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1. — O-EÇEN Tî 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Maliye eski Bakanı ve Temsilciler Meclisi 
Üyesi Ekrem Alican'm görevinden doğan bir 
işten dolayı Meclis soruşturması açılması gere
kip gerekmediği hakkındaki Adalet Komisyo
nu raporu üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, soruşturma açılmasına mahal olmadığı
na dair komisyon raporu kafbul olundu. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kadri Kaplan 

2. — GELEN 

Raporlar 
1. — - Millî BirlÜk Komitesi Üyesi Selâhattin 

özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ferruh Gü-
veiu'in, 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun 16 ncı maddesi II nci fıkrasına 
bir bent ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/39) (Gündeme) 

2. — Millî Birlifk Komitesi Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ab-
dülkadir Okyay'm, 4273 sayılı Subaylar heyeti-

. ne mahsus terfi Kanununun 11 nci maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/44) (Gündeme) 

3. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi 
Gürsoytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı 
kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (2/57) (Gündeme) 

4. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (1/198) (Gündeme) 

5. ••-- Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami Kü
çük ve bir arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üye
si Reşat Tardıı ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı As
kerlik mükellefiyeti Kanununun 5 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (2/36) 
(Gündeme) 

tANAK ÖZETt 

ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'in, 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tefclifi gö
rüşüldü ve Temsilciler Meclisince kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde bu
lunmadığından 1 Eylül 1961 Cuma günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Baş'kanvekili Kâtip Kâtip 

îhrahim Senil Oktay Ek§i Şahap Kitapçı 
i 

KÂĞITLAR 

6. — Temsilciler Meclisi üyesi Muhittin 
Gürün'ün dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/150) 

7. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve bir arkadaşı ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Alev Coçkun ve bir arkadaşının, Gazian
teb'in Kilis kazasından Mehmetoğlu 1937 do
ğumlu Hüseyin Onur'a vatani hizmet tertibin
den. maaş bağlanmasına dair kanun teklifi ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon rapora (2/49) (Gündeme) 

8. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ile Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi Ya
vuz' ve Orhan öztrak'm, Birinci Dünya ve İs
tiklâl savaşlarına iştirak eden îbrahimoğlu Nuri 
Bulman'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifi ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
pora (2/52) (Gündeme) 

9. — Nedim Küçüközpolat'm babası Abdül-
kerim Küçüközpolat ra vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve 
Malîye Komisyonu ile Kurucu 'Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/136) (Gündeme) 

10. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağh 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekikep Karma Komis
yon raporları (1/175) (Gündeme) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsilciler Meclîsi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: 2/57 
Karar No: 26 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Birlik Komitesi Üyesi Supihi Gürsoytrak ile Temsilciler (Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'in 4273 sa

yılı Subaylar Heyetine maîhsus Terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 
ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi komisyonu
muzca tetkik ve müzakere edildi : 

Ordudaki bir adaletsizliğin .giderilmesi gayesini istihdaf eden işbu kanun teklifinin .gerekçe ve 
metni komisyonumuzca da muvafık mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Y. Sözcü Kâtip Üye Üye 
Ethem Boransü. Rauf Gökçen Ahmet Akar Sadi Erdem 

Üye 
Abdülkadir Okyay 

Üye 
Halim Önalp 

Üye 
Mehmet Şengün 

M. B. K. ÜYESİ SUPHİ GÜRSOYTRAK VE 
TEMSİLCİLER MECLÎSİ ÜYESİ RAUF 

GÖKÇEN'İN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi 
Kanununun 5611, 6557 ve 7417 saydı kanun
larla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 
sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine 
aşağıdaki (h) fıkrası ve aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir : 

h) Bu kanunun birinci bendinde yazılı 
rütbelerde fiilî olarak en az bulunacakları sü
reyi gösteren kısmında mevcut Havada tâbi
rine Kara Ordusu pilotları ile Harita Hava 
seyrüsefer subayları dâhildir. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinden önce, Kara Ordusu pilotluğu ile Harita 

Hava seyrüsefer hizmeti yapmış ve halen or
duda muvazzaf olarak bulunanlar, geçmiş 
rütbelerinde en az bulunacakları süreyi fiilen 
uçucu olarak tamamlamış olanlar noksan bek
leme müddetinden istifade ettirilirler. Buna 
göre son rütbe naspları düzeltilir. 

Ancak bu düzeltmeden dolayı maaş farkı 
verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

( a Sayısı; 94 ) 





B I R Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 
KATİPLER : Oktay Ekşi, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı vardır. 

