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Bu birleşimde üç oturanı yapan Genel Ku
l luda; 

«Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi^ 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı» ile «5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne, bu kanuna iki madde ve geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı» ve «îş kaza
ları ile meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
hakkında 4772 sayılı Kanunun bâzı maddeleri^ 
nin değiştirilmesine, bu kanuna üç madde ek
lenmesine ve 5564 sayılı Kanunun 4 ve 5 nei 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı» nm geriverilmesi hakkındaki Başbakanlık 
yazısı. okundu ve tasarılar iade olundu. 

Üyelerden Fethi Çelikbaş'm, 20 Mayıs 1961 
tarihinden itibaren, 15 gün izinli sayılması hak% 

kındaki Başkanlık yazısı okundu ve kabul 
edildi. 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖEETÎ 

Üyelerden Seyfi öz türk ; gündem dışı aoz 
alarak, kendisinin Demokrat Partililerden Yas-
sıada'da bulunan 4 kişinin vekâletini deruhde 
etmesi sebebiyle Ömer Sami Çoşar'ın bir gün 
evvel Genel Kurula vâki beyanatına cevabı ve 
bu münasebetle Ömer Sami Coşar ve Hüseyin 
Onur'un mukabil konuşmaları dinlendi. 

Cum'huriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Ka
nunu ile, 

Milletvekili Seçimi Kanununun ikinci görüş
meleri bitirilerek tasarıların Temsilciler Mecli
since kabul edildiği bildirildi. 

16 Mayıs 196J Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
İbrahim Senil Alev Coşkun 

Kâtip 
Rahap Kitapçı 

»>-•« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — ibrahim Senü 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

2. — YOKLAMA 

! (Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. -— Üyelerden Bedrettin TunceVin bir ay Genel Kurula 
izinli sayılması- hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
(3/90) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu 
vardır, okutuyorum. 

Bedrettin Tuncel'in, mazeretine binaen, 23 
Mayıs »196! tarihinden itibaren bir ay izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 16 Mayıs 1961 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır, 
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Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. | BAŞKAN — Okunan karan yüksek oyları-

Temsilciler Meclisi Başkanı | niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmîyenler... 
K. Orbay | Kabul edilmiştir: 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
1. —• 1111 say ıh Askerlik Kanununun 35 nci 

maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/109) (1) 

^BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı? 

Alâettîn Ergönenç. 

ALÂETTİN ERGÖNENÇ — Muhterem ar
kadaşlar, görüşmekte olduğumuz tasarıya gö
re, ihtisas veya stajlarını ikmal ettikten son
ra, ilmî araştırmalarda bulunacak üstün kabi
liyetli vatandaşlarımızın, çalışmalarında bir ne
tice alabilmek için askere şevklerinin 36 yaşı
na -kadar geri bırakılması teklif edilmektedir. 

(1) 43 S. Sayılı basmayazi tutanağın somın-
dadvr. . 

şma çıkarlarsa hiçbir mahzur oknıyacaktır. As
kerlik müddetlerinin dört sene daha tecil edil
mesi bu kabiliyetleri besliyecek ehemmiyetli bir 
faktör olmıyacaktır. Onları besliyeeek daha bir
çok faktörler vardır. Bu kanunu kabul edecek 
olursak yalnız tek bir faktörü kabul etmiş olu
ruz. Halbuki böyle şümullü bir kanun ile ve tek 
faktörü ele alarak gençlerimizi teşvik yerine, 
ismen kanun çıkarmak suretiyle daha mükem
mel bir iş yapmış oluruz ve bu memleket için 
daha faydalı olur. Bu gibi kabiliyetler beş on 
senede bir çıkar. Nasıl ki vatani hizmet terti
binden şahıslar için hususi ve ismen kanun çı
karılıyor, maaş bağlanıyorsa, keşifleriyle* insan
lığa hizmet edenlere de ismen kanun çıkarmak 
suretiyle, yalnız askerlikten tecil değil,' daha 
başka hükümleri de ihtiva eden kanun çıkarıl
masında fayda vardır. Aksi takdirde bir ada
mın dört sene daha askerlikten tecil edilmesi 
ilmî çalışmayı teşvik için kâfi gelmez. Bu ba
bımdan bu tasarının kabul edilmemesini rîea 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun İsmail Ulut aş. 
İSMAİL ULUTAŞ — Muhterem arkadaşlar; 

askerlik A'azifesi, muayyen bir yaş içerisinde ya
pılır. Bu yaşı geçirmemek isabetli ve uygun olur, 
İleri yaşlarda vücut bakımından da insan asker
liğe müsait olmaz, mahzurludur. 

Ayrıca bu şekilde istisnalar yaparak kapıyı 
açık tutmamak lâzımgelir. Eğer açık tutarsak, 
birçok kimseler bundan faydalanmaya kalkarlar. 
Bu ba*kımdan tasarıya müsbet oy kullanılmama
sını Yüksek Meclisten rica edeceğim. 

