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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Eifat Öztürkçine, hasta işçi
lerin tedavilerindeki gecikmeler ve bu durumun 
tevlidettiği neticelere temasla Çalışma Bakan
lığının yakın alâkasını istedi. 

Diyarkakır Üyesi ihsan Hamit TigrcPin 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonundan istifası 
okundu, bilgi edinildi. 

Urfa Üyesi Vasfi Gerger'e izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ile 
idari bürolarjnm mevcut büyük ve küçük bina
da yerleşebilirle imkânlarını teferruatlı olarak 
incelemek ve sonradan nihai karara varabilmek 
için bir Alt Komisyon seçilmesine, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
18 . 1 . 1966 tarihli toplantısında almış olduğu 
«Kanunların Cumhuriyet Senatosunda görüşme 
sürelerinin, komisyonların Başkanlık Divanları
nın seçilmesinden sonra işlemesine dair 7 sayılı 
kararın» kabulüne dair Danışma Kurulunun 
24 . 2 . 1966 tarihli kararı okundu ve kabul edil
di. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneşin genel, özel ve 
teknik öğretim konulariyle, kültür, din, beden, 

Yazılı sorular 
i. —• Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 

Üyesi M. Yılmaz İnceoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğünce verilen çeşitli 
kredilere dair, yazılı soru önergesi Ticaret Ba-

1. — Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanun
la ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/81; Cumhu
riyet Senatosu 1/649) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo 
ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 

halk eğitimi; özel okullar ile bakanlıklarla üni
versiteler arasında işbirliği ve koordinasyon 
konuları üzerinde bilgi edinmek maksadiyle 
Cumhuriyet Senatosu araştırması açılması ve 
İçtüzüğün 133 - 138 nci maddelerine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi okundu ve Başkanlıkça iki birleşim sonraki 
gündeme alınacağı bildirildi. 

Sayıştay kanunu teklifinin görüşülmesi biti
rilerek tümü kabul olundu. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 6798 sayılı 
Kanunla muaddel 71 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk kal
madığı anlaşıldığından 1 Mart 1966 Salı 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
saat 20,15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Kadri Kaplan Ömer Ucusal 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

kanlığına gönderilmiştir. (7/254) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup

hi Batur'un; servet transferlerine dair yazılı so
ru önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/255) 

Meclisince kabul edilen metni (Millet Meclisi 
1/122; Cumhuriyet Senatosu 1/650) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 

3. — Türk Cilâhlı Kuvvetleri Personel kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/805; Cumhuriyet Senato
su 1/609) (S. Sayısı : 770) 

SOEULAE 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B I E I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Elli ikinci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER 

1. —• İstanbul Üyesi Mebrure Absoley; öğret
menlere yapılan çirkin muamele ve neşriyatın 
önlenmesi yolunda Hükümetçe gerekli tedbirle
rin alınması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley gündem dışı, 
öğretmenler hakkında bir konuşma istiyorlar. 
Sayın Aksoley nedir efendim öğretmenler hak
kında konuşmak istediğiniz. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Efen
dim öğretmenlere yapılan tahkirler ve tecavüz
ler hakkında. 

BAŞKAN — Üç dakika denişsiniz, üç da
kika olmak şartı ile söz veriyorum; buyurun. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın Senatörler, hiçbir arka niyet 
sahibi olmadığıma, bu konuşmam] sırf memle
ketin selâmeti içlin yaptığıma inanmanızı istir
ham ederek sözlerime başlıyorum. 

Gelecek nesilleri yetiştirmek gibi önemli 
bir görevi üzerine alınış bulunan öğretmenleri
mizin zaman zaman döğüklüklcriui, yaralandık
larını, öldürüldüklerini; kara, yeşil ve kızıl 
kuvvete karşı mücadele eden bu devrimci irfan 
ordusu fedailerine ağız dolusu küfredildiğini, 
haklarımda gazete ve dergilerde müstehcen yazı-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türk - Cezayir Dostluk Grupu kurul
masına dair, adı geçen Grup Müteşebbis Heyeti 
Başkan lığı tezkeresi, 

BAŞKAN — Dostluk grupu kurulması hak
kında bir yazı vardır okutuyorum. 

VE SÖYLEVLER 

lar yazıldığını esefle ve büyük üzüntü ile oku
yoruz. Bu olaya; gericiliğin müsait bir zemin 
üzerinde, hergün bir az daha yayılmak istida
dını gösterdiğinin bir işareti salıyoruz. Adalet 
Partisi iktidarı, hu gidişin önüme geçmek için, 
müessir tedbirler almazsa; bugünkü münferit 
hâdiselerin bütün memleket sathına yayılmasın
dan kübilây hâdisesinde olduğu gibi kanlı hâ
diselerin meydana gelmesinden ve Adalet Par
tisi iktidarının da tarihî büyük bir mesuliyet 
altına girmesinden cidden endişe duyuyoruz. 

Aziz arkadaşlarını, Yüce Atatürk'ün göster
diği yoldan yürümezsek, Atatürk devrimlerini 
can ve gönülden benimsemez ve tatbik etmezsek 
Atatürk devrimlerinden taviz vermekten vaz 
geçmezsek büyük vatan şairi Namık Kemal'in: 
«Ölürsem görmeden millette ümidettiğim feyzi 
Yazılsın şeriki kabrime vatan mahzun, ben mah
zun» 
mısraını daha çok uzun yıllar tekrarlamak 
bedbahtlığımda kalacağız. 

Sayın arkadaşlarım; Bu gündem dışı konuş
mamı Adalet Partisini büyük bir samimiyetle 
uyarmak maksadiyle yapmış bulunuyorum. Yü
ce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (Sağdan 
alkışlar). 

JENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cnmihnniyet Senatosu Başkanlığına 
Kurucu üyelerinin isim listesi ilişikte sunu

lan Türk Cezayir Dostluk Grupu hakkında 
24 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Yasama Meclis
lerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesiyle 
ilgili kanunun geçici maddesi delaletiyle ve 

— 455 — 



C. Senatosu B : 52 1 . 3 . 1966 O : 1 

4 ncü maddesi uyarınca Millet Meclisi ve Guıııı-
huriyet Senatosunca karar alınması gerekmek
te ddr. 

Keyfiyeti yüksek tasviplerinize arz ederim. 
Türk - Cezayir Dostluk 

Grupu Müteşebbis 
Heyet Başkanı 
Kasım Gülek 

BAŞKAN — Türk - Cazair Dostluk grup
ları kurulması hakkımdaki yazı okunmuştur 
eki listeyi okuyoruz. 

Türk - Cezayir Dostluk Grupu Müteşebbis 
Heyeti 

Müteeşjbbis Heyet Başkanı : (Kasım Gülek) 
Adana Milletvekili 
Üye : (Erol Yılmaz Akçal) Bize Milletvekili 

» : (Celâl Sungur) Yozgat Milletvekili) 
» : (Arif Ertunga) İzmir Milletvekili 
» : (Hasan Aksay) Adana Milletvekili 
» : (Ahmet Çakmak) Bolu Milletvekili 
» : (A. Hikmet Güner) Kırklareli Milletvekili 
» : (Necip Seyhan) Hakkâri Senatörü 
» : (Ömer Öztürkmen) Bursa Milletvekili 
» : (Ahmet Mustafaoğlu) Erzurum Milletve. 
» : (Hami Tezkan) Bolu Milletvekili 
» : (H. Fehmi Boztepe) Antalya Milletvekili 
» : (Hasan Akçalıoğlu) Antalya Milletvekili 
» : (Necati Kalaycı) Konya Milletvekili 
» : (Mehmet Ersoy) Kütahya Milletvekili 
» : (Mevlût Yılmaz) Balıkesir Milletvekili 
» : (Önol Sakar) Manisa Milletvekili 
» : (Mehmet Göbekli) Afyon Milletvekili 
» : (Kaya Özdemir) İstanbul Milletvekili 
» : (Aslan Topçuibaşı) Çorum Milletvekili 
» : (Kasım Önadım) Bursa Milletvekili 
» : (Cemal Külâhlı) Bursa Milletvekili 
» : (İ. Hakkı Yıldırım) Erzurum Milletvekili 
» : (Barlas Küntay) Bursa Milletvekili 
» : (A. İhsan Ulubahşi) Afyon Milletvekili 
» : (Ahmet Atagün) Kırklareli Milletvekili 
» : (A. Nihat Akay) Çanakkale Milletvekili 

BAŞKAN — Gerekli kanunların icabettirdi-
ği işlemler yapılmış, müteşebbis heyet yazısı 
okunmuş bulunmaktadır. Sayın üyeler tasvibe-
derlerse dostluk grupu kurulmuş olur. 

MEHMET ALİ DEMİB (Tunceli) 
tiyorum. 

Söz is-

MEHMET HAZEB (Kars) 
tiyorum. 

Ben de söz is-

BAŞKAN -— Oylama sırasındayız. Türk - Ce
zayir Dostluk Grupu kurulması hakkındaki öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar. Kabul etmiyenler ayağa 
kalksınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Zerin T üzün'ün; Millî Eğitiî)i Bakanlığında ya
pılan nakil ve tâyinler, Devlet Memurları Kanu
nunun uygulanmasındaki aksaklıklar ve teknik 
öğretimin gelişmesini kısıtlayıcı Bakanlık tasar
rufları hakkında Cumhuriyet Senatosu araştırıl
ması açılmasına dair önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu soruştur
ması açılmasını istiyen bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir milletin temelinden sağlam bir gelişme 

düzeni içine girmesinde en önemli rolü oynıya-
cak olan eğitim konusunda, belirli prensiplere 
dayanan, huzurlu bir çalışmanın lüzumu mey
dandadır. 

Ancak, son zamanlarda Millî Eğitim Bakan
lığının, merkez ve taşra teşkilâtında yapılmakta 
bulunan geniş çaptaki nakil ve tâyinler; Perso
nel Kanununun öğretmen ve idarecilere tatbik 
tarzı; teknik öğretimin gelişmesini kısıtlayıcı ve 
hızını kesici olarak nitelendirilen bâzı bakanlık 
tasarrufları; eğitim ailesi arasında belirli bir hu
zursuzluğun doğmasına sebebolmuştur. 

Bu itibarla ilişikte açıklanan konular hak
kında bilgi edinmek maksadiyle ve İçtüzüğün 
133 - 138, maddelerine istinaden bir Senato araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

Araştırma yapılması istenen konular, 
1. Millî Eğitim Bakanlığında yapılmakta 

bulunan geniş çaptaki nakil ve tâyinlerin mahi
yeti. 

2. Personel Kanununun öğretmen ve idare
cilerle ilgili uygulamasında meydana çıkan ak
saklıkların mahiyeti. 

3. Teknik öğretimin gelişmesini kısıtlayıcı 
nitelikte görülen son Bakanlık tasarrufu ve getir
diği huzursuzluğun mahiyeti. 
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BAŞKAN — Gecen birleşimde Saym Meh
met Özgüneş'in aşağı - yukarı aynı anlamları 
kapsıyan, fakat gerek gerekçe kısmında ge
rekse Araştırma Komisyonunun teşkili husu
sunda bâzı aykırılkları da bulunan bir öner
gesini okumuştuk. İçtüzüğümüze göre burada 
okunmasını mütaaakıp iki birleşim sonra 
araştırma açılıp açılmaması, yani komisyon
ların kurulup kurulmaması oylarınıza arz edi
lir. Şimdi Sayın özgüneş'in önergesi bu du
rum muvacehesinde önümüzdeki Perşembe gü
nü; eğer aynı usulü tatbik edersek Saym 

Tüzün'ün önergesi ise haftaya Salı günü asa
sı - yukarı aynı konularda araştırma için ge
rekli görüşmeler burada açılacaktır. Eğer 
Yüksek Heyetiniz izin verirse 132 nei mad
dedeki iki birleşim mecburiyetini oylarınıza 
arz etmek mecburiyeti kalkar, bu sebeple Sa
yın özgüneş'in önergesiyle beraber Sayın 
Tüzün'ün önergesi de önümüzdeki Perşembe 
günü işleme tabi kılınır. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Bir birleşim sonra 
yani Perşembe günü işleme tabi tutulacaktır. 

5.— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Berosnel Ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/805, Cumhuriyet Sena
tosu 1/609) (S. Sayısı : 700) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili önergeler var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuzca incelenmesi Yüce Heye

tinizce kararlaştırılmış bulunan «Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu» tasarısının ince
lenmesi tamamlanmış ve basılan metin 770 S. 
sayısı ile sayın üyelere 24 Şubat 1966 tari
hinde dağıtılmıştır. 

Tasarının Millet Meclisi tarafından kabul 
edilen şekli ile kanunlaşma müddeti nihayete 
ereceğinden öncelik ve ivedilikle ve gündemde 
bulunan bütn işlere takdimen Genel Kurulda 
müzakere edilmesini, 

Ayrıca müzakerenin tasarının tümü üzerin
de yapılmasını ve sayın üyeler tarafından 
önerge verilen maddelerin ayrı ayrı oylanıp, 
diğer maddelerin tümü olarak oylanmasını 
tensip ve takdirlerinize arz ederim. 

1 Mart 1966 
Geçici Komisyon 

Başkanı 
İçel 

öavilt Tevfik Okyayuz 

(1) 770 S. Sayılı basmayazı tutanağın somın-
adır. 

BAŞKAN İkinci önergeyi de okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Fehmi Alpaslan'ın gündem dışı ko

nuşma isteği üzerine Riyasetçe; 
Anayasa Mahkemesine üye seçimi mevzuun

da yeniden müracaata imkân verilmesi için Se
nato Başkanlığına müracaat vâki olduğu Baş
kanlık Divanmnm meseleyi tetkik ve bir 
karara bağladıktan sonra Genel Kurula inti
kal ettireceği ve bu sebeple Saym Alpas
lan'ın konu üzerinde durmaması istenmiştir. 

Bu sebeple, ivedilikle görüşülmesi mukar
rer olan Anayasa Mahkemesine üye seçimini 
düzenliyen İçtüzük 114 ncü maddesinin ta
dili takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Osman Gümüş oğlu 

BAŞKAN — Gündemle ilgili iki önerge
den biri Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nun tasarısının diğer bütün işlerden önce gö
rüşülmesi, diğer takrir de Yüksek Hâkimler 
Kurulu ile ilgili komisyon raporunun bura
da görüşlümesine aittir ve diğer bütün işler
den önce görüşülmesi istenmektedir. Bu iki 
önergeyi oya koymadan önce Başkanlık, gün
demde bulunan sözlü soruların, muayyen bir 
müddet görülşüldükten sonra gündemle ilgili 
bu iki önergenin oylanmasına gidilmesi husu
sunu oylarınıza arz etmek ister. Sebep; Cum
huriyet Senatosu Kasımdan bu yana çalış
maları sırasında Hükümeti murakabe ile ilgili 
bulunan soru müessesesini bir türlü işlete-
memiştir. Eğer Yüksek Heyetiniz izin ve-
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rirse s'aym üyelerin bu haklarını kullanmala
rına imkân vermek üzere saat 17 ye kadar 
soruların görüşülmesini, saat 17 den sonra bu 
önergelerde kabul edeceğiniz şekle göre gün
deme gidilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Teklifiniz hak

kında. Sözlü soruların daha evvel konuşul
maması hakmda, 

BAŞKAN — Sözlü soruların önce görüşül
memesi hususunda. Buyurun. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, sivil Personel Ka
nunu çıkmış fakat Askerî Personel Kanunu her 
nedense, her nasılsa gecikmiş bulunmaktadır. Ka
nunun kat sayılarının bugün veya yarın, veya 
ne zaman tesbit edileceği malûm değildir. Fa
kat bunun daha evvel konuşulması ve hazırlan
ması ve çıkarılması lâzımdır. 
Sayın Başkanın teklifi, Senatonun Hükümeti 

murakabeden mahrum kaldığı esbabı mucibesi 
üzerinde durmak lâzımgelirse, sözlü sorular her 
ne kadar Hükümeti murakabe yolu ise de gün
demde yer alanların Hükümetin hakikaten iç ve
ya dış işlerini ehemmiyetli olarak murakabe ede
cek bir mahiyette bulunmadığına göre, evvelâ 
kanunların müzakeresine düzen verecek olan Hü
kümetin teklifine ve bilhassa personel işine, istih
dam işine önem verilmesi lâzımdır. Bu sebeple
dir ki; Personel Kanununun her şeyden önce ve 
ivedilikle konuşulmasının ve bu meselenin hallin
den sonra diğer hususlara geçilmesini, hattâ di
ğer İçtüzüğe dahi tekaddüm etmek suretiyle ko
nuşulmasının karara bağlanmasını; binaenaleyh, 
Başkanlığın sözlü sorulara geçilmesi hakkındaki 
teklifinin reddini hürmetlerimle sizden rica ede
rim. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Zatıâlini-
zin tutumu hakkında bir soru sormama müsaade 
buyurulur mu? 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÛTF1 TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 

Başkanlık Divanı, gündemi tanzim etmek sure
tiyle, iradesini izhar etmiştir. Bu sayın üyelere 
dağıtılmıştır. Sayın üyeler Başkanlık Divanın

da, çok muhterem zatiâlinizin fikirleri karşısın
da önerge takdim etmişlerdir. Bu önergeleri ümi-
dederim ki, doğrudan doğruya oya vaz'etmeniz 
iktiza ederdi. Halbuki, muhterem zatıâliniz, bu 
arada yeni irade izharında bulunuyorsunuz ve 
Başkanlık Divanının almış olduğu kararın dışın
da, doğrudan doğruya elde mevcudolanı oya koy
mamakta ve şarta bağlı olarak oya koymaya te
vessül ediyorsunuz. Bendeniz de bugün iktisabe-
dilmediği, İçtüzükte buna mesağ olmadığı kana
atindeyim. Aydınlatmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Gündem Başkanlık Divanı ta
rafından tanzim edilir. İşte bu sebepledir ki, 
Başkanlık İçtüzüğe göre sıra ile nizamlamaya 
mecbur olduğu gündemde değişiklik nasıl bir 
önerge ile istenebiliyorsa Umumi Heyetin şevki 
idaresiyle mükellef olan ve Cumhuriyet Senato
sunun yasama ve diğer faaliyetlerinde çeşitli 
görüşleri telif etmekle görevli bulunan Başkan
lık Cumhuriyet Senatosunun aylardan beri sual 
müessesesinin işletilememesini düşünerek Umumi 
Heyete bu hususlarda takdir hakkrıı kullanma
sını talebetmektedir. Umumi Heyet isterse saat 
17,00 ye kadar soruların görüşülmesine karar 
verir. Umumi Heyet isterse, hayır bunu kabul 
etmiyorum der ve gündemde yine değişiklik yap
mayı istiyen önergeleri Başkanlık o zaman oy
lamaya mecburdur. Başkanlığın tutumu gele
neklere ve İçtüzüğe uygundur. Bu sebeple ben 
bir müzakere açtmıyacağım. Sadece Başkanlık bu 
hususları oylarınıza sunacaktır. 

LÛTF1 TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan... 

BAŞKAN — Başkanlık dinledi sizi, karşılıklı 
sual cevap yok. 

LÛTFl TOKOĞLU (Kocaeli) — Zatıâliniz 
her hâdiseyi kanuna istinadettirir. Geçmişteki 
teamülün tarih ve numarasını lütfederseniz. Ba
na da bu tutumunuzun teamülde mevcudolan nu
munesini ve İçtüzükte mevcudolan hükmünü be
yan etmenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — İçtüzükte Başkanlık herhan
gi bir talepte ve gündem ile ilgili meselelerin 
görüşülmesi bakımından bir yasaklama ile kar
şı karşıya değildir. Bu sebepledir ki, Başkanlık 
Umumi Heyetin hakkını kullanacak bir talepte 
bulunma hakkını haizdir. Bu hakkını kullanıyor. 
Umumi Heyet hakemliğini yapacaktır. Saat 17 ye 
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kadar sözlü soruların görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. .Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir, efendim. Şimdi, iki 
önerge vardır. 

LÛTFI TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim 
bu bir teamül olacaktır. Bu sebeple bir müzakere 
açılması iktiza eder. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyorum efendim. 
önergeleri okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Başkanı C. Tevfik Okya-
yuz'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergede iki hususu... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben önerge

nin aleyhinde söz istedim, daha önce. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Söz 

istemiştim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben öner

genin aleyhinde istemiştim, Saym Demir üzerin
de istemişti. 

BAŞKAN — Sayın özden ben tesbit edeme
miştim Saym Kudret Bayhan'ıa hanginizin daha 
önce söz aldığınızı sordum. Saym Bayhan daha 
önce Sayın Mehmet Ali Demir'in söz aldığını söy
lediler. Bu sebeple Saym Demir'e söz veriyo
rum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu sefer de
ğil, mütalâanızdan evvel, önerge okunduktan 
sonra ben söz istedim. 

BAŞKAN — Tesbit edemedim, bu bakımdan 
Demir'e verdim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar; ben hakikaten 
uzun bir etütten sonra Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun biran evvel çıkarılmasını 
can ve gönülden arzulıyan bir kimseyim. Zira 
bu kanun, zannedersem, ayın sekizinde müddeti
ni doldurmaktadır. Yalnız muhterem arkadaş
larım; bundan evvel bir Personel Kanunu çık
mıştı. O kanun da çıkarılırken hatırlarsınız 
Parlâmentonun tatiline getirilmiş ve o kadar ki, 
ancak ve ancak hangi maddenin değiştirilmesi 
isteniyorsa saym senatörler o madde üzerinde 
takrir verip; sadece o maddenin görüşülmesi ka
rarlaştırılmıştı. Hattâ ve hattâ o kadar bir ka
yıt konuldu ki, takriri verenler ancak o madde 
üzerinde fikirlerini beyan edecekler diğerleri, 
takrirde imzası bulunmıyanlar o madde üzerinde 
hiçbir fikir beyan etmiyeceklerdi ve böylelikle 
bir jet sürati ile çıkarılan o Personel Kanunu, 

bugün memur zümresini memnuniyete değil bi
lâkis üzüntüye sevk etmiştir. Görüyorum ki, 
bu kanunda da aynı şey vardır. Çıkarılsın, ive
dilikle ve öncelikle görüşülsün, fakat her madde
si ayrı ayrı görüşülsün. Her hangi bir arkadaş 
bir fikir ileri sürerken belki, arkadaşın fikrine 
karşı bir fikir mevcuttur. Bizi tenvir eder. 
Onun da fikri dinlenmek suretiyle, müsaade bu
yurun da bundan evvel çıkarılan ve bütün me
mur zümresini, (A) smdan (Z) sine kadar, o Per
sonel Kanununu tetkik eden bir arkadaşın dedi
ği gibi, Hükümette bulunan muhterem bir ba
kanın dediği gibi, bunu yırtıp atıp yeniden bir 
Personel Kanunu hazırlama durumuna nerede 
isek geldik, dediler. Müsaade buyurun da ko
misyon tetkik etmiştir, komisyonun fikirleri hür
mete lâyıktır. Fakat biz de her madde için ay
rı ayrı her madde için verilen takrirler, ister 
verilir ister verilmez, her maddede ayrı ayrı 
görüşülsün, okunsun ve o maddeler üzerinde 
belki bâzı arkadaşların hatırlarına bir şeyler 
gelir. O madde üzerinde verilen takrirler de gö
rüşülsün, tetkik edilsin, ondan sonra bu kanun 
neticelensin. Arkadaşların verdikleri takrirlere 
iltifat edilsin. Bundan evvel bu şekilde çıkarılan 
Personel Kanunu gibi bu kanun da bir ıstırap 
kaynağı olacaktır. Benim şahsi kanaatim odur 
ki, görüşülsün öncelik ve ivedilikle, fakat tak
ririn 2 nci kısmı çıkarılmak suretiyle ve yahut 
da ayrı ayrı oylanması suretiyle... 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylanacak Saym De
mir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Eğer 
ayrı, ayrı oylanacaksa ona bir şey dediğim yok
tur. İkinci kısmına iltifat gösterilmemesini, her 
maddenin ayrı, ayrı görüşülmesinin daha yerin
de ve faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Takririn- aleyhinde Saym De
mir konuşmuştur. Lehinde söz istiyen yok. Tak
rir üç kısımdan ibarettir. Birisi diğer bütün iş
lerden önce görüşülmesi hususudur. Bunu oyla
rınıza arz ediyorum. Gündemde bulunan bütün 
işlerden önce görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci husus; tümü üzerinde görüşme yapıl
ması, maddeler üzerinde ayrı ayrı görüşme açıl
maması. Maddeler üzerinde, tümü görüşülün-
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laddele-
Scnato-

ceye kadar önerge verilen maddeler üzerinde an
cak görüşme açılması ve fakat diğer 
rin tüm olarak oylanması. Cumhuriyet 
su Başkanlık Divanı olarak, son kısmı oyunuza 
arz edemiyeceğim. Yani burada okutınııyan bir 
metnin tüm olarak oylanmasının mümkün olma
dığı kanaatindeyim. 4 sene önce do yine böyle 
bir mevzu olmuştu, Başkanlıktan çekilmiştim ve 
müzakeresine iştirak etmemiştim. Okunmadan 
bir metni tüm olarak ben ovlatamam. Ancak 
tümü üzerinde, görüşme yapılması ve maddelere 
geçildiğinde üzerinde değişiklik önergesi verilen 
maddeler üzerinde görüşme açılması, diğerleri
nin açılmaması, daha önce Yüksek Heyetiniz ta
rafından bir gelenek haline getirilmiş idi. Bu 
geleneğe şahsan ben şimdiye kadar iştirak et
miş değilim. Fakat Yüksek Heyetiniz karar ve
rirse tatbik ederim. 

Şimdi tümü üzerinde görüşmeler bitinceye 
kadar verilen değiştirme önergelerini ilgilendi
ren maddeler üzerinde görüşme açılmasını, di
ğer maddeler üzerinde görüşme açılmamasın 
'.e fakat bu maddelerin de okunarak teker te
ker oylanması hususu vardır. Bunları oylarını
za arz edeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Teamülümüz öyle değil. 

BAŞKAN —• Teamül şu, tümü üzerinde mü
zakereler bitinceye kadar verilen değiştirge 
önergeleri, maddelerin görüşülmesi, diğer mad
delerin de okunarak oylanması. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Maddelerin sırası geldiği zaman önergeler veri-
lebilsin. Bu kısım lütfen bu şekilde tadil edil
sin. 

BAŞKAN — O halde şu şekilde değiştire
lim. Maddeler üzerinde görüşme yapılmasına 
veya değiştirme yapılmasına dair önerge ve
rilmişse o maddeler üzerinde görüşme yapalım, 
diğer maddeler okunsun ve oylansın. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekil üzerinde görüşmelere devam edece
ğiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının tümü üzerinde Adalet Partisi Crupu 
adına Sayın Tarlan. Şahısları adına: Sayın Tunç. 
Kanat, Sayın Demir, Sayın Tekin Arıburım söz 
almışlardır. 

Adalet Partisi Grupu adına S^yın Tarlan 
buyurunuz'. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CE
MAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem arka
daşlar; Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kaımıı 
tasarısı üzerinde A. P. Senato Grnpunun görüş 
ve temennilerini açıklamak maksadiyle söz al
ınış bulunuyorum. Yüksek Heyetinizi grrıpum 
adına hürmetlerimle selâmlarım ; 

Muhterem a rkadaslar 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personeliyle ilgili 

kanunlarımıza şöyle bir göz attığımız zaman 
bunların Cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan 
başlıyarak bugüne kadar zaman, zaman Yüce 
Meclislerce kabul edilen dağınık metinler ha
linde tatbik edilegelmekle olduklarını tesbit 
etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tarlan. Sa
yın üyeler bir hususu ihmal etmiş bulunuyoruz. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu 
susunu oylarınıza arz etmedim. Bu lâzımeyi 
yerine getireceğim; Dağıtılmış bulunan Komis
yon raporunun okunmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. Devam edin Sa
yın Tarlan. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Devamla) — Bu kanunların deri i toplu ve za
manın ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilmesini 
istihdaf eden tadil teklifleri hiçbir zaman Silâhlı 
Kuvvetlerimiz mensupları hakkında rasyonel 
bir personel rejiminin kurulabilmesini sağlıya-
mamış ve bu teşebbüsler günlük tedbirler olmak
tan bir türlü kurtarılamamıştır. 

Bununla birlikte Devletin her sektöründe 
personel hukuku bakımından müşahade edilen 
dağınıklık ve sistemsizliğin de Silâhlı Kuvvetle
rimiz personel politikasına tesiri icra. ettiği bir 
vakıadır. 

İşte Devlet personel rejiminin yeni baştan 
tanzimine başlandığı sırada teknik ve stratejik 
gelişmelerin meydana getirdiği gelişmeler nazara 
alınarak Silâhlı Kuvvetler bünyesinde de askerî 
bir personel rejimi ile ilgili çalışmalara başla
nılmış ve bu faaliyet birbirine muvazi inkişaf 
ederek bugüne kadar gelmiş bulunmaktadır. 
Şimdi üzerinde durulan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunundan ne maksatla ayrı mütalâa edil
miş bulunmasının mucip sebebine kısaca temas 

j etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

nun Devlet Memurları Kanunundan ayrı mü
talâa edilmesini zaruri kılan husus; evvelemir
de bu hizmetin özelliğidir. Nitekim çeşitli as
kerî kanun ve talimatın [Silâhlı Kuvvetler men
suplarına tahmil ettiği vazife ve sorumluluğun 
sivil sektördeki memurlarımızın deruhde et
tikleri vazife ve mesuliyetle yapılan mukaye
seleri sonunda ortaya çıkan ağır şartları; bu 
tefrikteki isabeti meydana çıkaran en inandı
rıcı bir sebe'bolarak kabule şayan bir hale ge
tirmekte ve diğer taraftan modern devletlerin 
Silâhlı Kuvvetlerinin ayrı bir personel kanun
larına sahiboluşları da böyle bir tefrikin ya
pılmasındaki zarureti izah eden tür misal ni
teliğini taşımaktadır. Esasen Devlet Personel 
Dairesinin teşkiline mütedair 160 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinde de sulbay ve astsubayla
rın Devlet Personel Kanununun dışında mü
talâa edilmeleriyle ilgili sarih bir hüküm de 
mevcuttur. 

/Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım; Sena
to Karma Komisyonunda Devlet memurları 
kanun tasarısının aksine enine, boyuna tetkik 
edilerek yüksek huzurunuza getirilmiş bulu
nan ,bu kanun 'tasarısının Silâhlı Kuvvetler men
suplarımıza uzun zamandan beri haklı olarak 
be'kledikleri yepyeni bir sistem getireceğine ve 
tasarının kanun haline gelmesiyle her şeyden 
evvel Türk (Silâhlı Kuvvetlerimiz mensupları-, 
nm üst kademelerindeki yığılmaları önleyici 
metot ve tedbirlerin alınabileceğine ve diğer 
bir tâbirle öteden beri sözü edilip bir türlü 
tatbik olunamıyan mahrut sisteminin uygulan
masına rahatlıkla imikân sağlanacağına inan
maktayız. 

Bu hususu böylece kaydettikten sonra şim
di bu tasarının getirmekte bulunduğu birçok 
•özellik ve yeniliklerden mühimlerine de kısaca 
değinmekte fayda görmekteyiz. 

Bunların arasında olup mühim görülenleri 
meyanmda subaylarımızın maaş ve terfi işleri 
başta .gelenlerdendir.. Silâhlı Kuvvetlerimiz 
mensupları bu tasarının kanunlaşmasiyle es
kisinden farklı olarak maaş bakımından tat
min edilmiş olacaklardır. Nitekim subayları
mızın ulaşabilecekleri bir kademe olan kıdemli 
albay maaşının tavanı olarak 1 000 gösterge 

rakamı kahul edilmiş bulunmasını; görüşü
müzü haklı gösterecek nitelikte telâkki et
mekteyiz. 

Terfi işlerine gelince : Meri mevzuatımıza 
göre asgari bekleme sürelerinin son yılında 
aldıkları sicillerle terfi ettirilmekte olan su
baylarımız, kabul edilen yeni sistemle terfi 
işlerini değerlendirme kurullarınca yeterlik 
gruplarına ayrılmak suretiyle ve normal bek
leme süreleri içinde değişik sicil âmirlerinden 
alman sicil notlarının vasatisiyle terfie müs
tahak kılınmış ve bu suretle Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarımızın çalışma arzu ve gayretleri 
devamlı bir kontrola tabi tutulmuş bulunmak
tadır. Bu sistemin tatbikinden sonra hizmete 
olan inikası ve faydalarının çok kısa zamanda 
müşahede edileceği ve terfilerin de şahsilikten 
kurtarılarak normal ölçü ve nizam altına alın
mış olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Silâhlı Kuvvetlerimiz mensupları tarafın

dan uzun zamandan beri sabırsızlıkla beklenen 
kıta tazminatı müessesesini; bu kanun tasarı
sının getirmekte bulunduğu bir yenilik ve ge
cikmiş bir ıhakikm yerine getirilmesi mânasında 
değerlendirmekteyiz. Nitekim, 1961 senesinden 
beri her bütçe müzakeresi sırasında A. P. si 
Senato Grupu olarak görüşlerimizi buradan 
açıklıyan muhterem sözcülerimiz ısrarla bu 
kıta tazminatı mevzuuna değinmişlerdir. 

Binbir meşakkat ve mahrumiyet içerisinde 
kıta hizmeti ifa eden Silâhlı Kuvvetler men
suplarımızın mesailerinin en âdil ölçülerle kıy-
metlendirilmesine imkân verecek olan ve diğer 
taraftan kıta hizmetini arzulanır bir hale ge
tirecek bulunan bu tazminat müessesesinin bu 
kanun tasarısı içindeki (mevcudiyetine A. P. si 
Senato Grupumuz büyük bir önem vermekte 
ve tasarının zamanı iktidarımızda kanunlaş
ması keyfiyetini de kendilerine huzur ve yeni
lik getirmesi bakımından mesut bir tesadüf 
olduğu kadar izharını arzu ettiğimiz bir alâ
ka telâkki etmekte ve hayırlı olmasını dilemek
teyiz. Bu mevzu ile ilgili görerek Senato Kar
ma Komisyonu tarafından astsubaylarımıza 
aidolup % 12 ye çıkartılan kıta tazminatı de
rece işine de kısaca değinmek istiyoruz. 

Yapılan tetkikat ve ileri sürülen iddiaları 
dikkate alarak grupumuz, Yüce Senato tara-
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fmdan bu dereceyi % 14, 16 ya çıkartmakla 
bütçeye malî bakımdan çok az külfet tahmil 
edilmesine mukabil bütün astsubay kütlesinin 
de tatmin edileceğini gözden uzak tutmıyarak 
bunun tahakkukunu temenniye şayan görmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Silâhlı Kuvvetlerimiz mensuplarının emek

lilik işleri de farklı bir statüye tabi tutulmuş 
ve gördükleri vazifenin ağırlığı ve hususiyeti 
göz önünde bulundurarak emeklilik için sivil 
sektördeki genellikle tek yaş haddine mukabil 
ciheti askeriye için her rütbede ayrı bir yaş 
haddi bulunduğu göz önünde tutularak bun
dan dolayıdır ki, emekliye sevk olunacaklara 
tatminkâr bir emeklilik hakkı tanınmakla yaş 
bakımından mahzurlarının önlenmesine çalışıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun ge

tirmekte olduğu yeniliklerden en mühimmi ve 
belki sabırsızlıkla bekleneni madalya, nişan 
ve ödüllere ait hükümlerdir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere İstiklâl 
Madalyası Kanunumuz, bundan başka yani 
İstiklâl Madalyasından 'başka diğer nişan ve 
madalyaların takılmasını yasaklıyan bir ka
nundur. 

Osmanlı Devletinin bilhassa son zamanla
rında belirli maksat ve ölçüler dışında da ta
mamen keyfî olarak istimal olunmuş ve bu ni
şan ve madalya tevziatından mütevellit husule 
gelmiş mahzurları bertaraf edecek bir tedbire 
ihtiyaç hissedilmiş ve o günün şartlarına uygun 
İstiklâl Madalyası Kanunumuz tedvin olun
muştur. 

Seneler geçtikçe o günlerin şartları ve husu
siyetleri değişmiş ve buna muvazi olarak Silâhlı 
Kuvvetlerimiz mensupları arasında yeni bir ihti
yaç kendisini hissettirmeye başlamıştır. Nitekim 
ordu camiasında yurt içinde ve dışında her tür
lü vazife ve savaşlara iştirak ederek üstün faali
yet, gayret ve icabında hayatına mal olacak de
recede fedakârlık göstermek suretiyle temayüz 
edenlerin bu farklı durumlarının üst makamlar
ca nişan ve madalya tevcihi suretiyle taltiflerini 
beklemekte olduklarını, kanaatimizce diğer dün
ya ordularında da olduğu gibi, haklı ve her hal
de beşerî histen doğan zaptedilmez masum bir 
arzu olarak izaha müsait görmekteyiz. 

İşte hem Birleşmiş Milletler bürn^esinde vazi
fe gören birliklerdeki subay, astsubay ve erle
rimize tevcih olunan madalyaların takılmasına 
kanuni imkân vermek ve hem de personeli hiz
mete bağlayıp emsallerinden üstün vazife gör
melerini teşvik etmek ve nihayet bu madalyala
rın unutulmaz hâtıralarını ekserisi asker olan 
ailelerimiz nezdinde mânevi bir miras haline ge
tirmek maksadivle bu kanun tasarısiyle ihdas 
edilmekte bulunan bu madalya ve nişan ve mü
kâfatların tatbikatta Türk Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarımıza mânevi bakımlardan da fayda
lar sağlıyacağma, çalışanları daha fazla çalışma
ya teşvik edeceğine inanmakta ve hayırlı olma
sı dileğinde bulunmayı zevkli bir vazife saymak
tayız. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım; 
Daha birçok yenilik ve özellikleri ihtiva eden 

bu kanun tasarısiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz 
mensupları için Devlet bütçesinin imkânları nis-
betinde faydalanılmış olduğunu ve huzura ve re
faha kavuşturulmalarını teminen hiçbir feda
kârlıktan kaçmılmadığmı memnuniyetle kayda 
değer görürken Devletimizin, aziz Türk Milleti
nin gösterdiği bu yakın ve sıcak alâka karşısın
da şerefli Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları
mızın da en küçüğünden en büyüğüne kadar uh
delerine mevdu hizmetlerin ifasında ve bahusus 
büyük Atatürk'ün kurduğu aziz Cumhuriyeti 
ve demokratik rejimi korumak hususunda her 
zaman olduğu gibi asîl vazifesini büyük bir dik
kat ve hassasiyetle başaracaklarına A. P. Sena
to Grupu olarak inanmakta ve böylelikle bu kı
sa mâruzâtımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. 
Bu kanunun şerefli Silâhlı Kuvvetler mensupla
rımıza ve aziz ve büyük Türk Milletine hayırlı 
ve başarılı olmasını Tanrıdan diler, hepinizi 
A. P. si Senato Grupu adına hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Bekata. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, Devlet 
Personel Kanununa mütenazır olarak İnönü Hü
kümeti tarafından hazırlanıp Millet Meclisinde 
incelemelerden sonra daha mütekâmil şeklini 
alan Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun 
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tasarısı bugün şu andan itibaren Senatoda mü
zakere konusu yapılmaktadır. Anayasamızın 
âmir hükümlerinden birinin daha bu suretle ye
rine getirilmiş olmasından Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak memnun ve müteşekkiriz. 
Bu vesile ile bir noktayı hatırlattıktan sonra 
sözlerimi kısaca bağlamak istiyorum. 

Devlet personelinin toptan Devlet Memurları 
Personel Kanunu ile başlıyan yeni düzen içinde 
yellerini alabilmeleri için Hükümetin, hâkimler 
üniversiteler, belediyeler, mahallî idareler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri personeli kanunlarını 
da biran evvel tasarı olarak hazırlayıp Yüksek 
Meclislere sunmasında Türk camiası içinde hiz
met görenlerin birbiriyle ahenkli bir düzen için
de hizmetlerine devam etmeleri için lüzum ve 
zaruret görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şerefli Silâhlı Kuv
vetlerimizin bu personel kanunu içinde terfihle
ri ve hizmet esasları daha da iyi tanzim edil
miş bulunmaktadır. Bu tasarıda eğer bâzı nok
sanlar varsa, muhterem Senatonun bunları gide
receğini ve daha da mükemmel bir hale tasarıyı 
koyacağını tabiî karşılıyoruz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu tasarının esaslarına ve prensiple
rine tamamen taraftardır. Böyle bir tasarının 
süratle kanunlaşarak şerefli Türk Silâhlı Kuv
vetlerine ve onların değerli şahıslarında Türk 
Milletine hayır ve uğur getireceğine inanmakta
yız. 

Teşekkür eder, Yüksek Senatoyu hürmetle 
selâmlarım. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, Devlet Memurları Per
sonel Kınunu gibi Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu da hakikaten bir reform kanunu
dur. Devlet Personel Dairesinin kuruluşuna ait 
160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince su
bay ve astsubaylarla ilgili hususlar bu dairenin 
çalışmaları dışında bırakılmıştı. Bundan maksat, 
arkasından Devlet Memurları Personel Kanunu 
gelecek ve bu Devlet Memurları Personel Kanu
nunda getirilecek daha yeni hükümler, subaylara 
da uygulansın ve bunların dışında kalması için
di. 

Bu .kanunun gerekçesinde İkinci Dünya 
Harbiyle onu takibeden yıllarda hatfb silâh ve 

vasıtalarında meydana gelen tekâmül ile tek
nolojik inkişafın gerek taktik ve gerekse stra
tejik bakımdan eskiden vaz'edilen prensipleri 
bile değiştirecek derecede müessir olması do-
layısiyle, modern Batı ülkeleri ordularında za
mana uygun olarak Silâhlı Kuvvetler persone
linin ilmî esaslara müstenit rasyonel usullere 
göre sevk ve idaresi zarureti ortaya çıkmıştır. 
İlmî esaslar dâhilinde yönetilen personele eşit 
rekabet ve imkânlar sağlanmış, bunun netice
sinde de terfi esas ve şartları tamamen değiş
tirilerek ehliyet ve kaabiliyet prensiplerine gö
re bir üst dereceye yükseltilmeleri öngörülmüş
tür, denilmektedir. 

Simdi muhterem arkadaşların, bu kanunun 
bu gerekçede belirtilen hususlara ne derece uy
gun hazırlanmış olduğunu hep beraber tetkik 
edelim. İkinci Cihan Harbi ve onu takibeden 
yıllarda harb silâh ve vasıtalarında meydana 
gelen tekâmül ile teknolojik inkişafın gerek 
taktik ve gerekse stratejik bakımdan eskiden 
vaz'edilen prensipleri bile değiştirecek derece
de müessir olması muvacehesinde denilmekte
dir. Nedir muhterem arkadaşlarım bu? Bu, 
İkinci Dünya Harbi içinde yeni bir silâh ola
rak ortaya çıkan hava kuvvetlerinin gelişmesi 
ve inkişafıdır. Esasında deniz kuvvetlerinde 
ve kara ordularında İkinci Dünya Harbi bü
yük değişiklikler meydana getirmemiştir. En 
modern silâhlar, en modern aletler hava kuv
vetlerinde tekâmül ettirilmiş, orada uygulan
mış ve orada demode edildikten uzun bir müd
det sonra ancak kara ordularına veya ordunun 
diğer cüzütamlarma uygulanmıştır. Bu ba
kımdan 'bu kanunun birinci derecede Hava 
Kuvvetlerini, 'bu modern harbin kazanılması 
üzerinde büyük etkileri olan Hava Kuv
vetlerini birinci plânda tutması lâzım gelir
ken, bu kanunda maalesef Hava Kuvvetleri
ne hiçbir avantaj getirmediğini, buna mukabil 
Hava Kuvvetlerinden birtakım hakları gasbet
miş olduğunu görüyoruz. Şöyle ki; Hava 
Kuvvetleri insan tabiatına aykırı olan yüksek 
irtifalardaki ses süratinden hızlı süratlerde 
uçan tayyarelerde, yerden uçuş esnasında de
vamlı olarak oksijen kokladıkları için ve bil
hassa çok kısa zamanda büyük irtifa farkları 
gösterdikleri için ve aynı zamanda havada 
raslanacak ufak bir arızanın durup tamir edil
mesinin imkânı olmadığı ve ölümle bittiği bi-
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iindiği içindir ki, Hava Kuvvet ler ine seci!en 
personel, diğer personelden farklı bir muame
leye tab i tu tu lmuş tur . Evvelâ «ağlık bakımın
dan yüzlerce kişi havacı]ı!k muayenesine girer ve 
a ra l a r ından ancak çok küçük bir mik ta r Hava 
Kuvvet ler ine kabul edilir. Ve gerisi yer hik
metler inde ve Kara Kuvvetlerinde ist ihdam 
edilmesinde mahzur yok tu r a rkadaş la r ım. Anı a. 
havada kullanılamaz. Bu bakımdan Hava Kuv
vetleri personeline bilhassa je t uçucularımı ve
rilen beş senelik kıdem zammı yani her rütbe
de -bii' sene erken terfii maalesef bu 'kanında 
kaldır ı lmaktadır . Düne k a d a r cari olan bu 
hak acaba hangi gerekçe ile kaldırılmıştır? Bun
ları bilhassa Savunma "Bakanından istirham 
ediyorum. Bunu ne ile izah edebileceklerdir'? 
Ayrıca, bu k a n u n komisyonda görüşülürken 
Hava Kuvvetler inin noktai nazarını öğrenmek 
üzere, temsil etmek üzere Komisyon Başkanı-
jundarı bir havacı subayın, bu komisyonda so
ru lacak suallere havacıların nokta i nazarını be
l ir tmek üzere hazır bul undu r ulı misini rica et
miştik. Maalesef bu arzumuz cevaplandın la-
madı. Neden"? Çünkü Millî Savunma Bakan
lığı ı s rar ediyor, efendim Hava Kuvvet le r i Ku
mandanlığını biz temsil ediyoruz. Evet , deniz 
üniforması ile bir subay var, bir de kara üni
formam ile subay vardı , fakat havacı lar ın nok
ta i nazarını izah eden, veyahut onların görüş
lerini komisyona, anlatabilecek hiçbir kimse ta
raf ından Hava, Kuvvetler i temsil edilemedi. 
Kğer Millî Savunma Bakanl ığı yalnız Ka ra 
kuvvetler ini temsil ediyor ise bu husus t ama-
miyle yanlışt ır . Millî Savunma, Bakanlığı üç 
Kuvvetin de temsilcisidir, ("şenel K u r m a y Baş
kanlığı da aynr şekilde. Biz daha ileride nok
ta i nazarlarımızı maddeler üzerinde serd eder
ken Hava Kuvvet ler in in bâzı hususlarda mu
halif olmasına rağmen başkaları kendi namına 
ka ra r vermek suretiyle bugün mevcııdolan şart
ları, kazanılmış hakları istirdadetnıck için, da
ha doğrusu gasbetmek için hareke t etmiş ol
duklar ın ı ispat edeceğiz, burada maddelere 
geçildiği zaman. 

Hava. Kuvvetlerinde niçin erken terfi zaruri 
görülmüşıtür? Çünkü sağlık du rumunda büyük 
bir üs tün lük ister ve gene yaşta uçuşa elverişli 
insanlar ın yüksek kademelerde bıı 'umuası zaru
re t indedir . İkinci Cihan Harbinden sonra bü

t ü n dünyada peyderpey ka.bul edilmiş olan bu 
hususlar niçin Hava Kuvvet ler inden geri alın
mak tad ı r? Bu hususini bilhassa Miliî Savunma 
Bakanından izahını ist irham ediyorum. 

Bu kanun aynı zamanda Kurmaylık hizmet
lerindi1 yani akademilerde okumuş olan subay
lar ın almış oldukları kıdemleri de geri götür
mektedir . Akademiyi bitiren subaylardan Kur
may olanları dö r t sene kıdem alır lardı . Kak at 
görüyoruz ki, bu da. kaldır ı lmışt ır . Sadece ko
misyonda,, Akademi Kanunu geldiği zaman da 
orada bu kıdem meselesi görüşiuoee'ktir diye 
bir kayı t konulmuştur komisyonda. 

Muhterem arkadaş lar ım, eğer k ıumayi ık o 
zamanlar dönt sene kıdemi ieabr t t î ren bir va
zife ise, bir tahsil ise bugün bu tahsili o r tadan 
ka ld ı ran gerekçe nedir, bunun da iz atin lâ
zımdır. Bu hususu bir şar t la kabul edebiliriz. 
O da şöyle olabil ir ; herkes aldığı kıdemleri geri 
verir ve bu suret le herkes birbirine eşit olur. 
O zaman bu iş herkese âdil bir şekilde uygu
lanmış olur. Şu t akd i rde bu kanunun getirece
ği, tevlidedeceği mahzur la r büyük tü r muh
terem arkadaş la r ım. Şimdi, şu sekilidedir: Ha
va, Kuvvotlerin.de beş sen;1 havacılık kıdemi alır 
bir subay, dör t sene. de akademi kıdemi alır, 
e t t i dokuz sene. Ne olacak bütün bunlar kalk
t ık tan sonra? Bu kanuna tabi olanlar dokuz se
ne geride kalacak, birgün sonra bu kanun ile 
kendisini ku r t a rmış olanlar dokuz sene diğer 
a rkadaş l a r ından ileri olacak. Aradak i uçurum 
nasıl kapat ı l acaik? Sonra, muhterem arkadaş
larım, İkinci Oihan Harbinden sonra müttefik
ler evvelâ Alman Kurmayını yıkmaya, çalışmış
lardır ve bunun İçin de elerinden gelen bütün 
gayret ler i sarf etmişlere'!;'. Neden? Kurmaylık, 
profesyonel bir a okerliıktir ve bizim memleketi
mizin de kader inde kurmay subaylar ın oynadı
ğı roller sayı lamıyaeak k a d a r çoktur arkadaşla
rım. Bu ne yapıl ıyor. Bir kalemde, bir çırpıda 
kaldırı l ıyor. A kademinin kapıları herkese açık, 
imt ihanda kazanan oraya gidebiliyor muayyen 
şar t la r al t ında. Niçin bunu karşımıza çıkılıyor 
da, 4 sene kıdem, üç. sene kulem bir çırpıda kal
dırı l ıyor? Bunun gerekçesini biz bilhassa. Millî 
Savunma Bakan ından öğrenmek istiyoruz. Bu 
şu şekilde bir somu;, doğuracak t ı " : Herkes bu
lunduğu yerden memnun olduğu, rahat olduğu 
için Akademide, o'kumava, sadece, orada isi olan-
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lar ve buna kendi durumları uygun olan subay
lar gidecek ve talipleri azalacktır. Talipler 
azaldıkça seçkin kurmayların sayış:1 düşecek ve 
bu kurmaylar da o i duya başolac akları için ni
hayet günün birinde ondu daha kalitesiz, kapa
sitesiz başların elinde kalacaktır. Bunun sonu 
buraya varır. Onun için bu müesseseyi ortadan 
kaldırmalk değil, bilhassa daha iyi teşvik un
surları ilâve etmek suretiyle Kurmay h(k mü
essesesini teşvik etmek şarttır. 

Zamana uygun olarak Silâhlı Kuvvetler 
prensibinin ilmî esaslara müstenit. rasyonel 
usullere göre sevk ve idaresi zarueti ortaya 
çıkmıştır. Evet arkadaşlar, fakat bu personel 
Ikıırumu da maleısef bu noktadan hareket edil
memektedir. Orduya elbetteki tahsilin en yük
seğini, kalitelisini getirip sokmak mecburiye
tindeyiz. Vaktiyle mühemdishaueyi kuran, Tıb
biyeyi kuran Harbiye gibi modern bir okulu ku
ran Silâhlı Kuvvetler bugün neden geriye gi
diyor. İlme değer vermiyor? Bundan evvel Am
me Enstitüsünde, Üniversitede okuyan subay
lar, şimdiye kadar bir kıdem aldıkları halde 
bunun bir teşvik unsuru olarak ileriye sürül
mesi lâzım geldiği halde bugün bütün kıdemler 
bir çırpıda ellerinden alınmaktadır. Ayrıca 
ihtisasa da, doktoraya da kıymet verilmemekte
dir. Halbuki bunun, sözde pareieli olarak ha
zırlanmış olduğu söylenen Devlet Personel Ka
nunu tamamiyle aksi istikamettedir. Doktora 
yapanlara, ilme, tahsile daha büyük kıymet ver
ilmektedir. Halbulki bu kanunda lise mezunla
rına - onlar Silâhlı Kuvvetlerimizde askerî me
murdurlar - dahi askerî memurlara sonuna ka
dar hiç. hudut tanımadan general olma imkânını 
dahi sağlamaktadır, bu kanun. Nerede tahsil, 
nerede tahsile hürmet? Maalesef bu kamun ge
rekçesinde bunları belirtmiş olmasına rağmen 
•maddelerinde bu noktalardan tammmyle inhiraf 
etmiştir. Terfi esas ve şartları tamamen değiş
tirilerek ehliyet ve kabiliyet prensiplerime göre 
hir üst dereceye yükseltilmeleri öngörülmüştür. 

Evet muhterem arkadaşlarım, bu kanun ha
kikaten terfi bakımından bâzı objektif kıstas
lar getirmekte ve terfii birtalkım kurumların 
•süzgecimden geçirmektedir. Fakat hepsi bu 
kadar. Bunların uygulamada tevlidedeceği mah
zurların hiçbirisi nazarı itibara alınmamış, dü
şünülmemiş dahi. Sadece Kara Kuvvetlerini dü

şünerek nazarı itibara alınmış bir kanun. Hava 
Kuvvetlerinin uçucu personeli uçuş sicili ile ter
fi eder. Yok. Yalnız hâkimler için esas bir mes
lek sicili tanınmış, buna mukabil, doktorlar için 
meslek sicili yok, diğer ihtisas erbabı için hiçbir 
sicil ve ihtisas esası yok. Bunlar derpiş edilme
miştir. Arkadaşlar Silâhlı Kuvvetler demek yal
nız Kara Kuvvetleri demek değildir. Bugün Ka
ra Kuvvetlerinin çok daha ötesine geçmiştir 
Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri diğer mem
leketlerde. Artık bugünkü düşünce bunların çok 
daha dışına taşmış ve üstüne çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunun getir
diği diğer bir mahzur da, muharip ve yardımcı 
diye Silâhlı Kuvvetleri ikiye ayırmaktadır. Mo
dern harbin esasları içinde artık böyle bir görü
şe yer yoktur muhterem arkadaşlarım. Silâhlı 
kuvvetlerde kim muhariptir, kim yardımcı sınıf
tır; maalesef bunu da doğru dürüst ayıramamış-
lardır bu kanunda. Buna imkân da yoktur ar
kadaşlar, örnek veriyorum bilhassa kıta tazmi
natı konusuna geldiğimiz zaman da, maddelere 
geçildiği zaman bunu daha iyi göstermek müm
kün olacaktır. Meselâ, izah edeyim arkadaşlar, 
Deniz Kuvvetlerinde, harb teknesinin içinde bu
lunan herkes, düşmanla karşı karşıyadır, muha
rebeye hep beraber girer, doktoru da, hâkimi de, 
eczacısı da, dişçisi de, hepsi bunun içerisindedir. 
Hava Kuvvetlerinde çok kişilik tayyarelerde 
uçulurken bunun içinde bulunan mürettebat ta-
mamiyle düşmanla karşı karşıyadır. Ama Kara 
Kuvvetlerinde cepheye olan mesafesiyle ölçül
müştür, Kara Kuvvetlerininki. Cephede kim çar
pışacaktır? Geride çalışmayana başka türlü mu
amele edilmiş. Yani destek sınıfı kabul edilmiş 
Bunu Hava Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde 
aynı ölçüde uygulamak mümkün değil. Meselâ 
muhabere sınıfı muharip sınıf olarak kabul edil
miş. Muhterem arkadaşlarım, Hava Kuvvetlerin
den bir örnek vereceğim. Hava Kuvvetlerinde 
muhabere sınıfı uçmaz. Uçarsa astsubaylar rad
yocu olarak nakliye tayyarelerinde uçarlar. Nak
liye tayyareleri de muharip değildir, arkadaşlar. 
Diğer av tayyarelerinde, jet tayyarelerinde uçar
ken pilotlar bütün bu işleri kendileri tanzim 
ederler. Esasen zaten muharebe tayyaresi av, 
bombardıman tayyareleridir. Nakliye tayyareleri 
muharebe tayyaresi değildir. Şu halde buradaki 
meydanlarda münhasıran bulunacak olan, bu 
muhabereci, karacı, muhabereci ile nasıl muha-
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rip sınıfa sokabiliriz? Denizde de bunun örnek
lerini vermek mümkün, çoğaltıp zamanınızı al
mak istemiyorum. Maalesef tasnif tamaıniyle ob
jektif kıstaslara ve gerçeklere aykırı. 

Kıta tazminatı meselesine gelince : Şaşıla
cak derecede bir birlik var. O zaman her taraf 
kıta sayılmış. Bunu da biraz sonra izalı edece
ğim. Kısacası arkadaşlar bu kanun sadece Kara 
Kuvvetlerine bâzı yenilikler ve haklar getirmek
te buna mukabil, Hava Kuvvetlerine ve Deniz 
Kuvvetlerine çok bir şey sağlamamakta, bilâkis 
onların haklarını elinden almaktadır. Meselâ bir 
örnek vereyim; % 40 jet tazminatı diye Hava 
Kuvvetlerinde teknik personele, jetlerin bizzat 
bakımını yapan, onları uçuşa hazırlıyan perso
nele verilen bir para vardır ki, bu tazminat ola
rak onlara ödenir. Çünkü başka türlü bu teknik 
personeli tutmaya imkân yoktur. Aksi hakle 
bunlar dışarıya özel teşebbüse gider ve bizim 
verdiğimiz paranın birkaç mislini alırlar. Kıy
metli elemanlardır. Radyocudurlar, elektronikçi
dirler ve bunlar devamlı bir eğitim üzerinde bil
gilerini, görgülerini artırırlar. Bugün bu sınıf
tan bir kıdemli astsubayın aldığı 545 liradır eli
ne geçen tazminat olarak. Bu kanun 270 liraya 
indiriyor bunu. Nedir bu? Ama hiçbir şey almı-
yan, Kara Kuvvetlerindeki her hangi bir kimse
ye de şimdiye kadar hiçbir şey almıyana 270 lira 
vermektedir. Evet onlar için iyi bir kanundur. 
Bir şeyler getiriyor ama Hava Kuvvetleri perso
neline hiçbir şey getirmiyor. Bir tarafı memnun 
ederken, diğer tarafı mahzun ediyor arkadaşlar 
bu kanun. 

