanağı bulunan 
bir subay üzerinde emir - komuta üstünlüğü kurması gerçekten zordur. Bu durum disiplini sarsabilir. 

Silâhlı Kuvvetlerde Bnb. rütbesi bir bakıma ortanın üzerinde bir statü yaratır. Dolayısıyle Bnb. lığa yükse
lecek bir subayın etkinliği artar, disiplin ve görevle ilgili konularda daha etkin olur. 

Burada, Bnb. olan bu subaylara kıta verilip verilmeyeceği de tartışılabilir. 
Bir kere Yzb. olarak kıtada görev yapıyorlarsa Bnb. olarak yapmamalarının ne hukukî ve ne de teknik ge

rekçesi olamaz. 
Ayrıca sicilleri Bnb. lıkta görev yapıp yapamayacaklarına göre düzenlenecektir. Silâhlı Kuvvetlerde değer

lendirme objektif koşullara bağlı olduğuna göre, Bnb. lıkta görev yapmayacak bir Yzb. ya sicil verilmez. Böy
lece bir sakınca önlenmiş olur. 

Kaldı ki, çoğu teknik eleman olan bu tür subaylar için kıta da söz konusu olamaz. Olsa bile, yukarda 
açıklandığı gibi sicil düzenlenirken, gerçekten başarı göstermeyenler sicil alamayacağı için, onlar için yani başa
rısız olanlar için yükselme de söz konusu olamaz. 

5. — Lise ve Sanat Okulu mezunlarından Yd. Sb. olanlar 1951 yılından sonra Silâhlı Kuvvetlerde kalmış
lar, bunlar sonradan 6801 sayılı Kanunla muvazzaf subayların statüsünü kazanmışlardır. Bunlardan Albaylı
ğa yükselenler olmuştur. Bugün bu zümre Yarbaylığa kadar yükselmektedir. 

Astsubaylıktan Subay olanlar da lise eşidi bir imtihanla bu statüyü kazanmakta, yıllarca Başçavuşluğa kadar 
Silâhlı Kuvvetlerde üstün başarı göstermektedirler. Yani hem belli bir teknik olgunluk ayrıca, bilimsel yön 
bunlar için de sağlanmıştır. 6801 sayılı Kanun kapsamında olanlarla, bu gibiler arasında tam bir benzerlik 
vardır. Üstelik Astsubaylardan Subay olanların - öncekiler - büyük bir kısmı ayrıca Sanat Enstitüsünü bitir
mişlerdir. Lise eşidi kültür imtihanından sonra, bir yıl Temel Eğitim - subay olmak için - görmekte ve bunda
ki başarı sonunda Subay - Teğmen - nasbedilmektedirler. 

Yani, üstün yeteneklerini, birkaç kez göstermekte, sınavdan geçmekte ve başarılarını tescil ettirmektedir
ler. Böyle bir zümrenin, çalışan kişinin en doğal hakkı olan terfi hakkından yoksun bırakılması gerçekten 
çağdaş bir düşünce ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaştırılamaz. 

6. — Bütün bunların ötesinde yeni terfi sistemi, eski toptan terfi sisteminde olduğu gibi her olumlu sicil 
alanı değil, yönetmelikle belirtilen koşullara sahip olanların, belli bir sicil notunu tutturanların terfilerine ola
nak vermektedir. 

Yüzbaşı olarak sınıfındaki tüm Yzb. 1ar gibi görev yapan, yetki ve sorumluluğu öteki subaylar gibi olan, 
bu zümre mensubu bir Yzb. nın yaptığı görev, yetki ve sorumluluğu Binbaşı olması için ölçü olmayacak mıdır? 
Bu görevi üstün başarı ile yürüten ve terfi için belki de 200 üzerinden 180 not alan bu Yzb. neden Bnb. olmak 
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için yarışa girmesin. Başka bir deyimle emsalleriyle değerlendirmeye tabi tutulmasın. Gerçekten Hukuk 
Devleti ilkesi, eşitlik ilkesi, çalışanların yükselmeleri için engellerin kaldırılması ilkesi ile çelişen bir durum 
daha.: . . . . . - - , . _ . . . • . 

Kısaca konuya nereden bakılırsa bakılsın, bu zümre mensuplarının yükselmelerini engelleyen, değiştirilme
sini teklif ettiğimiz hükmün hukukî ve teknik yönden tutarlılığı ileri sürülemez. 

Bu kanun teklifi bir haksızlık statüsünün düzenlenmesi, kişinin ilerleme umudu içinde çalışması halinde 
daha verimli olacağı, bundan hizmetin yararlanacağı esaslarıyle birlikte, aynı yetki ve sorumlulukla aynı sta
tüde çalışanlar arasındaki, eşitsizliğin kaldırılması, yetenek ve başarıya göre yükselme esasını getiren yeni terfi 
sisteminin uygulanması gibi hukukî esaslara da uygun olarak, hazırlanmıştır. 

7. — Burada Astsubaydan Subay olanların, yaş durumlarına göre Binbaşıdan daha üst rütbeye yükselme 
olanaklarının bulunmadığını belirtmede yarar vardır. Böylece bu gibilerin ilerde daha üst bir rütbe isteminde 
bulunamayacakları da belirlenmiş olur. 

8. — Bağlı bulunduğumuz Batı Bloku ülkeleri ordularında aynı statüde bulunanlar için Binbaşılığa kadar 
yükselme olanağı tanındığını da belirtmeliyiz. 

9. — Diğer olan bir husus da, çoğu teknik alanda çalışan bu statü mensuplarının tekniğin pratiğe uygu
lanmasındaki başarılan ve tekniğin her hizmet dalı gibi Silâhlı Kuvvetler için de öneminin inkâr edilmeyece
ğidir. Mesleklerinde uzmanlaşmış olan bu statü mensubu subaylara, Binbaşılığa yükselme olanağının tanın
ması onları moral yönünden güçlendirecek ve bundan da hizmet yararlanacaktır. Yükselme olanağı kalma
dığı için genç yaşta ayrılanların hizmetini olumsuz yönde etkileyeceği muhakkaktır. 

MADDELER GEREKÇESt 
1. Maddenin gerekçesi: 
Bu maddeyle 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 110 ncu maddesine ek 3 sayılı cetvel ve maddede 

gösterilen rütbeler ve yaş haddi değiştirilmiştir. Böylece Astsubaydan Subay olanlar için daha önce Yüzbaşı
lık yaş haddi olarak gösterilen 52 yaş haddi, Binbaşılığa yükselmeleri ile Binbaşılar için 55 yaş haddi olarak 
saptanmıştır. 

2. Maddenin gerekçesi: 
Buna göre de gösterge tablosu yeniden düzenlenmiş ve değişik çizelge eklenmiştir. Çizelgenin incelenme

sinde görülecektir ki, Kıdemli Yüzbaşılıktan Binbaşılığa yükselecekler için gösterge 760'tan başlamakta ve 800 
göstergede son bulmaktadır. Halen yürürlükteki hükümlere göre 780 olan Kıdemli Yüzbaşının son kademesine 
sadece bir kademe eklenmiş ve Binbaşılığın üçüncü yılında, bu statü mensuplarından olan bir Binbaşının 800 
göstergeye ulaşabileceği saptanmıştır. Bu nedenle aylık bakımından bütçeye herhangi bir külfet getirmeye
cektir bu teklifimiz. 

Geçici 1 nci maddenin gerekçesi: 
Bu kanun teklifi ile Yüzbaşılıkta 6 yılını dolduranların, Binbaşılığa yükselmeleri sağlanmaktadır. Bu ka

nundan önceki hükümlere göre Yüzbaşılıkta 6 yılını tamamladıkları halde Binbaşılığa yasanın elvermemesi ne
deniyle yükselemeyenlerle, yeni yükselecekler arasındaki kıdem farkını düzenlemek emir ve komuta hiyerar
şi ile disiplini sağlamak amacı ile geçici 1 nci maddede, terfi koşullarını kazanmış olanların öteden beri mev
cut kıdemlerini saklı tutarak yükselmeleri sağlanmak istenmiştir. 

Bu işlemden dolayı ilgililere kanunun yürürlüğünden önceki döneme ait herhangi bir aylık ya da ikramiye 
farkı ödenmeyecektir. 

Geçici 2 nci maddenin gerekçesi: 
1101 sayılı Kanunla emekliler arasındaki (aynı statüde, aynı hizmet ve koşullarla emekli olanlar) fark gi

derilmiş ve aynı statüde aynı koşullara tabi olanların eşit aylık esası getirilmiştir. Bu geçici madde ile yüz
başılıkta 6 yılını doldurarak emekliye sevk edilenlerin terfi koşullarına sahip olmaları halinde, aynı statüde bu
lunan ve halen görevdeki emsalleri ile aralarında emekli statüsünde fark yaratılmaması ve böylece Anayasa
nın eşitlik ilkesi sosyal hukuk devleti ve sosyal güvenlik ilkesi esaslarına uygun bir düzenleme ile bu hüküm 
sevk edilmiştir. Hükme göre terfi koşullarını haiz olanların terfi işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca ya
pılacak ve T. C. Emekli Sandığına bildirilecektir. 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ KEMAL ANADOL'UN TEKLİFİ 

926 Sayılı T. S. K. Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Fıkra ve Geçici İki Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayın T.S.K. Personel Kanununun 110 ncu maddesindeki, 3 sayılı cetvel ekteki, rüt
beler ve yaş haddi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Rütbeler Yaş haddi 

Teğmen 41 
Ütğm. 46 
Yüzbaşı 52 
Binbaşı 55 

MADDE 2. — 926 Sayılı T.S.K. Personel Kanununun 137. maddesi (b) işaretli fıkrasındaki, Astsubaylıktan 
Subay olanlarla ilgili 7 sayılı gösterge tablosu ekteki gibi değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan, bu 
kanun kapsammdaki subaylardan Yüzbaşılıkta 6 ncı ydını tamamlamış olanlar, 6 ncı yılım tamamladıkları 
tarihteki sicil ve sicil notları Bnb.hğa yükselmeğe elverişli olduğu ve öteki terfi şartlarım da haiz bulun
dukları taktirde; Yüzbaşılıkta 6 ncı yıllarım tamamladıkları tarihten geçerli olmak üzere Bnb.hğa yükselti
lirler. Artan yıllar kademe üerletilmesinde değerlendirilebilir. 

Terfi ve kademe ilerletilmesi nedeniyle ayrıca aylık ve diğer özlük hakları farkı ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Astsubaylıktan Subay olanların rütbe ve gösterge tablosundaki bu değişiklikten, 
aynı statüde olup da, bu kanunun yürürlüğünden önce Yzb.Iıkta 6 yıh tamamlayarak emekliye ayrılanlar 
ile, ayrıldıktan sonra ölenlerin dul ve yetimleri de aşağıdaki koşullar altında yararlanırlar. 

Bu gibilerden Yüzbaşılıktaki sicil ve sicil notları emekliye çıkarıldıkları tarihe kadar üst rütbeye yük
selmeğe elverişli olup da, terfi etmelerine, başkaca engelleri olmayanların Bnb.hğa yükselme onayları, Yzb. 
lıkta altıncı yıllarını tamamladıkları tarihten geçerli olmak üzere M. S. B. hğınca alınır ve T.C. Emekli San
dığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü de, bunlann emeklilik intibakını bu 
kanun île 1101 ve 1452 sayılı Kanunlara göre yapar. Bu intibaka göre, aylık ödenmesi bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren başlar. 