BAŞKAN — Fehmi Alpaslan. ' 
FEHMİ ALPASLAN — İştigal mevzuuma 

taallûk etmiyert bu kanun tasarısı hakkuüda ko? : 
nuşmayı düşünmemiştim. Yalnız, benden önce 
iki arkadaşım konuştu. Müsbet oy verilmemesini 
ileri sürdüler, temenni ettiler, onun için BOZ al̂  
dım. • . : « : ; 

Senelerden beri memleket mevzuları içinde 
çalkanan insanlar olarak hepimiz biUriz ki, Tür
kiye'mizin en büyük üzücü meselelerinden birisi 

İhtisas ve stajlarını bir yabancı memlekette 
yapmakta olanların 32 yaşlarına kadar askere 
alınmamaları esasen daha*'evvel kabul edilmiş
tir. Şimdi bunu 4 sene daha uzatmış oluyoruz. 

Şimdi ben bâzı şeyler Öğrenmek istiyorum. 
Bu kanundan istifade edecek kaç kişi bulun
maktadır. Bunun izahını Sayın Komisyondan 
rica edeceğim. 

Ayrıca ben bu kanunun değiştirilmesine ta
raftar değilim. Esasen bu kanuna lüzum da 
yoktur. Sebebini söyliyeyim : Bundan evvelki 
kanun esasen iyi işlememiştir. Bu kanundan 
ekseriya, nüfuzlu kimselerin yakınları istifade 
etmiştir. Bu maalesef bir realitedir. 32 yaşma 
kadar tecili yapılan birçok maceraperest bugün 
yabanci memleketlerde sözde tahsilde bulunmak
tadırlar. G-erekçede ileri sürülen Hüseyin Yıl-
maz'ı ben de yakînen tanıyorum. Kendisi haki
katen büyük bir kabiliyet ve büyük bir varlık
tır. Ancak bir genç üniversiteden çıkdıktan son
ra kabiliyetleriyle insanlığa faydalı olaeağı an
laşılacağına göre, üniversiteden çıkdıktan son
ra askerlik vazifesini bitirip bilâhara yurt di-
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adanı yetiştirememek mevzuudur. Bu sebepledir 
ki, bir türlü derlenip toparlanamıyoruz. Ben bu 
kanunu mücerret askerlik mükellefiyeti bakımın
dan mütalâa etmemek lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Bir kimse yedek subay olsa, kıtada asteğ
men veya teğmen olarak vazife görse bu, memle
kete ne fayda getirir? Onun, bu vazifeyi görme
siyle görmemesi arasında ne fark olacaktır ki, bir 
kabiliyet olmak istidadında bulunan ve bu vazi
yeti çalıştığı müessesece tevsik edilen bir insan
dan, M yaşma kadar .çalıştığı müessesede iştigal 
ettiği branşına devam etmesini kıskanıyoruz. Bu 
kabîl gençlerin adedinin artması için, bu çeşit 
kolaylıklarla kabiliyetli gençlerimizi teşvik etmek 
ancak memlekete faydalar temin eder. 

I%te bu kanunun] memlekete'bu neticeleri geti
receğine inanıyorum. Bunun için, bu kanuna 
müsbet oy vermek, bu memlekette adam yetiştir
mesini istiyen her insan için bir borçtur. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ETEM BORANSÜ 

— Muhterem arkadaşlar; I H I sayılı Askerlik Ka
nununun 35 nci maddesine bir fıkra ve bu kanu-

t na bir geçici madde eklenmesine dair olan ve hu
zurunuza getirilen tasarının gerekçesini kısaca 
arz edeceğim. 

Efendim, bu 35 nci madde esasında son yok
lamasını yaptırıp da, askerliğe celpleri tecil edi
lenlere ait bir maddedir. Bunun bir fıkrası da 
tahsilde bulunan gençlerin tahsillerine devam et
melerini mümkün kılmak için askerliklerinin te
cil edilmesine aittir. Genç, aralıksız tahsiline de
vam edebilecektir. Bu gibi gençler, 29 yaşma ka
dar askere alınmamaktadır. 

Ayrıca E fıkrasiyle, Devletçe görülen lüzum 
üzerine, mühendislik, maden mühendisliği, jeo
log, öğretmenlik, iç ve dış hizmetlerde, stajlarda 
bulunanlar, kendi hesaplarına ecnebi memleket
lerde tahsilde, stajda bulunanlara bu fıkra uygu
lanır. Mecburi hizmet kabul edenler, askere sevk 
ve celpleri geri bırakılması istenenlerin Millî Sa
vunma Bakanlığının müsaadesi ile 32 yaşma ka
dar celpleri geri bırakılır. Bu kanun halen yü
rürlüktedir. 