Biraz da kıta tazminatına geleceğim. Muh
terem arkadaşlarım, kıta tazminatına görüyo
rum ki, iyice önem verilmiş bulunuluyor. Bu kıta 
tazminatı eğer hudutları iyi çizilmediği takdirde, 
bu kanun büyük bir huzursuzluk yaratacaktır 
Silâhlı Kuvvetlerde. Arz edeyim, 211 sayılı İç-
hizmet Kanunu kıtayı şöyle tarif eder.» Kıta; 
görevin yapılması için taktik ve idari birlikleri 
kapsıyan ve bir kumanda altında toplanan te
şekküllere kıta denir» Şu halde bu kıta denilen 
yerde yapılacak hizmetlerde de kıta hizmeti de
nir. Ama, kıta tazminatı verilen yerlere baktı
ğımız zamanda bununla hiç ilgisi olmıyan yer
lerde kıta tazminatı verilmektedir. Buna muka
bil tümen karargâhlarında ve tugay karargâh
larında çok önemli işler yapan bir kısım, subay

lar karargâhta diye bu tazminattan faydalana
mamaktadır. Ne olacak? Bunların arası nasıl bu
lunacaktır? Bunun örnekleri bu yüzde 40 mese
lesinde Hava Kuvvetlerinde mevcuttur. Her gün 
kumandanların başını ağrıtmaktadır, bu gibi me
seleler. Onun için bunun hudutlarının gayet iyi 
çizilmesi lâzımdır, kıtayı daha cazip hale getir
mek için. Ama kıtayı bulalım, kıtaya verelim 
bunu. Kıta olmıyan yere, ki maddesi geldiği za
man göreceğiz, nerelere verilmemiş.. Eğer ora
lar da kıta ise o zaman hepsine toptan vermek 
lâzım; bunu ayırmaya lüzum yok. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu kanunun ge
tirdiği mahzurlardan bir tanesi de astsubayların 
rütbelerini tenzil etmektedir bu kanun. Şöyle ki: 
Eski kanunda rütbeler, astsubay çavuş, üst ça
vuş, başçavuş, kıdemli başçavuş ve ondan sonra 
da uzatmalı olarak devam ediyor. Şimdiki ka
nuna bakalım; astsubay üstçavuş, kıdemli astsu
bay çavuş, astsubay başçavuş, şimdi ne oluyor 
arkadaşlar? Astsubay çavuş oluyor. Kıdemli baş
çavuş, kıdemli üstçavuş rütbesini almaktadır. 
Müktesep hakları olduğu gibi kalmaktadır, rüt
beleri bunun altında ise konulan hükümle eski 
rütbeleri ile çağrılacaklar, intibakları nasıl ola
cak? Bu mahzurların da muhakkak surette ka
nundan kaldırılması lâzım. Muhterem arkadaşla
rım, kanun bu mahzurların dışında hakikaten 
bâzı yenilikler getirmiş ve bütün Silâhlı Kuvvet
lere ait kanunların hepsini bir arada toplamış
tır. Fakat bu arz ettiğim mahzurlar giderilme
diği takdirde bu kanun maalesef büyük bir hu
zursuzluk yaratacaktır, Silâhlı Kuvvetlerin için
de ve kısa zamanda bu yükselen huzursuzluk ses
leri içinde bu kanun tadili için buraya geline
cektir. Bu bakımdan bu kanunun müzakeresi sı
rasında arkadaşların gerekli önemi vermek sure
tiyle bu kanunda lüzumlu tadilleri Yüksek Sena
tonun kendine lâyık bir şekilde yapmasını arz ve 
istirham ediyorum. Ayrıca biz de takrirlerle bu 
hususu desteklemek için elimizden gelen gayreti 
sarf edeceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir buyurun. 
M. ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlar, Muhterem Bakan. 
Huzurlarınızda görüşülmesine başlanan Türk 

Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili Personel Kanunu, 
tasarının gerekçesinde de elbirliği gibi bu
güne kadar devam edip gelen ve yürürlükte bu-
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lunan Silâhlı Kuvvetleri ilgilendiren kanunlar
daki boşlukları tamamen değilse kısmen doldu
racaktır. 

Bilhassa askerî personelle ilgili ve muhtelif 
yıllarda Parlâmentoda kabul edilen gayet dağı
nık halde bulunan metinlerin tek bir kanunun 
bünyesinde toplanması hiç şüphe yok ki, tatbi
katçıların işlerini kolaylaştıracağı gibi kanunun 
kapsadığı ilgililer için de çok faydalı olacaktır. 

Şurası bir gerçektir ki, bugün yalnız Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin değil bunların dışında ka
lan Devlet memurlarını da ilgilendiren kanun
ların birçoğu Cumhuriyetin ilk yıllarındaki şek
lini muhafaza etmektedir. Ve zaman zaman mev
cut kanunlarda yapılan değişiklikler de mevzu
atı âdeta yamalı bir bohçaya çevirmiştir. 

Aynı şekilde Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilgi
li kanunlarda zamanla yapılan tadillerle günün 
ihtiyaçlarına uydurulmak istenmişse de bu tadil
ler hiçbir vakit rasyonel bir personel rejimi ku
rulmasını sağlamamış ve kanunlarda yapılan de-
şişiklikler de günlük tedbirlerden ileri götürü-
lememiştir. 

Uzun yıllardan beri istikrarlı ve devamlı bir 
personel politikasının kurulmaması yüzünden 
Devletin her sektöründeki bu dağınıklık ve sis
temsizlik Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili personel 
politikasını da etkilemiştir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere 
İkinci Dünya Harbinin ve daha sonraki yıllarda 
harb silâh ve gerekçelerinde meydana gelen ge
lişmeler yalnız taktik ve stratejide değil personel 
rejiminde ve idaresinde değişiklik yapmayı zo
runlu kıldığı bir gerçektir. 

Bu gerçeğin ışığı altında hazırlanan bu tasarı 
mümkün olduğu nisbette tasarının kapsadığı 
kimselerin haklarının zayi olmaması için âzami 
gayret ve titizlik gösterildiği müşahede edilmek
tedir. 

Büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanan ta
sarı yine birçok kimselerin mağduriyetlerine ve 
sızlanmalarına sebebiyet verdiğini bizlere kadar 
intikal ettirilen bildirilerden telgraf ve mektup
lardan öğrenmiş bulunuyoruz. Bilhassa bu tasa
rı içerisinde yer alması ve aynı haklara aynı de
recede sahibolmaları icabeden askerî okullarda 
vazife gören öğretmenler birçok haklardan yok
sun bırakılması haklı olarak mensuplarını üz
müştür. 

Ayrıca ordunun en alt kademelerinde vazife 
gören ve eratın yetiştirilmesinde eğitim ve öğre
timinde ve muhtelif teşekküllerde oldukça bü
yük bir sorumluluğu omuzlarında taşıyan, va
tan sathında asayişin sağlanmasına ve çeşitli 
mahrumiyetler içerisinde mahrumiyetler diya
rında vazife gören astsubaylarla uzatmalıları 
tatmin etmemektedir. 

Bu gibi kimseler üzüntülerinde haklıdırlar. 
Askerî Personel Kanunu (A) elan (Z) ye kadar 
bir bütün olduğu halde bünyesinde vazife gören
lerin mağduriyetlerine ve sızlanmalarına asla 
meydan verilmemelidir. 

Maddelere geçildiğinde Yüksek Senato, hak
ları zayi olanların haklarının iade edeceği ümi
diyle huzurlarınızdan ayrılmadan evvel Yüksek 
Senatonun bir noktaya dikkatini çekmekten fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Parlâmentonun tatile gireceği günlere sıkış
tırılan Personel Kanununun nasıl ve ne şekilde 
her iki Meclisten çıkarıldığı hepimizin malûmu
dur. 

Yarım milyona yakın memuru kapsıyan ve 
çıkmasını sabırsızlıkla bekledikleri bu kanun ma
alesef bugün doğmadan ölmeye mahkûm ka
nunlardan biri olma durumuna düşmüştür. 

Huzurlarınızda şu anda görüşülmekte olan 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarını kapsıyan 
bu tasarının da 657 sayılı Personel Kanunu gibi 
doğmadan ölüme mahkûm kılmmaması ve ömrü
nün kısa olmaması isteniyorsa her • maddenin ve 
fıkranın üzerinde esaslı bir şekilde durulmasında 
şahsan fayda mülâhaza etmekteyim. 

Tümü üzerindeki konuşmamı burada bağlar
ken kanun tasarısının Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder Yüksek 
Senatoyu bir kere daha selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın misafirlerimiz, muhterem arka
daşlarım, eskiden beri mevcut bulunan bir veya 
birkaç kanunun yerini tutacak olan yeni bir ka
nun getirirken insanın aklına bu yeni kanunla 
artık birçok aksaklıklar giderilmiş, eksiklikler 
giderilmiş ve hiç olmazsa 5 - 10 senelik bir istik
baldeki, muhtemel ihtiyaçları da kapsayacak bir 
durum yaratılmış olmaktadır inancı vermesi 
lâzımdır. Bu hususu temin etmek için de yani bir 
diğeri yerine geçmek üzere yeni bir kanun ya
pılırken göz önünde tutulması mecburiyeti olan 
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on abından birkaç prensibi ihtiva etmesi icabe-
der. Hülâsa edersek b u n l a r : 

İ. Evvelki kamında nıeveudolaıı hukukî 
h a k l a n yani müktesep hak dediğimiz hukukî 
hakla1*! gözetmiş olnıak. 

2. Evvelki kan ımda meveudolmıyan son 
zamanm vücuda. getirmiş okluğu iht iyaç ve güç-
lüklcH kapsıyaeak tarzda ter t iplenmiş olmak, 

••). Yeni kanunun ta tb ika t ın ın eskisinden da
ha güç ve karışık ve daha az verimli neticeler 
verımyccek nitelikte olması. Ve hicolınazsa on 
senelik biı* devi'e için i h t i y a r l a n karş ı layacak ki
fayetli durumda olması -.»abi bir takım an a. pren
siplerdir . 

Şimdi Askerî İYrsouei Kanununu bu yön
de;! inaolemrye tabi t u t a r s a k dikkat imize çok 
mühim bir takım eksikler ça rpmaktad ı r . 

1. (k;k sene ev/e l yine kanuni iht iyaçlar ve 
kanuni imkânlar la hava. subaylar ına müktesep 
bir hak (da; ak verilmekte bulunan havacılık kı
dem camlan İMI sefer t amamen kaldırı lmıştır . 

2. Je t Tazminat Kamum ile jet birliklerin-
deki diğer personele verilmekle (dan jet taz
minata da ayru tarzda kaldır ı lmışt ı r . 

'•'>, [>u kanunla getir i lmekte olan kıta tazmi
natı bilhassa as tsubaylarda Adilâne ölçüde dü
zenlenmemiştir. 

4, Bir yenilik olarak get i r i lmekle olan kı ta 
tazminat i bizatihi en mühim, sevk ve idare ma
kamları olan yüksek kıta kumandanl ık la r ı , tu
gay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet ler kuman
danl ıklar ı karargahlar ı personeline kara ordu
sunda bir takım kısımlar gözetilmek suretiyle ki, 
gayrikâfidir , Hava ve İdeniz ordular ında ise hiç 
veri lmemek suretiyle âdeta bir büyük bir adalet
sizlik vücuda getiri lmiştir . 

b. Kara , Hava, Deniz subay ve astsubayla
r ım ve bunların mütehassıs personelini sanki ay
nı vazifeleri görüyormuşçasına hep aynı ölçü
lere ve aynı kal ıplara sokmaya çaiış.d mistir. Bu 
hissi veriyor insana. Bu esasımla konsepsiyoıı 
i t ibariyle yanlış ve çok hatal ı bir durum yarat 
maktadı r . Meselâ bir jet subayı ne yetişme no de 
vazife i-imci i t ibariyle biı- piyade veya. topçu 
subayı ile mukayese edumesine imkân yoktur . 
Ayni farzda meselâ bir piyade akıyı k u m a n d a m 
• m ^ v î i , . ).]:• İV J C İ . İ-'VV j) k u m a n d a m albay ile m 
lekİ mecburiyet olarak is tenmekte (dan teknik 
bilgi, fizik, kuduot ve kabil iyetler, meselâ süra t i 

intikal , sinir sağlamlığı, süra t i karar , sağlam ve 
kusursuz göz, duyma kabiliyeti , refleks kabiliye
ti gibi dinç bünye ilâhin... (Jok söyliyobiliriz. 
Bunlar aynı değildir ve olamaz da. Bu gibi va
sıflar bilhassa yaş ve vücut yıpranmusiyle ya
kından ilgilidir. Esasen bu husus havacıl ık doğ
du doğal i bütün devletlerin hava kuvvet ler inde 
ciddiyetle hissedilmiş ve -hava, kuvvet ler i için 
gem; kumandanlar ı sağl ıyaeak b i r tak ım hususi 
tedbir ler i a İmal*; mecburiyet inde kalınmıştır . Me-
scSâ bir kava albayı kumandan havada tayyare
sini ve bütün birliğini kul lanırken hareke t le r i 
bu* hava teğmeninkimleıı hiç de farklı değildir. 
O da ayın hareket ler i , aynı yalnızlık ve şa r t la r 
içinde üstelik ayrıca bir sevk ve idare sorumlu
luğunu da yüklenmiş olarak yapmak zaruret in
dedir. .Halbuki bu uçuş hareket ler i esnasında bir 
jet pilotuna uçuştan mütevellit yüklenen gayri-
tabiî yükler uçucular ancak fiziki kud re t ve ka
biliyetlerine yani bünye gençlikleri ve sağlam
lıkları ile mütenazır olarak tahammül edebilir
ler. Ye görevlerini de ancak bu t ahammül nis-
betinde başarabil ir ler . Eğer kumandan l a r o bün
yede ve gençlikte değillerse o görevleri yapa
mazlar. Bu yönden Hava Kuvvet ler inde teğmen 
ile tümgeneral bu rütbeye kadar olan kademe
lerde uçucu subaylaı* aynı ölçülere s ığmak mec
buriyet indedir ler . Aksi t akd i rde bir misal ola
rak meselâ, süvari kıtasını araba, ile takibe.den 
bir süvar i a lay kumandan ı veya t ank la r ın ı binek 
otomobili, ile takibedeu bir tankçı kumandal ımın 
acıklı durumuna düşebilir. İşte eski kanun la r l a 
bü tün bu hususlar ve iht iyaçlar d ikka t nazarına 
anna rak meluna imkân bir çare olsun diye ha
va subaylar ına, denizaltı subaylar ına b i r tak ım 
kıdemler ver i lmekteyken şimdiki İtamın esasen 
müktesep bir hale du rumunda olan b ü t ü n bun
ları yeniden kaldırmış ve Hava Kuvvet le r i bün
yesinde de mühim bir problem yarat ı lmışt ı r . Ay
rıca. k a n u n u okuduk tan sonra şu sualler de gay-
ri iht lyari akla gelmektedir ; 

1. Kimri kumanda, sevk ve idare kademele
rinin ve bunla*, m silâh ve sun i kademelerinin 
tadili!, terbiye, sorumluluk, inisiyatif, feragat , 
başarı mükâfa t landı rma, terfih i kahiri zinciri 
dengesinde kifayetl i ve memnuniyet i mucip bir 
du rum meydana getirmiştir . 

2. Emeği sebk etmiş, milletin şerefine şe
rci' katmış veya millet, .şerefini ku r t a rmış ve kur
ta racak elan sevk ve idare kademeler inde bu 
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mutluluğa varmış ve varacak personele milletin 
gerekli vefa borcunu büyük Türk Milletine yak
laşacak tarzda eda etmeyi sağlamış hususlar 
mevcuttur. Misal olarak arz edeyim, Hükümet 
teklifinde G9 ncu madde ile orgenerallere ve Er
kânı Harbiyci Umumiye Reisine emeklilikte bâ
zı şeref hakları tanınması teklif edilmiştir. Bu 
haklar gönül almaktan ibaret basit birkaç dev
let ve millet iltifatı olarak sayılacak şeylerdir. 
Meselâ emeklilikten sonra bir yaver, bir binek 
arabası, bir de lojman tahsis etmek gibi. Bu ka
nunda bu teklif kaldırılmıştır. Sebep, saym se
natörler, ben mâkul bir sebep olduğuna kaani de
ğilim. Buna karşılık 29 ncu maddede ölmüş or
generale mareşallik rütbesi verilebilir, deniyor. 
Eski kanunda mareşallik ancak bu millete büyük 
bir zafer kazandıran, bir meydan muharebesi ka
zanan kumandanlara verilebilirdi. Şimdi yalnız 
ölmüş orgenerallere de hizmetlerine, fevkalâde 
hizmeti sebk etmiş ölmüş orgenerallere de veri
lebilir, deniyor. Hiçolm fevkalâde hizmet 
veya kahramanlıkla şehidolmuş orgenerallere 
mareşallik rütbesi verilebilir, denseydi hatalı ol
mazdı. Fakat şimdiki durumiyle yani eceliyle 
ölmüş olan bir zata mareşallik rütbesinin verile
bilmesi keyfiyeti ilerde birçok noktalardan baş
ka ölçülere götüriilebilir. Hattâ maalesef poli
tik gayelerle bile birtakım haksız iktisaplara yol 
açabilir. Bu maddenin fevkalâde hizmet veya 
kahramanlıkla şehidolan orgenerallere diye tas
hih edilmesi iktiza eder kanaatindeyim. Ayrıca 
harb halinde fevkalâde kahramanlık yapanlar 
mutlaka rütbelerinin yarı müddetini beklemek 
mecburiyetindedirler. Teğmen 1,5 yıl, üsteğmen, 
yüzbaşı, binbaşı 3 er yıl, yarbay, albay da iki 
yıl. Bunların normal bekleme müddetleri birer 
misli fazladır. Sayın senatörler hepiniz bilirsiniz, 
harb hali fevkalâde bir haldir. Bütün milletin 
olduğu gibi bilhassa cephelerde çarpışan silâhlı 
kuvvetler personelinden fevkalâde çok hattâ hat
tâ eski tâbirle beşerüstü gayret ve kahramanlık 
istiyen ve istenen bir durum. Bütün devletlerde 
bu böyle kabul edilmiştir. Ve bunu teşvik edi
ci fevkalâde mükâfat yolları açılmıştır. Bizde 
de İstiklâl Harbinin sonuna kadar harb halinde 
asgari bekleme müddetleri altı ay ile bir sene 
idi. Ve hattâ iki takdirname almış olanlar oto
matik olarak derhal terfi ederlerdi. Bu kanu
na baktığımız zaman harb halinde dahi insanın 
söylemeye pek dili varmıyor, ama mühim mik

yasta nekes olarak hareket edilmiştir. O kanaa
ti veriyor. 

Sayın arkadaşlar, en mühimi de büyük bir 
eksiklik olan ve zamanımız harblerinde, bilhas
sa atom çağında emri kumanda kademelerinde 
vukubulacak olan büyük boşlukları veya bü
yük kudret ve kabiliyetleri derhal kıymetlen-
diırebilmek noktai nazarı 'güdülmemiş olduğu 
görülüyor. Bu muvakkat rütbe meselesidir. 
Başka memleketlerde muvakkat rütbe denilen 
bir usul vardır. Ya harb içinde boşalmış olan 
emri kumanda kademelerini daha ıgenç subay
larla muktedir olanlarından süratle doldura-
bilmek veya çok büyük fevkalâde kudret ve 
kabiliyetini ıgöstermiş olan -meselâ Atatürk 
gibi - tarihî kudret ve kabiliyeti haiz olan su
baylara ve kumandanlara gerekli büyük emri 
kumanda kademelerini açabilmek keyfiyeti. 

Birinci Cihan Harbinde o zamanki Osman
lı - Türk ordusunda bir muvakkat rütbe yoktu. 
Fakat başka bir şey vardı bunun yerini tuta-' 
cak; rütıbelerdeki asgari bekleme müddetinin 
çok az oluşu ve bir de kudret ve kabiliyet gös
termiş olan ıkumanda kademesine erişecek genç 
subaylara çok yüksek kademeleri, 2 -3 misli da
ha üst rütbedeki emri kumanda kademelerinin 
sorumluluğunu teslim etmek Atatürk yarbay
ken fır'ka kumandanı yani bir tümgeneralin 
emri kumanda etmekte olduğu fırkaya asıl 
olarak tâyin edilmişti ve tuğgeneral iken de 
Ordular Grupu Kumandanı ki, normal zaman
larda hattâ ekseri harb zamanlarında mareşal
lere verilir. Böyle fevkalâde bir kademe tuğge
neralken bu emri kumanda kademesi verilmiş
ti ve elhak liyakatini ispat etmiş, o yüzdendir 
ki, sayın arkadaşlarım, İstiklâl Harbinde Ata
türk memleketi kurtaracak bir şansa, bu mev
kie malik olmuştur. Biz bu kanunda bunu top-
yekûn nazarı dikkate almamış bir durumdayız. 
Bu kanun ıgörünüşü itibariyle dosdoğru hazar 
şartlarına göre hazırlanmış olan bir kanundur 
ve sefer şartları çok kıt ve kısır olarak dikkat 
nazarına alınmıştır arkadaşlarım. Evet, zamanı 
gelince yeni bir kanun çıkarmak suretiyle bun
lar tadil ve tashih edilöbilir. Doğru, mülâha
za doğru, fakat sayın arkadaşlarım, böyle bir 
zamanda acaba vaktimiz olacak mı? Bilhassa 
böyle atom çağındaki harbler esnasında ve 
acaba o insanları hemen bulup o yerlere çıka-
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rabilecek ve bu kanunları yapabilecek bir du
rum yaratılmış olabilecek mi? Yeni harb kon-
sepsiyonlarmı dikkat nazarına alırsak böyle bir 
şansa pek nadir ve ender olarak raslıyacağımız 
kanaatini taşımaktayım. Kanaatimce, Fransız
larda, Amerikalılarda, İngilizlerde olduğu gibi 
bizde de hanb zamanlarına ait bir muvakkat 
rütbe meselesini derpiş etmek ve bu kanuna 
koymak lüzumludur ve zaruridir kanaatinde
yim. 

Sayın arkadaşlarım, astsubaylara ait bu ka
nunla âdeta büyücek bir haksızlık yapılmış du
rum olduğu kanaatine varıyorum. Hava Kuv
vetlerinde jet birliklerinde vazife görmekte 
olan astsubaylar jet tazminatı alırlar. Şimdi 
bu tazminat, kıta tazminatiyle değiştirilmek
tedir ve bu Kara, Hava, Deniz bütün Silâhlı 
Kuvvetlere seyyanen tatbik edilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, astsubay, mânası iti
bariyle Silâhlı Kuvvetlerin her üç kolunda, ha
vada, denizde, karada ayrı ayrı ölçüler içinde
dir. Bizde Hava Kuvvetlerinde pilot dahi var 
idi ve her zaman olabilir, uçucu. Bizdeki nis-
bet, astsubayların bizdeki durumu Kara Kuv
vetlerine benzemez. Kara Kuvvetlerinde âdeta 
takım kumandan muavini vaziyetinde, ondan 
daha alt rütbede olan ve miktarı da ancak ta
kım kumandanlariyle bağdaşabilecek tarzda 
olan çavuş, başçavuş, üstçavuşlar gibi kıtalar
dan bahsetmiyorum, bizim astsubay dediğimiz 
rütbedeki arkadaşlarımızı söylüyorum. Gerek 
miktarları, gerek vazifeleri itibariyle böyle te
lâkki edilmektedir. Hava Kuvvetlerinde hiç 
böyle değildir.. Bir defa sayıları itibariyle bir 
subaya karşılık Hava Kuvvetlerinde kıtalarda 
aşağı - yukarı 15 kadar, belki de daha yukarı
da astsubay düşmektedir. Bu astsubaylar mü
tehassıs insanlardan müteşekkildir. Bunlar ta
kım kumandanı değildir. Emri kumanda kade
melerinde işleri yoktur ve bunların bir tanesi 
vazifesini terk ettiği zaman şu veya bu sebeple 
onun yeri âdeta boş kalır. Bizde astsubaylar 
konsepsiyonu bambaşkadır, denizde de böyle. 
Şimdi bunlar bu kanunda kıta tazminatı ola
rak, ancak filân rütbeye kadar gelebilir, me
selâ binbaşılık rütbesine kadar gelebilir kıdem
ce, zihniyetiyle âdeta dondurulmuştur kıta taz
minatları. Bunların arasında lâzımgelen teşvik, 
lâzımgelen kıdem farkı, lâzımgelen rütbe farkı 

gözetilmemiştir. En son bizim Senato Millî Sa
vunma Encümeninde bunlar ikişer ikişer birleş
tirilmek suretiyle bu iş telâfi edilmeye çalışıl
dı; fakat bu kâfi değildir arkadaşlarım. Zan
nediyorum ki, bütün senatör arkadaşlarım ve
ya çoğunlukla astsubaylardan bu hususta birer 
müracaat almışlardır. Bu ciddî bir meseledir, 
bu hususun mutlaka tashih edilmesi icabeder 
ve konsepsiyon itibariyle sayın arkadaşlarım, 
bu kanun Kara, Hava, Deniz subaylarını, hep
sini bir çerçeveye sokmak, bir kalıp içinde gör
mek gibi bir zihniyet gütmüştür. Bu çok yan
lıştır. Hava Kuvvetlerinden bir tuğgeneral, bir 
tümgeneral ve hattâ bâzı hallerde bir orgenera
lin dahi uçarak bir yerden bir yere gitmesi, bir 
vazife görmesi, hattâ kıtasının başında uçaırak 
bulunmasını icabettirecek haller vardır. Benim 
sayın üniformalı arkadaşlarım diyeceklerdir ki, 
şimdi atom .çağındayız. Atom muharebesinde 
eskisi gibi, İkinci Cihan Harbinde olduğu gibi 
tayyareler yüzlerce, binlerce kalkarak başında 
da bunun general kumandan olarak artık git
mezler. Hayır arkadaşlarım, giderler ve gide
ceklerdir, gitmektedirler. Atom harbi ya olur, 
ya olmaz. Fakat konvansiyonel harb dediğimiz 
eski usul harb, yani İkinci Cihan Harbinde ya
pılmış olan harb olacaktır. Daima olması ih
timali de vardır. En çok bunun ihtimali vardır. 
Bu takdirde tayyareler uçacak, büyük zırhlı 
birlikler başında general olarak harekete geçe
cek ve generaller ateş hattında harb edecekler
dir. Bunun icabettirdiği fizik ve gençlik kud
ret ve kabiliyetini gözetmemiz lâzımdır, bu gö
zetilmemiştir. Ben eski bir Hava Kuvvetleri Ku
mandanı olarak arz ediyorum, konsepsiyon iti
bariyle millî savunma meselesinde büyük bir 
yanlışlık ve eksiklik içindeyiz. Vaktiyle ku
mandan olarak muhtelif rütbelerde de benim 
âdeta bu hususta mücadelem olmuştur arkadaş
larım. Her ordu yani Kara Kuvveti, Deniz Kuv
veti, Hava Kuvveti, öyle genişlik, öyle bir ha
reket kudreti ve kabiliyeti o kanuni çerçeve
ler içinde verilmesi lâzımdır ki, bunlar vazife
lerini hakkiyle ifa edebilsinler. Bir hava suba
yının vazifesi, bir deniz subayının vazifesi, 
katlandığı durumlar ve hudut boyunda bulu
nan bir subayın vazifesi, geride bulunan bir su
bayın vazifesi, bir kurmayın veya kıta emri 
kumandasını almış, onun sorumluluğunu almış 
olan bir generalin vazifesiyle geride, meselâ 
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her hangi bir büro hizmetinde bulunan bir ge
neralin vazifesi arasında büyük farklar vardır. 
Bugünkü harbte tümen kumandanı vaziyetin
de olan bir tümgeneral veya bir tuğgeneral 
veya bir albay arkadaşlar memleketi ya bir za
fere ulaştırır veyahut da bir felâkete götürür, 
götürebilir. Böyle durumlar olur. O esnada ar
tık biz, bu arkadaş kanunun filân maddesine 
uygundu, uygun değildi, uyması lâzım/gelirdi, 
uyması icaıbederdi tarzında bunu dar bir çer
çeve içine sokup kendisine hareket kabiliyeti 
vermiyecek tarzda veyahut kumandanlara inti
hap kabiliyeti vermiyecek tarzda böyle durum
lar yaratmak ileride felâketleri mucibolacaktrr, 
olabilir. Bunu nazarı dikkate almamız lâzımge-
lir arkadaşlarım. Personel Kanunu senelerde 
bir defa geçiyor. Bunu bu tarzda âdeta yıldı
rım süratiyle geçirmek yerinde değildir. Gönül 
isterdi ki, burada Sayın Millî Müdafaa Vekili
mizin yanında Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 
kumandanları da veya hiç olmazsa onların kur
may başkanlarının bulunması ve icabettiği za
man bâzı hususlarda bizleri tenvir etmek için, 
mütalâa sorduğumuz zaman bu kürsüye çıkıp 
ıbize tenvir edecek bâzı durumlar söylemeleri 
lâzımdı, gönül bunu istiyordu, olmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, beni eski bir havacı 
kumandan (Olmak sıfatiyle havacıları veyahut 
denizcileri müdafaa ediyorum diye, rica ede
rim kabul etmeyin. Bunlar hakikatlerdir, se
nelerce o kumanda mevkilerinde gelmiş geç
miş birçok tecrübelerin mahsulüdür. Ben ya
bancı kıtalarda da bulundum, yabancı ordu
ların durumunu tetkik ettim. Ayrılalı birkaç 
sene oldu oradan. Bunlar hep nazarı itibara 
alınmıştır. Bizde Silâhlı Kuvvetlerde Erkânı 
Harbiyenin büyük bir otoritesi vardır ve âdeta 
o çerçevenin dışına kimseyi çıkarmak istemez
ler. Eskiden gelmekte 'olan bir gelenektir, bir 
zihniyettir bu. Zamanımıza uymaz arkadaşlar. 
Deniz Kuvvetleri ayrı, Hava Kuvvetleri ayrı, 
Kara Kuvvetleri ayrı vazifeler gören kuvvet
lerdir. Bunlara lâzım olan çerçeveleri, bunlara 
lâzım olan ferahlığı vermek icabeder. Yine ka
nun çerçevesi içinde denilebilir ki, «Efendim, 
o zihniyet eskidi. İstiyen havacı olur, istiyen 
denizci olur, istiyen karacı olur, istiyen tankçı 
olur, o sahalar açıktır.» Ama hepsini beraber 
'bir araya sokmakla ıbunun zararını ileride çok 

acılıkla çekeceğiz arkadaşlarım, peşinen arz 
ederim. 