Yarınki Cumartesi günü saat 10 da Temsil
ciler Meclisi, 3 Eylül 1961 Pazar günü saat on-

4. — BAŞKANLIĞIN Gl 

1.1— Vyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/154) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığın sunuşları 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı saym üyelerin hizaların

da gösterilen müddetlele izinleri Başkanlık Di
vanının 31 Ağustos 1961 tarihli toplantısında 
ikararlaştirılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Kâzım Orbay 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

Mukbil Gökdoğan, 10 gün, mazeretine bina-

5. — GÖRÜŞ 

S. — Mülî Birlik Komitesi "üyesi Suphi Gür-
soytrak üe Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gök-
çen'in, 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus ter
fi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanun
larla muaddel 10 ucu maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine tyair fyanun 
teklifi ve Mülî Savunma Komisyonu raporu 
(2/571 

da da Kurucu Meclis toplanacaktır. Pazar günkü 
toplantıda Yüksek Meclisin tatile girmesi husu
su da görüşülecektir. Bu itibarla her iki toplan
tıda yeter sayı sağlanabilmesi için sayın üyelerin 
Ankara'dan ayrıknamalarını Başkanlık Divanı 
Rica etmektedir. 

*EN İŞLER 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının bir 
yazısı vardır. Okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi Gürsoytrak 

ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'in, 
4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanu-

BL KURULA SUNUŞLARI 
en, 28 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

Hamdi Orhon, 7 gün, hastalığına binaen, 28 
Ağustos 1961 tarihinden itibaren . 

(BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Mukbil Gökdoğan, 10 gün, mazeretine bina
en, 28 Ağustos 1961 tarihinden* itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hamdi Orhon, 7 gün, hastalığına binaen, 28 
Ağustos 196il tarihinden itibaren 

[BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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na bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifine ait raporumuzun gündeme alınarak 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı Y. 
Eteni Boransü 

(BAŞKAN — Efendim, bu tasarı dağıtılmış
tır. Ancak aradan 48 saat geçmediği için günde
me alınması Yüksek Meclisin tasvibine bağlıdır. 

Tasarının gündeme alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Millî Savunma 
Bakanı burada mı? (Yok, sesleri) 

Efendim, Millî Savunma Bakanı hazır (bulun
mamaktadır. Talika mahal kalmaması için, Millî 
Savunma Bakanına haber vermek üzere Toplan
tıya, 15,45 e kadar, ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli ibrahim Senil 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Efendim 
Millî Savunma Bakanı gelmemiştir. Binaenaleyh, 
bir defaya mahsus olmak üzere tasarının görü
şülmesi gelecek toplantıya bırakılmıştır. Bun

dan sonraki iki tasarıda da durum aynıdır. Bu 
sebeple yarın saat 10 da toplanılmak üzere Otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati ; 16,05 

...... 
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Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi GUrsoytrak ile Tem
silciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'in, 4273 sayılı Su
baylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 nuncu maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (2/57) 

29 . 8 . 1961 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 neu maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifimizi gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Temsilciler Meclisi Üyesi 
Suphi Gürsoytrdk . Rauf Gökçen 

Kara ordusu uçucularının da 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesine dair kanun teklifine ait gerekçe 

Kara Kuvvetlerinin sevk ve idaresinde havadan keşif, gözetleme, harita ve hava fotoğrafçılığı, 
atış tanzimi ve irtibat hürmetlerine duyulan ihtiyaç izahtan varestedir. Modern sevk ve idare 
prensiplerini tafcbika çalışan Kara Kuvvetlerimiz, bu prensiplerin icabı olan ve yukarda hulâsa edi
len hizmetlerin ifası için Hava Kuvvetlerimizle sıkı bir iş birliği kurmuş ve 1948 senesine kadar 
olan uzun.-bir müddet Hava Kuvvetlerimizin bu hususta sağladığı destekten faydalanmıştır. 

Zamanımızda Hava Kuvvetlerinde jet devrine girmiş olması bu uçaklarla keşif, gözetleme, irti
bat ve ağır silâhla atış tanzimlerinin Hava Kuvvetleri tarafından ifasını imkânsız hale getirmiştir. 
Sürat faktörünün teferruat aleyhine inkişafı, jetlere ait teknik hizmetler ve tesislerin cepheden 
uzakta tutulmak mecburiyeti, vurucu bir kuvveti mümkün olduğu kadar asli görevinde kullanmak 
arzusu, modern havacılığın devletlere yüklediği malî külfetler Hava Kuvvetlerinin asli vazifeleri dı
şında kalan hizmetler için daha ekonomik uçakların kullanılmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu mülâhazalar ve çok lüzumlu olan kumandan - pilot irtibatının temini ve kumandanın lüzum
lu gördüğü hizmetlere süratle tevcihi mümkün, münhasıran Kara Kuvvetleri hizmetlerinde kullanıl
maya elverişli vasıtalara malik olmak arzusu Kara Ordusu Havacılığının ihdasına sebebolmuş, 1948 
yılında Türkiye'de Kara Ordusu Havacılığı hizmete sokulmuştur. 