Şimdi buna ilâveten teklif ettiğimiz fıkra için 
arz ettiğimiz gerekçede de olduğu gibi, ihtisas 
ve stajlarım yabancı memleketlerde yapmakta 
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olan gençler arasında, ilim sahasında, ihtisaslar*! 
dâhilinde, dünya ölçüsünde fevkalâde başarı gös
terenlerin, bu çalışmalarını tevsik ettikleri tak
dirde, Millî 'Savunma Bakanlığınca 36 yaşım dol
duruncaya kadar celpleri geri bırakılabilir. 

Bu kanun çıktığı takdirde, bundan istifade 
edecek kimseler soruldu. Gerekçede de arz ettiği
miz gibi, bir tek arkadaşımız vardır, bu da Dok
tor Naci Bor isminde bir genç Üint adamımızdır. 
Amerika üniversitelerinde, kendi araştırmalarına 
devamını temin etmesi için Hükümet kanaliyle 
resmen bizden istenen bir vatandaşımızdır. Bu 
kanundan istifade edecek vatandaşımız şimdilik 
bir kişidir. 

Altan Öymen'in güzel bir şekilde ifade ettiği 
gibi, hakikaten ilmî araştırmalar sahasında Türki
ye çapında isim yapmış bu gibi kimselerin çalış
malarına, araştırmalarına devam imkânını vere
cek olan bu kanun teklifini Yüksek Heyetinizin 
iyi karşılıyacağmı ve gençlerimize bu imkânları 
vermek bakımından müsait, karşılanacağına emin 
bulunmaktayız. Madde hakkında söyl ivecekleri m 
bundan ibarettir. 

Metinde belirtildiği gibi bu husus bâzı kayıt
lara bağlanmıştır. Bu kayıtlar da bu gibi genç
lerin çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçksünde 
bir yenilik veya ilerleme getirmek, dünya ilim 
âlemine ve medeniyete faydalı oldukları tevsik 
etmek ve talebedilmek kaydı vardır. Bâzı arkadaş
larımızın burada ileri sürdükleri gibi, askerlikten 
tecil bahis mevzuu değildir, askerliğin yapılma
ması mânasına gelmez. 36 yaşından sonra tekrar 
askerliğini yapacağı bedihidir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN — Muhterem arkadaşla

rını, huzurunuza getirilmiş olan tasarı, hiçbir 
zaman asker kaçaklarını himayeye mâtulf de
ğildir. Bunun sebebi, vatandaşların memlekete 
karşı olan hizmetlerini bihakkın yapabilmeleri
ne imkân vermeye matuftur. Bâzı igençlerimiz 
iein zaruridir, bunu arz etmek isterim. 

Kendimden size bir misal arz edeceğim: Be
nim oğlum, 30 yaşında tılbbiyeyi bitirdi. İhtisa
sına devam ediyor, hariçte dört sene kalması 
lâzım. Eğer bu imkân, verilmezse, ilmî araştır-, 
masını ve ihtisasını yarıda bırakıp dönmek zo-
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rımcla kalacak. Tahsilini- yarıda bırakacak ve 
bu ihtisastan faydalanamayacaktır. 

Eğer bu türlü gençlere bir imkân verilecek 
olursa, hem ferde, hem de dolayısiyle memle
kete hizmet etmiş olacağız. Memleket bundan 
bir şey kaybetmez, aksine, kazanır. Hariçte ih
tisas yapmasına imkân verilecek bu türlü genç
ler, gene gelip memleket hizmetine girecekler
dir. Bu memleiket için faydalı olacaklardır. 

BAŞKAN -^ Söz Millî Eğitim Bakanınmdır, 
efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AHMET TAH-
TAKILIÇ — Muhterem arkadaşlar, yüksek hu
zurunuza getirilmiş olan tasarının hakikaten 
adını tam mân asiyi e koymakta fayda vardır. 
Reylerinizle kanuniyet kesbedecek veya redde
dilecektir. Dâva, araştırıcı faaliyete memleket 
içinde olsun, memleket dışında olsun, imkân 
vermek gibi bir ana prensibe dayanmak
tadır. Bugün bir vatandaş bu vaziyettedir. Ya
rın birçok vatandaşlar aynı ölçüde, kanunun 
tarif ettiği gibi yüksek araştırıcı mesaisi için
de olabilir. Araştırıcı mesai yapan arkadaşlar 
ve yüksek Meclis azaları bilirler ki, bu nevi ça-' 
lışmalar devamlı olduğu takdirde ancak netice 
almak mümkündür. îşte kanun, böyle bir imkâ
na kavuşmak gibi ana bir hedefe dayanmakta
dır. Yakında huzurunuza, bir Araştırma Konse
yi kurulmak üzere bir kanun getirilecektir. 
Bizim araştırıcı mesaiye her sahada ihtiyacımı
zın olduğu yüksek malumlarınızdır. Bjnaena- t 
leyh, kanunu şu veya bu istikamette tefsire im
kân yoktur. Mazbatada bir isimden bahsedil
mesi, maıhza ıbuıgün için bir vatandaşın bulun
muş olmasındandır. Onun için prensıbolarak 
Hükümet kanunu .huzurunuza getirmiştir. Ka
nun tasarısına musibet oy vermenizi Hükümet 
adına rica ederim. 