Maddelere ıgelince, bu hususlarda birçok ar
kadaşlarımız bâzı önergeler verdiler. Bu öner
gelerin, dikkat nazara alınmasını hassaten mad
deler üzerinde uzun uzadıya münakaşa edilme
sini ve bilhassa zamanı gelince, beş dakika 
müddetiniz vardır, iki kişi konuştu takrir ve
rin gibi, bu mühim kanunda bu gibi usullere 
ele iltifat edilmemesini, mümkün mertebe düz
gün, dörtbaşı mamur bir kanun çıkarılmasına 
çalışmamız için lâzımgelen hususlarda yardım
ları, iltifatları göstermenizi hassaten istirham 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon adına Sayın 
Akif Tekin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. AKİF 
TEKİN (Antalya) — Muhterem Başkam, sayın 
senatörler, Silâhlı Kuvvetlerin Personel Kanunu 
•hakkında tümünü alâkadar eden meselelerde ar
kadaşlarımız noktai nazarlarını bildirmiş oldular. 
Biz bu noktai nazarlar içinde nazarı dikkati 
celbeden hususlara kısaca cevap vermek niyetin
deyiz. 

Askerî Personel Kanunu bir oldu bitti şek
linde yalnız Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanmış bir kanun değildir. Bu kanun, Kuvvet 
Kumandanlarının mütalâası alınmak suretiyle 
Genelkurmay Başkanlığında hepsinin toplanması, 
Askerî Şûraya sevk edilmesi ve Şûradan bir bir 
û'cemosi suretiyle hazırlanmış ve Millî Savunma 
Bakanına Parlâmentoda müdafaa edilmek üzere 
verilmiş bulunmaktadır. Yani bir ihtisastan geç
miştir. Kuvvet Kumandanlarından geçmiştir. 
Bütün hepsinin noktai nazarlarını, isteklerini top
lamış 'bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bütün konuşan arkadaş
larım çokcalıkla Hava Kuvvetleri, biraz da De
niz Kuvvetleri hakkında konuştular. Bu bakım
dan da karacıları biraz kabahatli de buldular. 

Evvelâ bu kanunun prensibi kıdem esasını 
ortadan kaldırmalıdır. Bu kıdem esası Deniz, Ha
va ve Kara kuvvetlerinde de kalkmıştır. Savın 
arkadaşlarım biliyorsunuz ki, kıdem müessesesi 
gene yasta büvük müesseselere adam yetiştirmek
tedir. Yani albay seviyesinde binlerce adam 40 
yaşında toplanmaktadır. Bunlara vazife bulu-
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namamakta tekaütlükleri cihetine gidilmekte
dir. Şalışan ben 36 yaşında tekaüt oldum. Sebe
bi sırf bu toplantının neticesidir. Bu tıkanıklığı 
gidermek için albaylık, yarbaylık rütbesinde 
emeklilik işlemi yapılmaktadır. Genç yaşta kur
may subay veya havacı emekli olmakta ve dış ba
kanlıklarda iş arama mecburiyetini hissetmekte
dir. 'Bu bakımdan vazifede kıdem esası değil, va
zifede ve tazminat esası kabul edilmiş, genç yaşta 
tekaüt cumaları istihdamı 'edilememeleri önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Hava Kuvvetlerine uçucular bir ihtisas sa
hibidir, bunların sicilleri kendilerine mahsus dol-
dıırıılamamakltadır. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuv
vetleri, Hava Kuvvetlerinde aynı sicil esası uy
gulanmaktadır gibi bir mütalâayı da burada din-
ıı^nrs l-mlunuvoruz. Sicil şu şekilde veriliyor; 
Hava Kuvvetlerinde de; birinci, ikinci sicil âmir
leri, sicil rakorları vermek suretiyle noktai nazar
larını o subay hakkında belirtmektedirler. Uçucu 
ise u^ııcn kumandanları yani birinci ve ikinci si
cil âmirleri bu raporlarn, sicilleri vermektedir 
Avnca. Hava Kuvvetlerinde bu uçucular için bir 
jüri. vani değerlendirme kurulu teşkil edilmek
tedir. Değerlendirme kurudu kendisi de not ver
mek suretivle bu kanaate iştirak etmekte ve dere-
e,^iond;rmeVtedir, veterlik 'dereceleri tesbit etmek
tedir. Bövlece kendi ihtisasları dâhilinde yüksel-
'met^i temin edilmektedir. Muharip ve yardım
cı «ıırııflflir m^ple^ine ffelince; bütün nenimiz bili
yoruz ki, orduda bir muharebe eden unsur suhav-
bı.r va.n-lrr. B'r de bu muharebe eden subavlar" 
hizmet eden sınıflar vardır. Biz bu hizmet eden
lere var d imci sınıf muharebe edeni!ere de muharip 
sınıf subaylar demekteyiz. 

Savuı arkadaşlarım bir muharebede, taarruz
da savunmada, ereri çekilmede muharebenin bi-
rinni mî nünde ne kadar zaviat verildim hesapla
nır. Bu zayiat muharip sınıflarda âzamidir, ikin
ci fün su kadar zaviat verir, üçüncü gün bir haf
tada o kıta erir. deriştirilir, yerine başka birlik 
getirilir, ikmal edilir. Bu sistemler plânlanır. Si
ze bu bili»ivi vermek suretivle muharip sınıfların 
ne kadar eok zaviat verdisini, bunun için muha-
rirtiik vasıflarımın bizatihi kendilerinde mündemiç 
oldno-nnu. buna hizmet edenlerin de yardımcı sı
nıf olduğunu belirtmek içindir. 

'Muharebe sınıfının muharipliği üzerinde bâz1 

şüpheler de belirtildi. Sayın arkadaşlarım, muha

rebe sınıfı muharebede muhabere mihveri dediği
miz bir mihver teşkil eder. Bu muhabere mihveri 
on ilerideki birlikten piyade neferinden başlar, 
muharebe eden tümen karargâhına kadar telli ve 
telsiz irtibatın ağını ve mihverini kurar, çalış
tırır. 

Taarruz ilerledikçe en illeri de giden piyade ne
feri ile aynı seviyede bu muhabere mihveri de 
vürür. Bu şekilde çalışan bir mufhabere sınıfına 
her halde muharip de denir. İkincisi, istihkâm sı
nıfı. İstihkâm savaş birlikleri vardır, muharip-
fir. Çünkü taarruzda düşmanın husule getirdiği 
maniaları ve mayınları en önde temizler. Ondan 
"tonra da oraya piyade taarruz eder, ondan sonra 
zırhlı birlik taarruz eder. Bunları mahsus açık
lı voni'nı ki, muhariplikleri üzerine gölge düşme
sin. Böyle çalışan bir istihkâm sınıfı da elbette. 
muhariptir. 

Kıta tazminatı verilmek meselesine gelince : 
Savın arkadaşlar, bir kıta hizmeti vardır. Yani 
kıtada bizatihi çalışan unsur ve subaylar vardır. 
B ;r de bu çalışmaları organize eden, plânlıvan 
karargâhlar vardır. Bizatihi çalışanları*, kıtada 
bizzat çalışanlar üç yükümlülük altındadır. Bi
rincisi, idarecilik vasıfları vardır, avnı zamanda. 
İkincisi, eJTİtirn.ciiıikleri vardır. Üçüncüsü; icra 
vardır, taktik muharebeyi yapar. Bu üc unsuru 
nefsinde toplamıştır kıtada çalışan1 subay. Ama 
karargâhta çalışan muavven bir meselenin, mu-
avven bir şekilde çözümünü plânlar. Hiçbir me-
suliveti de bulunmamaktadır. Bu bakımdan kı
tada üc vasıflı çalışan bu suhavl^rm kıta tazmi
natı alması ve tefrik edilmesi şarttır ve simdi ve 
kadar da geç. kalınmıştır. Avrıca yaz. kıs iklim 
sartfları, .gece ve örün düzlerinin basında çalışma
sını burada da zikretmek lâzımgel m ektedir. 

Astsubaylar meselesine gelince, eok darılma -
tınlar ama savın büyüklerim, burada kara ordu
cunu eski bölükbası cavusu vasrfivle vasıflandır
dılar. Savın arkadaşlarım, kara ordusunda 
buTÜn astsubay belki havacılar kadar vardır. Su-
bav]ardan da mevcudu eoktur. Çünkü artık kara 
ordusu tank birlikleriyle, topçu birlikleriVIe. pi
yade birlikleriyle motorlu olmuştur. Bunların 
'sietiJmesi için mütehassıs elemanlar sanat ensti
tüsünü bitirmiş astsubavlardır. Motor makinist
leri, sar-iiciler, akücüler. silâh astsubavlarımn. mu
habereciler, tesisat subavlan, telli makinistler, bir 
taburda muazzam sayıda bir astsubay kütlesi var-
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dır. Bunların hepsi sanat enstitüsü mezunudur. 
Ayrıca sınıfın icabettirdiği, bizim eski tâbirle 
gedikli sınıfı dediğimiz subaylar da mevcuttur. 
Bu bakımdan astsubay denince yalnız deniz ve 
'hava 'kuvvetleri şimdi akla gelmemektedir. Ne ya
pılmıştır? Astsubayların hepsine tazminat kabul 
edilmiştir. Seyyanen, denizde, karada da, ha
vada da, Sa3nın arkadaşlarım, haıvada % 30 u taz
minat alır durumdayken1 astsubayların yüzde 
yüzü. tazminat alıyor, denizde de öyle oluyor, ka.-
rada da % 100 tazminat alıyor. Yani bütün ast
subay kütlesi tazminatla tatmin -edilmiş durum
da bulunuyor. Bu bakımdan astsubayların hak
ları yenilmiş diye bir durum bulunmamaktadır. 

Tenzili rütbeden bahsedildi. Astsubayların 
isimleri değiştirilmiştir. Tenzili rütbe diye bu 
isimlerden mütevellit bir şey akla gelmemektedir. 
Bunu da burada tavzih etmek lâzımgeliyor. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bir subay 48 yaşın
da general olmaktadır, hu kanuna göre. 48 yaş 
ihtivar bir yaş değildir. Sayın Tekin Arıburun'un 
dediği gübi, ^enc, kumandanlar yetiştirilemiyecek 
durumda değildir. 48 yaşında general olunmak
tadır. Biliyorsunuz Haiva 'Kuvvetlerinde olduğu 
gibi, Kara Kuvvetlerinde de genç kumandanlara 
mutlaka, ihtiya'ç vardır. Bütün kuvvetlerde bu 
mesele avnı sevivede tutulmuştur. Hava Kuvvet
ler-1'nrn istisnai durumu hepinizce malûmdur. An
cak Türkiye'deki Hava Kuvvetleri de taktik Ha
va Kuvvetleridir, kara 'ordusunda topçunun biraz 
uzanamadığı yerlere ateş eden kudrette ve biraz 
daha ileriye götürmekten ibaret durumdadır. 
Müşterek hareket merkezinde ateş destek koordi-
na^von merkezinde bunlara bu vazifeler veril
mektedir. Kaıra ordusunun hedeflerini, önünde 
yokedici, de^ekleyicd, ilerletici bir unsurdur, ikisi 
beraber çalışırlar, irtibat sulbaylariyle sarmaş do
laktır, b'r tefrik de mevzuubahis değildir. 

Bu sekilide umumi meseleleri açıkladıktan 
sonra, kurmay sınıfı meselesi vardır. Kurmaylık 
bu kanunda özel kanuna atfedilmiştir ve yine 
oski müessese olarak kendi 3 senelik kıdemini ala
caktır ve bu suretle de erene kumandan yetiştiril
mesi, stratejik ve tatbikî plânlamada mütehassıs 
subay yetiştirilmesi temin edilecektir. Kanunun 
tümü çok iyi bir sistemle hazırlanmış, Silâhlı 
Kuvveti erimizin inkişafını temin edecek şekilde
dir. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, sual mi, söz 
mü? 

NİYAZİ AĞIRNASLI ,(Ankara) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 

Komisyon Başkanı olarak arkadaşımı bâzı nok
talarda ikmal etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuştular. 
Üyeler de konuşsunlar öyle, efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlar, mâruzâtım kısa olacak
tır. Yalnız komisyon sözcüsünün birkaç sözü
nü, belki yanlış anlamaya vesile olur düşün
cesiyle, tavzih için çıkmış bulunuyorum. 

Şimdi, bu kanunla kıdem esası benimsen
mede albaylığa genç yaşta birçok subay ulaş
makta ve bunların da dolayısiyle tasfiyesi za-

' rureti ortaya çıkmaktadır, buyurdular. İşin 
esası öyle değildir. 

Eskiden harb senelerinde harb okullarına 
biner biner alman sınıflar, harb zayiatını kar
şılamak için İkinci Dünya Harbi sona erdik
ten sonra da aynı kadroların muhafaza edilme
sinden neşet etmiştir. Çünkü biner biner alı
nan bu subaylar kısa zamanda albaylık rütbe
sine erişmişlerdir. 

İkinci husus da şudur; kurmaylık sistemi 
değiştirilmiştir. Evvelâ bir sene okuyacaklar, 
kıtaya gidecekler, tekrar gelecekler, tekrar 
bir sene okuyacaklar, tekrar kıtaya çıkacaklar, 
tekrar gelip üç, sene okuyacaklardır. Her 
seferinde de muayyen bir nisbette tasfiye 
edileceklerdi. Meselâ; birinci sınıftan ikinci 
sınıfa geçenlerin % 30 u ikinci sınıfa devam 
edemiyecekler, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa 
da yüzde 30 u devam edemiyecek, bu şekilde 
bir nisbetle bunların yüzdeleri azaltılacaktı. 
Bu bakımdan başlangıçta kurmay subayla
rın yani Akademiye girecek olan subayla
rın yekûnu fazla tutulmuş, ondan sonra da 
tahsil süresinde azaltılacaktı. Fakat maale
sef bu yapılmadı, - yapılmayınca, bu alınmış 
olan subayların hepsi çıktılar ve hakikaten 
erken bir zamanda albay rütbesinde, yarbay 
rütbesinde ve binbaşı rütbesinde, büyük bir 
enfilâsyon oldu. Tasfiye ondan ileri geldi. 
Fakat bu kanun bu hususta gayet iyi hazır
lanmıştır ve mahrutun teşekkül etmesi için 
ve yukarıya çıktıkça zaten, nisbetler kanun 
iyice tetkik edildiği zaman görülecektir ki, 
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kenarlardan fazlalar dökülecek ve yukarıya 
doğru sivrilecektir. 

Bu kanun şakuli terfiin yanında, ufki 
terfi de getirmekte ve bu suretle yalnız kaide 
de geniş olan şey yukarıya çıktıkça yavaş 
yavaş ve nihayet her rütbeye tanıdığı yaş 
haddindeki emeklilik süresi ile de kenarlar
dan dökülecekler ve mahruat bozulmrya-
caktır. Bu bakımdan böyle bir mahzur yok. 
Yani genç terfiin bundan sonra böyle bir mah
zuru yok. Sonra bu zaten muayyen bir kuv
vet içerisinde meselâ Kara, Hava ve Deniz 
Kuvvetlerinde, Kara Kuvvetleri içinde sırala
nacakları için, mahrutları kendi içlerinde te
şekkül edeceği için kimsenin kimseye zararı 
olmıyacaktır. 

Gelelim muharip, gayrimuharip sınıfa. Mu
habere ve istihkâm sınıfı üzerinde durdu sözcü 
arkadaşımız. Elbetteki muhabere sınıfı Kara 
Kuvvetlerinde muhabere mihverini yapacaktır. 
Elbetteki, bu muhariptir. Ama Hava Kuvvet
lerinde böyle değil, arkadaşlar. İstihkâm sı
nıfı da böyledir, Kara Kuvvetlerinde. Ama 
Hava Kuvveterinde böyle değildir. Meselâ ko
misyonda, acaba neden Deniz Kuvvetlerinde 
personel sınıfı yoktur diye sorduğum zaman, ne 
yapalım dediler; biz Deniz Kuvvetinde gemide 
kullandığımız aynı subayları bulundukları yerden 
geri hizmete aldığımız zaman da bu gibi yardım
cı hizmetlerde kullanmak mecburiyetindeyiz, 
aksi takdirde kullanacak yer bulamayız diye 
izah buyurdular. Demek ki, Kara Kuvvetleri için, 
bu kıstaslar Hava ve Deniz Kuvvetleri için, uy
gulanmasına imkân yoktur. Üstelik komuta elas
tikiyetini de kaybettiriyor. Meselâ şimdi Deniz 
Kuvvetleri Kumandanı ne yapacaktır? Karada 
kullandığı bir subayı icabında aynı tahsili ver
miştir, harb gemisinde kullanacaktır. Nasıl kul
lanacaktır yardımcı sınıfa ayırırsa? Elastikiyeti 
kaldırıyor. Hava Kuvvetlerinde de böyle. Nakli
ye pilotu olarak kullandığı şeyi muharip değil
dir, eğitim pilotu olarak kullanınca muharip de
ğildir, ama aynı pilotu harb tayyaresinde kul
landığım zaman muhariptir benim için. Bu ba
kımdan komutanın elastikiyetini de ne yapmak
tadır? Kaldırmaktadır. Karargâh ve kıta mese
lesi... Arkadaşlar, kıtayı sözcü arkadaşımız bu
rada muharebeye iştirak eden, şunu yapan filân 
bir hayli belirtmeye çalıştılar. Ama o kıtayı esas 

sevk ve idare eden beyin olmadan yani baş olma
dan - karargâh baştır - baştaki insanlar aynı so
rumluluğu yüklenmeden, yani onlara hiç olmaz
sa, kıtada döğüşen arkadaş kadar bir sorumlu
luk tanımadan nasıl bu iş yürütülür, ben anlı-
yamadım. Bu noktai nazarı pek izah edemedim. 
Başta iyi insanlar olmadıkça, karargâh iyi seçil
medikçe, kıymetli insanlar karargâhta vazife al
madıkça kıtaların muharebesi sevk ve idaresi 
zorlaşır, güçleşir. 

Gelelim Hava Kuvvetlerine. Kara Kuvvet
lerinin topçusunun, gözü eremediği yerde, uzun 
menzilli bir topçu olarak kullanılmasına. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hakikaten eskiden 
böyle idi bu görüş. Birinci Cihan Harbi sırala
rında böyle idi. Fakat İkinci Cihan Harbinden 
sonra çok değişti. Mamafih Kara Kuvvetlerimiz 
muhafazakârdır, hâlâ böyle 'düşünürler, bunda 
mahzur yok. Fakat bugün dünya artık bunun 
böyle olmadığını kabul etmiş, tescil etmiş vazi
yette. Binaenaleyh, Hava Kuvvetlerinde bugün 
yalnız taktik vazifesi yoktur. Bugün NATO plâ
nına göre, bizim Hava Kuvvetlerimiz harbin ilk 
safhasında atom güçleriyle yüklü olarak kendi
lerine NATO ca verilmiş hedeflere ilk taarruzu 
yapacaklardır. Bundan belki sözcü arkadaşımı
zın haberi yoktur. Bugün elimizde bulunan mo
dern jet tayyareleri bu vazifeler için verilmiş
tir ve 1 nci vazifesi budur. Yani harbin ilânı 
anından itibaren bunlar önceden tesbit edilmiş 
hedefleri üzerine nükleer silâhlarını tevcih etmek 
üzere harekete geçeceklerdir. Zaten Hava Kuv
vetleri devamlı alarm vaziyetindedir. Meydanlara 
gidip görmüşünüzdür, pistin başında devamlı 
olarak bâzı meydanlarda iki, bâzı meydanlarda 
üç tayyare geceli gündüzlü alarm vaziyetinde 
beklerler. NATO nun bize yüklediği vecibelerin 
yerine getirilmesi bakımından daimî alarm vazi
yetindedirler. 

Genç yaşta kumandanların, 48 yaşında gene
ral olduğunu söylediler. Bu yaş Hava Kuvvetle
ri için geçtir arkadaşlar. Hava Kuvvetlerinde 
bugün kırk yaş artık uçuş için biraz geriye kay
maktadır. Ve jet tayyaresinin yüksek manevra 
kaabiliyeti içinde ne sağlık ne de şey durumu, 
pek istisnaları bir tarafa itilecek olursa, müm
kün değildir. Bu gibi insanları bulmak da gayet 
zordur. Mâruzâtım bu kadar. Hürmetlerimi arz 
ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Okyaynz konuşacak mı
sınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Kısa bir maru
zatta .bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sözcünün te
mas etmediği meselelere temas edin lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun getirdiği yenilikleri hazırla
makta ve kışlamızın bu memleketin yarınlarına 
gene büyük kahramanlıklar ile iftihar edeceğimiz 
büyük zaferleri kazanmaya her an hazır evlât
larına maddi ve mânevi huzuru sağlamaktaki de
ğerini kıymetlendirmekte emeği geçen insanlara, 
Komisyon Başkanı olarak, şahsan evvelâ minne
timi ve hürmetimi arz ediyorum. 

Tasarı, hepinizin de gördüğünüz veçhile, 
15 kısma ayrılmıştır. Kısımlar da kendi bölüm
lerinde subaylarımızın ve astsubaylarımızın 
kaynaklarını, sınıflandırılmasını, meslek prog
ramlarını, terfilerini, mec'buri hizmetlerini, 
yıllık sıhhi ve mazeret izinlerini düzenledikten 
sonra, büyük bir hususiyet olarak, Memurin 
Kanununda bulunmıyan bir hüküm ve yenilik 
olarak kıta tazminatı getirmiş bulunuyor. He
pimiz insafın ve vicdanın aklî ve fikrî hayatı
mızın bize telkin ettiği istikamette tereddütsüz 
ve • münakaşasız kabul etmeliyiz ki, kıtadaki 
subaylarımızın tabiatın ve beyaz karanlıkla
rın devamında hakikaten dehşet ve vahşet ifa
de eden zorluklarını göğüsleyerek bu memleke
tin yarınlarını korumakla, lüzumlu eğitimi 
memleket gençlerine kazandırmak için göster
dikleri ceh'tin elbette masa başında ve elbette 
karargâhta kalan arkadaşlarımızdan fazla ola
rak çektikleri bir eziyetle mümkün olabileceği 
bir hakikattir. İşte bu ciheti düşünen Hükü
metiniz getirdiği tasarıda kıta tazminatı olarak 
bir müesseseyi bu 'kanunla sevk etmiş bulunu
yor. Komisyonunuz, araya tatil girmesi dola-
yısiyle kanunun görüşülmesinden, Senatoda gö
rüşülmeden kanuniyet kasbetmesi ihtimalini ön-
liyebilmek için 39 gün devamlı çalışarak bugün 
bu tasarıyı Senatonun huzuruna getirmiş bulu
nuyor. Elbette sizlerin yapıcı, bizlere nazaran 
ekseriyetle daha esaslı şekilde mütalâa edip. 
münakaşa edeceği kıymet ve kifayetinizle bâzı 

yanlışlıklar, bu imkânın bağışlanması dolayı-
siyle, düzeltilmiş ve kanun daha iyi, daha isa
betli hükümler içinde hüviyet ve şahsiyet almış 
olacaktır. Zaten komisyonunuz devamlı çalış
masının objektif kanaat ve kararı da budur. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet tasarısında 
bekleme sürelerinin kısalığı bahsinde yalnız iki 
rütbede tatbikat kabul edilmiş. Üsteğmen ve 
yüzbaşılar için bu kıdem meselesi göz önüne 
alınmış olmasına rağmen Millet Meclisindeki 
milletvekili arkadaşlarımız bilhassa sınıf arka
daşları arasındaki kıdem müessesesinin müşte
rek karargâhlarda yarattığı psikolojik huzur
suzluğu göz önüne alarak kıdem müessesesini 
kanundan tamamen çıkarmış bulunuyor. 

Kurmayların kıdemi meselesine gelince: 
Sözcü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, kanu
nun 31 nci maddesinin «B» fıkrasında sarahat
le onların kendi özel kanunlarında bu cihetin 
tanzim edileceği ifade edilmiştir. Nitekim Ko
misyon Başkanı olarak öğrendiğime göre Mec
lisimizde halen konuşulmakta olan kurmay
larımızın kanununda alt komisyon, kurmayla
rımız için üç sene kıdemi kabul etmiş bulun
maktadır. O itibarla bu istikametteki tereddü-
te mahal kalmamıştır. 

Kıta tazminatının karada ve denizde mut
laka kıtada onlar alacaktır. Yalnız Hava 
Kuvvetlerinde bir kısmın evvelce almakta ol
duğu % 40 göz önünde tutularak kanunun 
169 ncu maddesinin (C) fıkrasında neresinin 
kıta olacağı bahsi tetkik edilirken Hava Kuv
vetleri için bu ölçü geniş tutulmuştur ve bu su
retle komisyonumuzca bir haksızlığa imkân ve 
mahal vermiyecek bir tatbikatın değerlendiril
mesi gibi âdil ve objektif ölçülere dikkat edil
miştir. Astsubaylarımızın müktesep hakları da 
kanaatimizce korunmuştur. Tasarının 16 ncı 
muvakkat maddesinin son fıkrasında bu mad
deye ilâveten 3 sayılı cetvelle birlikte tetkik 
edilirse astsubaylarımızın, ordumuzun bugün
kü huzuruna, eğitimine ve yarınlarmdaki bü
yük zaferine geniş ölçüde feragatla hizmet 
eden bu çocuklarımızın hakları da korunmuş 
bulunmaktadır. 

Terfi meselesine gelince; subaylarımızın ve 
astsubaylarımızın terfi işleri kanaatimiz odur 
ki, bu kanunla âdil ve objektif ölçülere mut
lak olarak 'bağlanmıştır. Kanunun 38 nci mad-
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desi bu hususları sarahatle tesbit etmiştir. Ar
tık subay ve astsubaylarımız hissî, sübjektif 
olabilecek, bir ihtimal içinde ifade ediyorum, 
ölçülerle terfi edememenin azap ve ıstırabına 
düşmiyecek, düşürülmiyecek, terfi müddetle-
rince aldıkları sicillerin ortalaması dikkate alı
narak terfi gruplarına alınacak veya almmıya-
caklardır. Bu itibarla bu kanunun, kanaatimiz 
odur ki, bugünkü vaziyetteki hükümleri ile da
hi bir mükemmeliyet ifade etmektedir. Ancak 
arkadaşlarımızın kanunun meriyete girmesi ih
timali olan kısa müddet içerisinde lütfedip, 
takrir de verdik, birkaç gün devamlı şekilde 
toplanmak suretiyle daha mükemmeliyete doğ
ru götürülmesi bahsindeki kanaat ve kararları
nı da komisyon olarak hürmetle karşılıyacağı-
mızı ve bu istikamette değerli senatör arkadaş
larımızın bize yardımcı olacaklarını ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin daha mükemmel, her ba
kımdan huzur getirici br kota sahibolaeaklar-' 
anlayışı ile şahsan sizlere şimdiden arzı teşek
kür ediyor Senatoyu hürmetle selâmlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — önergeleri 
şimdi mi vereceğiz! 

BAŞKAN — Hayır maddelerde de verebilir
isiniz, şimdi de verebilirsiniz. Şimdi verirseniz, 
rahatlıkla tasnif edilir Komisyonla Başkanlık 
maddeler üzerinde gerekli hazırlığı yapar. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; ben üç mesele 
üzerinde temennide bulunmak için söz aldım. 

Ordu Perhonel Kanununun gerçekten Silâhlı 
Kuvvetlerimizi topyekûn memnun edecek bir 
nitelikte olduğu hususundaki teminatı yeter sa
yarak benim sadece üç mevzudaki mâruzâtıma 
önem verilmesi, üzerinde durulması ricasmda-
yım. 

Bunlardan birisi Ordu Personel Kanununun 
doğrudan doğruya değil dolayısiyle ilgili olduğu 
bir mevzudur. Ordumuzda, Millî Birlik idaresi 
zamanında, efradın, eratın maaşı 31 kuruş gibi 
bir rakamından, az çok tatmin edici bir seviyeye 
getirilmişti. Şimdi hayat pahalılığı, ihtiyaçlar. 
eratın ordudaki durumunu düşünecek olursak 
bunun biraz daha artırılması ki, zannediyorum 
30 liraya kadar çıkıyor, erata 60 100 lira ara
sında bir aylığın kabul edilmesi çok isabetli olur. 

BAŞKAN Bununla ilgisi yok Sayın Ağır
naslı. 

NİYAZlAĞIRNASLI (Devamla) — S a y ı n 
Millî Savunma Bakanına bir temenni olarak bu 
kanun vesilesi ile ifade etmek istedim. 

ikincisi; gerekli sınıfımızın kıta tazminatları. 
Hakikaten Komisyonda ele alınmış ve Komisyon 
az çok bunun üzerinde tatmin edici bir yola doğ
ru götürmüş, ama ben yine de yeterli bulmadı
ğımı orduda ben şahsan 3 defa 1,5 seneden 4,5 
sene kıta hizmeti yapmış Üstteğmen olarak ayrıl
dım. Gedikli sınıfının gerçekten iyi olanlarının, 
çok elit olanların kısmı ordunun büyük hiz
metini gedikli sınıfı. 

BAŞKAN — Astsubay... 
NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Astsu

bay, sınıfını, eski adıyla ifade ettim - Astsubay 
sınıfını tatmin etmek, doyurmak zaruretindeyiz. 
Bu itibarla bu kıta tazminatları bareminde bir 
değişiklik, bir ilerletme yapılmalıdır, kanaatin
deyim. 