Uçmakta olan bir hava vasıtasını bilfiil kullanan personele pilot tâbir edildiği malûmdur. Kim
lere pilot deneceği ise 5950 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belirtilmiş «Hava okullarını ve kurs
larım bitirip diploma alan personelin» uçucu sayılacağı tasrih edilmiştir. Aynı maddenin (a) ve (b) 
fıkraları uçucuları pilot ve pilot olmıyan uçucu şeklinde bîr tefrika tâ'bi tutarken (a) fıkrasının 
1 nci ve 2 nci bendleıinde Hava ve Kara Kuvvetleri pilotları bahis konusu edilmiştir. Bilâhara 
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6725 sayılı Jet uçuş hizmetleri tazminat Kanunu mezkûr 1 nci bentteki Hava Kuvvetleri pilotla
rını jet ve pervaneli uçak pilotu olarak bir ayırıma tâbi tutmuş ve pervaneli uçak pilotlarını Kara 
Ordusu pilotları ile birlikte 5950 sayılı Kanunun şümulü içinde bırakmıştır. 

Her ne kadar Kara ve Hava Kuvvetlerinin pervaneli uçak pilotları 7345 sayılı Kanunla aynı ve 
jet pilotları 6725 sayılı Kanunla ayrı bir statüye tâbi iseler de bâzı rütbelere ait bekleme müddet 
lerinde Hava Kuvvetlerinin pervaneli uçak pilotları ve hava seyrüsefer subayları ile jet uçak pi
lotları ayni, Kara Ordusu uçucuları (Pilot ve harita hava seyrüsefer subayları) ayrı işleme tâbi 
olmaktadırlar. Bu fark 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun muaddel 10 ncu 
maddesinin metninde kullanılan havada, tâbirinin tatbikimden doğmaktadır. 

Esasen 4273 sayılı Kanunun neşri tarihinde uçuş hizmetleri münhasıran Hava Kuvvetlerine 
aidolduğundan kanunda bu tâbir kullanılmıştır. 1948 den beri Kara Kuvvetlerinde de uçuş hiz
metleri ifa edilmekte olup yakın bir gelecekte Deniz Kuvvetlerinde de bu branş ihdas edilecek
tir. 

Kanundaki havada, tâbirinin Hava Kuvvetleri personelinin tamamını değil, münhasıran uçucu 
statüsünü haiz personeli istihdaf ettiği tatbikattan da anlaşılmaktadır. Bu bakımdan maddedeki 
havada tâbirini uçuculara müteveccih bir mânada anlamak zarureti açıktır. Buna göre 7345 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında tarif edilen Kara ve Hava Kuvvetleri uçucu
larının 4273 sayılı Kanunun muaddel 10 ncu maddesindeki Havada, tabiriyle kasdedilen personel 
olarak birlikte mütalâa edilmesi zaruridir. Çünkü : 

a) 5611 sayılı Kanunla havada, tâbiri, havada uçucu subayların faızla yıpranmaya -mâruz kal
malarından dolayı vaz'edilmiştir. 

b) Kara Ordusu uçucuları da aynı uçuş şartlarında, aynı yıpranmaya mâruz kalmaktadırlar. 
Bunların da 4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı noksan beklemeden Hava Kuvvetle
rindeki uçucu emsalleri gibi istifade etmeleri eşit veya benzeri hizmetlere eşit hakların tanmma.sı 
bakımından hak ve adalete uygundur. 

c) Bu noksan beklemenin 1948 den bu yan& aynı şartlan haiz bütün Kara Ordusu uçucuları
na tatbik edilmesi icabetmektedir. 

Kara ve Hava Kuvvetlerimizin uçucuları arasında 4273 sayılı Terfi Kanununun muaddel 10 
ncu maddesinin tatbikinden doğan adaletsizlik hariç, uçucular için tedvin edilen diğer kanunla
rımızda eşitlik sağlanmış bulunmaktadır. 

4273 sayılı Kanunun muaddel 10 ncu maddesine Kara Ordusu uçucuları (Pilot ve harita hava 
seyrüsefer subayları) nın tenzilâtlı sürelerden istifadelerini temin için bir hü'küm konulmasına dair, 
sevk edilen bu kanun teklifinin kabulü halinde Kara Kuvvetleri uçucularına 12 »seneden beri 
beklemekte oldukları bir hakkı tanımak mümkün olacaktır. 

Yukarda mâruz esbaba binaen kabulü ile senelerden beri süregelen bir adaletsizliği]?, gideri! 
miş, İnkılâbımızın ordumuzda gerçekleştirmek istediği gayelerden biri tahakkuk etmiş buluna
caktır, 

(S. Sayısı: U) 