Bu işlemden dolayı ayrıca, ne görev ve ne de emek li aylığı olarak bir fark ödenmez. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu Yürütür. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Teklife bağlı tablolar 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN BEKLEME SÜRELERİNİ VE RÜTBELERE AİT 
KADEMELERİ GÖSTERİR EK - 3 SAYILI CETVEL 

Normal 
bekleme 
süreleri Yaş 

Rütbeler Yıl RÜTBELERE AİT KADEMELER haddi 

Teğmen 3 

Üsteğmen 6 

Yüzbaşı 6 

Hizmet yılları 

1 2 3 

= 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

41 

46 

52 

«Ek - 3 sayılı cetvelin kanun teklifi ile uygulanması istenen yeni şekli» 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN BEKLEME SÜRELERİNİ VE RÜTBELERİNİ 
GÖSTERİR EK 3 SAYILI CETVEL 

Normal 
bekleme 
süreleri Yaş 

Rütbeler Yıl RÜTBELERE AİT KADEMELER haddi 

Teğmen 3 1 2 3 41 

Üsteğmen 

Yüzbaşı 

Binbaşı 

Hizmet yılları 

6 

6 

3 

14 15 16 

1 2 

17 18 

3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

46 

52 

55 
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SUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

D. RÜTBELER GÖSTERGE 

Ek - 6 sayılı çizelge 

1 Alb., Kd. Alb., Gl. ve amiraller 925 950 975 1000 
2 Yarbay 760 795 830 865 900 935 
3, Kd. Binbaşı 660 680 700 720 740 760 780 800 
4 Binbaşı 560 580 600 620 640 660 680 700 720 
5. Kd. Yüzbaşı 490 505 520 535 550 565 580 595 610 
6 Yüzbaşı 420 435 450 465 480 495 510 525 540 
7. Kd. Üsteğmen 370 380 390 400 410 420 430 440 450 
8 Üsteğmen 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
9 Teğmen 275 285 295 305 315 325 335 345 355 
10 Asteğmen 250 255 260 265 270 275 280 285 290 

ASTSUBAYDAN SUBAY OLANLARIN GÖSTERGE TABLOSU 

Ek - 7 sayılı çizelge 

D. RÜTBELER GÖSTERGE 

3 Kd. Yzb. 700 720 740 760 780 
4 Yzb. 620 640 660 680 700 
5 Kd. Üsteğmen 535 550 565 580 595 610 
6 Üsteğmen 465 480 495 510 525 540 
7 Teğmen 400 410 420 430 440 450 

DEĞİŞTİRİLEREK TATBİK EDİLMESİ ARZU EDİLEN GÖSTERGE TABLOSU 

Ek - 7 sayılı çizelge 

D. RÜTBESİ GÖSTERGE 

2 Binbaşı 760 780 800 
3 Kd. Yüzbaşı 700 720 740 760 780 
4 Yüzbaşı 620 640 660 680 700 
5 Kd. Üsteğmen 535 ' 550 565 580 595 610 
6 Üsteğmen 465 480 510 525 540 
7 Teğmen 400 410 420 430 440 450 
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SUBAYLARIN BEKLEME SÜRELERİ VE RÜTBELERE A 
EK - 1 SAYILI CETVEL 

Normal 
bekleme 

Rütbeler süreleri R Ü T B E L E R E A Î T 

Korgeneral 3 
Koramiral 

Orgeneral 3 
Oramiral 

Asteğmen 

Teğmen 

Üsteğmen 

Yüzbaşı 

Binbaşı 

Yarbay 

Albay 

Tuğgeneral 
Tuğamiral 

1 

3 

6 

6 

6 

4 

4 

3 

1 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Tümgeneral 3 
Tümamiral 

Hizmet yılları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Not : Yarbaylıkta normal bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla indirilmiştir. 
General ve amirallerin 3 yıl olan bekleme süreleri 4 yıla çıkarılmıştır. 
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Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nın, 926 Sayılı T.S.K. Personel Kanununa Geçici bir madde eklen

mesi hakkında Kanun teklifi (2/347) 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair hazırlanan 
kanun teklifini ve gerekçesini ilişikte sunuyorum. 

Gerekli muamelenin ifasını saygı ile arz ederim 11.6.1974 
Hasan Çetinkaya 

Erzincan Milletvekili 

GEREKÇE 
Genel Gerekçe : 

NATO Devletlerine ait Silâhlı Kuvvetlerin yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere FRANSA'da 
teşkilâtlanan ve bilâhara BELÇİKA'ya intikal eden NATO İKMÂL BAKIM SERVİSİ (NATO YEDEK 

PARÇA AJANSI)'na memleketimiz de üye olduğundan, bu teşkilâta karşı yüklendiğimiz görevleri 6375 
sayılı Kanuna istinaden Milletlerarası hizmet kadroları ihdas edilmek ve bu kadrolara Türk Silâhlı Kuvvet
leri fiilî kadrolarından atanma yapılmak suretiyle görev yerine getirilmiştir. 

Bu kadro ve kuruluşlara atanan personelin terfi, terfih, kıdem, emeklilik ve Ordu Yardımlaşma gibi 
haklarının fiili kadrolarında bulunmaları dolayısiyle saklı tutularak % 6 emekli keseneği, ;% 10 Ordu Yar
dımlaşma Kurumu aidatı ve % 5 hizmet borçlanması gibi kesintilerinin yapılması zarurî bulunmaktadır. 

Yabancı memleket ordularında öğretmenlik yapacak subayların yabancı memleket ordularında geçen 
müddetlerinin fiilî hizmet ve kıdemlerinden sayılması 2161 sayılı Askerî İzin Kanununa ek 3129 sayılı ka
nunlarla temin edilmiş olduğu halde milletlerarası andlaşmalar gereğince milletlerarası kurumlarda görevlen
dirilecek personelin özlük hakları konusunda kesin hükümlerin bulunmaması sebebi ile tatbikatta Maliye Ba
kanlığı ile görüş ayrılıkları meydana gelmiş ve bu kuruluşlarda Millî Savunma Bakanlığınca görevlendiril
miş bulunan Askeri Personeli, kanunî haklarını kaybetmek durumunda kalmışlardır. 

Personelin özlük haklarının 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek olarak hazırlanacak 
bir kanun teklifi ile temin edilmesi hakkındaki Danıştay Genel Kurulunun 24.12.1964 tarih ve Esas No : 
: 26/249, Karar No. : 62/237 sayılı mütalâası da göz önünde tutularak hazırlanan bu kanun teklifinde; mil
letlerarası kurumlarda görevlendirilmiş personelin, terfi, terfih, kıdem, emeklilik, Ordu Yardımlaşma ve di
ğer özlük haklarının saklı tutulması hususu açık olarak belirtilmiştir. 

Maddenin gerekçesi : 

Bu kanun teklifi ile milletlerarası andlaşmalar gereğince yabancı memleketlerde veya milletlerarası ku
ruluşlarda görev yapan Subay, Askerî Memur ve Astsubayların bu kuruluşlarda görevde geçen sürelerinin fiilî 
hizmetten sayılmak ve özlük hakları saklı tutulmak istenmiştir. 

Genel gerekçe kısmında da açıklandığı üzere Danıştay Genel Kurulunun istişari mütalâası da bu merkez
dedir. 

Bu kanun teklifi şümulüne girecek Askerî Personelin tamamı 8 Subay ve 2 Astsubaydır. Bu personelden 
bir kısmı Millî Savunma Bakanlığı aleyhinde Danışta ya dava açarak haklarını almış durumdadırlar. Danış
tay 5 nci Daire Esas No. : 1966/1111, Karar No. : 1967/4817 olup Alb. Nuri Berkant ve Alb. Fuat Ço
ğun hakkındaki kararlar buna örnek olarak gösterilebilir. 

Diğer bir kısım subaylar ise; Millî Savunma Bakanlığınca kendilerine kanun yapılıp haklarının verilece
ği cevabına güvenip bekledikleri için zamanında Dınıştaya dava açmamışlar ve ancak kanunun çıkmasın-
daki gecikmelerden endişe edip dava açmışlardır. 
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Danıştay 5 nci Dairesince bu subayların davaları esasta kabul edilmiş olmakla beraber zaman aşımı süre

sinden dolayı davayı kaybetmişlerdir. Teklif konunun şümulü içine girecek olan bu Subay ve Astsubaylar; 
NATO îkmâl Merkezinde aldıkları görevlere Millî Savunma Bakanlığınca atanmış oldukları halde; o günkü 
mevcut kanunlardaki boşluklardan dolayı kanun teminatı altında bulunan emekli, Ordu Yardımlaşma ve 
maaş gibi özlük hakları büyük ölçüde zarar görmüştür. 

Aynı göreve gönderildikleri halde iki ayrı işleme tâbi tutulmuş olan bu personelin mağduriyetlerini ve 
kanun teminatı altında olup zarar gören özlük haklarını, tashih etmek üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ HASAN ÇETİN KAYA'NIN TEKLİFİ 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar Milletlerarası Andlaşmalar gereğince Milletler
arası Kurumlarda görev yapan Subay, Askerî memur, Astsubayların; yabancı memleket veya Uluslararası 
kuruluşlarda görevde geçen süreleri hizmetten sayılır ve emeklilik haklan ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununca sağlanan hakları; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 nci 
maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur. 

Aylık ve Özlük haklarını almamış bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bu hakları da 
kanun teminatı altında ayrıca saklı tutulur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Savunma ve Ma liye Bakanları yürütür. 
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Mittt Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu, 23 . 6. 1975 
Em No.; t/29i, 2/267, 2/347 

Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun tasa
rısı, Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 927 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri PersonşJ Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmeli Fıkra ve Geçici 2 madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi ve Erzincan Millet
vekili Hasan Çetinkaya'mn, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa Geçici Bir Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzda ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Tasarı ve tekliflerin aynı mahiyette olması nedeniyle birleştirilmesine ve müzakerelere esas olarak da ta
sarının ele alınması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Tasarının gerekçesinde bertafsil arz ve izah olunduğu veçhile Devlet Memurları Kanunundaki maaş 
gösterge cetvelleri değişikliğine paralel olarak 926 Sayılı Kanuna bağlı Gösterge Cetvellerinde değişiklik ya-
pjlmış, ç_n düşük ve çn yüksek gösterge rakamları yeniden belirtilmiştir. Kıdemli üsteğmenlik kaldırılmış, 
önyü?başılık ihdas olunmuş, hizmet ihtiyacını karşılamadığı saptanan (% 8) oranında Albay kadrosu ye
rine hizmetin gerçek gereğine uygun olan (% 14) kadro oram getirilmiş, hizmetin ihtiyacı esas alınarak 
saptanan yıllık general kadrolarında, ölüm, emeklilik gibi nedenlerle herhangi bir boşalma zuhurunda karşıla-
şUan güçlüğü bertaraf etmek amacjyle muhtelif rütbelerde «5» general-amiral'in (% 1) oran dışında tutulmak 
şartıyle Teftiş Kuruluna verilmesi, firari subay ve astsubayların rızası jle görevine katılmadığı veya yakalan
madığı taktirde müstafi sayılarak Silâhlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesine, ihtiyacı karşılamaya yetersiz gö
rülen madalya sayısının artırılmasını ve mer'i Kanundaki diğer aksaklık ve noksanlıkları düzeltip tamamla
mak gayesine matuf olarak hazırlanmış tasarı Komisyonumuzca prensibolarak kabul edildikten sonra mad
delerin tetkik ve müzakeresine geçilmiştir. 

Taşarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ncı maddeleri Komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

12 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki 1897 Sayılı Kanun paralelin
de 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde ve ekli cetvellerinde değişik
lik yapılması zarureti doğmuştur. 

Şöykki; 657 Sayılı Yasanın 1897 Sayılı Yasayla değişik 43 ncü maddesinin (a) bendinde «Genel idarî hiz
metleri ve millî istihbarat hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili 
memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundurularak derecelerde 
işgal edilen kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150, 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak 
rakamlar üzerinden ödeme yapılabileceği;» 

Aynı maddenin (b) bendinde ise mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinde bulunanlara o kademelerin gösterge rakamına 100, 

6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 150, 
3, 2,-1 nci derecelerinde bulunanlara bulundukları kademe gösterge rakamında 200 rakamının eklenmesi 

suretiyle bulunacak gösterge rakamı ürerinden ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 
Ancak, Askerî Personel Kanununa tabi olup yönetim sorumluluğu ve devlet hizmetindeki önem derecesi tar

tışması olan aynı derecedeki asker personel ise anılan ek gösterge rakamlarından yararlanamadıklarından iki 
ayrı Kanuna tabi aynı derecelerde bulunan personel arasındaki denge asker kişiler aleyhine zedelenmiştir. 
Bilindiği üzere, Silâhlı Kuvvetlerde ek gösterge rakamı sadece general-amiraller ile askerî hâkim subaylar 
hakkında uygulanmaktadır. 
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Zedelenen dengeyi yeniden düzenleyip konuyu âdil bir çözüme bağlamak amacıyle rütbeler, rütbeler karşı
lığı derece ve kademeler ile ek gösterge tahsis edilen dereceleri belirtir cetvellerle birlikte 137 nci madde dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin bünyesi icabı ast - üst ilişkilerine dayalı hiyerarşik düzen nazara alınarak general -
amiraller için farklı gösterge rakamları tahsis cihetine gidilmiştir ve bu nedenlerle 37 nci madde Komisyonu
muzca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 38 nci maddesi, Tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilen 926 Sayılı Kanunun 1424 Sayılı Kanun 
ile değişik 30 ncu maddesi barış zamanına ait normal bekleme sürelerinde yapılan değişikliğe muvazi olarak 
yeniden tedvin edilmiş, maddede 2 nci kademeli kıdemli başçavuş rütbe unvanına erişme şartı ve şekli yer al
madığından ilâve edilmiş ve madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 39 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
926 Sayılı Kanunun 145 nci maddesine yeni bir fıkranın ilâvesini tanzim eden tasarı 40 ncı maddesinin 

ikinci satırındaki bir maddî hata olarak yazılan (hizmet bedeli) «Hizmet eri» olarak düzeltilmiş ve madde bu 
şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarı 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 nci maddeleri uygun mütalaa edilerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 51 nci maddesiyle 926 sayılı Türk Silâh lı Kuvvetler Personel Kanununa tasarı ile eklenen ek ge
çici madde 25, ek geçici madde 26, ek geçici madde 27, ek geçici madde 28, ek geçici madde 29 ve ek ge
çici madde 30 Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek benimsenmiş ve tasarının 38 nci maddesiyle değiş
tirilen 140 ncı maddesinde subay ve astsubayların rütbedeki kıdemlilikleri tarif edilmiş ve kıdemlilikteki 
rütbe unvanları adlandırılmıştır. Tasarının bu maddesindeki değişikliğe paralel olarak tasarının 37 nci mad
desiyle değiştirilen Kanunun 137 nci maddesine bağlı cetvellerin derece ve kademelerine intibak sağlamak 
amacıyle tasarının 51 nci maddesindeki ek geçici maddelere ek geçici 31, 32, ve 33 ncü maddelerin ilâvesine zaru
ret hâsıl olmuştur. Ek geçici 31 nci madde astsubayların VIII sayılı Gösterge Tablosuna; ek geçici 32 nci madde 
Uzman Jandarma Çavuşlar ile Uzman Çavuşların IX sayılı Gösterge Tablosuna intibaklarını düzenlemektedir. 