Üçüncü mâruzâtım; emekli orgenerallerimiz 
ve oramırallerimiz vardır. Bunların sayısını de
min arkadaşlardan da sorarak tesbite çalıştım, 
10 kişiyi bulmuyor. Emekli orgeneral ve orami-
rallerimizin sayısı onu bulmuyor veya 10 - 11 
dir. 177 nci maddenin sonuna iki fıkra ilâve 
edilmesi suretiyle adedi 1 0 - 1 1 kişiyi bulmıyan 
emekli oramiral ve orgenerallerimize ki, orami1-
ral hiç kalmadı, zannediyorum ki, halen de yok
tur. Üç sınıftan adedleri 10 u bulan bu orgene
rallerimize vo oramirallerimize birer hizmet ça
vuşu verilmesi ve bunun kabilse şoför ehliyetini 
de haiz olması, eğer tabiî vasıtası varsa o emekli 
orgeneralin veya oramiralin vasıtası varsa, fay
dalı olur. Çünkü yaşlanmıştır. Bâzısı, hattâ, 
felçlidir, orduda bunca hizmet gören ve sayıca 
da gayet mahdudolan orgenerallerin ordu tarafın
dan böyle bir hatırlamaya lâyık olduklarını kabul 
etmek zaruretindeyiz. Kömürünü alacaktır, gidip 
yetmiş yaşını mütecaviz, belki de hattâ rahatsız 
bir orgeneral kömür de sıra mı beklesin? Yani, 
böyle bir hizmet çavuşu tahsis edersek, eğer va
sıtası da varsa onu da vasıtasıyla şoförün rahatça 
taşıması mümkün olur. Vasıtası yoksa ehliyet 
aramaya lüzum yoktur. Aklı başında bir yar
dımcısı olacaktır, kendisinin, ordu mensubu bir 
yardımcısı olacaktır. Bu, alış - verişlerinde, kö
müründe, sununda bununda bu on Sayın orge
nerale ve oramirale yardım etmiş olacaktır. 
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Ben bir de bu fıkraların eklenmesi için 
177 nci maddenin sonuna, bir önerge veriyorum. 
Fıkra şudur : 

«Emekli orgeneral ve.. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, madde gelin
ce.. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Madde 
gelince okunmak üzere takririmi arz etmiş 
oluyorum. Benim mâruzâtım sadece üç husus
ta, birisi temennidir ve kanundan atıf yapmak 
suretiyle Sayın Bakanımız kanalı ile ordu ku
mandanlarımıza ve Genelkurmaya aksettirilmek 
suretiyle tabiî malî imkânlarımızı da hesaba 
katarak ki, belki kadrolarıda 500 bin yerine si
lâhlı daha müteharrik kuvvetler ikâmesi sure
tiyle 150 - 200 bine indirilmesi filân fikirleri de 
vardır. O zaman aynı erata verilen bugünkü 
maaşla 150 - 200 bin kişilik bir kuvvetin 60 - 70 
lira almak suretiyle tatmin edilir hale ge
tirilmesi mümkün olacağı için ifade ettim. Bir 
de gediklilere aidolmak üzere kıta tazminatını 
biraz daha tatmin edici hale getirmeliyiz ve 
üçüncüsü de oramiral ve orgenerallerimize ait 
bir temennidir. 177 nci maddenin görüşülmesin
de bu teklife itibar buyurulmasını rica ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Biraz önce okunan önergede ivedi
lik teklifi de vardı. İvedilik hususunu şimdi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Maddelere geçilme
den evvel gelecek gündemle ilgili üç önerge var
dır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının öncelik ve ivedilikle konuşulması Yük
sek Senatoca kabul edilmiş bulunduğuna göre 
Cumhuriyet Senatosunun 2 . 3 . 1966 Çarşamba 
günü de toplanarak konunun konuşulmasına de
vam edilmesi hususunda karar alınmasını arz 
ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
İçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

Başkanlığa 
Yalnız Askerî Personel Kanununun görüşül

mesi için Senatonun 2 . 3 . 1966 Çarşamba günü 
saat 15 te toplanmasını arz ve tekif ederim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Yüksek Başkanlığa 
Bir taraftan sözlü soruların görüşülebilme-

sini sağlamak üzere 2 Mart 1966 Çarşamba gü
nü de toplanılarak sözlü soruların konuşulması
na karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Muş 
Rasim Giray İsa Bingöl 

BAŞKAN — İki önerge vardır, iki mahiyet
te, üç önerge.. İkisi aynı mahiyettedir. Aykırı 
olanı Çarşamba günü yani yarınki 2 Mart 1966 
günü sözlü sorulara hasredilmesi, sözlü soruların 
görüşülmesi; diğer iki önerge de biri komisyon 
tarafından, birisi Sayın Demir tarafından veri
len önergede ise işbu kanunun yarın da deva
mı hususu. Aykırı olan sözlü soruların görüşül
mesini istiyen önergedir. 2 Mart 1966 tarihinde 
bir birleşim yapılarak sözlü soruların görüşül
mesini istiyen önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... (A. P. sıralarından nereden çık
tı sesleri) Önerge verdiler efendim... (Konuşul
muyor mu, sesleri) Dinlemeden müdahale edi
yorsunuz. 

2 Mart 1966 Çarşamba günü sözlü soruların 
görülşülmesi hususunda Sayın Bingöl ve Sayın 
Giray arkadaşlarımız önerge vermiş bulunuyor
lar... Kabul edenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Biz de bir öner
ce vermiştik. Arkadaşlarımız onu da anlama
lılar lütfen izahını rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Her içeriye gelen arkadaş için 
ayrı ayrı izah yapmamız mümkün değildir efen
dim. 

Tekrar ediyorum izahatımı efendim. Geçici 
Komisyon Başkanı ve Sayın Demir önergele
rinde 2 Mart 1966 Çarşamba günü de birleşim 
yapılarak işbu kanunun devamı için Önerge ver
mişlerdir. Diğer Sayın arkadaşlarımız Sayın 
Giray ve Sayın Bingöl arkadaşlarımız da 
2 Mart Çarşamba günü sadece sözlü soruların 
görüşülmesi için verdikleri önergedir. 

Aykırı olan önerge Sayın Giray ve Bingöl'ün 
önergeleridir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Me
sele bitmiştir, efendim. Sayın Komisyon Baş-
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kanı ile Sayın Demir Çarşamba günü bir birle
şim yapılarak bu kanun tasarısının görüşülme
sine devam edilmesini istemektedirler. Bunu oy
larınıza arz ediyorum; kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

BİRİNCİ KISIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

I - Kapsam 
MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuv

vetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile Ilarb 
okulları, fakülteler ve yüksek okullar ile astsu
bay okullarında okuyan askerî öğrencilere uy
gulanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer as
kerî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına ta
bidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddede değişiklik vardır fakat değişik
lik önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Millet Meclisi metninde ayrı 
bir değişiklik olduğu için açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

II - Amaç 
MADDE 2. — Bu kanun subayların, astsu

bayların ve askerî öğrencilerin; smıflandırılma-
larmı, yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfileri-
ni, görev ve yükümlülüklerini, taltiflerini, maaş
larını, tazminat ve ödenekleri ile diğer özlük 
haklarını düzenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Tarifler 
MADDE 3 — Bu kanunda yer alan bâzı kav

ramların anlamları aşağıda gösterildiği şekilde
dir : 

a) Rütbeler : Subayların ve astsubayların ilk 
subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince 
kazanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir 
rütbeden mütaakıp rütbeye terfide yeni rütbenin 
normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 
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e) Kilem : Muayyen bir rütbeye nasp ta
rihinde itibaren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı rütbe ve aynı nasplılar arasında yeterlik 
bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Norm al bekleme süreleri : Subayların ve 
astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilme
leri için her rütbede bekliyecekleri normal süre
lerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların ve 
astsubayların normal bekleme sürelerinden nok
san bekliyeceği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subayların ve 
astsubayların bulunduğu rütbede kalabilecekleri 
azan d süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinde 
başlayıp ertesi yılın 30 Ağustosuna kadar ge
çen süredir. 

h) Kademe bekleme süreleri : Subayların ve 
astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe terfii süresi so
nundaki maaş artışıdır. 

j) Yeterlik : Ahlâki, meslekî, zihnî kifayet 
ve üst rütbeye liyakattir. 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamala
rına ve değerlendirme kurullarının kıymetlendir
mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında 
olan subayların ve astsubayların kendi araların
daki derecelenmeleridir. 

1) Yeterlik grupları : Yeterlik derecelerine 
ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede terfi sırasında bulunan subayların ve 
astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında 1 nci ve 
2 nci sicil üstlerince verilen notların ortalaması-
dır. 

n) Sicil notu ortalaması : Subayların ve ast
subayların bekleme sürelerine ait muteber sicil 
notlarının ortalamasıdır. 

o) Değerlendirme notu : Değerlendirme ku
rulu üyelerinin verdiği değerlendirme notunun 
ortalamasıdır. 

p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile 
değerlendirme notu toplamıdır. 

r) Sicil tam notu : Sicil raporlarında yazılı 
nitelikler için sicil yönetmeliğinde gösterilecek 
en yüksek notların toplamıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve sorumluluklar 

I - Görev ve sorumluluk 
MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup su

bayların ve astsubayların görev ve sorumlulukla
rı 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, 
yönetmelik, talimat ve talimnamelerinde göste
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Mal bildirimi 
MADDE 5. — Subay ve astsubaylar, kendile

riyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına 
ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları 
hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarın
ca mal bildirimi verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel haklar 

I - Uygulama isteme hakkı 
MADDE 6. — Subaylar, astsubaylar ve aske

rî öğrenciler, bu kanıma ve bu kanuna dayanıla
rak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hak
kında aynen uygulanmasını istemek hakkına sa
hiptirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Güvenlik 
MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara da

yanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde ya
zılı haller dışında, subajdığa, astsubaylığa ve as
kerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hak
ları elinden alınamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Emeklilik 
MADDE 8. — Subayların, astsubayların ve 

askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli 
şartlar içinde emeklilik hakları vardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Çekilme 
MADDE 9. —• Subaylar ve astsubaylar bu 

kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya 
astsubaylıktan çekilebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - İzin 
MADDE 10. — Subayların ve astsubayların 

sıhhi izin süreleri ve diğer izinleri hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 

İKİNCİ KISIM 
Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 
MADDE 11. — Muvazzaf subay kaynakları : 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Harb okulları 
MADD 12. — Harb okullarının kuruluşu, iş

leyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme 
usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre 
yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 
MADDE 13. — Silâhlı Kuvvetlerin Harb 

okullarında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, 
fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancak 
yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mevcudol-
mıyan branşlar için yurt dışına öğrenci gönderi
lir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek 
okullarda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek 
okullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 

b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakül
te ve yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile 
geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına okumak isti-
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yen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci ola
rak öğrenim yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden 
muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Üniversitenin çeşitli fakülte
lerini veya yüksek okulları bitirenlerden, bitir
melerini mütaakıp ara vermeden müracaat eden
ler, 27 yaşından büyük olmamaları ve diğer nite
likleri de haiz olmaları şar tiyle, ihtiyaç da var
sa; Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında yetiş
ti remediği sınıflar için muvazzaf subaylığa nakle-
dilebilirler. 

Üniversitenin çeşitli fakültelerini ve yüksek 
okulları bitirerek müracaat eden astsubaylar da 
30 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelik
leri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa: 
öğrenimleri ile ilgili sınıflar için teğmen rütbesi 
ile muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. Bun
lar, terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları ay
lık derecesine ulaşıncaya kadar müktesep hak
ları olan aylıkları almaya devem ederler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler muharip sınıf subaylığa nakledile-

mezler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 
a) Askerî eğitim 

MADDE 15. — Silâhlı Kuvvetler veya ken
di hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini 
veya yüksek okulları bitirenler muvazzaf 
subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğiti
me tabi tutulurlar. Başarı gösteremiyenler mü
taakıp dönem eğitime katılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Asken öğrencilerin özlük ihtiyaçları 
MADDE 16. — Fakülteler veya yüksek 

okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan 
askerî öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafın
dan karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 
MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek 

okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan 
öğrenciler aşağıdaki hallerde askerî öğrenci
lik niteliğini kaybederler : 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarıla
cak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu 
kaybedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâ
hilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettikleri
ne dai:- disiplin kurallarınca haklarında karar 
verilenler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıka
rılacak yönetmelikte belirtilecek süreler için
de tamamlıyamıyanlar, 

d) Sağlık kurulalrmca verilecek rapor
lara istinaden, sağlık durumları sebebiyle as
kerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı 
kalmıyan;1 ar, 

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik 
hakkı sona erdirilenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakh-oğlu, sorunuzu 
sorunuz, yerinizden sorunuz. Kısa mı, sorunuz 
efendim. Sayın Tekin suale cevap veriniz lüt
fen. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Burada «fakülte ve yüksek okullar» tâbirine 
Harbiye de dâhil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. AKÎF 
TEKlN (Antalya) — Harbiye'ye ait değildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞU (Kayseri) — 
Nedenini izah etsinler. 

M. AKİF TEKlN (Antalya) — Harb Okulu 
özel kanunla kurulmuş ve özel eğitim yapan 
bir okuldur. Bu okulun ihtiyacını temin ede
mediği sınıflar da fakülte ve yüksek okullar
da okutulmak suretiyle temin edilmektedir. 
Arasındaki fark budur. 

BAŞKAN — Tatmin etti mi Sayın Kalpak
lı oğlu ? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 
MADDE 18. — 17 nci madde gereğince as

kerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri 
kesilir : 

a) Sağlık sebepleri dışında 17 nci madde
nin a, b, c, e ve f fıkraları gereğince ilişikleri 
kesilenlere Devlet tarafından yapılan masraf 
faizi ile birlikte ödettirilir. 

b) Fakülte veya yüksek okul öğrencile
rinden 17 inci maddenin a, b, e, e ve f fıkraları 
sebebiyle askerî öğrencilik niteliğini kaybe
denler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı 
Kuvvetler hizmetine alınmazlar. 

c) Bu maddenin a fıkrası gereğince askerî 
öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesi
len öğrencilerim, Devtele olan borçları asker
lik hizmetleri süresince tehir edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçme 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek 
okulları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvet
lerde askerlik hizmetine başlıyan ve Yedek Su
bay Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük 
olmıyan ve 14 ncü maddede yazılı şartları da 
haiz yedek subaylardan, muvazzaf subaylığa 
geçmek istiyenler o madeye göre muvazzaf su
baylığa nakledilebilirler. Bunların Yedek Subay 
okullarına girişlerinden itibaren geçen yedek 
subay askerlik hizmeti muvazzaf subaylık hiz
metlerinden! sayılır. 

Terhislerini mütaakıp müracaat edenlerin 
muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza sunulacaktır, 

IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 
MADDE 20. — Fakültelerde veya yüksek 

okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakla
rın giriş şartları, görev ve sorumlulukları, alı
nacak tazminat, fakülte veya yüksek okullarda 
en çok öğrenim süreleri, askerî eğitime ait hu

suslarla fakülte veya yüksek okul mezunları ile 
yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlardan 
istekli olanların muvazzaf subaylığa nakillerin
de aranacak nitelikler ve diğer hususlar bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Subayların Sınıflandırılması 

I - Subay sınıfları 
MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava su
baylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangile
rinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara 
dâhil bulunduğu aşağıda gösterilmiştir, 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, zırh

lı süvari, topçu, tank, istihkâm, muhabere, jan
darma. 

2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, ec
zacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, ha
rita, yüksek mühendis, mühendis, ordu donatım, 
nersonel, askerî hâkim, maliye, öğretmen, ban
do, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din iş
leri subayı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, layn, 

deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Muharip sınıflar : Tabip, eczacı, diş ta

bibi, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mü
hendis, mühendis, ordudonatım, askerî hâkim, 
maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıh
hiye teknisyeni, din işleri subayı. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava 

yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, ec

zacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, 
yüksek mühendis, mühendis, ordudonatım, per- ' 
sonel, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, 
teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri 
subayı. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU — Takririm 
olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü üzerin-
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de yaptığım konuşmada muharip ve yardımcı 
sınıflar konusuna değinmiştim. Fakat esas, bu 
husustaki noktai nazarımızı, maddesi üzerinde 
arz edeceğimizi bildirmiştim. Şimdi bu 21 nci 
maddesinde sınıflar ihdas edilmektedir. Bu sı
nıfların evvelâ muharip ve yardımcı diye ikiye 
ayrılmış olduklarını görüyoruz. Muhterem ar
kadaşlarım, eski "olanlar belki daha iyi hatırlı-
yacaklardır, eskinden beyaz demir ve «arı de
mir takanlar diye iki sınıf vardı. Muharip sınıf
lar sarı demir takardı, beyaz demir ise yardım
cı sınıflar takardı. Nihayet zamanla bu, ordu
da bir ayırıcılık unsuru olduğu için kaldırıldı, 
hepsi sarı demir oldu. Ve o zaman îkiınci Dün
ya Harbinden sonra da artık harp silâhlarının 
bu derece inkişafı ve hava silâhının artık muha
rebe sahası olarak her tarafı kapsamı içine al
ması dolayısiyle muharip, gayri muharip diye 
hemen hemen silâhlı kuvvetler içinde muasır 
devlet ordularında bir şey artık düşünülemez oldu. 
Zaten bunun psikolojik bir sebebi de vardır. 
Eğer muharip, gayri1 muharip diye ayıracak 
olursak bir kısım subaylar ve astsubaylar bu 
sınıf dışında kaldıkları için, fakat bazan çok 
önemli işler yapmış olmalarına rağmen, gay
ri muharip olmanın, yani destek, yardımcı 
sınıf olmamın psikolojik ezgisini duya
cakları ve bu da ordu içerisinde birlik, beraber
lik olması yerine bâzı ayırıcı akımların uyanma
sına sebebolacaktır. Bilhassa Hava ve Deniz 
kuvvetlerinde bu ölçülerin yani Kara kuvvetle
rine o;öre hazırlanmış, buradaki kıstaslara uyma
mış olduğunu kanunun tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada izah etmiştim. Bir nebze daha dokun
mak isterim. Simdi burada Kara Kuvvetlerinde. 
Deniz Kuvvetlerinde, Hava Kuvvetlerinde muha
rip sınıfları ayırmış. Kara Kuvvetlerinde; piya
de, süvari, zırhlı - süvari, topçu, tank. Her ne 
kadar süvari artık tarihe karışmış ise de bunu-
da burada muharip sınıf olarak savıyor; artık 
kalkıyor Ordudan, topçu, tank, istihkâm, muha
bere. jandarma demiş. Buna mukabil, ulaştırma
yı almamış. Halbuki ulaştırma da meselâ kara 
kuvvetlerinde yeni verilen muharebe araçları 
karsısında bu kariyerlerim içerisinde vazife ala
cakları için bunlar da, hemen hemen muharebe 
hatlarının ilerisinde bir vazife almış olacaklar
dır. Bunlar da ulaştırma olarak yardımcı sınıf
larda mütalâa edilmektedir. Bu da uymamakta
dır. 

Gelelim Hava Kuvvetlerineı Hava Kuvvetle
rinde istihkâm, istihkâmların Hava Kuvvetle
rinde, Hava Kuvvetleri1 meydanları bildiğiniz 
gibi cepheden yerine göre 150, 200, 300', 500 hat
tâ bin veya 5000 kilometre geridedirler .Bu mey
danda bulunan istihkâm, muhabere subayları 
muharip olarak telâkki ediliyor burada. Ne za
man muhariptir bunlar? Kara Kuvvetleri yani 
düşmanla yakın teması ölçüsünde muharip değil
dirler, arkadaşlar. Çünkü bunlar hiç bir zaman 
düşmanın kara kuvvetleriyle - gerillâ harbi 
müstesna - yüze yüz geleceklerini tahmin et
mem. Ama havadan her zaman bunlar düşman 
ateşine maruzdur. Şu halde havadan Kara Kuv
vetlerinin acaba bu yardımcı sınıf diye ayırdık
ları sınıflar ulaştırma v. s. sınıflar hava taarruz
larına açık değil mi arkadaşdar? Binaenaleyh, 
böyle bir ayrım yapmak hem moral bakımından, 
hem de bugünkü gerçekler harb araçlarının in
kişafı karşısında mümkün değildir arkadaşlar. 
Ayrıca kumandanlara mahiyetindeki snbay ve 
astsubayları istediği şekilde, istediği vazifede 
harbin icaplarına, duruma göre kullanması elas
tikiyetini elinden almaktadır. Meselâ Hava 
Kuvvetleri benim düşündüğüm noktai nazardadır. 
Ve bunu desteklemek için de Genel Kurmay 
Başkanlığına veyahut da Millî Savunma Bakan
lığına noktai naz'armı bildirmiş, nazarı itibara 
alınmamış zannedersem. Meselâ şöyle söylüyor; 
"-Kara Kuvvetlerinde, tasarı olduğu eribi kalsın, 
Deniz Kuvvetlerinde de...» madem ki Deniz Kuv
vetleri bâzı sınıfları kabul etmemiştir. Meselâ 
arz ettim personel sınıfını kabul etmemiştir. Bu 
suretle bâzı kaçamak yollardan kumandanın 
elastikiyetini ve zor durumlarda buna elastiki
yet verecek, bir esneklik kazanmıştır, tasarıda 
mevcuttur. Çünkü hepsi biribiriine benzemez. Ha
va Kuvvetleri de şöyle bir mütalâ'ada bulunmuş. 
Divor ki ; bizde söyle bir tasnif yanın; Hava 
Kuvvetlerinde pilot, seyri sefer, hava - yer, pi
yade, istihkâm, muhabere, füze, ulaştırma, ta
bip, eczacı, ilâhiri... gidiyor. Yani muharip, gay-
rimuharip diye ayırmayın diyor. Binaenaleyh 
ben de bu hususu derpiş eden, yani bu noktai 
nazarları öngören içinde bulunduran bir önerge
yi vermiş bulunuyorum. Bu önergeye iltifat edil
diği takdirde hakikaten Silâhlı Kuvvetler Per
soneli içerisinde bu şekilde ikiye ayrılmayı ön
leyici, hakikaten hayati ehemmiyeti haiz böyle 
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bir maddenin buradan çıkarılmasını ve buna mu
kabil yine eskiden olduğu gibi, bütün, sınıfların 
protokol sırası dâhil olmak suretiyle tanzim et
tiğim, önergeme iltifat buyurulduğu takdirde bu 
gibi önemli mahzurların ortadan kaldırılacağı
nı arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenL. Buyurun 
Sayın Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, ben bir hususu 
öğrenmek ve bu arada cevaplandırılması mak-
sadiyle söz almış bulunuyorum. Sayın Tuçkanat 
temas buyurdular, bunların ayrılmasında haki
katen sürtüşmelerin meydana geleceğini, bâzıla
rının mağdur olacaklarını ifade ettiler. Simdi 
ben su hususu öğrenmek istiyorum; Hakikaten 
bu ayırmalar ki, bu 21 nci maddenin dikkat bn-
yurıdn.rsa daha sonraki, gelecek maddelere de 
etkileri olacaktır. Arkadaşlar tetkik buvurmus-
larsa onlara da etkileri olacakını görmüşlerdir. 
Gerek tazminatlarda, gerek kıta tazminatında. 
gerek terfiılerde, bunlara da etki edecektir. Onun 
için benim şahsi kanaatime göre çok önemlidir 
bu madde. Meselâ burada askerî öğretmenler 
var. (Onlar muharin de^il sesleri.) Havır mu
harip sınıfı değil. Simdi yardımcı smıfa alın
mıştı, verinde ve isabetli. Fakat Sayın Başka
nım, bilhassa Komisyon Başkanı olarak bu mad
deyi bundan sonra gelecek maddelere avnen ko-
yars'ak di^er maddelerde bir değişiklik vanmak 
gavnmümkündür. Çünkü bunlar birbirierivle 
irtibatadır ve birihirinin mütemmimi vazivetin-
dedir. Dikkat buyurulursa bilâhara gelecek 
maddeler. 

Şunu öğrenmek isterim: Askerî öğretmenler 
dio-er okullarımızdaki öpretmenler gibi mütalâa 
edilmektedir. Halbuki askerî öğretmenler dip'er 
sivil okullarımızdaki öğretmenler gibi mütaibıa 
edilemez. Çünkü. bakın arkadaşlar vaziyet söv-
ledîr. Bu arkadaşların hensi birden, bir de bir 
bildiri dağıtmışlardır. Belki birçok arkadaşla
rımızda mevcuttur. Verilen bildiride, askerî öğ
retmenler sivil öğretmenlerle kıyaslanamaz, ic-
hizmet ve Askerî Ceza Kanunlarına tabidirler. 
Bu kanunların hükümlerine göre nöbet tutar
lar, özel ve resmî okullarda ders veremezdi*, 
dersane açamazlar, bağlamış askerî öğretmenle
ri, birçok haklardan mahrum etmiş, bu haklar
dan mahrum edildiği gibi burada da yine mev-

cudolan bu Kanunun bünyesinde de birçok 
haklardan dolayısiyle mahrum edilmektedir ar
kadaşlarım, ki bu mümkün değildir ve olamaz. 
Ders ücretleri olsun şu olsun, bu olsun nöbet tu
tanların durumu ve askerî ceza bakımlından bun
lara tatbik edilen usuller aynı şekilde cezai hü
kümlere tabi tutulacak, fakat birçoV haklara 
gelince sen alamazsın, bunlar alır demek en bü
yük adaletsizlik olacaktır. Bunu düşünmek lâ
zım Muhterem arkadaşlarım. Nihayet subayla
rı yetiştiren, onlara her türlü bilgiyi veren bu 
kütlenin dolayısiyle şahsi kanaatim odur ki, di
kerlerime tanınan haklar misillû bunlara da 
tanınması şart ve elzemdir. Tabiî ben burada 
yardımcı sınıf, muharip sınıf tarafına geçsin di
yemem. Sayın Başkan ve Sözcü arkadaşımız 
bunu nasıl cevaplandıracaklar ki, ilerideki mad
delerde buna da temas edeceğim. Bunların 
Savın Tunçkanat'm da dediği gibi sınıflan
dırılırken bu öğretmenlerin de bilhassa mağ
dur edilmemesi, bunların da eli'p-erlerine tanı
nan haklar misillû bunlara da bâzı hakların 
verilmesinde şahsan fayda mülâhaza ederim. 
Çünkü bunlardaki, mânevi çöküntünün dolayı
siyle kime etki yanacap-mı bilmek lâzımdır. 
Bu gerçeği de görmek elzemdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Savın Özden. 
GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI CAVÎT 

TEVEÎK OKYAYÜZ (Icel) — Biz verilmiş 
takrirleri geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Heyeti Umumi-
yeye arz edeyim de. 

EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Savın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuv
vetlerine mensup Kara, Deniz, Hava kısımla
rının hangilerinin muharip, hangilerinin yar
dımcı Dİdup-una dair olan bu 21 nci maddenin 
esaslı bir şekilde tetkik edilip, bâzı mülâhaza
ları nazarı itibara alarak, ordunun bünyesini 
de düşünerek ben bu maddenin komisyonca 
geri alınmasını rica edeceğim. Mesdâ; şimdi 
içerisinde bulunduğumuz için arz edeceğim; 
burada muharip sınıfta Kara Kuvvetlerinin 
muharip sınıfını tadadetmis, ondan sonra yar
dımcı sınıflar olarak askerî hâkimleri de gös
termiştir. Veblinlâda askerî hâkim yar
dımcı gibi gözükür ama. İkinci Cihan Harbin
de Hosdere'de askerî hâkimlik yaptnnmız za
man, 2,5 sene biz kıtanın bizzat içerisindey-
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dik, 61 nci Tümenin tam içindeydik. E.... As
kerî hâkimin birinci şube ikinci şube, dör
düncü şube müdüründen nıe farkı oldu? Ben 
ikinci ve üçüncü şube müdürlüğü ve müdür 
muavinliği yaptım. Askerî mahkemeler idare 
ettim. Nasıl oldu da muharip sınıfın hari
cinde tutuldu. Haydi Hava Kuvvetleri hak
kında bir diyeceğim yok, ama müsaade buyu
runuz, bir zırhlının içinde askerî bir hâkimi 
var, o zırhlı battığı zaman askerî hâkim dıe 
gidiyor, sonra bir tümenin içinde askerî hâ
kim var, bir alayın içinde var. Bu itibarla, 
ben askerî hâkimlerifn, böylece yardımcı sınıf 
olarak telâkki edilmesini doğru bulmuyorum. 
Bu itibarla bu cihetlerin de esaslı bir tetkika 
tabi tutulmasını rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon da maddeyi geri al
mak istiyor. Ancak ilerideki konuşmalarda, 
görüşmelerde rahatlığı temin etmek iein Muh
terem Heyetinize önergeler okunsun. Muhterem 
Heyetin bilgisi olsun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 21 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sivas 

Hulusi Söylemezoğln 

1. Subay sınıfları ile sınıfların kurulması 
ve kaldırılması; 

MADDE 21. — Subay sınıfları ile sınıf
ların kurulması ve kaldırılması aşağdaki şekil
de yapılır : 

a) Subay sınıfları : 
Silâhlı Kuvvetlere mensup Kara (Jandar

ma dâhil). Deniz ve Hava subaylarının sınıf
ları sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Sınıfların kurulması ve kaldırılması : 
Silâhlı Kuvvetlerin gelişme ve ihtiyacına 

göre mevcut subay sınıflarının kaldırılma
sına veya yeni sınıfların kurulmasına ve bu 
sınıfların muharin ve yardımcı olarak tesbitine 
Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum ve 
Millî Savunma Bakanının teklifi ile Bakan
lar Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu önergeniz
de iki husus var. 

Birisi görüşülmekte olan 21 nci maddenin 
kapsadığı hükümlerin bir yönetmelikle tes-
bitidir, burada tadadedilmemesidir. 

İkinci husus; komisyonun reddettiği 22 nci 
maddeyi, Millet Meclisinin 22 nci maddesini 
aynen ihya ediyorsunuz. Komisyonun red
dettiğini ihya ediyorsunuz. Madde ile ilişiği 
yoktur, önergenizin ikinci kısmı 22 nci mad
de ile ilgisi yoktur; yalnız 1 nci kısmı 21 nci 
madde ile ilgilidir. Komisyonun kabul etme
diği, Millet Meclisinin.... 

HULÛSÎ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
İkinci kısmı geri alıyorum. 

BAŞKAN — İkinci kısmı geri alıyorsunuz. 