BAŞKAN — Alâettin Er gönenç. 
ALÂETTÎN ERGÖNENÇ — Muhterem ar

kadaşlarım, Ahmet Bilgin arkadaşımızın söy
lediği vakıa ile bu kanun tasarısının ilgisi yok
tur. Bu tasarıda, fevkalâde kabiliyet gösteren
lerden bahsedilmektedir. Ahmet Beyin bahset
tiği oğlunun misali, normal ihtisas yapanlara 
aittir. Kendi oğlunun durumu esasen eski ka
nuna göre göz önünde bulundurulmuş, 32 ya
şma kadar tecile tâbidir. Bu tasarı kanunlaşın
ca, oğluna tatbiki mümkün değildir. Ben öyle 
anlıyorum. 
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Tasarıya göre dünya ölçüsünde başarı gös

termiş, araştırmaya devamında zaruret bulu
nan kimseler bundan istifade edecektir. 

Söz bu noktaya gelince, soralım: Acaba ar
kadaşımızın ıbu fevkalâde başarısı 4 senede bi
tecek mi? Belki de 40 yaşma kadar çalışmaya 
devam etmesi icabedebilir. 

Binaenaleyh ben bu şekilde tahdidi kanun 
çıkarılmasına taraftar değilim. Eğer (beynelmi
lel şöhreti haiz, bu ölçüde başarı kazanan 'genç
lerimiz varsa, bunların başarılarının devamını 
sağlamak için, ismen hususi kanun çıkaralım. 
Bunda hiçbir mahzur yoktur, sanırım. 

Eğer bu kanunun gerekçesinde gösterilenin 
aksine, lalettayin vakıalarda da tatbiki düşü
nülüyorsa, o takdirde 'bir di'yeceğim yoktur. 
Yok mutlaka fevkalâde kabiliyetler içinse o za
man askerlik müddetinin dört sene uzatılması, 
kısaltılması arasında hiçbir fark yoktur, bu bit' 
teşvik değildir. En uygunu .36 yaşma kadar de
ğil, o şahsın ilmî araştırması bitinceye kadar 
kaydının konması olurdu. Madem ki? ilmî araş
tırmayı teşvik etmek istiyoruz, 36 yaş kaydını 
kaldırmak lâzımdır. Benim kanaatim budur. Bu 
sebeple ismen kanun çıkarmak teşvik bakımın
dan daha faydalıdır, hem de kanunun gayesine 
uygun olmıyan şekillerde tatbik edilmesinin 
önüne geçilmiş olur. 1111 sayılı Kanunun eski 
hükmünden istifade etmek suretiyle halen yurt 
dışında bu şekilde kaç vatandaşımızın bulun
duğunu sordum, cevap veremediler. Bugün dış 
memleketlerde bu kanundan istifade eden va
tandaşlarımızın sayısı çok kabarıktır ve bun
ların içinden bâzılarının . memleketimize şeref 
verici, göğsümüzü kabartıcı . değil, yüzümüzü 
kızartıcı vakıalar işledikleri sabittir. İsterlerse 
isim dahi verebilirim. Kanun ismen çıkarılırsa 
bu kötü hallerde önlenmiş olur. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MÎLLÎ EĞJTÎM BAKANI AHMET TAHTA-

KILIÇ — Huzurunuzu tekrar işgal ettiğim ftşin, 
özür dilerim. Geçmiş devirde de istidatlı çocuk
ları korumak ve yetiştirmek için kanunlar çı
karılmıştı. Memleketimizin ve insanlığın, iftihar 
ettiği kıymetler, o kanunlar sayesinde yetiş
miştir. Bunlar arasında îdi! Biret'i zikredebi
lirim. 

Bunun gibi daha birkaç kıymetimiz yetişti
rilmiş ve dünya çapında şöhret yapmışlardır. 
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Şimdi biz bu kanunim prensibini koyalım. Fay
dalı olur. Nitekim, geçmişte çıkarılmış olan ka
nunlardan istifade ederek, yabancı memleketle
re tahsile göndermek üzere olduğumuz kıymet
ler de var. 

Tekrar ediyorum, ıbiz prensipleri koyalım, 
tanzim ettiğiniz Anayasa muvacehesinde suiisti
male uğraması kojay değildir. Araştırma faali
yetlerine imkân vermiş olacaksınız. Fevkalâde 
başarı kazanan gençlerin askerlikleri tecil edil-
miyecek olursa, o zaman araştırmalarını geliş
ti rem ezl er. 