Ek geçici 33 ncü madde, 1975 malî yıl başı ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında Silâhü Kuvvetlerden 
çeşitli sebeplerle emekli edilmek suretiyle ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman ça
vuşların intibak işlemlerinde uygulanacak yöntemi saptamaktadır. 

Ek geçici 34 ncü madde ile yeni emeklilik gösterge rakamları saptanmıştır. T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 1425 sayılı Kanunla getirilen emekli gösterge tablosunda tavan olarak 1 000 + 200 rakamlarının 
karşılığı olan gösterge rakamı yer almaktadır. Tasarı ile getirilen artı 200 rakamı üzerindeki ek göstergele
rin emekli gösterge cetvelinde yer almaması nedeniyle karşılığı da bulunmamaktadır. Bu nedenle T. C. 
Emekli Sandığı Kanununda gerekli değişiklik ve düzenleme yapılıncaya kadar geçici bir madde ile yeni 
emekli gösterge rakamları saptanmıştır. Keza 1975 malî yılı başında bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarih 
arasında haklarında emeklilik işlemi uygulananların emekli ikramiyeleri ile evvelki yılllarda emekli edilen 
subay, general - amirallerin rütbeleri karşılığı alacakları emekli maaşının yansıma suretiyle saptanması da 
gözönünde bulundurulmuştur. 

Görevde bulunanlardan 1 000 gösterge rakamına ulaşmış olanların ilâve göstergeleri mer'i emeklilik cet
veline göre emeklilik göstergelerinde nazara alınacağı tabiî olduğu gibi emekli edilenlerden aynı statüye 
girenlerin de bu uygulamada aynen yararlanması doğal görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle eklenen ek geçici maddelere Komisyonumuzca itibar edilerek 
madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük maddesi olan 53 ncü maddede, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belir

tilmiş olmasına rağmen 1897 sayılı Kanunun gösterge tablosunun 1 Mart 1975 tarihinden geçerli olarak yü
rürlüğe girmesine paralel olarak tasarının yürürlük maddesinde de önerge ile değişiklik yapılması zarureti 
görülmüş ve bu nedenle tasarının 37 nci maddesine bıığlı gösterge tabloları ile intibak işlemlerine ilişkin 
tasarının 20, 38, ek geçici 26, ek geçici 27, ek geçici 31, ek geçici 32, ek geçici 33 ve ek geçici 34 ncü maddele-
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rinin 1 Mart 1975 tarihinde, diğer hükümlerinin ise yayımı tarihinden yürürlüğe girmesini .öngören önerge 
Komisyonumuzca benimsenerek madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, fıkra ve geçici iki madde ekbnmesi hakkında Kanun teklifinin birinci maddesi ile 
astsubaylıktan subay olanların rütbe ve yaş hadleri değiştirilmek istenmektedir. 

Üsteğmenlerin yaş haddine ilişkin değişiklik tasarıda üsteğmenlik bekleme süresi 3 seneye indirildiği için 
benimsenmemiş, binbaşı rütbesine kadar yükselmesi önerisine ise binbaşılık rütbesinin tabur komutanlığına ko
muta etmesi bu kişilerin ise binbaşılık rütbesinde bu komutanlığı ifa edemeyecek kadar ileri yaşta bulunmaları 
keza emrindeki bölük komutanlarının tahsil ve müktesep haklan ile bağdaşamaması ihtimali endişesi ast - üst iliş
kilerini zedeleyebileceğinden anılan önerge arz edilen nedenlerle Komisyonumuzca katılmak mümkün görülmemiş 
keza tasarının 37 nci maddesine bağlı gösterge tabloları ile astsubaylıktan subaylığa geçenlerin maaş göstergeleri, 
teklif sahibinin arzu ettiğinden ileri dereceye bu kişiler lehine düzenlenmiş bulunduğundan teklifin bu bölümü
ne de Komisyonumuzca katıhnmamış teklifin geçici 1 nci ve 2 nci maddeleri, birinci maddenin evvel emirde 
kabulünü gerektirdiğinden teklifin ikinci maddesi de Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi ile milletlerarası kurumlarda görev yapan subay, askerî memur, 
astsubayların yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerinin hizmetten sayılması ve emeklilik 
haklarıyle 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanuıunca sağlanan hakların 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydıyle saklı tutulması değişikliği 
getirilmiştir. 

926 sayılı Personel Kanununun ) ıici maddesi bu Kanun kapsamına giren personeli belirlediğinden ve ay
rıca değişiklik teklifi gerek 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ve gerekse 5434 sayılı Kanunun 
kapsamına girdiğinden Komisyonumuzca Kanun teklifi benimsenmemiştir. 

Tasarının yürütme maddesi olan 54 ncü madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havale buyurulduğu Plan Komisyonunda, konunun önem ve müstaceliyeti gözönünde tutularak, öncelikle 

görüşülmesi temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur., 

İstanbul 
Başkan 

(13 ncü maddeye muhalifim muhalefet 
şerhim eklidir.) 
F. Cumalıoğlu 

Başkanvekili 
Sivas 

E. Kangal 
îmzada bulunamadı 

Sözcü 
îzmir 

K. Bengisu 
îmzada bulunamadı 

Kâtip 
Tokat 

H. Ulusoy 
imzada bulunamadı 

Adana 
H. Cerit 

îmzada bulunamadı 

Ankara 
R. Kandemir 

îmzada bulunamadı 

Ankara 
(Göstergelerin emekliliğe yansıması 
konusu 5434 sayılı T .C. Emekli San
dığı Kanununu ilgilendirdiğinden Ta
sarının 51 nci maddesine eklenen Ek 
Geçici 34 ncü maddesinde derpiş edil
mesi Kanun tekniğine aykırıdır. Bu 
nedenle 51 nci maddeye muhalifim.) 

/. Saffet Omay 

Ankara 
Söz hakkım saklıdır. 

C. Önder 

Bursa 
M. Tayyar 

îmzada bulunamadı 
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Bursa 
M. Emekli 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Muğla 
A. Akarca 

mzada bulunamadı 

Samsun 
H. Savaşçı 

Van 
M. Görentaş 

Erzincan 
H. Atabeyli 

îrnzâda bulunamadı 

Giresun 
M. Emin Tar§tftal£ 
İmzada buhıriamadı 

Niğde 
A. Yavûztdp 

Sivas 
M. İhsan Karaçam 

Gaziantep 
M. Ûozğgyik 

k<m& 
K. Gökakın 

Muğla 
H. Dere 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
M. Aksoy 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
A. Nihat Akın 

İmzada bulunamadı 
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MUHALEFET ŞEJtHÎ 

13 ncü maddede, fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış öğrencilerin askerî ö|renci olmala
rı için lise menşeli olmak şartı Anayasanın eşitlik prensiplerine, adalet ve insanlık haklarına aykırıdır. 

Lise müfredat programlarına uygun öğrenim yapan, fazla olarak meslek kültürü alan, meslek okulları me
zunlarından, üstün puan tutturarak sınavları başarı ile kazanarak fakülte ve yüksekokullara devam eden 
gençlerden bu hakkın esirgenmesi adalet ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşamaz. Bu gençlerin çoğu fakir aile 
çocukları oldukları için. bu okullara girmişlerdir. Zenginlik imtiyaz olamaz. 

Bu maddenin glişe ve dengi meslek okullarım bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkını kazan
mış olanlar...» kaydıyle haklılığı jgetiren, ve «lisş menşeli olmak şartıyle» ibaresini kaldıran «önergenin» red
dedilme^ adalet ve fırsat eşithğjni zedelemektedir. 

Ayraca, J7|0 şayUı Üniversiteler J^u^unun 52 RÇİ maddesini değiştiren, lise (Jen^i meslek çkjyjljj&rı m£-
zj|jnjiaf|ntn, |i$e mfzunjajryle eşit ^rtlarla üjaivşrşitgiere ^irrrıe|er|ni sajlajîan Ka/ıujrı Millet Meptisjriçe kabul 
$dito|sjtir. Bu ma44e, hu £#nunla 4a çelişki handedir. 

lise #WŞeJii ofen&k ilmî ye Jharşî bir üst&njü.k saklamadığı d̂ a bir gerçektir. Zira imam - hatip öğrencileri 
bugüne kadar yapılan bütün münazara ve müsabakalarda ifâ 95 nispetinde birincilik elde etmelerdir. 

Sivas istanbul 
1. Karaçam F. Cumalıoğlu 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/291, 2/267,. 2/347 27 . 6 . 1975 
Karar No. : 71 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale Duyurulan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi , bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna ek ve ek ge
çici maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı» ve Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi fıkra ve geçici 2 madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi ile Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi» ve önhavalesi uyarınca Millî 
Savunma Komisyonu raporu, Millî Savunma Bakanı ile Bakanlık temsilcileri ve Maliye Bakanlığı ilgililerinin 
de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Bilindiği gibi, 1967 yılında yürürlüğe giren 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, yürürlü
ğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 8 yıl içinde zaman zaman bazı kanunlarla tadil edilmişse de, çağımı
zın hızlı gelişme seyri içerisinde gene de çeşitli hususlarda yetersiz kalan ve ihtiyaca cevap veremeyen hususla
rın bulunduğu tespit edilmiştir. 

Gerek 8 yıl gibi bir sürede tatbikattan doğan aksamalar ve gerekse ortaya çıkan yeni durumların sözü 
edilen Kanuna ilâvesi yönünden uzun çalışmalar yapılmış, bu çalışmaların neticesinde meydana gelen tadil 
tasarısı Bakanlar Kurulunca Yüce Meclislere sevkedilmiş ve tasarı önhavalesi uyarınca Millî Savunma Ko
misyonuna havale edilmiştir. 

Teknik Komisyon olan Millî Savunma Komisyonu tasarı üzerinde yoğun bir çalışma yaparak 54 anamad-
deden müteşekkil tasarının 5 maddesinde değişiklik yapmış ve geriye kalan 49 maddenin Hükümet tasarısında 
olduğu gibi aynen kabulünü karara bağlamıştır. 

Tasarının Komisyonumuza intikali ile birlikte gerek Millî Savunma Komisyonunca yapılan değişiklikler 
neticesinde düzenlenen rapor ve gerekse tasarının diğer maddelerinin getirdiği yeniliklerin ne olduğunu tespit 
için üç kişilik bir Alt Komisyon kurulması kararlaştırılmış ve tasarı Alt Komisyonun tetkikine verilmiştir. 

Alt Komisyon kısa sürede çalışmasını tamamlayarak görüş ve tavsiyelerini bir rapor ile Komisyonumuz 
Başkanlığına sunmuştur. 