Başkanlığa 
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
mensup Kara (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava 
subaylarının sınıfları aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Piyade, süvari, zırhlı, topçu, tank, istih

kâm, muhabere, jandarma, ulaştırma, tabip, 
eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, leva
zım, harita, yüksek mühendis, mühendis, 
ordu donatım, personel, askerî hâkim, maliye, 
öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye 
teknisyeni, din işleri subayı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Oiiverte, makina, lâyn, deniz nivade, de

niz istihkâm, tabiri, eczacı, diş tabibi, kimya-
prer, ikmal hidrografi, yüksek mühendis. mü
hendis, ordu - donatım, askerî hâkim, maliye, 
öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye 
teknisyeni, din işleri subayı. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, 

istihkâm, muhabere, füze, ulaştırma, tabii), ec
zacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, 
yüksek mühendis, mühendis, ordu - donatım, 
•personel, askerî hâkim, maliye, öğretmen, ban
do, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, 
din işleri subayı. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkaımt'm önergesi
nin özelliği her üç kuvvette de ayrımı kaldır
maktadır. Yani muharip sınıf, yardımcı sınıf, 
tâbir] en nı KÎI ldırmak suretiyle diğer hususlar 
aynen kalmaktadır. Sayın Komisyon mesele ga
yet vazıhdır. Sayın Haydar Tunçkanat'm öner-
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gesi muhteviyatında her üç küvette de yardımcı 
ve muharip sınıf tâbirleri kalkıyor. Ama diğer
leri aynen muhafaza edilmektedir. Sayın Söyle-
mezoğlu ise bütün bunların bir yönetmelikle 
tesbit edilmesini istemektedir. Bu takririn ko
misyonda görüşülmesine lüzum görüyor musu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CAVÎT TEV-
FİK OKYAYUZ (İçel) — Geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim komisyona iade 
edilmiştir. 

Madde, 22 Cumhuriyet Senatosu Komisyonu, 
Millet Meclisinin ikinci maddesini reddetmiştir. 
Bu reddi oylarınıza arz edeceğim. Yalnız Sayın 
Söylemezoğlu önergesini geri aldığı için, üze
rinde de bir konuşma mevzuubahis olmıyacak-
tır. Millet Meclisinin 22 nci maddesini okutaca
ğım ve oylarınıza arz edeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan 21 nci maddede komisyondan bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Soru yok, reddedilmiştir, üze
rinde görüşme açmıyorum reddedilmiştir. 21 nci 
maddeyi komisyon geri aldı Sayın Ege. 

Rededilen Millet Meclisi metnini okutuyo
rum. 

a) Sınıfların kurulması ve kaldırılması 
MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme 

ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının kal
dırılmasına veya yeni sınıfların kurulmasına ve 
bu sınıfların muharip veya yardımcı olarak tes-
bitine Genelkurmay Başkanının göstereceği lü
zum ve Millî Savunma Bakanının teklifi ile Ba
kanlar Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 22 nci made-
sinin metinden çıkarılmasını kapsıyan komisyo
nun görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

II - Sınıflandırma 
MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlere mensup 

subayların ve askerî öğrencilerin sınıflandırılma
ları, ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma 
olmak üzere iki şekilde test mülakat neticelerine, 
beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ih
tiyaçlarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a) İlk sınıflandırma 
MADDE 23. — Harb okulları öğrencileri

nin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacı
na göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Yeniden sınıflandırma 
MADDE 24. — Bulunduğu sınıfın bedenî 

veya fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kal
dırılan veya yeni bir ihtisas kazanan subaylar, 
aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın 

hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne 
göre sağlık kurulu raporu alanlar kendileri de 
istekli oldukları takdirde sınıflandırma kural
larınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönet
meliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara 
geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma 
işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet et
mesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da 
varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak is-

temiyen hava subayları yeniden sınıflandırılır
lar. 

c) özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağaadam, sualtı ko

mando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı mad
deleri zararsız hale getiren personelden özel hiz
met niteliklerini kaybeden subaylar, yeniden sı
nıflandırılırlar. 

d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üni

versite veya yüksek okullardan birini bitirenler 
tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 

e) İdarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik 

düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının 
tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 

2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebi ile 
veya idarece görülecek lüzum üzerine sınıfları
nın değişmesi icabeden subaylar, 

3. Yeni bir smıf kurulmasında, bu sınıfı 
teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için 
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idarece lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki su
baylar, yeniden sınıflandırılırlar. 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş 

değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuv
vete nakledilir. Personelin eski kuvvet sınıfına 
geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez. 

BAŞKAN — Sayın Koeaş. 

SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, yeni
den sınıflandırmada ikinci bir tahsili yapanlar 
başlığı ile (D) fıkrasında: «subay iken Silâhlı 
Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek 
okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili 
sınıflara geçirilebilirler» diye bir hüküm var, 

Muhterem arkadaşlar, ha ti rlıyacalklardır, 
iki sene evvel Hâkimler Kanunu görüşülürken 
de bıı hususa temas etmiş, fakat gece yarısın
dan sonra arkadaşlarımızın iltifatlarına nail 
olamamıştık. Şimdi Personel Kanunu ile kar
şımıza çıkan bu konuda yeniden maruzatta bu
lunmak ve kanunun burasında ufak bir deği
şiklik yapılmasını teklif etmek istiyorum. 

Halen orduda miktarları 20 île 25 arasında 
üniversitenin muhtelif dallarında okumuş su
baylar vardır, belki miktarı biraz artmıştır, 
kesin olarak şimdi söyliyemiyeceğim. Bunlar
dan şayet ordunun ihtiyacı varsa tahsilleriyle 
ilgili sınıflara nakillerine imkân vermiyen bu 
maddenin imkân verir bir hale getirilmesini 
teklif ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunlar or
duda iki snınftır. Bir kısmı subay iken Vekâ
letin arzusu ile gidip üniversite tahsili yapmış 
olanlar; bir de kendiliğinden İstanbul, Anka
ra gibi büyük şehirlerimizde otururken geceleri 
çalışmak suretiyle kendiliğinden Üniversite 
tahsilini yapmış, diploma almış olanlar. Madde 
Silâhlı Kuvvetler namına tahsil yapmış olanla
rın şayet ihtiyaç varışa alın.nal a rina imkân 
veriyor da Silâhlı Kuvvetler hesabına olmadan 
kendi kendine tahsil yapıp bu müktesebatı ka
zanmış olanlara bu imkânı bağışlamıyoruz. Ben 
bunun nedenini bir türlü anlıyamıyorum. Bana 
izah edenler oldu, birçok esbabı mucıbeler söyle
diler, fakat hiçbirisi beni tatmin etmedi. Bir 
defa, madde hiçbir suretle mutlaka geçirilir 
diye bir hüküm getirmiyor. Şayet Silâhlı Kuv

vetlerin ihtiyacı varsa Kuvvet Kumandanlıkları 
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Ba
kanlığı tas vib od erse, geçlrilebdirler... Hayır, 
bu imkânı da vermiyoruz. Yarın ordunun, ne 
bileyim ben bir dişçiye ihtiyacı olacak, topçu 
iken dişçi tahsili yapmış olan bir subayı vekâlet 
dişçi sınıfına nakledemiyecek, binlerce lira para 
sarf edecek, yeniden talebe veya subay gönde-
recetk, üniversitelerde okutacak... Bunu da izah 
etmek benim için mümkün olmıyo^. Buna mu
kabil aynı kanunun 14 ncü maddesine baka-
hm. Bu dunumda olan astsubay'a bu hakkı veri
yoruz. Diyoruz ki, bir astsubay üniversitelim 
her hangi bir dalında tahsil yapmış ise, tahsili 
ile ilgili sınıfa geçirilebilir. Nedendir bu fark? 
Bunu izah etmek mümkün değil. Söylenen mah
zurlardan bir tanesini söyliyeyim elendim, Bin
başı rütbesine kada/r piyade subayı olarak kal
mış, binbaşı rütbesinde dişçi sınıfına nakledi
lecek, on senedir orduda dişçilik yapan yüz
başının başına geçecek. 

Muhterem .ankadaşlar, münakaşası yapılan 
konu bir yüksek tahsili, üniversite tahsili, bir 
diploma ve ehliyetle ölçülür bana bunu iza.h 
.eden arkadaşım hukukî misal verdi, aynı misali 
vereyim. On senedir orduda askerî hâ
kimlik yapan birisinin başına gelecek gibi 
blrşey söylendi. Şayet bunun bâzı muh-
zurları varsa ona göre bir vazifeye tâyin edilir. 
On senedir orduda teğmenlikten itibaren, üs
teğmenlikten itibaren askerî hâkindik yapmış 
olan bir aslkerî hâkimin başına getirilmez de 
ne bileyim ben, müstakil bir yerde vazife verilir. 
Veya bu mahzur olduğu müddetçe alınmaz. 
Vekâlet uygun görmez de almaz. Ama ordu 
mahzurlu görür ise alınmaz. İhtiyacı bulundu
ğu müddetçe hiçbir mahzur bulunmadığı müd
detçe Küvet Kumandanları, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Bakanlığın arzusuna tabi olmak 
şartiyle bu yolun kapanmasını, bu yolun ka
nunla kapanmasını izah etmek mümkün değil
dir. Hele bir 14 ncü madde bu hak astsubaylara 
verildiği müddetçe. Ben burada bir önerge de 
verdim. «Silâhlı Kuvvetler hesabına» tabirini 
çılkarmaik suretiyle subay iken üniversite veya 
yüksek okulardan binini bitirenler tahvilleriyle 
ilgili sınıflara geçirileibilirler, diyelim. Fakat 
ihtiyaç yoksa veya bâzı mahzurlar çıkarsa o 
zaman Bakanlık geçirmesin. Fakat böyle bir 
madde ile tahsil yapmış olan arkadaşların önü-
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nü kapamıyalım. Ordunun bunlara ihtiyacı var
sa bunlar bir kenarda dururken yeniden tahsil 
için masraf ve emek yaptırmıyabm. 

Önergemi takdim ettim, kabulünü istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uçagök, buyurun. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 24 neü maddenin 
(a) bendinde, sıhhi sebepler, sağlık durumları 
mensuboldukları sınıfın hizmetine elverişli ol
madığı hakkında usulüne göre Sağlık Kurulu 
raporu alanlar kendileri de istekli oldukları 
takdirde sınıflandırma kurullarınca filânı filân 
diye devam ediyor. 

Şimdi bir subay tasavvur buyurun, ordunun 
her hangi bir sınıfmdadır. Sağlık kurulu bu 
subay hakkında, o sınıfta çalışamıyacağma 
dair bir rapor veriyor. Aşağıdaki fıkraya bakı
yorsunuz, uçuculuk niteliğini kaybedenler uçuş
tan ayrılırlar diyor, gayet doğru, kati bir hü
kümdür ve böyle olması lâzım. Ama burada 
sağlık durumu o sınıfta hizmete müsaidolnııyan 
bir subayı veya bir ordu mensubunu başka sı
nıfa nakletmek için kendi arzusununun da in
zimamını istersek burada muallel bir hüküm 
çıkıyor. İstemezse ne olacak? Sağlık durumu o 
sınıfta çalışmasına müsait değil, rapor verilmiş. 
Fakat, subay «hayır efendim, ben istemiyo
rum, illâki ben bu sınıfta kalacağım» derse bı
rakacak mıyız bu subayı burada? Buraya kati 
bir hüküm konmasına zaruret vardır. Komisyon
dan bu hükmün konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (^ydın) — Sa

yın Başkan, Yüee Senatonun sayın üyeleri, 
efendim, ben de sayın arkadaşım Sadi Koçaş'm 
üzerinde durduğu 24 ncü maddenin (D) fık
rasının değiştirilmesi hakkında bir önerge tak
dim ediyorum. Onun izahını müsaadenizle arz 
edeceğim. 

(d) fıkrasında, «İkinci bir tahsil yapanlar..» 
dedikten sonra iki nokta; «..subay iken Silâhlı 
Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okul
lardan birini bitirenler tahsilleriyle ilgili sınıf
lara geçirilebilirler.» Şimdi burada bir defa bu 
fıkranın tertibinde bâzı çelişmeler var. Şu şekil
de : Eğer Silâhlı Kuvvetler hesabına bir ihtiyaç 
karşısında subay yüksek okul veya üniversite 
bitirecekse, niçin bunu geçirilebilirler şeklinde, 

yani geçirilebilirler şeklinde bir arzuya veya
hut da bir isteğe bırakıyoruz?.. Eğer hakikaten 
subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversi
te veya yüksek okullardan birine gönderilecek 
kişiler ordunun, bu tarzda yüksek okul mezunu 
veya üniversite mezununa ihtiyacı varsa gönde
rir ve gönderdiği takdirde de geçirebilir değil, 
o tahsili yaptıktan sonra o vazifeye veya sınıfa 
geçirilir. 

İkincisi, Sayın Koçaş arkadaşıimızm haklı ola
rak iddia ettiği bir nokta var. «Subay iken Si
lâhlı Kuvvetler hesabına» Muhterem ar
kadaşlar, subay iken Silâhlı Kuvvetler 
hesabına okumak demek, Devlete bir 
nevi yük olarak tahsil görmektir. Bu bir 
ihtiyaç karşılığında elbette her hangi bir gencin, 
her hangi bir kabiliyetin Devlete yük olacak di
ye onları okutmamak gibi bir düşünceye sapa
rnayız. Gayet tabiîdir, müsaidolan insanlara im
kân verecektir, Devlet bu şekilde kendilerine 
imkân tanıyacaktır. Ancak bunun dışında kendi 
kendine devlete hiçbir şekilde yük olmıyan kişi
lerin de tahsil görüp bir üniversite, yüksek okul 
ve hattâ bir iki üniversite, yüksek okul bitiren, 
bu şekilde çalışan insanlara bu imkân verilmi-
yeeek mi? Bu maddenin fıkrasından bu mâna 
çıkıyor. Onun için, mademki ilgili sınıflara ge
çirilebilir mevzuu ihtiyaç duyulduğu zaman ge
çirilecek, muhakkak tahsil gördükten sonra ge-
çirilemiyecek. Öyleyse bunu geliniz şöyle yapa
lım; «Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına» 
ibaresini kaldıralım; «Subay iken üniversite ve
ya yüksek okullardan birini bitirenler tahsille
riyle ilgili sınıflara geçirilebilirler» diyelim. Böy
le dediğimiz takdirde bu tahsili hem ilgili mües
sese yaptırdıktan sonra, «ben size bu tahsili yap
tırdım ama sizi bu tarafa geçirmeye imkân bula
mıyorum.» şeklinde, biraz mazeret sayılmıyacak 
şekilde bir mazeretle karşısına çıkmamış olur. 

İkincisi; bir de efendim işte Devlet hesabına 
mı tahsil görmüş, kendisi mi gitmiş tahsil gör
müş gibi bir tefrika meydan vermeden böylelik
le tahsil görebilecekler hem Devlet hesabına, hem 
şahısları hesabına imkân buldukça tahsil göre
bilirler. Ve Devlet de bunlardan arzu ettiği şe
kilde isterse istifade edebilir. Tahsili görenler 
de, illâ; ben bu tahsili gördüm benim şuraya 
geçmek, buraya geçmek hakkı müktesebimdir, 
şeklinde bir direnme haline girmemiş olurlar. 
Onun için bu fıkrayı bu şekilde bir tadil ile nc-
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tieelendirirsek o şekilde bu işleri idare edecek 
kişilerle bu tahsili yapacaklar karşılaştıkları za
man bir müşkülâtı peşinen önlemiş oluruz. Hür
metlerimle. 

Takriri arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, tasarının bu 24 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasında şöyle bir ibare var; 
kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya 
idarece görülecek lüzum üzerine... Veya idarece. 
Bu idareden maksat nedir? Genelkurmay Baş
kanlığı makamı mıdır, yoksa Millî Savunma Ba
kanlığı mıdır? Bu muvazzah değil, kanunlarda 
vuzuh lâzımdır. îdare tâbirini kanunun diğer 
maddelerinde aradık, bulamadık. Belki bir işaret 
eder komisyon bana. Meselâ tarifler maddesi 
var, 3 ncü madde. Burada rütbeler, nasıp filân 
kanunun nasıl anlaşılacağı hakkında tarifler 
var. Ama bu idare tâbiri kanunun diğer madde
lerinde yoktur. Binaenaleyh, ilerde her hangi 
bir karışıklığa meydan vermemek maksadiyle bu 
idare kelimelerini kaldırarak hem bu 2 nci mad
denin arkasında var, hem de 3 ncü maddenin 
yine idarece lüzum görülecek sınıf ve rütbelere 
subaylar yeniden sınıflandırılır, diye iki defa 
tekerrür ediyor burada. Buradaki idare tâbirle
rini bence bakanlık kelimesiyle tebdil etmekte 
fayda var, zannediyorum. Bu bakımdan bir öner
ge veriyorum, iltifatınıza nail olmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Bu
yurun Komisyon. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. AKlF 
TEKlN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; yalmz ben bir nokta üzerinde açık
lama yapmak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyanlar ge
çirilebilirler, kelimesi üzerinde Sayın Ege dur
du. Sayın arkadaşlarım, askerlikte esas, kuman
dan yetiştirmektir. Kumandan ne kadar bilgili 
olursa o kadar iyi, vasıflı kumandanlık yapar. 
Kıta subaylarını kumandan yetişecek kabiliyetli 
subaylar üzerinde muhtelif fakültelerin, muhte
lif yüksek okulların seminerlerinden geçirerek 
bilgili kılmak mecburiyeti şimdiki modern ordu
larda mevcuttur. Biz meselâ istihkâmlara jeoloji 
tahsil ettiririz, istihkâm sınıfında kalır, jeolog
dur, bilgili bir istihkâm subayıdır, vasfını haiz

dir. Onun için Silâhlı Kuvvetler hesabına dahi 
okursa Bakanlık geçirebilir de, geçirmiyebilir de. 
Bu tâbirler üzerinde dikkatle duralım, ihtisas 
heyetleri dikkatle durmuştur, maksadımız bil
gili, kıymetli kumandan yetiştirmek meselesidir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, önerge
ler vardır, okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVlT 
TEVFlK OKYAYU2 (içel) — Biz arkadaşla
rımızın verdiği önergelere bir noktada iştirak 
ediyoruz. Bu (d) fıkrasında Silâhlı Kuvvetler 
hesabına teriminin kalkmasında kanaatimce hiç
bir mahzur yoktur. Bilâkis arkadaşlarımızın is
tediği istikamette fayda vardır. Ancak bu deği
şiklikle beraber aynı fıkrada tahsil kelimesini 
nasıl uygulanacağını derpiş etmektedir. Bu şe
kilde değişiklik talebini uygun görmekteyiz ve 
hiç mahzurlu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, üç 
yerde geçen idarece tâbirinde... 

CAVlT TEVFlK OKYAYÜZ (Devamla) — 
Efendim idarece görülecek lüzum. Millet Mec
lisi metni ve tâbirine aynen uygundur. Biz bu
nu veya diyerek baş kısma bağlılığından kur
tarmak istedik. Ora da lüzumludur. Bakanlığı 
ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, idarece, 
buradaki veya «idare» Bakanlık anlamınadır. 
Bakanlık kastediliyur Sayın özden ifade edili
yor burada. Maksat Bakanlıktır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bakanlık 
dense daha iyi olur. idare diye bir tâbir yok
tur. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Koçaş bir de 14 
ncü maddedeki şeye de işaret ettiler. Bir de iler
de 72 nci madde gelecektir, bu 72 nci madde ast
subayların yeniden sınıflandırılması hususunda 
buraya atıf yapılırken (D) bendinden istifade 
edemiyecekler, diğer şeylerden istifade edebile
cekler kaydı da vardır. 14 ncü madde, bu madde 
ve 72 nci madde bir kül teşkil eder. Şimdi 24 ncü 
maddedeki «Silâhlı Kuvvetler hesabına» kelime
lerinin çıkarılmasını ve buradaki «tahsillerin» de 
«öğrenim» olarak değiştirilmesi, yani «subay 
iken üniversite veya yüksek okullardan birisini 
bitirenler öğrenimleri ile ilgili sınıflara geçirile
bilirler» şeklinde düzeltiyorsunuz. Komisyon iş
tirak ediyor, bu kabul edildi. Şimdi idarece ke
limesi ihtilaflı kalıyor. 
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Sayın Özden önergenizde ısrar ediyor musu
nuz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Maddenin üç yerinde idarece 
kelimesi bulunmaktadır. Sayın Özden bir önerge 
vererek, bunların 24 ncü maddedeki «idarece» 
terimlerinin yerine «Bakanlıkça» tâbirinin ika
mesini arz ve teklif ediyorum, diyorlar. 

Komisyon buna iştirak etmiyor. Zira bundan 
maksadın Bakanlık olduğunu ifade ediyor. Fa
kat Sayın Özden önergesini geri almıyor. Sayın 
Özden'in önergesinin dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... 

Efendim 14 e 14 beraber. Ayağa kaldırmak 
mecburiyetindeyim, özür dilerim. 

Bakanlık teriminin buradaki idareciler terimi 
yerine alınmasını istiyen, önergenin dikkate alın
masını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar, 
efendim. Kabul edenler... 16. Kabul etmiyenler 
20. Kabul edilmemiştir. 

Maddenin (d) bendinde biraz önce izah etti
ğim ve okuduğum hususlar Komisyonca kabul 
edilmiştir. Bu değişiklikle birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Bir öner
gem var... 

BAŞKAN — İltihak ettiler efendim. 
GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Hayır efen

dim, yeni verdim. 
BAŞKAN — Sayın Uçagök, özür dilerim, 

yeni geldiği için.. Sayın Uçagök 24 ncü madde
nin (a) fıkrasının 2 ııci satırındaki, «istekli ol
dukları takdirde» kelimelerinin çıkarılmasını ta-
löbetmektedirler... Komisyon iltihak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYu'Z (İçel) — Hayır efendim, 
iştirak etmiyoruz. Buradaki istek, onun-iradesine 
tabi değil, efendim. Emekli Sandığı Kanununa 
paralel olarak getirilmiştir. O sınıfta kalabilmek 
için gerekli raporu alamadığı takdirde tekaüde 
sevk edilecektir veya tesbit edilen şeyi kabul ede
cek manasınadır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uçagök'ün «kendileri de 
istekli oldukları takdirde» kelimelerinin (A) ben
dinin ikinci satırından çıkarılmasına ait önerge
sinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. 

Hükümet iştirak ediyorlar mı... İştirak etmi
yorlar. 

Komisyon iştirak ediyorlar mı?. Etmiyorlar. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, bir maruzatım var. Madde bu şekilde 
anlaşılmaz. Sayın Komisyon Başkanı bu şekilde 
maddeyi anlıyorlarsa hiç olmazsa konuşsunlar 
ve zapta geçsin. Ben, Sayın Komisyon Başkanı
nın ifade ettiği tarzda bu maddeden bu mânanın 
çıkacağına kaani değilim. Tatmin edici bir ko
nuşma yapsın. Eğer böyle olacaksa, tatbikat böy
le ise söylesinler de zapta geçsin efendim. 

BAŞKAN — İfade etti komisyon başkanı. 
Fakat buna rağmen değişikliğe iştirak etmiyor
lar. Reylerinizle bunu halledin. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(D) bendini tekrar okutuyorum. 
«d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken üniversite veya yüksek okullardan 

birini bitirenler öğrenimleriyle ilgili sınıflara ge
çirilebilirler» şeklinde yapılan değişiklik ile bir
likte maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

I I I - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma 
yönetmeliği 

MADDE 25. — İlk sınıflandırma ve yeniden 
sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafın
dan yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapıla
cağı, sınıflandırma kurullarının kuruluşu, çalış
ma usulleri ve kararlarını nasıl alacağı, sınıf
landırma yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzeınnde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
Meslek programları 

I - Meslek programları 
MADDE 26. — Subayların yetiştirilmeleri, 

her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin 
geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve 
diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik 
gruplarına göre meslek programları yönetmeliği 
ile tanzim ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 
MADDE 27. — Teğmen - yüzbaşı dâhil rüt-

belerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hiz
meti toplamı 8 yıldan az olamaz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; maddede teğmen 
yüzbaşı dâhil rütbelerindeki subayların bu 
rütbelerdeki kıta hizmetlerinin toplamı sekiz 
yıldan az olamaz, deniliyor ve burada kesiyor. 
Harn halini, savaş halini kaydetmiyor. Daha 
evvel de belirttiğim gibi bilhassa teğmen ve 
yüzbaşı rütbelerinde olan subaylar bir savaşta 
en ço'k sarf olunan ve bilhassa ateş hattında en 
büyük fedakârlıkları gösteren büyük mikyas
ta sıkıntılara ve hattâ zaferin olup olmaması
na yardım eden, âmil olan insanlardır. Şimdi 
tasavvur buyurun. Mektepten yeni çıikmış bir 
subay diyelim ki, bir seneyi henüz doldurmuş, 
iki sene, üç sene doldurmamış, yani bu topla
ma girmesine imkân yoktur, terfi ettirmek lâ-
zımgeliyor. Fevkalâde büyük kahramanlık gös
teriyor, kıta hizmetin kâfi değildir senin; bi
naenaleyh terfi ettiremeyiz diyece'kler. Bu bü
yük mikyasta engel olur. Onun için istirham 
ediyorum, buraya bir fıkra eklenmesi için ver
diğim bir önerge var. Buraya, harb harieol-
mak üzere ibaresinin ilâvesi lâzımgcliyor. Yüz
başıya kadar olan rütbelerde, bilhassa binbaşı 
dâhili olmak üzere. Bundan dolayı vermiş oklu
ğum önergenin iltifatınıza mazhar olmasını is
tirham ederim. Maksat budur. Savaşta bu kı
ta hizmetleri beklenmez. Daha ne hizmeti bek
lenir efendim savaşta? Adam büyük hizmet
ler yapıyor, kıtasını zafere ulaştırıyor ise, 
büyük bir zaferin âmili oluyorsa sen kıta hiz
meti yapmadın diye böyle bir terfiden, teşvik
ten mahrum etmek bizim şiarımız olmaması 
lâzım gelir. 

Mâruzâtım bu kadardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekin. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜCÜ AKİF TE

KİN (Antalya) — Kıtada hizmet etmek asker
likte esastır. Yüzbaşıya kadar toplam 15 sene 
eder. Sekiz senesi bilfiil kıta kümandanlı-
ğiyle geçecektir. Ancak biliyorsunuz ki tabur 
seviyesine kadar subayların S-l, S-2, S-3, S-4 
görevleri vardır. Yani harekât, istihbarat, 
personel, ikmal subaylıkları vazifeleri vardır. 

Bir yüzbaşının bu hizmetlerde yetişmesi şart
tır. Karagâhta bunun için tamamen kıta ku-
mandanlığıyla geçmez; bir. 

İkincisi; yüzbaşılığa kadar akademi tahsili 
vardır. Akademi tahsili üç senedir. Üç sene
sini mutlaka akademi tahsiline ayırmak mec
buriyeti vardır. Bu bakımlardan kanun iki se
ne de sıhhi hizmete izin müddeti tanımaktadır. 
Bütün bunlar cem edilecek olursa kıta hizme
ti sekiz sene normaldir. Onun için önergenin 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim mucip sebeplerden do

layı 27 nci madde sonuna ayrı fıkra olarak «Sa
vaşta fevkalâde yararlık gösterdiği tesbit edil
miş subayların terfi ettirilmesi ccephe ku
mandanlık! arınca inha ettirildiği ahvalde bu 
müddet aranmaz.» eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Önerge açıktır. Savaş halinde 
ve olağanüstü hallerde bu 8 yıldan az olmaz 
kaydının aranmıyacağı, cephe kumandanlığı ta
rafından inha edildiği takdirde bahis mevzu ol-
mıyacak şeklindedir. Komisyon Sözcüsü katılmı-
yacaklarını ifade ettiler. Hükümet katılıyor 
mu? 

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ AHMET KERZE — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — 30 ncu 

maddenin (c) fıkrası zaten bunu yarıya indir
miştir. Bunu nazara alıyorlar mı? Savaş hali na
zara almıyor burada. 

BAŞKAN — Lüzumu üzerine Millî Savunma 
Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı 
ile normal bekleme sürelerinin yarısı nisbetindb. 
Ayrıdır o. Bekleme müddetleridir. Sayın Bozcalı 
bekleme müddetidir. 

Sayın Arıburun'un önergesi son fıkra olarak 
bu sekiz yıllık müddetin iki ayrı zamanda na
zarı itibara alınmıyacağı şeklindedir. Hükümet 
ve Komisyon katılmıyor. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
OKYAYUZ (İçel) — Müsadenizle maddeyi geri 
alalım efendim. 

BAŞKAN — 27 nci madde Komisyona veril
miştir. 

Yalnız, Komisyondan bir hususta Başkanlık 
şu ricada bulunur, ki oyların neticesinin anlaşıl
ması sırasında olmasın bu. 

Beşinci kısım 
Subay terfileri 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

I - Kapsam 
MADDE 28. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, 
naspları, rütbe terfi ve kademe terfii şartları 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Sayın Kalpaklıoğlu; söz mü, sual mi? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sual efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Türk Silâhlı Kuvvetleri tâbiri için Silâhlı Kuv
vetler dense, kâfi değil mi? Yani mefhumu mu
halifinden bâzı subayları Türk Ordusunda hiz
met gören veya staj gören subaylardan ayırmak 
kastiyle mi bu tâbir konulmuştur. Bunu anlamak 
istiyorum. Yani Silâhlı Kuvvetler tâbiri kâfi gel
miyor mu? Yoksa Türk Ordusunda bizim gör
düğümüz, bildiğimiz bâzı subaylar da geliyor, 
çalışıyorlar, onları burada ayırma için mi bu tâ
bir kullanılıyor? 

BAŞKAN — Peki nasıl olması lâzım? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Silâhlı Kuvvetlere mensup subaylar, denebilir. 

BAŞKAN — Yani Türk keliımisinin kaldırıl
masını istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF TE
KİN (Antalya) — Efendim, Anayasada da ge
çer, askerî bir terimdir. 