Avrupa,'da tahsilde bulunan bâzı kimseler 
suiistimal yapıyormuş. Bu tasarı onlar için de
ğil. Türkiye'nin iftihar ettiği kıymetleri göz 
önünde bulunduruyoruz. Suiistimal cihetine gi
denlerin üzerinde durulmaktadır, onlar bundan 
faydalanamazlar. Meselenin şahıs olarak ele 
alınmamasını, İrana göre oy kullanılmasını Yük
sele. Meclisten istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bedrettin Tuncel. 
BEDRETTİN TUNCEL — Değerli arkadaş

larım, huzurunuza getirilen bu teklif üzerinde 
hiçbir endişe duymaya mahal olmadığı kanaatini 
taşıyorum, ilk bakışta bütün istidatlı gençleri
mizin bu kanundan istifade edeceği intibaı belki 
akla gelebilir. Fakat, öyle değildir. Çünkü, bu 
kanun, çok özel bir noktayı hedef tutuyor, üstün 
başarı gösteren gençlerin, askerlikten tecilleri 
için bu kanun getirilmiş bulunuyor. Buradaki 
şartlar çok ağırdır. «Bilim dallarında dünya öl
çüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren...» de
niliyor. öyle sanıyorum ki, gençlerimiz arasında 
hu vasıfları haiz, bu şartları yerine getirebilecek
ler parmakla sayılacak kadar azdır. Bu şartları 
yerine getiren gençlerimiz çıkarsa, onları yalnız 
36 yaşma kadar askerlikten tecil etmek değil, 
daha başka hizmetlerden de tecil etmek, hattâ 
'başımızın üstünde taşımak bizim için bir borç
tur., Onun için, bu kanunum kabul edilmesi ye
rindedir. Sadece bu noktayı belirtmek için söz 
almıştım. 

BAŞKAN — Buyurun, Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

meseleyi bu kadar uzatmaya lüzum yok. Kanun 
tasarısı sarih. Ne diyor : Memleket dışında çalı
şan, bilim alanına, dünya ölçüsünde bir yenilik 
veya ilerleme getiren, aynı zamanda orijinal 
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araştırmalarda bulunan kimseler, çalıştıkları 
müessese]erce talebedilirse, askerlikleri 36 yaşma 
kadar tecil edilir. Meselenin özü bu. 

Siz, böyle birkaç kişi daiha getirin de, ben 
size bunları askerlikten büsbütün terhis edivc-
reyim. (Gülüşmeler) Orduya gelmezse ne olur 
bu gençler? Ordu, dağılır mı? Zerre kadar bir şey 
olmaz, üstelik kazanır. Kim bilir, yaptığı dünya 
ölçüsündeki araştırmalar, mahallî ölçüsünde de
ğil, ordu için de ilerde faydalı olur.. 

Onun için, rica ediyorum, bu kanun tasarısı
nın müzakeresini bu kadar uzatmıyalım. Hem 
Millî Eğitim Bakanını da daha fazıla üzmiyeiim. 
Başka işleri var, bu kanunu çafbuk çıkaralım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini yüksek -oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti)'. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesine dair bir 
önerge var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 

28 . 4 . 1961 tarihli Temsilciler Meclisi ge
len kâğıtlarının birinci sırasında bulunan, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısında adı geçen ilmî araş
tırmacılarımızdan bâzılarının halen faydalan
makta oldukları tecil imkânları pek kısa süre 
içinde, sona erecek ve lâboratuvarlarında çalış
malarına devam ettikleri ilim müesseseleriyle 
olan mukavelelerini yenileme fırsatından mah
rum kalacaklardır. 

Gerek millî ve gerekse milletlerarası pek bü
yük zarara sebebolaeak olan bu neticeyi önlemek 
üzere, tasarının bir an evvel kanunlaşmasını te--
minen, ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ©de
rim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Zekâi OlCaıı 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle konuşulma
sını oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Maddeleri okuyoruz .-
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1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sine bir fıkKa ve bu kanuna bir geçici madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesine aşağıda yazılı (F) fıkrası 
eklenmiştir. 

«F) Yüksek öğrenim mezunlarından mes
leklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten' 
sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları 
bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik ve
ya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bu
lundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik 
ve talebedilenlerin askere edip ve şevkleri, Millî 
Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya 
kadar geri bırakılabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihinde yaptıkları ilmî araştırmalar sebebiyle 
dünya ilim âlemine ve medeniyete faydalı olduk
ları tevsik edilenler bu kanunla eklenen (F) fık
rası hükmünden faydalanırlar.» 

CAHİT ZAMANGİL — Efendim, geçici mad
de ile, (F) fıkrasındaki hükümlerden faydalan
dırılması istenen şahıslar tarif edilirken, her 
iki metinde de aynı tariflerin kullanılması icab-
ettiği halde, av;rı ayrı tarifler ve kelimeler yer 
almıştır. Hükümet tasarısında bu cihete dik
kat edilmiş ve tarifler uygun şekilde yazılmış 
ise de, bilâhara Millî Savunma Komisyonu (F) 
fıkrasını değiştirdiği için, geçici madde ile me
tin ahengi kaybolmuştur. Bu itibarla komis
yondan rica ediyorum : Geçici maddeyi Hükü
met tasarısında olduğu gibi (F) fıkrasına uy
gun olsun, yeniden okunarak oya sunulsun. 