Alt Komisyonca tespit edilen, tasarı ile getirilen yenilikler kısaca şu şekilde özetlenebilir. 
1. Devlet Memurları Kanununda yapılan maaş gösterge cetvellerindeki değişikliğe paralel olarak 926 sayılı 

Kanuna bağlı gösterge cetvellerinde de değişiklik yapılmıştır. 
2. En düşük gösterge 210 en yükseği 1 000 olarak tespit edilmiştir. 
3. Kıdemli üsteğmenlik kaldırılmış, önyüzbaşılık ihdas edilmiştir. Astsubay Başçavuş; Başçavuş, Kade

meli Başçavuş, Kıdemli Başçavuş; Kıdemli Başçavuş, Kademeli Kıdemli Başçavuş, ve II Kademeli Başçavuş 
olarak düzenlenmiştir. 

4. Albay kadro oranı % 8'den % 14'e çıkarılmıştır. 
5. General - Amiral kadrosunda yıl içindeki boşalmayı karşılamak üzere muhtelif rütbelerde 5 General = 

Amiralin % 1 oranı dışında tutulması kabul edilmiş ve terfileri sağlanmıştır. 
6. Firarî subay, astsubayların rızası ile göreve katılmadığı veya yakalanamadığı takdirde müstafi sayıla

rak Silâhlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesilmesi kabul edilmiştir. 
7. Madalya çeşidinin artırılması sağlanmıştır. 
8. Uygulamadaki düzenlemenin sağlanması amacıyle Ek geçici maddeler ilâve edilmiştir. 
9. Esir, harp gaibi ve enterne edilenlerin ailesine kanunî kesintilerden sonra kalan maaşının 3/4 ile ta

yın bedeli ve hizmeteri tazminatının yarısının verilmesi kabul edilmiştir. 
10. Yürürlük maddesi; gösterge tablolarındaki değişiklikler 1 . 3. 1975 tarihinden geçerli olarak tanzim 

edilmiştin 
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Alt Komisyonca tespit edilen bu yeniliklerden sonra çerçeve madde 20, Ek geçici madde 26, Ek geçici 
madde 34, madde 52, madde 53 ile Uzman Jandarma Çavuşlar için gösterge tablosu hariç, diğer madde, ge
çici madde ve ek geçici maddeler ile göstergelerin aynen benimsenmesi, değiştirilmesi düşünülen bazı hususla-

. rın düzenlenen önergeler doğrultusunda kabul hususu Komisyonumuza sunulmuştur. 
Yukarda arza çalışılan gerekçeler doğrultusunda tasan Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek mad

delerin müzakeresine geçilmiş ancak, görüşmelere Teknik Komisyon olan Millî Savunma Komisyonu metni
nin esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 ve 54 ncü maddeleri aynen, 

Millî Savunma Komisyonunun 37 nci maddesi ekli EK IX uzman jandarma çavuşları için gösterge tab
losunda yapılan değişiklikle, 

Millî Savunma Komisyonunun 38 ve 40 noı maddeleri aynen, 
Tasarının 4 ncü maddesi, Fakülte ve yüksekokullarda Millî Savunma Bakanlığı adına okutulan öğren

cilerde aranan lise menşeli olma şartında genişlik sağlamak gayesiyle lise ve dengi okullardan öğrenci kabul 
edilebilecek şekilde madde değişikliğe tabi tutularak, 

14 ncü madde, fakülte veya yüksekokulları bitiren astsubayların subaylığa nasbedilişleriyle ilgili yeni 
bir «f» fıkrasının ilâvesiyle, 

20 nci madde, 926 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin «e» fıkrasında göstergelerle ilgili bir açıklığm ka
zandırılması amacıyle değiştirilerek. 

21 nci madde, 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin «f» fıkrasının birinci bendine Orgeneral ve Orami-
rallerin 1967 tarihinden sonra kendi istekleri üzerine emekliliğe ayrılmaları halinde uygulanacak statüyü 
düzenleyen bir ibarenin ilâvesiyle, 

24 ncü madde, 926 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine «Yedek subaylıktan» ibaresinden sonra «veya astsu
baylıktan» ibaresinin ilâvesiyle, 

Millî Savunma Komisyonunun 51 nci maddesine ekli ek geçici 25, ek geçici 27, ek geçipi 28, ek geçici 29, 
ek geçici 30 ek geçici 31, ek geçici 32 ve ek geçici 33 ncü maddeleri aynen, 

Aynı maddeye bağlı ek geçici 26 nci maddenin 2 nci fıkrasında kıdemli üsteğmenlerin nasbedilebiimeleri 
hususunda gerekli açıklığı sağlayan yeni bir düzenlenenin yapılması suretiyle ve ek geçici 34 ncü madde
nin 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu ilgibndirmesi ve bu kanunda yer almasının sakıncalı oldu
ğu gerekçesiyle metinden çıkarılması suretiyle. 
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52 nci madde, yürürlükten kaldırılan cetvellere 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 nci maddesin

de yer alan dereceler sütununun ilave edilmesi suretiyle, 
Millî Savunma Komisyonunun 53 ncü maddesi, Ek Geçici 34 ncü maddenin tasarıdan çıkarılması nede

niyle gerekli düzeltme yapılmıştır. 
: Ancak; 

Tasarının çerçeve 35 nci maddesine bağlı 1424 sayılı Kanunla değişik 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesin
deki; «Fıkra 2, Fıkra 3, Fıkra 4, Fıkra 5» ibareleri kanun tekniğine uygun düşmediği gerekçesiyle madde 
metninden çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 45 nci maddesinin matlabında yer alan «194 ncü madde» kelimesi «194 ncü maddesinin» 
şeklinde düzeltilmek suretiyle değiştirilmiş ve tasarı metni değişiklikleri ve redaksiyonlarıyle birlikte Komis
yonumuzda son şeklini almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

7. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Giresun 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
0. Yılmaz 

İçel 
/ Gök t epe 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
î. Ersoy 

İmzada bulunamadı. 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Karaaslan 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
V. Bozatlı 

H 
İmzada 

Tokat 
Abbas 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İmzada bulunamadı. 

Gümüşhane 
T t Yücel 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekli. 

A. N., Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Ersoy 

Manisa 
H. Okçu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
Bir konuda muhalifim. 

A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakır o ğl 

bulunamadı. 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Denizli 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
Muhalefet şerhi eklidir. 

H. Oral 
İsparta 

A. İ. Balım 

İstanbul 
M. Parlar 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

S. Akay 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. D eli kay a 

Manisa 
G. Sevilgen 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
D, Kitaplı 

Tekirdağ 
Muhalifim. Şerhim eklidir 

Y. Alpaslan 

u 
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MUHALEFET ŞERHİ 

26 . 6 . 1975 
Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1/291 tasarının 37 nci maddesiyle değiştirilen 137 nci maddenin ek göstergeleri 600'e 
kadar çıkartan, alt derecelerde dahi ek gösterge ge.iren hükümlerini Devlet Personel rejimini bozar ma
hiyette bulduğum için muhalif bulunuyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sedat Akay 

Kocaeli Milletvekili 

KARŞİ OY YAZİSİ 

Tasarmm 4 ncü maddesiyle değiştirilen 13 ncü nmddeskım veriien bir önerge kabulü ile aklığı gdcil Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin personeli arasında ayrıcalıkların, disiplin anlayışında sakınca ve farklılıklasın -doğma
sına ortam hazırlayacağı kanısındayız. Bu sakınca giderek artabilir. 

Bu nedenle muhalifiz. 

Sivas Milletvekili Denizli Milletvekili Giresun Milletvekili İstanbul Mffletvekİli 
A. DurdJcoğlu H. Ordl O. Yılmaz A. N. ölçen 

Malatya Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
M. Delikaya Y. Alpaslan 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yü
rürlükten kaldırılması ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / ,: AMAÇ 

«Madde 2. — Bu kanun subayların, assubayların ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılma
larım, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarmı düzenler.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ - GÖREV VE SORUMLULUK 

«Madde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve assubayların görev ve sorumlulukları Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimname ve hiz
met kadrolarının açıklamalarında gösterilir.» 

MADDE 3. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Şu kadar ki subay ve assubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emeklilik
lerini isteyemezler.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA YETİŞTİRME 

«Madde 13. — Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkım kazanmış olanlar ile fakülte 
veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli 
olmak şartiyle, Silâhlı Kuvvetler namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt di* 
şuıdaki fakülte veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak öğrenim yaparlar.» 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 . 7 . 1970 gün ve 1323 sayıh 
Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenlerden muvazzaf subay olmak için başvu
ranlar, otuz yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç da varsa Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.» 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kanunla değişik 15 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin 
yürürlükten, kaldırılması ve bu Kanuna ek ve ek 
geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi aynen 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarınm ikinci maddesi aynen 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi aynen 

MADDE 4. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 13 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

b) FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA 
YETİŞTİRME 

«Madde 13. — Lise ve dengi meslek okullarını 
bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını 
kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda 
okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ih
tiyaç duyulduğunda, Silâhlı Kuvvetler namına oku
mak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi 
ve yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarda as
kerî öğrenci olarak öğrenim yaparlar. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Tasannın altıncı maddesi aynen 
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Hükümetin teklifi 

a) ASKERÎ EĞİTİM 

«Madde 15. — Silâhh Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okul
ları bitirenler, subay, nasbedildikten sonra sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar. 

Bu gibiler nasbedildikleri rütbede ilk açdacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Basan gösteremeyenler görev
lerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyen
ler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin n&sbedildikleri rütbeye ait bek* 
lense süresi bir yd uzatılır.» 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Süâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 18 nci maddesi (b) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden 17 nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) bentleri gereğince as
kerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.» 

MADDE 8. — 926 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / / - YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME 

«Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek Silâhh Kuvvetlerde askerlik hizmetine başlayan 
ve yedek subay okuluna girişlerinde otuz yaşından büyük olmayan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa 
geçmek isteyenler 14 ncü maddede yazdı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 

Terhislerini müteakip başvuranların da yukardaki şartlan haiz olmak koşulu ile ihtiyaç da varsa muvaz
zaf subaylığa nakilleri yapılabilir.» 

MADDE 9. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 24 ncü maddesi (f) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine; 

Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilen 
bilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlanna göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan 
sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.»' 

MADDE 10. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ - MESLEK PROGRAMLARI 

«Madde 26. — Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde ye
terliklerinin geliştirilmesi ve sınıf aynhklarına göre kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve şurası yeterlik 
derecelerine .göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir.» 

MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 27 nci madde 2 nci fıkrası aşağı* 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Su kadar ki, 31 nci maddenin (b), (e) bendine dayanarak yapılan indirim, 36 nci madde (d) bendiyle 
58 nci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.» 

MADDE 12. — 926 sayılı Türk Süâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 saydı Kanunla değişik 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. 
kabul edilmiştir. 

MAÖDE 12. 
kabul edilmiştir. 

Taşanımı 11 nci maddesi aynen 

Tasarının 12 nci maddesi aynen 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi aynen 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasannın oıükinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

a) BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ 

«Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Normal 
Rütbeler bekleme süreleri: 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral = Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 

1 yü 
3 yd 
3 yıl 
9 yıl 
6 yıl 
3 yü 
6 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl» 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Kıdem alanlarla kazaî veya idarî kararlarla nasıpîan düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunanlar 
hakkında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» 

MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

// - SUBAYLIĞA NASIP 

«Madde 35. — Harp okullarını veya fakülte ve yüksekokulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki 
esaslara göre yapılır:. 

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyle, o yılın 30 Ağustosunda teğ
menliğe nasbedilirler. 

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren 
bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alı
nanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine, sebebolacak 
şekilde mahkûm olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar 
hariç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının 
her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem ya
pılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 

2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitirdik
leri ayın sonundan geçerli olarak teeğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilirler. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya yük

sek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedi-
leceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav 
tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce 
durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde branşları 
ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, şartları haiz oldukları takdirde fakülte veya yüksek okulu bitîr-
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 13. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 13 ncü maddesi aynen 

Tasarının 14 ncü maddesi aynen 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvet
leri Personel Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

// - SUBAYLIĞA NASIP 

«Madde 35. — Harp okullarını veya fakülte ve 
yüksekokulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağı
daki esaslara göre yapılır:. 

a) Harp okullarım bitirenler, aşağıdaki istisna
lar saklı kalmak koşuluyle, o yılın 30 Ağustosunda 
teğmenliğe nasbedilirler. 