BAŞKAN — Evet, kanunun başlığı da odur. 
Başka söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen kullansınlar. 

I I - Rütbeler 
MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde

ki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
ivorgenaral - Koramiral 
Orgeneral • Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral. 
Mareşallik ve büyükamirallik rütbesi, harbte 

fevkalâde hizmetleri görülen orgeneral ve ora-
mirallere kanunla verilir. 

Mareşal ve büyükamirallik rütbesi ölmüş or
general ve oramirallere de, aynı şartlarla kanun
la verilir. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun buyurun . 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; ikinci defa huzuru
nuza geldiğim için özür dilerim. Ama bu kanu
nun müzakeresi sırasında birkaç defa gelmek za
ruretini hissediyorum. Bu madde fevkalâde mü
himdir. En son fıkrasında mareşal ve büyükami
rallik rütbesi, ölmüş orgeneral ve oramirallere de 
aynı şartlarla, kanunla verilir diyor. Ölmüş tâ
biri. Evvelce mareşallik, evvelki kanunda mare
şallik ancak bu devlete, bu millete büyük bir 
zafer kazandırmış olan kumandanlara verilirdi. 
Şartı da o idi. Onun için bizim son tarihimizde 
ancak iki tane mareşal olmuştur; birisi Gazi Mus
tafa Kemal Paşa, Atatürk Mareşal olmuş, bir ta
nesi de Mareşal Fevzi Çakmak. 

Şimdi bu şart kaldırıldı. Kaldırılabilir, iti
razım yok. Fakat hiç olmazsa bu son fıkrada, 
«ölmüş» kelimesi böyle bir zafer kazanacak, böy
le bir mareşallik rütbesi verilecek olan, ithaf edi
lecek olan bir zata, bilmiyorum ama biraz hafif 
geliyor. Hiç olmazsa şehidolmuş demek lâzım. 
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Bu ölmüş kelimesinin, «şehidolan» kelimesi ile 
değiştirilmesini rica edeceğim. 

Maruzatım bu kadardır, sağ olun. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, bir sorum var. 

BAŞKAN —• Sayın Koçaş, buyurun. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Acaba şehit dediğimiz zaman, bir büyük başarı 
kazanmış, meydan muharebesi kazanmış bir or
general, bir hafta sonra karargâhında kalb kri
zi geçirmiş ve ölmüş. Şehit mi telâkki edeceğiz, 
yoksa etmiyecek miyiz? Eğer edilmiyecekse 
Sayın Arıburun ile beraberim. Edilmiyecekse 
ölmüş tâbiri bana da bir tuıhaf geliyor. Ama 
bir başka terim ıbularak bunu kapsıyan bir mâ
naya sokmamızda da zaruret vardır. Komisyon 
bu hususta ne düşünüyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Bu husus ko
misyon tarafından da düşünüldü. Sayın Koçaş'-
m endişesine komisyonumuz da iştirak etti. 
Harb içinde bu türlü büyük fedakârlık ve kah-
ramanlik yaparak şehit düşmüş ve orgeneralin 
harbten sonra madalya ile taltif edilmesine öm
rü yetmemiştir. Orgeneral şehit düşerek ölü
yor. Dolayısiyle şehit kelimesi ölmüş kelimesi
ni kapsadığı kanaatiyle komisyonda bu kelime 
kabul edilmiştir. O zaman hem ongeneral hem 
de ihanbten sonra ömrü yetmemiş kahraman or
generallerin hu kanundan istifadesi garanti al
tına alınmış olacaktır. 

BAŞKAN — Kanunla verilecektir. Şüphesiz 
bütün bu mülâhazalar kanun çıktığı zaman 
nazara alınacaktır. Rasgele verilece'k değildir. 
Zaten bu kanun ileride çıkacak kanunu bağla
maz. Bu kanun çıktığı zaman veya beş gün ev
vel ölmüşse şehit sayılıp sayılmaması şeklini 
kanun tesbit edecektir. Takdir hakkı değildir. 
Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Benim 
kanaatimce şehitlik kelimesi Türk askerine ve
rilmiş büyük bir rütbedir. Harbte yararlık gös
termiş bir komutan, mareşal olduktan sonra va
zife başında Öldüğü zaman da yine şehit sayı
lır. ölmüş kelimesi lalettayin bir kelimedir ve 
her zaman kullanılır. Fakat Türk tarihinde bü
yük kahramanlık: göstermiş, aynı zamanda ya

rarlık kazandırmış büyük komutanlar için şe
hit kelimesinin konması yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon tekrar tetkik için 
geri almak istiyor mu, yoksa bitirelim mi? 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Geri almıyaca-
ğız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon lüzum görmüyor. 
ıSaym Arıburun'un önergesini tekrar okutup 

oylarınıza sunacağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

29 ncu maddenin son cümlesinde son satırın
daki, «Ölmüş orgeneral ve oramirallere..» fık
rada (ölmüş) kelimesinin (şehidolmuş) kelime
siyle değiştirilmesi için Sayın Senatonun oyla
rına arz edilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arnburun 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet işti
rak etmiyor. Dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Sayın Arılburun'un öl
müş kelimesinin şehit kelimesiyle değiştirilme
sini istiyen önergesinin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Ayağa kalkmanızı 
rica edeceğim, aradaki fark birdir. Ka'bul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyen
ler... 17 ye 17. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Taibiî Üye) — Ben 
de kabul etmiyenlere katılıyorum. 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş de kahul et
miyenlere katılınca kabul edilmemiştir. («Ol
maz» sesleri.) 

Haklısınız efendim, çok hassas bir durum
dur, yeniden oylıyaeağım. Önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... 17 sayın üye, bir de Sayın Bayhan. Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul edilmemiştir. Üç oy farkla ka/bul edilme
miştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

— 492 — 



O. Senatosu B : 52 1 . 3 . 1966 O : 1 

III - Bekelme süreleri 
a ) Barış zamanına ait normal bekleme süneleri 

MADDE 30. — Subayların barış zamanına 
ait normal bekleme süreleri aşağıda gösteril
miştir : 

Barış zamanına ait 
normal bekleme 

Rütbeler süresi 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral -

- Tuğamiral 
- Tümamiral 

- Koramiral 
Oramiral 

1 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

yıl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oya sunu
lacaktır. 

b) En az bekleme süreleri 
MADDE 31. — Subayların en az bekleme 

süreleri aşağıda gösterilmiştir: 
a)> Öğrenim süresi 4 yıl ve daıha fazla olan 

fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmen nas-
bedilirler. Bunların haıib okulları mezunu em
sallerine yetişinceye kadar teğmenlik hariç her 
rütbede bekleme süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Kurmay subaylar için en az bekleme 
süreleri özel kanunda düzenlenir. 

c> Savaşta veya milletlerarası taahhütler 
icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay 
Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Sa
vunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile normal bekleme süreleri 1/2 nisbeti-
ne kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — Gavsi Uçaigök. 
GAV.SÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, komisyon sözcü
sü bir suale cevap verirken, bu kanunun Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gelişi sırasında 
Yüksek Askerî Şûra tarafından tetkik olundu
ğunu, bu tetkikat neticesinde kanun maddeleri
nin tekevvün ettiğini ifade etmişlerdi. Ben de 

bu sözden cesaret alarak, 31 nei madde hakkın
da maruzatta bulunacağım. . 

Muhterem arkadaşlarım, 31 nei madde Hü
kümet tasarısı olarak 32 nei madde şeklinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir. 
Elbette ki bu madde hazırlanırken Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin en yetkili zevatı bu maddede
ki bâzı sınıflara kıdem hakkı tanınmış bulun
maktadır. Nitekim 32 nei maddede kıta hiz
metlerini gemilerde geçiren layn, güverte, ma-
kina üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki deniz 
subayları, uçuculuk eğitimini başariyle bitir
miş üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki uçucu 
hava subayları için, uçucu kaldıkları müddet
çe, normal bekleme süreleri birer yıl eksiktir, 
denmiştir. Fakat ne hikmetse ben mucip sebep
lerini bilemiyorum, ancak yine komisyon söz
cüsünün ifade ettiğine göre, kıdem meselesi bu 
kanunla ortadan kaldırılmıştır deniyor. Ama 
Senato Karma Geçici Komisyonunun 31 nei 
maddesinin (B) fıkrasında kurmay subaylar 
için en az bekleme süreleri özel kanun ile dü
zenlenir, diye zımni olarak kurmay subaylara 
bir kıdem verileceğini kaıbul etmiş bulunmak
tadır. O halde ordunun en yüksek makamını iş
gal eden insanların, zevatın, kumandanların 
Hükümet teklifinin 32 nei maddesinde koymuş 
olduğu rütbelerdeki kıdemleri kabul etmek za
rureti vardır. 

Sayın Tekin Arııburun bu kanunun tümü 
üzerinde görüşürken burada Kara Kuvvetleri, 
Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri kurmay 
başkanlarının bulunmasını ve kanunun savun
masını bunların yapmasını arzulamıştı. Ben de 
canı gönülden bu fikre iştirak ediyorum. Esef
le ıgörüyorum ki, Millî Savunmayı temsil eden 
arkadaşlar arasında bir tek havacı subay yok
tur ve Hava Kuvvetlerine ait maddelerde sa
vunulması icabeden mevzularda söz söyliyeeek 
bir arkadaş da yok. Ben bir önerge vermek su
retiyle Hükümetin kanun teklifinin 32 nei mad
desinin görüşülmesi ricasında bulundum. İti
bar ederseniz şimdiden teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Tumçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, maruzatım kısa ola
caktır. 31 nei maddeyle ilgili benim de bir 
önergem vardır. Daha evvel komisyon sözcüsü 
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bu kanun kıdem esasını kaldırmaktadır bu
yurdular. Kendisini tekzıbeden bir belge var 
elimizde, Hükümet tasarısı. Hükümetten gelen 
tasarının 32 nci maddesi bakın ne diyor; kıta 
•hizmetini gemilerde geçiren layn, güverte ve 
makina üsteğmen ve yüzbaşı rütbesinde deniz 
subayları ile, uçuculuk eğitimini başariyle bi
tirmiş üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki uçucu 
hava subayları için uçucu kaldıkları müddetçe 
normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir. 

•Şimdi muhterem arkadaşlar, benden evvel 
konuşan Sayın Gavsi Uçagök arkadaşımız, bu
nun nedenlerini burada belirtmeye çalıştılar. 
Yalnız ben birkaç noktayı daha izah etmek ve 
ondan sonra huzurunuzdan ayrılmak istiyo
rum. O da şudur; uçuculuk, bir gençlik, sağlık 
ve sıhhat meslekidir. Çok ağır şartlar altında 
cereyan eder. Eğer biz birçok insanlar arasın
dan sağlık ve sıhhat bakımından temayüz et
miş, bilgi bakımından temayüz etmiş bu insan
lara bu şekilde bir teşvik unsuru, yani kıdem 
meselesini tanımazsak kısa zamanda uçuculu
ğun ağır şartları altında yıpranan bu subay
lar kumanda makamlarına ulaşamadan uçucu
luktan ayrılmış olurlar. Şahsan ben 100 arka
daş başladık Hava Kuvvetlerine; üç defa yüze 
iblâğ olduk; muayenede, çürük çıkarılmak su
retiyle yarısı her seferinde tasfiye oldu ve so
nunda halen hemen hemen beş - on kişiden 
fazla değildir. 22 senelik uçuş hayatımızda uçu
cu kalanların bir kısmı şehidolmuşlar ve bir 
kısmı ise sağlık bakımından uçuculuktan ayrıl
mışlardır. Bu bakımdan eğer Hava Kuvvetle
rinde bir tekâmül ve genç kumandanların iş 
başına gelmelerini istiyorsak, ki bu zaruridir; 
şimdiye kadar tanınan beş sene kıdem gerek
çeleri bugün de ortadadır, daha fazlası ortada
dır. Çünkü, jet tayyarelerinin• süratleri yüksek, 
tırmanış ve alçalış kabiliyetleri daha da tekâ
mül etmiştir. Bir dakikada 10 000 metreye tır
manmakta ve inmektedir. Şöyle bir otobüsle is
tanbul'dan Ankara'ya gelirken, Boru dağına çı
karken kulaklarınız tıkanır. Halbuki jet tayya
relerinde 10 bin metreye bir dakikalık bir za
man içerisinde çıkılmakta ve yine bir dakika
lık bir zaman içerisinde 10 hin metre aşağı inil
mektedir pike dalışlarında. Binaenaleyh bu şe
kilde bu subayların genç yaşta yüksek kade
melere erişmesi şarttır. Bu kıdemin tanınması 
için bendeniz bir önerge verdim. Önergemde 
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hava subaylarına üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı 
rütbelerinde birer sene ve deniz subaylarında 
iki sene olmak üzere, bir önergem vardır. İlti
fat buyurmanızı rica ederim. Yine birtakım 
hakları gaspedilmiş olacaktır, beş senelik kı
dem üç seneye indirilmiş olacaktır. Ama ne de 
olsa bu Personel Kanunundan kurtarılmış bir 
şey olacaktır, bunu da arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 
TEKİN (Antalya) — Biz maddeyi geri alaca
ğız. Ancak bir hususu tavzih etmek istiyorum. 
Bu kanun tasarısı Millet Meclisinde kabul edil
dikten sonra tekrar Millî Savunma Bakanlığına 
ve oradan Genelkurmaya ve oradan da Kuvvet 
Kumaııidanlııklarınm mütalâası tekrar alınmak 
suretiyle onların benimsediği şekilde getiril
miştir. Sayın sözcüler, takrir sahipleri benim 
tezada düştüğümü söylediler. Bunu tavzihan 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Madde komisyona geri veril
miştir. Kendi istediği için geri verilmiştir. Yal
nız önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
31 nci maddeye (b) fıkrasından sonra (c) 

fıkrası olarak aşağıdaki metnin ilâvesini ve 
(c) fıkraisınm da (e) fıkrası olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçikanat 

MADDE 31. —• c) Kıta hizmetlerini gemi
lerde geçiren üstteğmen ve yüzbaşı rütbelerin-
doki deniz subayları ile, jet uçuculuk eğitimini 
başariyle bitirmiş üısititeğmen, yüzbaşı ve bin
başı rütbelerindeki uçucu hava subayları için 
uçucu kaldıkları müddetçe normal bekleme 
süreleri bir yıl eksiktir. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, kabul edilir
se tabiî «E» değil de «D» olacaktı1-. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici Komisyonun kabul ettiği 31 nci mad

de yerine Hükümet tasarısının 32 nci maddesi
nin müzakeresini arz Ve teklif ejderiz. 

Eskişehir Eskişehir 
Gavsi Uçagök Ö.ner Ucuza! 
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Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden dolayı 

(31) madde (c) fıkrasında son satımında (bek
leme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir...) 
fıkrası (bekleme süreleri 1 seneye kadar indi
rilebilir) şeklinde değiştirilmesini arz ve tetklif 
ederim. 

İstanbul 
Tieikin Arıburun 

BAŞKAN — 31 nci madde talep üzerine 
komisyona geri verilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Efendim hangi usul hakkında. 
MEHMET HAZER (Kars) — Maddeler En

cümene iade edildikten sonra takrirlerin okun
masında bir fayda yoktur. Zamanımızı işgal edi
yor. Unutulacak ve oylama sırasında nasıl olsa 
bir defa daha okunacaktır. Binaenaleyh; mad
deler geri alındıktan sonra takrirlerin okun
ması gibi bir konu kalmıyor. 

BAŞKAN '— Umumi heyet bilgi edinsin 
diye okutuyorum. Zapta geçmesi lâzımdır bu 
önergelerin. Bu bakımdan Sayın Hazer zabıt 
üzerinde tetiklkat yapan bir insan hangi öner
gelerin girgini bilemez. Komisyondan g>eldiği 
zaıman da aynı şekilde gelıniyecektir. Burada 
okunacak zapta geçecek, tarihi vesika olarak 
kalacajktır. Geldikten sonra artık önerge okun-
mıyaca'ktır, komisyon uymuşsa tekrar okunmaz, 
bu sebeple okunmamış olabilir. 

MADDE 32. — Yalnız bu madde ile en çok 
veya en az bekleme süresiyle bir ilişiği olabilir 
mi? 

KOMİSYON ADINA CAVİT TEVFİK 
OKYAYÜZ (İçel) — Olmaz. 

c) En çok bekleme süreleri 
MADDE 32. — Subayların en çok bekleme 

süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Öğrenim süresi 4 yıldan az olan yük

sek okulları bitirenler asteğmen nasbedilirler. 
Bunların her rütbede normal bekleme süresi 
sarlb okulları mezunu emsalleri kendilerine \e -
tiş inceye kadar bir yıl fazladır. 

b) Subayların 30 ncu madde de gösterilen nor
mal bekleme sürelerimin dışında her rütbede 
kalabilecekleri en çok bekleme süreleri o rüt
benin yaş haddine kadar olan müddettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

IV - Terfi zamanı 
MADDE 33. — Muvazzaf subayların terfi

leri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüme geçiyoruz. Çalışma saatimiz 
dolmak üzeredir. 

Açık oy sonuçlarını arz ediyorum. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarıısınm birinci maddesi üzerinde 118 
üye oy kullanmıştır. 118 kabul oyu çıkmıştır. 
Salt çoğunluk temin edilmiştir. 

3 ncü madde üzerinde 118 üye oy kullan
mış 118 kabul oyu çıkmıştır. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

10 ncu madde üzerinde 107 sayın üye oy 
ıkullanmış 107 kabul oyu çıkmıştır. Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

14 ncü madde üzerinde 107 sayın üye oy 
kullanmış 107 kabul oyu çıkmıştır. Salt ço-
ğunlulk sağlanmıştır. 

19 ncu madde üzerinde 113 sayın üye oy 
kullanmış 113 kabul oyu çıkmıştır. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği 22 nci mad
denin metinden çıkarılmasının oylamasına 113 
üye oy kullanmış, 112 kabul, 1 ret. Salt çoğun
luk sağlanmış, madde çıkarılmıştır. 

24 ncü madde üzerinde 107 sayın üye oy 
kullanmış, 106 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

29 ncu madde üzerinde 56 sayın üye oy kul
lanmış, 56 kabul. Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. Gelecek Birleşimde tekrar oylarınıza sunu-
lacalktır. 

30 ncu maddenin oylamasına 103 sayın üye 
katılmış, 102 kabul, 1 ret. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Görüşmesi bitirilen ve işarı oyla kabul edi
len 32 ve 33 ncü maddelerin açık oylaması ge
lecek: Birleşimde yapılacaktır. 

2 Mart 1966 Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 

....>... >&< .<.... 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattn özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rlfaıt Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pınlıtı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü^er 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy veren! er : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya1 ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nflhit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatumoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveü 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
fiüsraü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eeki Kumru1 u 

RlZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oran 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya kahlmıy anlar] 

BİNGÖL' 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasdm Giray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mus+afa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüsoğ'u 

İZMİR 
İzzet Biranıd 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Toplam 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artue 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati, özdeniz 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rif at Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
&ırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. iTaruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altam 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddıin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
OsmanJ Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbunın 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldıran 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeo^u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RlZE 
O. Meodi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oram 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karaburt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya katilmıyanlar] 

BİNGÖÜ 
Sabri TopçuoğLu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

JU JJ jr\. Z J J_ \jr 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Edip Somunoğlu (B.) 
GAZİANTEP 

Nizamettin özgül 
GİRESUN 

Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 

[Açık üt 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca 

EnisKansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna-

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Toko^u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

(elikler] 

1 
1 
1 
1 

S. Ü. 1 

CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoglu 
Nadir Nadi 
Necati (özdeniz 

Toplam 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarı sının 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Saıni Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karagapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rıfat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

EDÎRNB 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman A'ihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

IZMtR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü'kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Rifat öçten 
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Ziya önder 
Hulusi Sttylemezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınanu'lah Çelebi 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı U ay 
Ahmet Yi'diz 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğu 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 

\FYON KARAnlSAR 
Rasim Ilancıoğlu 
M. Yılmaz înceoğlu 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKAHA 
Osman A'iş'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocnbeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Rlfat Etker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtNftÖTi 
Sabri Topçuoğlu 

TRABZON 
Şevket Bu!adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELt 
Mehmet Ali D e m r 

ÜRFA 
E. Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya kaUlmtyarilar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gü'eügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğ'u 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

[Açık ü\ 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat ( t Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad nayr i Ürgüplü 

, KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Ferit Aîpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

jelikler] 

1 
1 
1 
1 

S. Ü. 1 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan At akan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrn'u 

StîRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlü 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankug 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurut'uoğlfc 
Nadir Nadi 
Necati özdeni» 
Adil Ünlü 

Toplam 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu taşanımın 14 ncü maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattn özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARATTÎ3AR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Agırnash 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Cü'er 

Üye sayısı : 184 
Oy veren'er : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli T ürker 

BOLlî 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhrsanoğu 

BURDUIİ 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Âltan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Em'n Durul 

EDtRNTİ 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertug 

ER7ÎNCAN 
Fehmi B^ysoy 

ERZURUM 
Osıman' AMhoeagil 
Sakıp Ilatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa De! i veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
l\r. Tekin Arıbumn 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü DikcçligÜ 
Hüseyin Kalpak'ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinckli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

L Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M ARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa nisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RtZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet RendP'îi 
Fethi Tevetoğ u 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Rifat öçten 
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Ziya önder 
Hulusi Söylrmezoğîu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rofet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Uiay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim nancıoğlu 
M. Yılmaz Inceoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Aliş;roğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlNOÖL 
Sabri Topçuoğlu 

TRABZON 
Şevket Bu!adoğlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaa 
Tcvfik İnci 

[Oya katilmtyanlar] 

BÎTLÎ3 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENÎZH 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güîcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 
Suad nayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Açık üyelikler] 

İstanbul % 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam : 5 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
nasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 

Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
A i AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artnkmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankrş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarımının 19 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhatt n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz Inccoğlu 
Celâl Terfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 

ANTALYA 
Mehmet Pın'/tı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDI:Î 
İskender Cenap Ege 
Osman Sıim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enrer Aka 
Mehmet Oü'er 
Nejat Sarlıcalı 
Ha»an Ali Türker 

Üyo sayısı : 184 
Oy veren'er : 113 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 0 

Çckinscrlcr : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyeükler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğ'u 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhrsa- oğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORIDÎ 
Alâedlin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLÎ 
Mehmet Em n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel-

EDÎRNÎÎ 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bnysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuznl 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Işlâjn 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Cfınrloğan 
Ekrem özden 
Rifat öztüıkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMÎR 
Ömer Lfıtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KAYSER I 
TFrjii-i Dik^îig'I 
Hüseyin Kalpak'ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çnmralı 
Mustafa Dincldi 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. E tem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açrr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Ablurr hman Bayar 
Abdü ker m S raçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

RİZE 
O. Mecdî Agnn 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza îşıtrn 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Sövlrmezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

VAN 
Ferid Melen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Way 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADTYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim üancioğlu 

AGRt 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
îbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oran 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-' nasan Kangal 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

[Oya katilmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özsrül 

GİRESUN 
Mehmot İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa GüVüsril 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümiişoğ u 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansıı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüp1 ü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MAIATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gcner, 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SI YAS 
Ahmet Çekemoğlü 

TOKAT 
A'i Altnntrş „ 
Zihni Bet il 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 
E. Mahmut Knrakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmi Artııs 
Osman Koksal 
Sah ir Kurut'uoğltt ; 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısının 22 nci maddesinin metinden çıkarılması için 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhatt n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
M. Yılmaz tnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy veren'er : 113 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BİNGÖli 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLl 
Mehmet Em'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDIRNIÎ 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdoîay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkcrlm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğu 

MUŞ 
Isa nisan Bingöl 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Işıtrn 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğu 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğ'u 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanuüah Çelebi 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı U'ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADTYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim üancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
R fat Etker 
Sabit Kocabcyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Talât Oran 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfîk İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 

[Reddeden] 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Oya katılmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerei'hanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIÜ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp ITatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİ ANT BP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gü'cüg'l 

İSTANBUL 
O. Zeki Oümüşoğ'u 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüp'ü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUÜLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuı 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru1 u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
AM Altuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger r 

E. Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
tsmail Yeşilyurt 
CUMTIURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kalın 
Âmi' Artns 
Osman Koksal 
Sahir Knrut'uoğlu 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 24 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy veren'er : 1Q7 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 
Çekinscrlcr : 1 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz İnecoğlu 
Celâl Tevfik Karaşapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Afcifc Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö . Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 
Nahit Al tan 

ÇANKIRI 
nazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Em!n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNII 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman A'ihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Is'âm 

CÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deüveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdoîay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbumn 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet nazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikrçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinckli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdü kor m Smçoğlu 

MUÜLA 
Haldun Menteşeoğu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Teveioğ u 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKlRDAÖ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 

Ferid Melen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Sami Küçük 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yı!dız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdcmoğu 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman A!iş:roğlu 
ITıfzı Oğuz Bekata 
R fat Etkcr 
Sabit Koeabcyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Gü'cr 

BİLECİK 
Talât Oran 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN- | 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

[Çekinser] 

BURSA 
Baki Güzey 

[Oya katilmty anlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şcret'hanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhssanoğıı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi' 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğ'u 
Edip Somunor-lu B.) 

GAZİANTEP 
Nizamctt'm ö?gül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmcn 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gü'cügil 

İSTANBUL 
Mcbrurc Aksoley 
0. Zeki Oümüşoğ'u 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

[Açık üı 
İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca 

Topla 

— 5C 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısrct Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
\ l i Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
t Eteni Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA | 
Mııallâ Akarca I 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan | 

lelikler] 

: 1 
: 1 
: 1 
: 1 

S. Ü. 1 

m 5 

)9 — 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tözün 
Âdil Ünlü 

İzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çckemoğlu 
Hulûs'; Süyhmozoğ'u 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat A çıka lın 
Âmi' Artus 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu taşanımın 29 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy veren'er : 5C 

Kabul edenler : 5G 
Rsddcdenler : 0 

Çekinscrler : 0 
Oya kat ı lmıyanlar : 123 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Vehbi Er sü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğîu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhatt n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVtH 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Oü'er 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakh 
Emanuîlah Çelebi 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

BtNCÖIi 
Sabri Topçuoğ!,u 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kfya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNTI 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Zeki ls'âm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip öz lolay 

İSTANBUL 
Mebru e Aksoley 
Fikret Oüıdoğan 
Ekrem Özden 
Rıfat öztürkçine 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdü ker m Saraçoğlu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

[Oya katılmıyanlar] 

Ahmet YıVlız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAIIÎSAR 
Rasim Ilancıoğlu 
M. Yılmaz İnceoğlu 

AĞRt 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişlroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Işıtrn 

StNOP 
Suphi Bat ur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELt 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Tl asan Kangal 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 

R'fat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
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Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLÎ3 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
t Sabri Çağlayangil 

(B.) 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dcğlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman' A'ihocagil 
Sakıp Ilatuoıoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Oıhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa Giücügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürck 
M. Tekin Anburun 
O. Zeki Gümüşoğ'u 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I. Ü.) 
Nevzat özerdcmli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpak'ıoglu 
Suad nayr i Ürgüp!ü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Fer't Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğ'u 
(B.) 

MUŞ 
İsa nisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gcncr 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru!u 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

Refet Rendeci 
Fethi Tevc'oğ u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyl mezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zalojrlu 

URFA 
Vasfi Gerger (1.) 