BAŞKAN — Necmi Akçasu. 
NECMÎ AKÇASU — Muhterem arkadaşlar, 

benim söyliyeceklerimin bir kısmım Muhterem 
Cahit Zamangil arkadaşımız gayet güzel söyle
diler. 

Geçici madde ile (F) fıkrası arasındaki te
nazuru temin bakımından, bu (F) fıkrasında 
sayılmış olan, «Yurt içinde veya dışında, çalış
tıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir 
yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma-
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larda bulundukları, çalıştıkları ilim müessese-
since tevsik ve talebedilenlerin» ibaresinin bu 
maddede de aynen yer alması şartır. 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişin-
de, tecilin nasıl yapılacağı tâyin edilmiştir. Ça
lıştıkları ilim müesseselerinden, dünya ölçüsün-
deki başarılarını tevsik ettirecekler ve devam
larını talebettireceklerdir. Bunu geçici madde
de de işaret etmek lâzımdır. 

Ben, sadece çalıştığı şehirdeki gazetelerde ya
pılan neşriyatı göstermek suretiyle yapılacak 
tecile taraftar değilim. Böyle bir neşriyat her 
zaman yaptırılabilir. Bir kimsenin ilmî çalış
ması, çalıştığı branşlarda bir yenilik getirdiği 
ve çalışmaları ilim müessesesince tevsik ve taleb-
ed ildiği takdirde kendisine askerlikten tecil im-* 
kânı tanınabilir. Bunun haricinde, mahallî 
Amerikan gazetelerine bakarak bir kimsenin 
ilmî çalıştığı hususunda karar verilmesine ve 
Millî Savunma Vekâletine bir takdir hakkının 
tanınmasına hakkımız yoktur. 

Arkadaşlarımdan istirhamım, tevsik şartının 
geçici maddeye eklenmesinin temini hususudur. 
Buna dair bir takrir takdim ediyorum, kabulü
nü rica federim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ETEM BORAN-

SÜ — Muhterem arkadaşlar, geçici maddedeki -
vasıfların aynen (F) fıkrasında da olması lüzu
munu Cahit Zamangil ve diğer arkadaşlarım 
söylediler. Geçici maddenin içinde «(F) fık
rası hükümlerinden faydalanırlarJ* tâbiri geç
tiğine ve (F) fıkrasında bu konuda ne gibi 
şartları haiz olmak lâzımgeldiği de belirtilmiş 
olduğuna göre, ikinci defa bir değişikliğe mahal 
olmadığı kanaatine varmış idik. Kendilerinin 
yazılı bir teklifleri varsa, memnuniyetle kabul 
ederiz. Tensibederseniz geçici maddeyi geri 
alalım, tanzim edelim. 

BAŞKAN — Verilmiş önergeler var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci ve 2 nci maddeler arasındaki tenazuru 

teminen, geçici maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tarihin
de yaptıkları ilmî araştırmalar sebebiyle, dünya • 
ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getirdikleri, 
çalıştıkları ilim müesseselerine tevsik ve.taleb-

— 421 — 



B : 68 16. 5 
edilenler bu kanunla eklenen «F.»1 fıkrası hük
münden faydalanırlar. 

Erol Dilek ı Necini Akcasu 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ETEM BORANSÜ 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —• Komisyon fillıal iştirak ediyor 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ETEM BORANSÜ 
— Filhal iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon fillıal iştirak ediyor. 
Maddeyi (bu şekilde tekrar okutuyorum. 

(ikinci madde önergedekigeçici maddeyi ih
tiva etmek üzere okundu.)! 

BAŞKAN — Buyurun Cahit Zamangil, 
OAHlT ZAMANGÎL — Muhterem arkadaş

larımı, şu veya bu kelimenin eklenmesi veya çıka
rılması için huzurunuza gelmem belki tenkidi 
mucübolabilirse de, her halde daha ciddî tenkidi 
mucitbolacak ihusus, kanun maddelerinin dikkat
siz yazılması olsa gerek. 

Şimdi esasa ^geçiyorum. Komisyon, verilen bir 
tadil önergesine iltihak ettim, demekle yetini
yor. Eğer yanılmıyorsam, iltihak ettikleri şu 
önerge maksadı ifade etmiyor. Takip buyuracak 
ulurlarsa göreceklerdir ki, iştirak ettikleri öner
ge, birinci maddenin «F» fıkrasına uymuyor. 
Lütfen, bu geçici maddeye birinci fıkrayı aktar
mak suretiyle, komisyon yeni bir madde yazsın, 
oya böyle bir madde sunulsun, 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası, var 
•mı? 