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedil-
meden önce subaylar hakkında açığa alınmayı ge
rektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar 
veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltı
na alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlar
dan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebebola-
cak şekilde mahkûm olanlarla okul yüksek disiplin 
kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar ahnanlar 
hariç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya ko
vuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu da
vasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldı
rılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan 
başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, 
teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine 
götürülür. 
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Hükümetin teklifi 

dikleri aym sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbadilirlor. Ancak, bunlardan fakülteleri veya yüksek okul* 
lan bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasmda 39 günden fazla fark bulunanlarm nasıpları müracaat et
tikleri aym sön gününe getirilir. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subayhğa geçirilenlerin, yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden 
sayıhr ve subayhğa nasıplan yedek subay okuluna katıldıktan aym son gününe götürülür. Müteakip rütbelere 
terfileri bu nasıplarma ve yukandaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre yürütülür. Nasıp 
düzeltmesinden dolayı maaş, .maaş farkı ve diğer özlük haklan ödenmez.» 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nede
niyle harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, 
bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe 
nasbedilirler. Bunların nasıplan emsalleri tarihine 
götürülür. 

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdik
leri ayın sonunda asteğmen nasbedilirler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yük
sekokullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya 
yüksekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli ol
mak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta su
baylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark 
bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döne
minin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bun
lardan fakülte veya yüksekokulları bitirip de teğmen
liğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin 
(a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hak
kında da aynı hüküm uygulanır. 

d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına 
bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde 
branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek iste
yenler, şartları haiz oldukları takdirde fakülte veya 
yüksekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli ola
rak teğmenliğe nasbedilirler. Ancak, bunlardan fa
külteleri veya yüksekokulları bitirdikleri tarih ile 
müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark 
bulunanların nasıplan müracaat ettikleri ayın son 
gününe getirilir. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiri
lenlerin, yedek subaylık hizmetleri bekleme sürele
rinden sayılır ve subaylığa nasıplan yedek subay 
okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Mü
teakip rütbelere terfileri bu nasıplanna ve yukarda-
ki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümle
rine göre yürütülür, Nasıp düzeltmesinden dolayı 
maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez.» 

f) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına 
bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde 
öğrenimlerinin ilgilendirdiği branşta muvazzaf su
baylığa geçmek için müracaat eden ve 14 ncü mad
de çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubay
lar, fakülte veya yüksekokulu bitirdikleri ayın so
nundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. An
cak bunlardan fakülte veya yüksekokullan bitirdik
leri tarih ile müracaat tarihleri arasında 30 günden 
fazla fark bulunanların nasıplan müracaat ettikleri 
ayın son gününe götürülür. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar hariç olmak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti 
bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen açıkta, para cezasına çevrilme halinde tutuklulukta geçen süreleri 
ile firar veya izin tecavüzünde bulundukları askerî mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavü
zünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu kadar ki, açığı gerektirmeyen bir suçtan mahkûm olanların açık
ta geçen süreleri bundan hariçtir. 

Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta, cezanın paraya çevrilmesi halinde tutuklulukta geçen süreler bakımın
dan hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından cezanın kısmen veya tamamen infaz 
edilmesini müteakip infazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal 
yapılır,» 

MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 38 nci 
maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen - binbaşıların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edi
lip sınıfları içerisinde yeterlik derecelerine sıralanırlar. Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 
ve daha yukarısı olanlar, en üstün yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadarı bir üst rütbeye terfi 
ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbay ve albaylar : 
1. Yarbaylar: 
Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbayların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edilir. Bunlardan 

sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanları, Binbaşılık ve Yarbaylık rütbelerinde al
dıkları sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan nota göre kendi sınıfları içer
sinde sıralanırlar. Bunlardan sicil not ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanlar 41 nci mad
dede belirtilen kadro oranına göre verilecek kontenjan miktarında bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

2. Albaylar: 
Yükselme sırasına girmiş bulunan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalaması Kuvvet Komutanlıkları ve 

Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunur. Buna göre albaylık sicil notu ortalaması sicil tam notunun 
% 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren albaylık rütbesinin son yılına kadar almış olduk
ları sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucunda ortaya çıkan nota göre kendi sınıfları 
içersinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmay
lar ayrı ayrı) sıralanırlar. Ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûra'ya gönderilir. Yüksek 
Askerî Şûra bunları 54 ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar.» 

MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 41 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Tasannm 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarmın 16 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının onaltmcı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının onyedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

IV - KADROLARIN TESPİTİ VE MUVAZZAF SUBAY KADRO ORANLARI 

«Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur : 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yılın 30 Ağustos ta

rihine kadar rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit 
edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. 

Tespit edilecek bu kadrolar içindeki albay kadro miktarı muvazzaf subay mevcudunun % 14 oranım aşa
maz. Ancak özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu oran dışında tutulur. 

Terfi edemeyip hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, bu ora
nın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bu gibilerin müteakip yıllar hizmete devamı için her 
yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyle Yüksek Askerî Şûra kararı alınır.» 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 43 ncü 
maddesi (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«d) Sisil notu ortalamasının, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı yarbaylar ile albayların ayrıca, bin
başılıktan itibaren almış oldukları sicil notlarmm toplamlarının sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya 
çıkan not ortalamasının, sicil tam notunun c/c 70 ve daha yukarısı olmak.» 

MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 44 ncü 
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) Yarbayların yarbaylık rütbesindeki sicil notları ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil) ve daha 
yukarısı olup da; 

1. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil notları toplamının saptanan ortalaması sicil tam notunun % 70 
(dahil) ve üzerinde bulunmasına rağmen kadrosuzluktan terfi edemeyenleri; 

2. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil notları toplamlarının saptanan ortalaması, sicil tam notunun 
% 70 (hariç)'inden az olanları;» 

MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 45 nci 
maddesinin (b, e, f) bentleri aşağıdakf şekilde değiştirilmiştir : 

«b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine si
rayeti subaylar hakkında EK - VI, assubayhktan subaylığa geçenler hakkında EK - VII, sayılı çizelgede gös
terilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

e) Liyakatları üstlerince onanmış olan Kd. Yüzbaşılar, önyüzbaşılar, Kd. Binbaşılar yükseldikleri aylık de
recesinin birinci kademesine, Kd. Albaylar birinci derecenin son kademesine de ilerlemiş olurlar. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK-VI, 
assubayhktan subay olanlar için EK - VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.» 
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MADDE 18. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 18 nci maddesi aynen 

— Tasarının 19 ncu maddesi aynen 

MADDE 20. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesi aynen 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 18. — Tasarının onsekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 
desi aynen kabul edilmiştir. 

ondokuzuncu mad-

MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla deği
şik 45 nci maddesinin (b, e, f) bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait ka
demeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademe
lerine sirayeti subaylar hakkında EK - VI, astsubay
lıktan subayhğa geçenler hakkında EK - VII, sayılı 
çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle 
üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii ge
rektirmez. 

e) Liyakatları üstlerince onanmış olan Kd. Yüz
başılar, önyüzbaşılar, Kd. Binbaşılar yükseklikleri 
aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş 
olurlar. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine 
düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre subaylar 
için EK - VI, astsubaylıktan subay olanlar için 
EK - VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları ya
pılır.» 
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MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin 1424 sayılı Ka
nunla değişik (a) bendine aşağıdaki fıkra, (f) bendine eşağıdaki IV numaralı alt bent eklenmiş ve bu maddenin 
(b) bendi ile (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«a) Ancak; 41 nci madde esaslarına göre o yıl için hizmet ihtiyacı esas alınmak üzere saptanmış general 
ve amiral kadrolarında hizmet yılı içinde ölüm ve emeklilik nedenleriyle boşalacak veya yeni teşkil sebebiyle 
açılacak olan kadro görev yerlerinde görevlendirilmek amacıyle tuğgeneral - tuğamiral ile tümgeneral - tüm
amiral, korgeneral - koramiral rütbelerinde olmak ve % 1 oran dışında tutulmak üzere, ihtiyaç halinde 
Genelkurmay Başkanı tarafından gösterilecek lüzum üzerine, 54 ncü madde esaslarına göre 5 general - amiral 
fazladan terfi ettirilebilir. Bunlar boşalacak zorunlu görevlere devredilmek üzere Genelkurmay Teftiş Kurulun
daki genel müfettişliklere atandırılırlar. Şu kadar ki, barışta genel müfettişlik kadrolarına verilen tuğgene
ral - tuğamiral ile tümgeneral - tümamiral ve korgeneral - koramiral toplam miktarı hiçbir zaman 5'i geçe
mez. 

b) (a) bendine göre saptanan general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları üç Kuvvet 
(Jandarma dahil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar bu oranları aşmayacak şekilde saptanır. 

Rütbeler 

Orgeneral 
Oramiral 
Korgeneral 
Koramiral 
Tümgeneral 
Tümamiral 
Tuğgeneral 
Tuğamiral 

K. K. K. (J. dahil) 
% 

5,2 

13,3 

28,2 

53,3 

Dz. 
1 

K. K. 
Jc 

7 

13 

27 

53 

Hv. K. K. 
% 

4 

16 

24 

56 

f/IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda 
emekliye sevk edilen tümgeneral - tümamirallere, 
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MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet-
kabul edilmiştir. leri Personel Kanununun 1424 ve 1759 sayılı kanun

larla değişik 49 ncu maddenin (a) bendine aşağıda
ki fıkra, (f) bendine aşağıdaki (IV) numaralı alt bent 
eklenmiş ve bu maddenin (b) bendi ile (f) bendinin 

I (1) numaralı alt bendi ve (h) bendi aşağıdaki şekil-
I de değiştirilmiştir. 

I «a) Ancak; 41 nci madde esaslarına göre o yıl için 
hizmet ihtiyacı esas alınmak üzere saptanmış gerie-

J rai ve amiral kadrolarında hizmet yılı içinde ölüm 
ve emeklilik nedenleriyle boşalacak veya yeni teşkil 
sebebiyle açılacak olan kadro görev yerlerinde gö
revlendirilmek amacıyle tuğgeneral - tuğamiral ile 
tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral rüt
belerinde olmak ve % 1 oran dışında tutulmak üze
re, ihtiyaç halinde Genelkurmay Başkanı tarafm-

I dan gösterilecek lüzum üzerine, 54 ncü madde esas
larına göre 5 general - amiral fazladan terfi ettirile
bilir. Bunlar boşalacak zorunlu görevlere devredil
mek üzere Genelkurmay Teftiş Kurulundaki genel 
müfettişliklere atandırılırlar. Şu kadar ki, barışta ge
nel müfettişlik kadrolarına verilen tuğgeneral - tuğami-

I rai ile tümgeneral = tümamiral ve Korgeneral - Korami
ral toplam miktarı hiçbir zaman 5'i geçemez. 

b) (a) bendine göre saptanan general ve amiral 
mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları üç 
Kuvvet (Jandarma dahil) için aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir. Kadrolar bu oranları aşmayacak şekilde 
saptanır. 

K.K.K. (J. dahil) Dz.K.K. Hv.K.K. 
Rütbeler % % % 

Orgeneral 5,2 7 4 
Oramiral 
Korgeneral 13,3 13 16 
Koramiral 
Tümgeneral 28,2 27 24 
Tümamiral 
Tuğgeneral 53,3 53 56 
Tuğamiral 
g^jşg^m^^^-*" <—*•-••• 

I - Bekleme veya görev süresi sonunda emekliliğe 
sevkedilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği 
üzerine 10 Ağustos 1967 tarihinden sonra emekliye 
ayrılan Orgeneral - Oramirallere. 
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h) Genelkurmay Başkanı Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve amiraller 
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkamnca atanır ve (b) bendinde gösterilen kadro oranı 
dışında tutulur.» 

MADDE 22. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 50 nci 
maddesi (c) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edile
ceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.» 

MADDE 23. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 54 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, bir üst rütbeye yükselecek tümgeneral - tümamiral ile korgeneral - koramiral sayısı, yükselecekleri 
rütbenin 1 nci yıl kontenjanına eşit veya az ize, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî 
Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.» 

«Savaş hali ilânından itibaren bu Kanunda öngörülen Yüksek Askerî Şûra'ya ait görev ve yetkiler Genel
kurmay Başkanına intikal eder.» 

MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 64 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN NASBİ 

«Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedi-
ienlerin subaylık nasıplan hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 
esas olacak nasıplan fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olu
nur. Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıplan hangi tarihte olursa olsun kade
me ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıplan 35 nci madde gereğince nasıplannın götü
rüldüğü takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olunur.» 

MADDE 25. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 nci maddesinin (a, e, f, g, h) 
belitleri ile madde başhğı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«VIII. Açığa çıkarılan tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan cezası infaz edilmekte olan 
subaylar hakkında yapılacak işlem : 

a. Haklannda ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere 
5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya âmire fülen 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 22. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesi aynen 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 24 ncü maddesi aynen 

MADDE 25. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 25 nci maddesi aynen 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

f/IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgene
ral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi 
sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral - tümami
rallere, 

h) Genelkurmay Başkam Kara, Deniz veya Ha
va Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve ami
raller arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen 
kadro oram dışında tutulur.» 

MADDE 22. — Tasarının yirmiikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının yirmiüçUncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla deği
şik 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN 
MEZUN OLANLARIN NASBİ 

«Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fa
külte veya yüksek okullardan mezun olup subay nas-
bedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa 
olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmele
rinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okul
lardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos'u 
itibar ohınur. Yedek subaylıktan veya astsubaylıktan 
muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıpları 
hangi tarihte olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst 
rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 nci 
madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılı
nın 30 Ağustos'u itibar olunur.» 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar mensup oldukları Ba
kanlıklarca açığa çıkarılırlar. 

Ancak, Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı hal ve şartlarda veya Kanunların kendilerine si
lâh kullanma yetkisi verdiği hallerde bu yetkinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda açığa çıkarılma işlemi 
uygulanmayabilir. 

e. Terfi sırasına girenlerden : 
(1) Açıkta bulunanların, 
(2) T. S. Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 

mahkûm olmaları nedeni ile açıkları kaldırılmış olup ta henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, 
(3) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber koğuşturma veya duruşması devam eden yahut 

hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, 
(4) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile 

firar veya izin tecavüzleri devam edenlerin, 
Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde 

yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 
f. Açığa alman ya da tutuklananlar; 
(1) Hizmetleri tazminatından ve bu kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, 

doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiye
cek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yarar
lanmaya devam ederler. 

(2) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden 
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu 
davasının düşmesine veya ortadan kaldınlmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü 
özlük haklan ödenir. 

g. Firar veya izin tecavüzünde bulunanlann bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve 
makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya maze
rete dayalı olduğu adlî mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla 
ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir. 

h. Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet 
ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminattan verilmez.» 

MADDE 26. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 68 nci 
maddesinin (a) bendi ile (e) bendinin 3 ncii fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a. Muvazzaf assubay olabilmek için en az ortaokul veya sanat okulu mezunu olup ta üç yıl süreli 
assubay hazırlama okullarından veya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri veya sağlık kolejlerinden Silâhlı 
Kuvvetler veya kendi nam ve hesabına okuyarak mezun olduktan sonra assubay sınıf okullarında tabi tu
tulacaktan en az bir öğrenim yıllık mesleki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış 
olmak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarihte 18 yaşım doldurmamış olanlar Türk 
Medenî Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt karan almak şartıyle muvazzaf assubay olabilirler. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sağlık sınıfı muvazzaf assubayı yetiştirilenlerin meslekî ders programları 
sağlık kolejlerinin meslekî ders programlarına denk olarak düzenlenir. 

Bu şekilde yetiştirilen assubaylar mesleki yönden sağlık kolejleri mezunlarına muadil sayılırlar. 
e. Fıkra 3 - (d) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkraları dışında ilişkileri kesilenler muvazzaf subay ve muvaz

zaf assubay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.» 
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MADDE 26. — Tasannın 26 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 26. — Tasarının yirmialtıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 27 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 79 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«öğrenim süreleri assubay hazırlama okullarından yıl olarak fazla olan okulları bitiren assubaylarla bir 
yıldan fazla süreli assubay sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin assubay çavuşlukta bekleme 
süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar eksiktir.» 

MADDE 28. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 82 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ASTSUBAYLIĞA NASIP 

«Madde 82. — Assubay lığa nasıp ve rütbe terfileri, Kuvvet Komutanının (Jandarma assubaylan için Jan
darma Genel Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Ba kanımn lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakam 
(J. Assb. için İçişleri Bakan) onayı ile yapılır. Assubay Sınıf Okullarında en az (1) öğrenim yıllık meslek öğre
nim ve eğitimi başarı ile bitirenler Assb. Çvş. nasbedUirler. Nasıpları Sınıf Okullarını bitirdikleri takvim yılı
nın 30 Ağustos'una götürülür. 

Bir öğrenim yılından fazla süreli sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin Assb.- Çvş. luğa 
nasıpları (1) öğrenim yılı öğrenim gören emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı 
maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez.» 

MADDE 29. — 926 sayılı Türk Süâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 84 ncü maddesi d bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«d. Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı assubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe 
göredir. 

(I) Rütbeye yükselirken almış olduğu sicil notu ortalamasına, 
(II) Assubaylık hizmet sürelerine, 

(III) Bir önceki rütbeye yükselme tarihlerine, 
(IV) Bir önceki rütbeye yükselirken almış oldukları sicil notu ortalamasına.» 

MADDE 30. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 85 nci 
maddesi (a) bendinin 4 sıra numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 4. Kadrosunda açık bulunmak.» 

MADDE 31. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 89 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V - KADROLARIN BİLDİRİLMESİ 

«Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait assubay kad
roları her yılın 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca sap-
tenır.» 

MADDE 32. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 106 nci maddesiyle madde baş
lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«VII. Açığa çıkarılan tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan cezası infaz edilmekte olan 
assubaylar hakkında yapılacak işlem : 

Madde 106. — Assubaylann açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümle
re tabidir. Assubaylann açığa çıkarılmaları, açıkların kaldınlması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası in
faz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan assubaylar hakkmda 65 nci madde hükümlerine 
göre işlem yapılır.» 
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MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 30. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 31. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 30 ncu maddesi aynen 

— Tasarının 31 nci maddesi aynen 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 27. — Tasarının yirmiyedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının otuzuncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının otuzbirinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının otuzikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 33. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 ncu maddesinin a, b, d 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Başçavuşluğun ilk üç yılında bulunmak, 
b) Başçavuşluğa terfündeki sicil notu ortalaması ile varsa başçavuşlukta almış olduğu sicil notu veya 

notlarının ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası olmak, 
d) Yapılacak meslek sınavlarını kazanmak ve müteakiben gönderilecekleri okul ve kurslardan başarı 

göstermek.» 

MADDE 34. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

/ / - ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN RÜTBELERİ 

«Madde 110. — Assubaylıktan subaylığa geçenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve 
yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir. Bu rütbelere ait kademeler Ek - VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. Rüt
be, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki tüm 
hükümler uygulanır. 14 ncü madde hükmü saklıdır. 

Normal bekleme 
Rütbeler süreleri Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 3 yıl 43 
Yüzbaşı 9 yıl 52» 

MADDE 35. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 112 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye 3 ncü fıkradan sonra aşağıda
ki fıkra eklenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası 5 nci fıkra olarak ve değiştirilerek aşağıdaki şekilde düzenlen
miştir. 

«Fıkra 2. — Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden 
itibaren hesabedilir. 

Fıkra 3. — Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar. 
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu kişilerle karı - koca gibi yaşayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 
d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan bu fullerinin başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde görev

lerine dönmeyenler. 
Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmiyle orantılı olarak kendileri

ne yapılmış olan öğrenim masraflarının iki katım tazminat olarak öderler. 
Ek Fıkra 4. — Tard, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenlere de 

yukarıdaki fıkranın tazminata ilişkin hükümleri uygulanır. 
Fıkra 5. — Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıy-

le gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygu
lanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların iki katı 
ayrıca tazminat olarak alınır.» 
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MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 34. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 34 ncü maddesi aynen 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 33. — Tasarının otuzüçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının otuzdördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 112 
nci maddesinin 2 ve *3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye 3 ncü fıkradan sonra aşağı
daki fıkra eklenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası 5 nci 
fıkra olarak ve değiştirilerek aşağıdaki şekilde düzen
lenmiştir. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yüküm
lülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 
hesabedilir. 

Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa et
miş sayılırlar. 

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu-kişilerle karı - koca gibi ya

şayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybe

denler. 

d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan bu 
fiillerin başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde görevle--
rine dönmeyenler. 

Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar, yükümlü
lük sürelerinin eksik kısmiyle orantılı olarak kendileri
ne yapılmış olan öğrenim masraflarının iki katını taz
minat olarak öderler. 
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MADDE 36. — 926 sayılı TUrk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 127 nci maddesinin başlangıç 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma ve jandarma'da çalışan subay ve astsubay
lara içişleri Bakanlığınca;» 

MADDE 37. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 ve 1800 saydı kanunlarla 
değişik 137 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde ve bu maddeye bağh Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII 
ve Ek - IX sayılı cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

«En az gösterge rakamı 160, en yükseği 1 000'dir.» 
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MADDE 36. — Tasarının 36 ııcı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 ve 1800 sayılı kanunlarla 
değişik 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve bu mad
deye bağlı Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII, Ek IX sa
yılı cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

/// - GÖSTERGE TABLOLARI 

Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subayların, 
astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman 
çavuş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rüt
bedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır. 

En düşük gösterge rakamı 210 en yükseği 1 000'dir. 
Albaylar ve general - amirallere 1 000 gösterge 

rakamı uygulanır. 
Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre; 
a) Subayların gösterge tablosu Ek VI sayılı cet

velde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tab

losu Ek VII sayılı cetvelde, 

c) Astsubayların gösterge tablosu Ek - VIII sa
yılı cetvelde, 

d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuş
ların gösterge tablosu EK - IX sayılı cetvelde göste
rilmiştir. 

Ancak; yukarıdaki gösterge rakamlarına; 
1. Subaylara uygulanan Ek - VI sayılı gösterge 

tablosundaki : 

4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü dere
cenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademele
rine + 100, 1 nci derecenin kademelerine + 125, al
bayların gösterge rakamlarına + 150, kıdemli albay
ların gösterge rakamlarına + 200, tuğgeneral - tuğ-

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Tart, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle Si
lâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenlere de yukarıdaki 
fıkranın tazminata ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihti
sas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyle gitmiş 
olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümleri
ne uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla 
birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları 
aylık ve Devletçe yapılan masrafların iki katı ayrıca 
tazminat olarak alınır.» 

MADDE 36. — Tasarının otuzaltıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millî Savunma Komisyonunun 37 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 38. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 
140 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nasıplanndan itibaren (3) yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için 
liyakatlan üst makamlarca onanan yüzbaşılara Kd. Yüzbaşı, Kd. Yüzbaşılıkta (3) yılını tamamlayan ve li
yakatlan onananlara önyüzbaşı, liyakatlan onanan Bnb. ve albaylara Kd. Bnb. ve Kd. Alb. denir. Kı
demlilik ve önyüzbaşılık onanması bu kanunun 33 ncü maddesinde gösterilen zamanda yapıhr. 

Nasıplanndan itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liya
katlan üst makamlarca onanan başçavuşlara kademeli Başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli Baş
çavuş denir, 

Kademe onanması bu kanunun 333 ncü maddesinde gösterilen zamanda yapıhr.» 
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amirallerin gösterge rakamlarına + 300, tümgene
ral - tümamirallerin gösterge rakamlarına + 400, kor- I 
general - koramirallerin gösterge rakamlarına + 500, I 
orgeneral - oramirallerin gösterge rakamlarına + 600; I 

2. Astsubaylıktan subay olanların Ek - VII sa- I 
yılı gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kademe
lerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 
2 nci derecenin kademelerine + 100; 

3. Astsubaylara uygulanan Ek - VIII sayılı gös- I 
terge tablosundaki: 4 ncü derecenin kademelerine 
+ 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci de- I 
recenin kademelerine + 100; 

Ek gösterge rakamı uygulanır. 
Askeri hâkim sınıfından general - amiraller hak

kında ise, sadece eşidi rütbedeki general - amirallere 
bu madde ile tahsis olunan ek gösterge rakamları I 
uygulanır. 

Kanunun ek 9 ncu maddesi uyarınca kendilerine 
ek gösterge rakamı uygulanan askerî hâkim sınıfı 
kapsamındaki hâkim subaylar ile özel kanunları uya
rınca ek gösterge rakamına tabi Askeri Yargıtay Baş
kam, Başsavcısı, İkinci Başkam, üyeleri, Askerî Yük- I 
sek İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, bu mad
denin 5 nci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tahsis olu-
nan ek gösterge rakamlarından ayrıca yararlanamaz
lar. 