KOMİSYON BAŞKANI SÖZCÜSÜ ETEM 
BORANSÜ — Geri alıyoruz, efendini. 

BAŞKAN — Madde yeniden düzenlenmesi 
için! komisyona geri verilmiştir. Redaksiyonu ya-
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pılıncaya kadar sabır göstermenizi rica ederim. 

(Maddenin yeni şekli komisyonca hazırlandı.) 
Komisyondan gelen ikinci maddeyi okutu

yorum. 
Madde 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 
Geçici madde — Bu kanunun yayımı tarihin

de yaptıkları ilmî araştırmalar sebebiyle çalıştık
ları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik 
ve ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bu
lundukları çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik 
vo talebedilenler bu kanunla eklenen «F» fıkrası 
hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Okunan metin üzerinde bir mü
talâa var mi l . Yok. Maddeyi bu şekilde yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte söz 
istiyen var mı?.. Yoktur. Tasarmin tümünü yüksek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarının tümü Meclisimizce kabul'edil
miştir. 

Gündemde başka madde olmadığı için yarın 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapat}* 
yorum. 

Kapanma saati : 16,00 
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1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra vıe 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun1 tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporları (1 /109) 

13 . d . 1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Mîllî Savunma Bakainlığmea hazırlanan ve Kurucu Meclîse arzı Bakanlar Kurulunca 5 .4 .1961 
tarikimle kararlaştırılan «1111 numaralı Asikerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna bir geçici nıa'dde eklenmesine dair kanun tıas'arısı» gerekçesiyle birlikte ilişik »olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE ' 

İhtisas ve stajlarını yabancı memleketlerde ikmal eden yüksek tahsil mezunu gençlerimizden 
bâzılarının ihtisas ve stajlarını ikmal ettikten sonra dünya ilim âleminde heyecan yaratan ilmî 
araştırmalar yaptıkları, dünya matbuatına akseden neşriyat ile çalıştıkları müesseseler profesörle
rinden ve konsoloslulklarımızîdan intikal eden malûmattan anlaşılmaktadır. 

Dr. Naci Bor adında bir vatandaşımızın insan ömrünü uzaltaeak robot kalb üzerinde araştır
malar yapmakta olduğuna ait haberlere Amerikan matbuatı geniş yer vermekte, (The Atlanta 
Journal) adlı gazete Dr. Naci Bor'dan «ölüm yenmeye çalışan adam» diye bahsetmekte, (The At
lanta öonstituitdyor) adlı gazete «Kalbden ölüm 'kalkıyor» diye Dr. Naci Bor'un başarılarını öv
mektedir. Dr. Naci 'Bor'un araştırmaları daha birçok gazetelerde yer aldığı gibi bundan önce Hü
seyin Yılmaz adında bir Mzik Mühendisimizin cazibe 'kuvveti ve izafiyet nazariyeleri üzerindeki 
araştırmalarının ilim çevrelerinde heyecan yarattığı dünya matbuatına aksetmiş ve bu neşriyat 
günlerce devam etmiştir. 

Bu araştırana ve keşiflerin insanlık ve medeniyet âlemine sağlıyacağı ileri derecedeki faydalar
dan başka memleketimiz ve milletimiz lehinde propaganda mevzuu olacağı göz önünde tutula
rak bu gibilerin araştırma ve geliştirmelerinin yarıda kalmaması için askere celp ve şevklerinin 
geri bırakılması faydalı görülmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan mevzuata göre yüksek tahsil mezunlarından ihtisasta ve stajda bulu
nanların askere celp ve şevkleri, 32 yaşma kadar geri bırakılmaktadır. 

İhtisaslarını veya stajlarını ikmal ettikten sonra ilmî araştırmalarda bulunacak üstün kabili-
yeltli vatandaşlarımıza çalışmalarından bir netice alabilmelerini s&ğlamak için bunların askere celp 
ve şevklerinin 36 yaşma kadar geri bırakılması uygun görülmüş ve tasarı buna göre hazırlanmış
tır. Ancak, yurt dışında olduğu gibi ilerde yurt içinde de bu gibi ilmî araştırmalar yapacak olan
ların da bu kanundan faydalanabilmeleri için tasarıda bu ihtiyaca cevap verecek hükme de| yer 
verilmiştir. 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1466/1227 
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MilU Eğitim Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Temsilciler Meclisi 
Esas No. 1/109 

Karar No. 6 

19 . 4 . 1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra, ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelemede, tasan yerinde ve günün zarurî ihtiyaçlarını karşılıyacak mahiyette bulun
muş, ancak 1 nci madde, tereddütleri önleme bakımından ifade değişikliği ile yeniden kaleme alı
narak, tasarının diğer kısımları ise aynen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Cevdet Dıursunoğlu Reşat Tardu İlhan özdü M. Aktepe 

L. Engin O. Köprülü E. Soysal II. Tuncu 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. i/109 
Karar No. 14 

26 . IV . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 3f; nci maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonunun 1 9 . 4 . 1961 tarih ve, 6 karar sayılı 
mazbatasiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Millî Savunma Bakanlığı Temsilci
sinin iştirakiyle komisyonumuzda yapılan tetkik ve müzakere sonunda : 

Yapılan incelemede tasarının gerekçesinde ileri sürülen mütalâa yerinde ve günün zarurî ih-
tiyaçlarım karşılıyacak mahiyette bulunmuş, ancak birinci madde, tereddütleri önleme bakımın
dan Milli Eğitim Komisyonunun hazırladığı metin muvafık görülmekle beraber ilmî ve orijinal 
araştırmalarda bulunanların tevsikinin ne şekilde yapılacağı. hususunda bir kaydın bulunmadığı 
ve tatbikatta tevsikin ne suretle olacağı hakkında tereddütler doğabileceği göz önünde bulundu
rularak bu tevsikin (çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talebedilenler) cümlesinin fıkra
ya ilâvesi suretiyle değişiklik yapılarak komisyonumuzca fıkra yeniden yazılmıştır. 

Tasarının diğer kısımları ise aynen kabul edilmiştir. 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı. Bagkanvokili Sözcü Kâtip 
Zehm O'Kan Cemal Yıldırım Etem Boransü ' Rauf Gökçen 

Ahmet Akar Hüseyin Ataman 

Enver Sökmen 

Sadi Erdem 

Mehmet Şengün 

IJalim önalp 

( S. Sayısı : 43 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 35 nci mad
desine aşağıda yazılı (P) fık
rası eklenmiştir. 

«F) Yüksek tahsil mezunla
rından mesleklerine ait staj ve 
ihtisaslarını ikmâl ettikten son
ra yurt içinde veya yurt dışında 
dünya ilim âlemine ve medeni
yete faydalı olacak ilmî araştır
malarda bulundukları tevsik 
edilenlerin askere celp ve şevk
leri, Millî Savunma Bakanlığın
ca 36 yaşını dolduruncaya kadar 
ger i bı rakı 1 abilir.» 

MADDE 2. — 1111 sayılı As
kerlik Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinde yaptık
ları-ilmî araştırmalar sebebiyle 
dünya ilim âlemine ve medeni
yete faydalı oldukları tevsik edi
lenler bu kanımla eklenen (F) 
fıkrası hükmünden, faydalanır
lar.» 

MADDE 3." — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

5 . 4 . 1961 
Devlet Başkanı ve Başbakan « 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
F. özdiM 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU

NUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1111 sayılı Askerlik Kanunun 
35 nci maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna bir geçici madde ek

lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 35 nci mad
desine aşağıda yazılı (F) fıkrası 
eklenmiştir. 

«F) Yüksek öğrenim mezun
larından mesleklerine ait staj ve 
ihtisaslarını ikmâl ettikten son
ra, yurt içinde veya yurt dışın
da, çalıştıkları bilim dallarına 
dünya ölçüsünde bir yenilik ve
ya ilerleme getiren orijinal araş
tırmalarda bulundukları tevsik 
edilenlerin askere celp ve şevk
leri, Millî Savunma Bakanlı
ğınca 36 yaşını dolduruncaya 
kadar geri bırakılabilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci j 
maddesi aynen kabul edilmiş- ! 
tir. i 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. —< Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna bir geçici madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. -r- İ H I sayılı As
kerlik Kanununun 35 nci mad
desine aşağıda pazılı (F) fıkra
sı eklenmiştir. 

«F) Yüksek öğrenim mezun
larından mesleklerine ait staj ve 
ihtisaslarım ikmal ettikten son
ra, yurt içinde veya yurt dışın
da, çalıştıkları""-bilim dallarına 
dünya ölçüsünde bir yenilik ve
ya ilerleme, getiren orijinal araş
tırmalarda bulundukları; çalış
tıkları ilim müesşeselerinee tev
sik ve talebedilenlerin askere 
celp ve şevkleri, Millî Savuinma 
Bakanlığınca 36 yaşım doldu
runcaya kadar geri bırakılabi
lir.»' ! ':.: 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. . i 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir; 
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Devlet Bakanı 
S. Ulay • 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

. E. Tüzemen 
Millî Savunma Bakanı 

M. Ajankuş 
içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper 

Maliye Bakam 
K. Kurda§ 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakthç 

Bayındırlık Bakam 
M. Gökdoğalı 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

••"••Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Güm. ve Tekel Bakam 
F. A§kw 

Tarım Bakanı 
0. Tosun 

Ulaştırma Bakam 
Orhan Mersinli 
Çalışma Bakam 

C. Talaş 
Sanayi Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Bn. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

İmar ve Îs4kân Bakanı 
.. E. örn! 
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