Ancak, özel kanunları uyarınca saptanan ek gös
terge rakamlariyle bu maddeyle saptanan ek gösterge 
rakamları farklı ise, personel lehine olan ek gösterge 
rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

MADDE 38. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri MADDE 38. — Millî Savunma Komisyonunun 38 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
140 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 143 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX - HARÇLIKLAR 
«Madde 143. — a) Harp okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî öğren

cilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının: 
Birinci sınıfta % 7'si 
İkinci sınıfta % 8'i 
Üçüncü sınıfta % 9'u 
Dördüncü sınıfta % 10'u 
Besinci sınıfta % ll'i 
Altıncı sınıfta % lî'si 
Yedinci sınıfta % 13'ü 
b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kademe brüt aylığının % 7'si, 
c) Askeri lise Öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kademe brüt aylığının : 
Hazırlık sınıfında % 3'ü 
Birinci sınıfta % 4'ü 
İkinci sınıfta % 5'i 
Üçüncü sınıfta % 6'sı 
d) Assubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencilerine assubay çavuş rütbesinin 1 nci kademe brüt aylı

ğının : 
Hazırlama okulu birinci sınıfta % 5'i 
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 6'sı 
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 7'si 
Sınıf okulu 1 nci yıl % 8'i 
Sınıf okulu 2 nci yıl % 9'u 
Sınıf okulu 3 ncü yıl % 10'u 
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VI - RÜTBE AYLIĞI • 

Madde 140. — Rütbe ayhğı;^subay ve astsubayla
rın gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemlilik
lerinin her biri için saptanan aylıktır. 

Nasıplanndan itibaren 3 yılını tamamlayan ve 
gösterge tablosunun 1 üst derecesine yükselmek için 
liyakatleri üst makamlarca onanan yüzbaşılara kı
demli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, albaylara 
kıdemli albay, başçavuşlara kademeli başçavuş, kı
demli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş denir. 

Kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılım tamamlayan ve gös
terge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için 
liyakatleri üst makamlarca onananlara önyüzbaşı, 
kıdemli kademeli başçavuşlukta 3 yıknı tamamlayan 
ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek 
için liyakatleri üst makamlarca onananlara 2 nci ka
demeli kıdemli başçavuş denir. 

Onama işlemleri bu kanunun 33 ncü maddesinde 
gösterilen zamanda yapılır. 

Onama işlemi yapılanlar, yükseldikleri aylık dere
cesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

MADDE 39. — Tasarımn 39 ncu maddesi aynen MADDE 39. — Tasarının otuzdokuzuncu madde-
kabul edilmiştir. si aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 207) 



— 54 — 

Hükümetin teklifi 

e) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 nci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta % 2'si 
İkinci sınıfta % 2'si 
Üçüncü sınıfta % 3'ü 
Harçlık olarak verilir. 

a, b, c, d, e bentlerinde öğrencilere verüen bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi 
borç için de haczedilemez.» 

MADDE 40. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 145 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Bu kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin ailele
rine kanunî kesintiler dışında kalan maaşlarının 3/4'ii ile tayın bedeli ve hizmet bedeli tazminatının yansı 
ödenir. Bunların aileleri doğum - ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya 
devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış ant
laşmalar gereğince almış oldukları avanstan mahsup edildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İlgili
lerin Silâhlı Kuvvetlerden çıkanlmasım gerektiren bir suçtan mahkûmiyetleri halinde arta kalan miktarlar 
ödenmez. Şu kadar ki, gayipler hakkındaki Medenî Kanun hükümleri saklıdır.» 

MADDE 41. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 150 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Askerî eğitim ve öğretim kurumlan dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile üniversite, 
akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada 7 saati geçmemek üzere 
ücretle ek ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet Memurlanna ait kanunun bu konudaki hükümleri uygu
lanır.» 

MADDE 42. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

XXV - ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ 

«Madde 159. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarla ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve şartlan, 
mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Genelkurmay Başkanlığı
nın lüzum göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır.» 

MADDE 43. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 160 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Millî Savunma Komi&yonunun kabul ettiği metin 

MADDE 40. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 145 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Bu kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; 
esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin aile
lerine kanunî kesintiler dışında kalan maaşlanmn 
3/4'ü ile tayın bedeli ve hizmet eri tazminatının ya
rısı ödenir. Bunların aileleri doğum -> ölüm yardımı, 
tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlan
maya devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmele
rinde ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylan
mış antlaşmalar gereğince almış oklukları avanstan 
mahsubedildikten sonra arta kalanı kendilerine öde
nir. İlgililerin Silâhlı Kuvvetlerden çıkarılmasını ge
rektiren bir suçtan mahkûmiyetleri halinde arta ka
lan miktarlar ödenmez, şu kadar ki, gayipler hak
kındaki Medenî Kanun hükümleri saklıdır.» 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 43. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 43 ncü maddesi aynen 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 40. — Millî Savunma Komisyonunun 40 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının kırkbirinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının kırkikinci maddesi ay-. 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının kırküçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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XXVI - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN MİKTARI 

«Madde 160. — Mahrumiyet yeri ödeneği 159 ncu madde uyannca tespit olunan derecelere göre Genelkur
may Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alındıktan sonra 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır.» 

MADDE 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

IV - YAKACAK YARDIMI 

«Madde 179. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde 
yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay assubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır.» 

MADDE 45. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 ncü madde 2 fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madalya savaşta veya barışta şehit veya görevi başında görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden 
asker kişilerin 199 ncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir.» 

MADDE 46. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 199 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

VI - MADALYA VE NİŞANLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ 

«Madde 199. — Madalya ve Nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve 
nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere er
kek çocuklarına yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, oda yoksa annesine, annesi yoksa eşine, 
eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanunî mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyüklerinden 
başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, oda yoksa annesine, 
annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanunî mirasçdarma 
intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda göste
rilen sıraya uyulmayabilir.» 

MADDE 47. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ - ÖDÜL 

«Madde 202. — Silâhlı Kuvvetler (Jandarma dahil) subay, assubay, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, 
uçuculukta, deniz altıcüıkta, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetlerinde, tabiî 
afetlerde, üstün hizmet ve başarı gösteren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler geti
ren, Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dü bilen personelin miktarını artırmak, subay ve assubay-
lann boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek amacıyle, Kuvvet Komutanlıkları ile 
Jandarma »Genel Komutanlığınca, gerekli görülecek yerlerde açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 45. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 45 nci maddesi aynen 

MADDE 46. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 46 nci maddesi aynen 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 44. — Taşanımı kırkdördüncU maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 194 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madalya savaşta veya barışta şehit veya gö
revi başında görevin sebep ve tesiriyle hayatını kay
beden asker kişilerin 199 ncu maddede sırası belirti
len kanun! mirasçılarına verilir.» 

MADDE 46. — Tasarının kırkaltıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının kırkyedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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yapan, mesleğine ait eser yazan veya tercüme eden kişiler ile askerî okullardan yönetmeliklerinde saptanan 
derecelerle mezun olan öğrenciler ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle tal
tif olunurlar.» 

MADDE 48. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 203 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

// - MADALYA YAPIMININ GİDERLERİ VE ÖDÜLLER 

«Madde 203. — Bu kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar şilt ve şerit rozetleri ve bunların 
beratlarının yapım giderleri ve ödüller Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerin
den ödenir.» 

MADDE 49. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 204 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / / - YÖNETMELİK 

«Madde 204, — Bu kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri, 
kordelâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takılış usulleri, 
ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek 
bir yönetmelikle saptanır.» 

MADDE 50. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«Ek madde 13. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişilere savaşta 
ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığında aşağıda yazılı madal
yalar verilir. 

a. Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün cesaret ve feragat madalyası, 
b. Türk Silâhlı Kuvvetleri basan madalyası, 
c. Türk Silâhlı Kuvvetleri liyakat madalyası, 
d. Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet madalyası, 
Madalyaların her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri ile kimlere nassl ve hangi koşullarda verileceği yönet

melikte gösterilir.» 

«Ek Madde 14. — Yabancı Devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilerine aşağıdaki 
Türk Silâhlı Kuvvetleri nişanları verilir. 

a. Şeref nişanı, 
b. Övünç nisam, 
c. Liyakat nişanı, 
d. Hizmet nişanı. 
Nişanların her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri ile kimlere ve nasıl verileceği yönetmelikte gösterilir.» 

«Ek Madde 15. — Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esaslan 
yönetmelikte belirtilir.» 

«Ek Madde 16. — Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksa-
dıyle barışta silâh altına alınan yedek subay ve yedek assubaylara, rübe, kıdem ve kademelerine göre kıt'aya 
iltihaklarından itibaren, silâh altında bulundukları surece aylık ve her türlü özlük hakları Millî Savunma 
Bakanlığınca ödenir. 

Özel kanunları gereğince, silâh altında bulundukları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler hak
kında o kanunlar hükümleri saklıdır.» 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 48. — Tasannın 48 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 49. 
kabul edilmiştir. 

Tasannın 49 ncu maddesi aynen 

MADDE 50. — Tasannın 50 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 48. — Tasarının kırksekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasannın kırkdokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının ellinci maddesi aynen 
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MADDE 51. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek
lenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 25. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakülte ve
ya yüksekokul mezunlan derhal subay nasbedilir ve sınıflan ile ilgili bir göreve atandınlarak askerî eğitime 
devam ettirilirler. 

Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 nci madde esaslarına göre düzeltüir. Askerî eğitimde başarıh 
olmayanlar hakkında 15 nci madde hükmü uygulanır.» 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğ
menler ile kıdemliliği oııanmamış olup ta üsteğmenliğinin 4 ncü ve daha fazla yılında bulunan üsteğmenler 
terfi şartlaıına haiz iseler derhal yüzbaşıhğa yükseltilirler. 

Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıpları 30 Ağustos'a intibak edenlerin yüzbaşılık nasıplan üsteğmenlikte 3 yı
lım tamamladıktan 30 Ağustos tarihine, üsteğmenlik nasıplan 30 Ağustos'a intibak etmiycnlerin yüzbaşılık na
sıplan ise üsteğmenlikte 3 ncü yılı tamamladıktan tarihi takip eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıp-
lanna göre kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek - VI veya Ek - VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibak
tan derhal yapılır.» 

«EK GEÇlCl MADDE 27. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kı
demli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da ön yüzbaşıhğa onamalan ile bulunduktan kademeler gözönünde 
tutularak intibaktan derhal yapıhr. 

Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.» 

«EK GEÇtCt MADDE 28. — Nasıp düzeltmeleri : 
a. Subay ye assubaylann, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para ceza

sına çevrilmiş ceza süreleri üe kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıplan 
buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu olarak geç
mişse, tutukluluk süresi iade edilmez. 

b. (a) bendi gereğince nasıpları düzeltilenlerden y ni nasıp tarihlerine göre; 
(1) Terfi sırasına girenler (Albay ile general - amiraller hariç) şartlan haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve 

yeni rütbe nasıplan emsalleri tarihine götürülür. 
(2) Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartlan haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 
(3) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda ölmayanlann, durumlarına göre Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII 

sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır. 
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farklan ödenmez.» 
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MADDE 51. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde
ler eklenmiştir. 

«EK GEÇÎCÎ MADDE 25. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakül
te veya yüksekokul mezunları derhal subay nasbedi-
lir ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askerî 
eğitime devam ettirilirler. 

Bu gibilerin nasplan, durumlarına göre 35 nci 
madde esaslarına göre düzeltilir. Askerî eğitimde ba
şarılı olmayanlar hakkında 15 nci madde hükmü uy
gulanır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan 
üsteğmenler ile kıdemliliği onanmamış olup da üs
teğmenliğinin 4 ncü ve daha fazla yıhnda bulunan üs
teğmenler terfi şartlarına haiz iseler derhal yüzbaşı
lığa yükseltilirler. 

Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıplan 30 Ağustosa 
intibak edenlerin yüzbaşılık nasıplan üsteğmenlikte 
3 yılım tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğ
menlik nasıplan 30 Ağustosa intibak etmeyenlerin 
yüzbaşılık nasıplan ise üsteğmenlikte 3 ncü yılı ta-
mamladıklan tarihi takibeden 30 Ağustos tarihine 
götürülür ve bu nasıplanna göre kanunun 45/f mad
desi uyarınca Ek - VI veya Ek - VII sayılı cetveller
deki kademelere intibaklan derhal yapılır.» 

«EK GEÇÎCİ MADDE 27. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunan
ların kıdemli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşılann da 
önyüzbaşıhğa onamalan ile bulunduktan kademe
ler gözönündc tutularak intibakları derhal yapılır. 

Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta nor
mal bekleme süreleri 6 yıldır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 28. — Nasıp düzeltme
leri : 

a) Subay ve astsubayların, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para 
cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar 
ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve 
nasıplan buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, paraya 
çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu 
olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez. 

b) (a) bendi gereğince nasıplan düzeltilenlerden 
yeni nasıp tarihlerine göre; 
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Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 51. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde
ler eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 25. — Millî Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 25 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 26. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan 
Üsteğmenler ile kıdemliliği onanmamış olup da Üsteğ
menliğinin 4 ncü ve daha fazla yıhnda bulunan Üsteğ
menler terfi şartlanna haiz iseler derhal yüzbaşılığa 
yükseltilirler. 

Bu gibilerden; Üsteğmenlik nasıplan 30 Ağustos'a 
intibak edenlerin yüzbaşılık nasıplan üsteğmenlikte 
3 yılım tamamladıktan 30 Ağustos tarihine, üsteğmen
lik nasıplan aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 30 
Ağustos'a intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıplan ise 
üsteğmenlikte 3 yılı tamamladıklan tarihi takip eden 
30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplanna göre 
Kanunun 45/f maddesi uyannea Ek T VI veya Ek -
VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibaklan derhal 
yapılır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 27. — Milli Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 27 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 28. — Millî Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 28 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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«EK GEÇİCİ MADDE 29. — Bu kanunuu yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa 
çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 nci maddesi (a) bendinin bu kanunla değişmeden önceki hük
mü uygulanır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 30. — Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan su
baylardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhiı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi uygu
lanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir. 
Ancak bu kademe ilerlemesi rübe bekleme sürelerim etkilemez.» 
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1. — Terfi sırasına girenler (Albay ile general -

amiraller hariç) şartlan haiz iseler derhal terfi ettiri
lirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götü
rülür. 

2. — Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gereken
ler şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 

3. — Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda ol
mayanların, durumlarına göre Ek - VI, Ek - VII, 
Fk * VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakla
rı derhal yapılır. 

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları 
nedeni ile eski maaş farkları ödenmez.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 29. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni 
ile açığa çıkarılma işlemlerinde 926 sayıh Kanunun 
65 nci maddesi (a) bendinin bu kanunla değişmeden 
önceki hükmü uygulanır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 30. — Öğrenim süreleri 
4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan 
subaylardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Silâhlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerleme
si uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri 
rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de in
tikal ettirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bek
leme sürelerini etkilemez.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 31. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte : 

a) Başçavuşluğun 4 ncü ve daha fazla yılında 
bulunanlar kademeli başçavuşluğun; 

b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 nci yılında 
bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun; 

c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla 
yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuş
luğun; 

Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makam
larca onaylanması şartıyle, intibak ettirilirler.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 32. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Silâhh Kuvvetlerde görevli uz
man jandarma çavuşlar Ue uzman çavuşlar bu ka
nunla değişik Ek - IX sayıh cetveldeki rütbelerine 
tekabül eden derece ve kademelerine intibak ettirilir
ler.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 33. — 1 . 3 . 1975 tarihi 
ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her 
ne suretle olursa olsun Silâhh Kuvvetlerden ilişiği 
kesilen subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jan-
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«EK GEÇİCİ MADDE 29. — Millî Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 29 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 30. — Millî Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 30 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 31. - Milli'Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 31 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. » 

«EK GEÇİCİ MADDE 32. — Millî Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 32 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 33. — Millî Savunma Ko
misyonunun Ek Geçici 33 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

(S, Sayısı : 207) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 52. — 926 sayüı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 7 nci ve Ek 8 nci maddeleri 
ile 1424 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesi ve 926 sayılı Kanuna bağlı Ek - 1, Ek - 2, Ek - 3 sayılı 
cetveller yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 53. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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dalmaların Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarih
lerdeki durumları gözöniinde bulundurularak hakla
rında Ek Geçici 26, 27, 31, 32 nci maddelerden ken
dileriyle ilgili olanı uygulanır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 34. —• 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa eldi gösterge tablosunda 
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, emekli aylığı
na esas olacak göstergeler olarak : 

1 000 + 300 için 845 
1 000 + 400 için 895 
1 000 + 500 için 945 
1 000 + 600 için 995 rakamları uyguteıur. 

1 . 3 . 1975 tarihi ile bu kanunun yayımlandığı 
tarih arasında yaş haddi, maluliyet, ölüm veya sair 
sebeplerle haklarında emeklilik işlemleri uygulanan
ların, emekli ikramiyeleri yeni derece ve kademeleri
ne göre yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanır ve fark
ları ödenir. 

Ayrıca Silâhlı Kuvvetlerden çeşitli nedenlerle 
emekli olan subay ve general - amiraller de rütbele
rine ilişkin Ek gösterge rakamh emekli maaşından 
aynen yararlanırlar.» 

MADDE 52. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 52 nci maddesi aynen 

Yürürlük : 

MADDE 53. — Bu kanunun 20, 37 nci madde
sine bağh gösterge tabloları, 38, Ek Geçici 26, Ek 
Geçici 27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32, Ek Geçici 33 
ve Ek Geçici 34 ncü maddeleri 1 Mart 1975 tarihin
den geçerli olarak diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

EK GEÇİCİ MADDE 34. — Millî Savunma Ko
misyonunca eklenen ek geçici 34 ncü madde Komis
yonumuzca kabul edilmemiştir. 

MADDE 52. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Ek - 7 nci ve Ek -. 8 nci madde
leri ile 1424 sayılı Kanunla değişik Geçici 4 ncü Mad
desi, 926 sayılı Kanuna bağh Ek - 1, Ek - 2, Ek - 3 
sayılı cetveller ile 635 sayılı Uzman Jandarma Kanu
nunun 21 nci maddesinde yer alan dereceler sütunu 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 53. — Bu Kanunun 20, 37 nci maddesi
ne bağlı gösterge tabloları, 38, Ek Geçici 26, Ek Ge
çici 27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve Ek Geçici 33 
ncü maddeleri 1 Mart 1975 tarihinden geçerli olarak, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 54. — Bu Kanunu Millî Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

9 . 5 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

""* A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı Y. 
O. Öztrak 

içişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - T. ve H. Bakanı 
O. Öztrak K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. T. Paksu A. Doğru S. Kılıç 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanh 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 
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Millî vSavunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncii maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Yürütme : 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Rütbeler 

Alb., Kd. Alb,, Gn. 
Yarbay 

Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Ön Yüzbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

— 68 -
Tasarıya bağlı tablolar 

SUBAYLAR 

ve Amiraller 

İÇİN GÖSTERGE T 

925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
290 

950 
795 
üm 
600 
523 
455 
400 
355 
310 
295 

975 
ÎÎJÜ 

700 
.620 
540 
470 
410 
365 
320 
300 

ABLOSU 

Göstergeler 

i 000 
865 
72ü 
640 
555 
485 
420 
375 
330 

yoo 
7;«0 
660 
570 
500 
430 
385 
340 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 

EK -

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 

VI 

740 
630 
560 
470 
425 
380 

EK - VII 

ASSUBAYLÎKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN GOSTERG I 

Derece Rütbeler Göstergeler 

Ön Yüzbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 

720 740 760 780 800 
640 660 680 700 720 740 
555 570 585 600 615 630 
485 500 5«. 5 530 545 560 
420. 430 440 .450 460 470 

E K - VIII 

Derece 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Eski 
Rütbeler 

Kad. Kd. Başçvş 
Kd. Başçvş. 
Kademeli Başçvş. 
Başçavuş 
Kd. Üstçvş. 
Üstçavuş 
Kd. Çavuş. 
Çavuş 

ASSUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

660 680 700 720 740 760 780 800 
580 600 620 6W 660 680 700 720 740 
51Ö 525 540 555 570 585 600 615 630 
440 455 470 485 500 515 530 545 560 
390 400 410 420 430 440 450 460 470 
345 355 365 375 385 395 405 415 425 
300 310 320 330 340 350 360 370 380 
275 280 285 290 295 300 305 310 315 
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Derece 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Rütbeler 

Albay, Kd. Albay, General - Amiral 
Yarbay 
Kıdemli Binbaşı 
Binbaşı 
Ön Yüzbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

— 69 -
Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı tablolar 

EK - VI SAYILI CETVEL 
SUBAYLAR ÎÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

1000 
925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 

975 
830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 

865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 

900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 

740 
630 
560 
470 
425 
380 

NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (l)jıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğmen-; 
ler 8 nci derece 2 nci kademeden, (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 ncü kademeden, (3) yıl fazla 
öğrenim görenler 8 nci derecede, 4 ncü kademeden göreve başlarlar. 

EK - VII SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER ÎÇlN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbeler Göstergeler 

2 Ön Yüzbaşı 
3 Kıdemli Yüzbaşı 
4 Yüzbaşı 
5 Üsteğmen 
6 Teğmen 

830 865 900 935 
720 740 760 780 800 
640 660 680 700 720 
555 570 585 600 615 
485 500 515 530 545 

EK - Vffl SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Rütbeler 

Astsb. II. Kad. Kıdemli Başçavuş 
Astsb.* Kad. Kıdemli Başçavuş 
Astsb. Kıdemli Başçavuş 
Astsb. Kad. Başçavuş 
Astsb. Başçavuş 
Astsb. Kıdemli Üstçavuş 
Astsb. Üstçavuş 
Astsb. Kıdemli Çavuş 
Astsb. Çavuş 

760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 

795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
280 

Göstergeler 

830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 
285 

865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
290 

900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
295 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
300 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 
305 

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
310 

630 
560 
470 
425 
380 
315 
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UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLARI İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbeler Göstergeler 

EK - IX 

Uz. Jan. III. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. Kd. II. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. II. Kad, Çvş. 
Uz. Jan. Kd. I. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. I. Kad. Çvş. 

Uz. Jan. Çvş. 

390 400 410 420 430 440 450 460 470 
345 355 365 375 385 395 405 415 425 
300 310 320 330 340 350 360 370 380 
275 280 285 290 295 300 305 310 315 
250 255 260 265 270 275 280 285 290 
230 235 240 245 250 255 260 265 270 
210 215 220 225 230 235 240 245 250 

Rütbe 

UZMAN ÇAVUŞLAR GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

Uzman Çavuş 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 
220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 
280 285 290 295 
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EK - IX SAYILI CETVEL 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbeler Göstergeler 

Uz. Jan. III. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. Kd. II. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. II. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. Kd. I. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. I. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. Kıdemli Çvş. 
Uz. Jan. Çvş. 

440 
390 
345 
300 
275 
250 
230 

455 
400 
355 
310 
280 
255 
235 

470 
410 
365 
320 
285 
260 
240 

485 
420 
375 
330 
290 
265 
245 

500 
430 
385 
340 
295 
270 
250 

515 
440 
395 
350 
300 
275 
255 

530 
450 
405 
360 
305 
280 
260 

545 
460 
415 
370 
310 
285 
265 

560 
470 
425 
380 
315 
290 
270 

Rütbeler 

Uzman Çavuş 
Uzman Çavuş 
Uzman Çavuş 

UZMAN ÇAVUŞLAR ÎÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

250 255 260 265 270 275 280 285 290 
230 235 240 245 250 255 260 265 270 
210 215 220 225 230 235 240 245 250 
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Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı tablolar 

Ek VI sayıh cetvel - subaylar için gösterge tablosu - Millî Savunma Komisyonunca düzenlenen Ek - VI 
sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Ek VII sayılı cetvel - astsubaylıktan subaylığa geçenler için gösterge tablosu - Millî Savunma Komisyo
nunca düzenlenen ek - VII sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Ek VIII sayılı cetvel - astsubaylar için gösterge tablosu - Millî Savunma Komisyonunca düzenlenen ek -
VIII sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Ek - IX sayılı cetvel 

Dereceler 

5 - 6 
7 
8 
9 

10 
11 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbeler Göstergeler 

Uzman Jandarma III. kademeli çavuş 440 
Uzman Jandarma Kd. II. kademeli çavuş 390 
Uzman Jandarma II. kademeli çavuş 345 
Uzman Jandarma Kd. L kademeli çavuş 300 
Uzman Jandarma I. kademeli çavuş 275 
Uzman Jandarma kıdemli çavuş 250 

455 
400 
355 
310 
280 
255 

470 
410 
365 
320 
285 
260 

510 
420 
375 
330 
290 
265 

525 
430 
385 
340 
295 
270 

540 
440 
395 
350 
300 
275 

555 
450 
405 
360 
305 
280 

570 
460 
415 
370 
310 
285 

585 
470 
425 
380 
315 
290 

12 Uzman Jandarma çavuş 230 235 240 245 250 255 260 265 270 

Aynı cetvele bağlı uzman çavuşlar için gösterge tablosu - Millî Savunma Komisyonunca düzenlenen uzman ça
vuşlar için gösterge tablosu aynen kabul edilmiştir. 
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