UŞAK 
Kâmil Coşku noğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidogaı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmi' Artus 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kunıt'uoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 
Kocaeli 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrafe 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhatt'nt özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar* Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Una! di 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz tneooğlu 
Celâl Tevfik-Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren» 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Piritti* 

ARTVtî* 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangîl 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Oü'er 
Nejat Sarkcalı 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılraıyanlar : 76 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğ!u 
BOLU 

Rahmi Arıkrn 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Em 'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham it7 Tigrel 

EDİRNE-
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ-
Celâl. Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki la'âm 

GÜMÜŞANE 
nalit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Dcliveli 

İÇEL 
Talip özrlolny 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lfıtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi-

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
nüsnü Dikrçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Nrci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvît Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurr hman B;yar 
Abdü ker m Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğ u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanl» 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetogu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söy1°mezoğîu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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URFA 

E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferkl Melen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanu'lah Çelebi 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M.hmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Ilaneıoğlu 

ACMl 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Aliş'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rlfat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

BİLECİK 
Talât Oran 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Ba'tan 

Akif Eyidoğan 

Tevf.k İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Alakan 
Ömer Ergün 

[Reddeden] 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

[Oya katilmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
ın] (B.) 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Tlatunog'ıı 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgü! 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Oıhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gü'cügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Oümiişoğ'u 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Oı*at (I. Ü ) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet nazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad nayr i Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Fer! t Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
A1 i Aîtuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger (I.) 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmi! Artus 
Osman Koksal 
Sahir Kurut'uoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdenia 
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[Açık üyelikler] 

istanbul : 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

52 NCI BİRLEŞİM 

1.3.1966 Sah 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜLME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
ûme** Ucuzal'm, Türkiye Seke/ Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, palamut mahsulünün de
ğerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Ssnatosu üyesi Osman 
Koksa!'in, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/23D) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyes?. 
Rifat öztürkçino'nin, ilâç imalât?. yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özier.'in, trafik kazalarına karşı, alman 
tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztürkçino'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi T p Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elciliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Re3mî ilân Kurumuna | 

dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınayfcürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlr.'nun, bazı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullan,l-
masmr, dair Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, zeytin müstahsilinin duru
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Salâhat-
tir. Özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü, sorusu (6/329) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
Mehmet Ali Demirin, Keban Baraj?, dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü, sorusu (6/330) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı, söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi 
Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yawlan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Antalya üyesi 
Mehmet Pınltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

(Devamı arkada) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 

Köksal'ın, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

2J . — Cumhuriyei Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, köylerin elektrik etüt ve proje
lerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/350) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
İhsan Hamit TigreVin, Ziya Gökalp üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiylo 
su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve imar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

23. — Cumhuriyet Sonatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nm, Ankara Cebeci Siadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/358) 

24. — Cumhuriyet Sonatosu Hatay üyesi 
Enver Bahadırlı 'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so-
rusîi (6/357) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyes\ 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1963 
yıh program tasarısına dair Enerji ve Ta7:iî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikcçli^iVin, Batı - Almanyr.'da çalışan 
işçilerimin dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü DikeçligiHn, cyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/330) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşlarının, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
mevcut yasama dokunulmazlıkları dosyalarına 
dar* Baskanl'k Divanından sözlü sorusu (6/370) 

2"). — Cumhuriyet Sonatosıı Elâz'ğ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalan köyle~c deir Köy İşleri Baka
nında*1. sözlü sorusu (6/362) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muall*. Akarca'nm, Toprak reformuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maras Valisine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagilin, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

33. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, ananevi Türk terbiyesine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

34. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, imroz Adasında vukubulan olaya 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/368) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Sezai O'Kar.'m, içtüzüğün 17 nci maddesinin 
«A» bendinin III ncü fıkrasında değişiklik ya
pılmasına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı: 550 a ek) [Dağıtma tarihi: 1.2.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka

nun tasalısının Millet Meclisince ka^ul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
ramru (M. Meclisi 1/805, Cumhuriyet Senatosu 

1/609) rs. Sayısı : 770) [Dağıtma tarihi : 
24 . 2 .1966] 



Dönem : 1 
Toplat: 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tiârtt Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/805; Crmhuriyet Senatosu 1/609) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1031) 

MUlet Meclisi 
Gemi Sekreterliği 16.7.1965 

Kımunî&r Müdürlüğü 
Sayı : 1061 - 60480 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 
açık oy ile kabul edilen, 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Not : Bu tmarı 17 . 2 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 29, 6, 1, 9, 13, 14 ve 15 . 7 . 1965 tarihli 136, 138, 143, 144, 145 ve 146 ncı birleşimle
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1031) 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısını ineeliyen Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Türk Silâhlı Kuvvetleri . 21 . 2 . 1966 

Personel kanunu 
tasarısını ineeliyen 
Geçici Kûmisyon 

Esas No. : 1/609 
Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 14 Temmuz 1965 tarihli ve 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü

şülerek açık oyla kabul edilen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı, Millet Meclis; 
Başkanlığının 16 Temmuz 1965 tarihli ve 1061.0/60480 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmiş ve Senato Genel Kurulunca Millî Savunma, Bütçe ve Plân ve Malî ve 
İktisadi işler komisyonlarından seçilen beşer üyenin iştirakiyle kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonumuzun 7 Ocak 1966 tarihinden 16 Şubat 1966 tarihine kadar yapılan devamlı top
lantılarda, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin hazır bulundukları oturumlarda tetkik ve müzakere 
olundu. 

770 

7 . 1965 tarihli 146 r;cı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Perosnel kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 



_ 2 — 
Bugüne kadar Silâhlı Kuvvetler personeline uygulanan mevzuat muhtelif yıllarda Mec

lislerce kabul edilmiş dağınık metinler halinde bulunmakta ve bunların bir kısmının tarihi 
Cumhuriyetimizin yeni kurulduğu zamanlara kadar uzanmaktadır. Bunların zaman zaman ta
dil edilerek günün ihtiyaçlarına uydurulması istenmiş ise de bu tadiller hiçbir zaman rasyonel 
bir personel rejimi kurulmasına yetmemiş, günlük tedbirlerden ileri gidememiştir. 

Bir bakıma bu duruma genel bir personel politikasının uzun zamandır kurulamamış olması 
sebebiyet vermiş Devletin her sektöründeki bu dağınıklık ve sistemsizlik Silâhlı Kuvvetleri
miz personel politikasını bizzarure etkilemiştir. 

ikinci Cihan Harbi ve daha sonraki yıllarda harb silâh ve gereçlerinde meydana gelen ge
lişmeler, taktik ve stratejide olduğu kadar personel rejimi ve idaresinde de değişiklik yapmayı 
zorunlu kılmış, bu ihtiyaç çok daha önceden ordumuzda da kendisini hissettirmiş ise de; bunun 
esaslı ve şümullü bir reform hareketi olarak ele alınması 1962 yılında mümkün olabilmiştir. 

Bu tarihte kurulan Devlet Personel Dairesi, Devlet personel rejimini yenibaştan düzenleme 
çalışmalarına başladığı sırada Silâhlı Kuvvetlerimiz bünyesinde de askerî personel rejimi i? e 
ilgili çalışmalar başlamış, Devlet Personel Dairesiyle daimî temas temin edilerek müşterek 
konularda paralel prensiplerin tesbitinde âzami titizlik gösterilmiştir. 

Bir taraftan üyesi olduğumuz Batı camiasının modern silâhlı kuvvetler teşkilâtında uygulanan 
personel rejimleri incelenmiş, bunların bir kısım prensiplerinden faydalanılmakla beraber memle
ket gerçeklerine ve teamüllerimize adaptasyonu sağlanmak suretiyle, millî bünyemize uygun hale 
getirilmiştir. Bu sebeple, üzerinde uzun zamandan beri çalışılan bu tasarı personel idaresinde ilmî 
esaslara müstenit, Silâhlı Kuvvetlerimizin tekâmülüne yardımcı köklü bir reform tasarısı olarak 
Millet. Meclisine sunulmuştur. 

Tasarının başlıca özellikleri ve yeniliklerini şu suretle sıralıyabiliriz : 
İkinci Cihan Harbi ve daha sonraki yıllarda harb silâh ve vasıtalarında meydana gelen gelişme

ler taktik ve stratejide olduğu kadar personel rejimi ve idaresinde de değişiklik yapmayı zorunlu 
kılmıştır. 

Bu ihtiyaç bütün devletler silâhlı kuvvetlerinde olduğu gibi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde de 
kendini hissettirmiştir. 

1960 yılından beri askerî personelin statülerinin reorganizasyona tabi tutulması çalışmalarına 
başlanmış, sadece subayların terfileri ile ilgili tasarı 1962 yılında Yüksek Meclise getirilmiştir. An* 
cak, Devlet personelinin statülerini tanzim eden tasarının Devlet Personel Dairesince hazırlan
makta olduğu gerekçesiyle Subay terfi kanunu tasarısı, Millet Meclisinden geri alınmıştır. 

Bundan sonra yapılan çalışmalarda tasarının şümulü genişletilmiş ve personel konuları ile ilgili 
aşağıda gösterilen hususları şâmil bir hale getirmiştir. 

Tasarı 15 kısma, kısımlar da kendi içinde bölümlere ayrılmıştır. 
a) 1 nci kısım genel hükümleri ve tarihleri kapsamakta olup, 657 sayılı Devlet Memulları 

Kanunundaki esaslara uygun olarak tanzim edilmiştir. 
b) 2 nci kısım subay kaynaklarını göstermektedir. Bunlar özel eğitime lüzum gösteren- harb 

okullariyle Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan ve Harb okullarında yetiştirilemiyen ihtisas- sınıfları 
için üniversite fakülteleri veya yüksek okullar olarak tesbit edilmiştir. Üniversite veya yüksek 
okul mensupları için halen mevzuatımızda bulunmıyan hüküm şudur : Fakülte veya yüksek okulu 
kendi hesabına bitirenlerden, fakülteyi bitirdikleri veya yedek subaylık yaptıkları sırada müracaat 
edenler şartları haiz oldukları ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı da bulunduğu takdirde tahsilleri ile 
ilgili muvazzaf subaylığa geçirilebileceklerdir. Bu yeni prensip kabul edilmek suretiyle kaynakta 
ucuzluk temin edilmiş olmaktadır. 

c) Tasarının üçüncü kısmı, subayların sınıflandırılmasına aittir. Bu kısımda kuvvetlerin 
özellikleri göz önünde bulundurularak, halen uygulanmakta olan hükümler günün ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmek suretiyle tanzim edilmiştir. 

d) 4 ncü kısım meslek programlarına ait bulunmaktadır. Mevzuatımızda talimat ve emirlerle 
yürütülen meslek programlarının daha müstakar bir mevzuata dayanması için tasarıya alındığı 
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tesbit olunmuştur. Gayesi, subayların nasıplarmdan itibaren bütün meslek hayatları boyunca bir 
program ve plân içinde yetiştirilmelerini ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Bu suretle ehliyet ve 
kabiliyete göre personelin hizmete en faydalı olacağı yerde kullanılması mümkün olacaktır. 

e) 5 nci kısım mer'i mevzuatımızda 4273 sayılı Kanunla tanzim edilen subay terfilerine ait 
hükümleri kapsamaktadır. Tasarının yeni hükümlerinden biri bu bölümde tanzim edilmiştir. Mer i 
mevzuatımıza göre subaylarımız, asgari bekleme sürelerinin son yılında aldıkları sicillerle terfi 
ettikleri halde getirilen sistemde subaylar normal bekleme süresi içinde değişik sicil âmirlerinden 
alman sicil notlarının vasatisine göre terfi edebileceklerdir. 

f) Tasarının 6, 7, 8 ve 9 ncu kısımları astsubayların, subaylara paralel olarak kaynaklarını, 
yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını ve terfilerini tanzim etmektedir. 

g) 10 ncu kısım, subay ve astsubayların mecburi hizmetlerini, mer'i mevzuatımıza paralel ola
rak düzenlemektedir. 

h) 11 nci kısım subay ve astsubayların atanmalarını, yıllık ve sıhhi izinleriyle mazeret izinle
rini düzenlemektedir. 

i) 12 nci kısım malî hükümleri tanzim etmektedir. Bu kısımda 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa paralel hükümler getirilmiştir. Bunlar aylıklara ait esaslar ve göstergeler, temsil gider
leri, aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği gibi hükümlerdir. Yine bu bölümde uzun za
mandır üzerinde çalışılan ve ağır bir hizmet olduğundan şüphe edilmiyen kıt'a hizmetinde bulu
nan subay ve astsubaylara tazminat verilmesi hususu tanzim edilmiştir. Bu suretle kıt'a hizmeti 
maddi bakımdan tatmin edilmek suretiyle cazip hale getirilmiştir. Her kuvvetin özelliğine göre 
tazminata müstahak olan hizmetlerdekiler sayılmış ve bu kadroda görevli subay ve astsubayla
rın kıt'a tazminatı almaları öngörülmüştür. 

j) 13 ncü kısım sosyal haklan ve yardımları düzenlemiştir. Bunlar emeklilik hakkı, doğum ve 
ölüm yardımı, yakacak yardımı, yiyecek yardımı ve lojmanlarda oturma hakkı olup 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunundaki esaslar göz önünde bulundurularak tanzim edilmiştir. 

k) 14 ncü kısım madalya ve ödüllere aittir. Memleketimizde İstiklâl Madalyası Kanunu, baş
ka nişan ve madalyaların takılmasını yasaklamıştır. Bu sebeple Birleşmiş Milletler bünyesinde va
zife gören birliklerdeki subay, astsubay ve erlerimize tevcih edilen madalyaların takılmasına ka
nuni bir mesnet bulunamamıştır. Hem bu durumu önlemek, hem de personeli hizmete bağlayıp em
sallerinden üstün çalışmaya teşvik etmek üzere bu kanunla ihdas edilen madalyalann Silâhlı Kuv
vetler personeline tevcih edilebilmesi tanzim edilmiştir. 

Madalyalar derecelenclirilmiştir. Savaş, şeref, övünç ve üstün hizmet madalyalar olarak tesbit 
olunmuştur. Madalyaların tevcihi, taşınması, madalya sahibinin vefatı halinde mirasçılanna inti
kali ve muhafazalan bu kısımda hükme bağlanmıştır. 

1) 15 nci kısım eski askerî personel rejimi ile yeni personel rejimi arasındaki hüküm ihtilâf
larını bertaraf etmek ve müktesep haklara riayet etmek için geçici hükümleri tanzim etmiş bulun
maktadır. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca 212 daimî ve 16 geçici madde olarak kabul edilen bu tasan
dan 22 ve 71 nci maddeler Anayasaya aykırı görüldüğünden tasandan çıkarılmış ve bir madde 
ilâve edilmek suretiyle tasan 211 madde olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca, Millet Meclisince ka
bul edilen metinde 16 geçici madde varken buna intikali hükümleri tanzim etmek üzere 6 geçici 
madde daha ilâve edilmek suretiyle geçici maddeler 22 ye çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz Millet Meclisinin kabul ettiği maddelerden 100 maddeyi değiştirerek diğerlerini 
Millet Meclisinden geçtiği şekilde kabul etmiştir. Geçici maddelerin Millet Meclisince kabul edi
lenlerinin 11 rini aynen 5 ini değiştirerek kabul etmiştir. 

Değiştirilen maddelerin komisyonumuzca deriştirme sebepleri ve gerekçeleri madde numara
ları altmda aşağıda zikredilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci maddesinde kanunun kapsamı gösterilirken (astsubay sınıf okullan) 
(astsubay okulları) olarak değiştirilmiştir. Bu suretle hazırlama ve sınıf okullan devrelerinde 
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bulunan bütün astsubay adaylarını kanunun içine almak mümkün olmuştur. Esasen şimdiki 
uygulama tasarının değiştirildiği şekilde devam etmektedir. 

2. Tasarının 2 nci maddesi Millet Meclisince kabul edilen şekliyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

3. 3 ncü maddenin (m) fıkrasında sicil raporlarının 1 ne ve 2 nci sicil üvstlerince verilen notların 
toplamı olan hükmü (notların ortalaması) şeklimde değiştirilmiştir. Gerçekten bu değişiklikle 
bir subayın değeri daha rasyonel şekilde değe- 'endirilebilecektir. Bundan başka bu maddede 
sicil tam notu tarif edilmediğinden (r) fıkrasında sicil tam notu tarif ve tanzim edilmiştir. Diğer 
fıkralar aynen kabul edilmiştir, 

4. Tasarının 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler' Millet Meclisince kabul edildiği şekilde aynen 
benimsenmesi uygun görülmüştür. 

'5. Tasarının 10 ncu maddesinde tanzim ei^n-an (sıhhi izinleri) deyimi tatbikatta uygulamayı 
kolaylaştırmak ve sarahate kavuşturmak için (sıhhi izin süreleri) olarak değiştirilmiştir. 

6. Tasarının 11, 1.2, 13 ncü maddeleri Mille'' Meclisinden geçtiği şekilde aynen benimsenmesi 
uygun görülmüştür. 

7. Ta«annm 14 neü maddesinde mânayı akdettirmek için açıklığa varmak maksadiyle (ihti-
yaçda) kelimesindeki (da) eki dahi mânasına geldiği için ayrı yazılmak suretiyle madde kabul 
edilmiştir. 

8. Tasanmn 15. 1fi 17 ve 18 nci maddeler' Millet Meclisinden geçtiği şekilde aynen benim
senmesi uygun görülmüştür. 

9 TacmT-mn v^rloV şuha.vlrktnn muvazzaf «- baylığa geçmeyi tanzim eden 19 ncu maddesi mâ
naya değişiklik getirilmeden yeniden tan""-" ^' ıv«ıiş ve tatbikatta kolaylık sağlanmak istenmiştir. 

10 Tassannm 20 nei madrlesi avnen Millet Meclisi metni olarak kabul edilmiştir. Ancak, 
maddede imecen (bir yönetmelik) deyimindeki (Mr) edatı yönetmeliğin sayısını göstermeyip (her 
hangi) mânasmda bir işaret sıfatı olarak v ^ - m l d ı ğ ı , idarenin bu konuda bir veya daha ziyade 
•»T"nr>+,Tvınlık eıkara/bilme im'kâmmn saVN tn+nlronpı nvnrnn «röriil küstür. 

11. Smıfları tanzim eden tasanmn 21 nci maddesine yardımcı sınıflar meyanma (maliye) 
sınıfı dâhil edilmiştir. Gerçekten Silâhlı Küvetler Teşkilâtında bütçe hizmetlerinin tedviri için üni 
vor«i+p1PT>in Sivasal BiViler ve îktisat fakültele^ivle Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlim-
lerFakültesinde subaylardan 15 kikinin tahsil e+tirildiği ve bunların halen Bakanlık ve Kuvvet 
TC^rnntnnlı^lnn Kn^ntrnlörlülk] erinde p,al-'«rhrıld",Marı ve sınıflarının levazım sınıfına nakledildiği 
v" hn sınıf ürerinden bu hizmetlerde kullanılmaya devam edecekleri öğrenilmiştir. Yeni bir eği-
+ :m vnr>mifii oimıi'in ve İAvp7iın sınıfı snhavlnrın 'I i ger hizmetleriyle nelk ilgili olrmvan bir hikmette 
e-n.ı-ıs'Tvmlnn 0*̂ 7 öniinrlo mılnndnrnlarak (malive) sınıfı ihdas edilmiştir. Buna o^öve bu sınıfa yıı-
İT-orv».̂ . TÜ^^'l'ilon fakültelerden mezun olan ve komptrolörlük hizmetinde çalıştırılan subaylar geçiri-
İnİTTİ A" i r>V+İr . 

Sınıflan tanzim eden (bu maddeye mimar sınıfının da dâhil edilmesi istenmiş ise de mimarla
rın hn. unvandan avn olarak mühendis veya yüksek mühendis unvanına da sa'hübolduğu ibu itilbar-
la SiTnlılr Kuvvetler teşkilâtı ieinde mimar ni^rak görevlendirileceklerin, yüksek mühendis veya 

mı"iı^nrliis sınıflan içinde mütalâa edilebileceği kalbul edildiğinden maddeye mimar sınıfı eklen
memiştir: 

1'2. Hükümete veni sınıf kurma veva kurulmuş bulunan sınıflardan bir kısmının ilgası hak
kın da vetıki yeren '2|£? nei maddenin ^navasaımızın 5 nci maddesindeki yasama yetkisinin idareye 
devri ınnlhive+inde •p-öm'i!dükünden Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonunun mütalâası da 
a1lr"TV,°'k sn^e+ivle tnionvv^nrı e ı k ^ f i l m ı s t ı r . 

,. 13; ....Tfl.oflii.Tim Millet MpeİTEjİTiep kabnl erliler 23 ve 24 ncü maddeleri. 22 nci madde metinden 
eıka-"ilrl-^iTir1nrı 99, ve 9% yoi'ı maddeler olarak ^misvonumuzea aynen kabul edilmiştir. 

. 14; . Yeniden sınıflandu-m^vı tanzim eden Millet Meclisince 25 nci madde olarak kalbul edi
len: maddenin (e) fıkrasında 2 nci bend olarak tanzim edilen «kuruluş ve kadro değişiklikleri sebe-
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t iyle idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının değişmesi icaibeden subaylar» hükmüne «idarece 
görülecek lüzum üzerine» deyiminin başına (v^ya) ilâve edilmek suretiyle personel plânlaması
nın tahakkuku ve hizmetin aksamaması için id reye yetki tanımak maksadiyle bu bendin tanzimin
den sonra maddenin diğer hükümleri Millet Meclisinden geçtiği şekilde aynen kabul edilmiştir. r 

1.5. Tasarının 26, 27, 28 nci maddeleri, tasarıdan bir madde çıkarıldığından madde numa
raları birer eksilmek suretiyle 25, 26, 27 ve 28 nci maddeler olarak Millet Meclisince kabul 
edildiği şekilde aynen benimsenmesi uygun görülmüştür. 

16. Rütbeleri gösteren tasarının 30 ncu maddesinde mânaya müessir olmıyan ancak Türkçe 
kurallarına uygun olarak son fıkradaki (Oramirallerede) kelimesinin sonundaki -dahi mânasına 
gelen (de) eki ayrılmış ve fıkranın sonundaki verileibilir) deyimi muvazzaflarda olduğu gibi 
(verilir) şekline getirilmiş bundan başka son fıkrasında bulunan (bir kanunla) deyimindeki 
(Ibir) kelimesi tasarıdan, fazla görülerek çıkarılmıştır. 

17. Tasarının 31 nci maddesi subayların bekleme sürelerini tanzim etmektedir. Ancak müte
akip maddede savaşta ayrı bir bekleme süresi tanzim edildiğinden bu maddede gösterilen süre
lerin (barış zamanına) münhasır olması kabul edilerek madde bu ilâveden sonra 30 ncu madde 
olarak kalbul edilmiştir. 

18. En az ıbekleme sürelerini tanzim eden tasarının 32 nci maddesinde (a.) fıkrasında tah
sil süresi deyimi Anayasa diline uygun olarak öğrenim süresi şeklinde düzeltilmiş ayrıca, kurmay 
sufo aylara hu kanun ile bir kıdem tanınmadığı tesbit edildiğinden hu konunun özel kanununda 
düzenlenmek üzere hir fıkra eklenmiş ve son fıkrada (c) fıkrası olarak aynen kalbul ile madde 
31 nci madde olarak benimsenmiştir. 

19. En çok bekleme sürelerini tanzim eden tasarının 33 ncü maddesinde tahsil deyimi öğre
nim olarak değiştirilmiş ayrıca; 4 yıla 'çıkarılacak olan Harbokulu öğrenim süresine Harb okul 
l an dışındaki fakülte ve yüksek okullarından Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtına daha noksan bir sü
re eğitime tâbi olan subayların Harfbokulu mezunları ile muadeletlerini sağlamak amaciyle (a) 
fıkrasındaki iki yıl deyimi (4 yıldan az olan) şeklinde değiştirilmiş ayrıca 'bunların her rütbede 
normal bekleme süresi Harb okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişineeye kadar bir fazla beklemele
ri düzenlenerek Harb okulu mezunları ile fakülte ve yüksek okul mezunlarının bir seviveye getirilme
leri temin edilmiştir. Maddenin (b) fıkrasında tanzim olunan hükümdeki atıf maddeleri düzeltilerek 
32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

20. Terfi zamanını tesbit eden Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesindeki (mutlak olarak) 
deyimi kanunların esasen zorunlu bir şekilde uygulanacağı tabiî olduğundan metinden çıkanla 
rak diğer hükmü 33 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

21. Subavlığa nasp ve terfi onayını düzenleyen Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi diğer 
kanunlarda kararnamelerin tanzimi şekline uyularak mânası değişmeden yeniden kaleme alınmış 
ve 34 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

22. Millet Meclisi metninin 36 nci maddesinin (a) ve (lb) fıkraları aynen, (e) fıkrasındaki-tah
sil kelimesi öğrenim olarak değiştirilmek suretiyle ve yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa nakle
dilenlerin emsalleriyle avnı nasplı olmalarını tenr'n için (e) fıkrası yeniden tanzim edilmek suretiyle 
meydana 'getirilen metin 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

23. Nasp düzeltilmesini tanzim eden Millet Meclisi metninin 37 nci maddesinde tahsil kelime
leri öğrenim olarak 'düzeltilmiş, suibay olduktan sonra yurt içinde ve dışında öğrenime gönderilen
lerin başarısızlığa uğramaları halinde nasplarmdan yapılacak indirmelerde paralelliği temin et
mek için maddeye yeni şekil verilmiş ve meydana getirilen metin 36 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

24. Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi tasarıdan bir madde çıkarıldığından 37 nci madde 
olarak kalbul edilmiştir. 

25. Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesinde tanzim edilen terfi esaslarında üsteğmenleri hiz
metlerinin azlığı ve Silâhlı Kuvvetler Personel Plânlamasında yüzfbaşı rütbesinde olanlara ihti-
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yaç göz önünde bulundurularak müspet sicil almclan ve diğer terfi şartlarını ihraz etmeleri kayıt 
ve şartı ile üsteğmenlerin yeterlik grupundan çıkarılmaları uygun görülerek madde benimsenmiş 
ve 38 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

26. Millet Meclisi metninin 40,. 41, 42 ve 43 ncü maddeleri sıra ile 39, 40, 41 ve 42 nci madde
ler olarak aynen benimsenmesi uygun görülmüştür. 

27. Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesiniu(b) fıkrası mânaya müessir olmamak ve ancak 
tatbikatta açıklığa varmak maksadiyle yeniden kaleme alınmış maddenin üst rütbeye terfi ettirile
ceklerde değerlendirme kuruluna verilen görev idarenin yetkisine tecavüz teşkil ettiği anlaşıldığından 
bu görev yeniden tanzim edilerek idareye terfi yetkisi tanınmış buna mukabil değerlendirme kural
larına terfi edeceklerin tesbiti görevi verilmiştir. Bu suretle meydana getirilen metin 42 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

28. Millet Meclisi metninin kadrosuzluktan terfi edememe halini tanzim eden 45 nci madde
sinde üsteğmenlerin yeterlik gruplarına ayrılmaması 38 nci maddeyle kabul edilmiş olduğundan 
bu maddeden de üsteğmenlerin çıkarılması gerekmiş ve madde bu değişiklikle 44 ncü madde ola
rak kabul edilmiştir. 

29. Millet Meclisi metninin kademe terfi şartlarını tanzim eden 46 nci maddesi aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmak suretiyle benimsenmiştir: 

Millet Meclisi metninde bir subayın terfi etmesi için Devlet Memurları Kanununda bulunan 
ve subayların da Devlet memurları gibi kademe terfiini yapabilmeleri için (b) fıkrası eklenmiş 
ve maddenin rütbe terfii imkânı kalmıyan albayların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük 
notundan daha aşağı olmamaları kaydiyle yaş haddine kadar hizmette kalabilmelerini temin 
maksadiyle 7 numaralı fıkra yeniden tanzim edilmiştir. Bu suretle albaylıkta asgari bekleme sü
resini doldurduktan 2 yıl sonra da Yüksek Değerlendirme Kurulunca general veya amiral ola
bilme imkânı saklı kalmak üzere ehliyet derecesi düşmiyen albayların albaylık rütbelerinin emek
li yaş haddine kadar hizmette kalabilmeleri temin edilmiş olmaktadır. Ancak, terfi şansını kay
betmiş albayların miktarı albaylığa terfi edecek yarbayların terfiini kadro yönünden engelliye-
cek olduğu takdirde albayların en düşük sicil notu alanlarından başlamak üzere yeteri kadarı 
emekliye şevki temin edilerek alt kademeden terfi edecek genç istidatlara mâni olunmaması te
min edilmiş olmaktadır. Bu suretle yeniden tanzim edilen metin 45 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

30. Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi 4G nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

31. Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi atıf maddeleri düzeltilmek suretiyle 47 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

32. Millet Meclisi metninin general ve amirallerin kademe terfiini tanzim eden 49 neu mad
desi Komisyonumuzca da benimsenen 138 nci madde ışığı altında yeniden tanzim edilmiş ve 48 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

33. General ve amiral miktarlarını tanzim eden Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi 
49 ncu madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

34. Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenleri tanzim eden Millet Meclisi met
ninin 51 nci maddesinde üsteğmenler yeterlik grupundan çıkarıldığından bu madde metninden 
de çıkarılmış, ayrıca maddenin (d) fıkrası (c) fıkrası haline getirilmiş, (c) fıkrası da (d) fık
rası olarak değiştirilmek suretiyle meydana get i i len madde metni 50 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

35. Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi .".1 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

36. Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesin leki üsteğmen - yarbay deyimi, üsteğmenler ye
terlik grupundan çıkarıldığından yüzbaşı - yarbay olarak değiştirilmek suretiyle meydana geti
rilen metin 52 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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37. Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi Komisyonumuzca 53 ncü madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
38. Subay terfi işlemlerini tanzim eden Millet Meclisi metninin 55 nci maddesinin (b) fık

rasının son cümlesinde bulunan değerlendirme notunun tesbitinde şu esaslar bulundurulur de
mek suretiyle 12 bend halinde sıralanan kıstasların bütün rütbelerdeki safahatının nazarı itiba
ra alınacağı anlatılmış olması mahzurlu görülmüştür. Gerçekten bu ölçüler içinde aldığı mükâ
fatlar, cezalar meslekî eserleri, yabancı dil durumu, ek öğrenim ve kursları ve bunlardaki başa
rı dereceleri mükerreren terfie müessir olacaktır. Bunu kısa bir misal ile açıklamak istersek üsteğ
menliğinde ceza almış bir subayın bu cezası yüzbaşılığa terfi ederken nazarı itibara alınacağı ta
biîdir. Ancak, bu cezanın binbaşılığa, yarbaylığa ve hattâ albaylığa terfi ederken göz önünde bu
lundurulması adalet kaidelerine uygun olmaz. Keza bunun gibi müspet yönden üsteğmenlikte ka
zanılan bir mükâfatın ve kursta alman bir derecenin mütaakıp rütbelerde nazara alınması uy
gun görülmediğinden maddenin (b) fıkrasının son cümlesine (subayın son rütbesine ait) keli
meleri ilâve edilmiştir. 

Aynı madde (d) fıkrasında general ve amirallerin üst rütbeye terfilerinde yeterlik grupları
na ayrılmıyacağı Millet Meclisi metninde tanzim edilmemiş idi. Komisyonumuzda general ve ami
rallerin yeterlik gruplarına ayrılmamaları ancak, yeterlik derecelerine göre sıralanmaları görüşü 
benimsendiğinden fıkraya bu hüküm eklenmek suretiyle meydana getirilen metin 54 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

39. Millet Meclisi metninin 56 ve 57 nci maddeleri 55 ve 56 ncı maddeler olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

40. Millet Meclisi metninin 58 nci maddesin* içki atıf madde numarası değiştirilerek 57 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

41. Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi Komisyonumuzca 58 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

42. Millet Meclisi metninin 60, 61 ve 62 nci maddeleri metinlerindeki atıf maddeleri düzel
tilmek ve madde numaraları birer eksiltilmek suretiyle 59, 60 ve 61 nci maddeler olarak Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

43. Millet Meclisi metninin 63, 64 ve 65 nci maddeleri Komisyonumuzca 62, 63 ve 64 ncü 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

44. Açıkta bulunan subaylar hakkında yapılacak işlemi düzenliyen Millet Meclisi metninin 
66 ncı maddesi 912 ve 1574 sayılı kanunlardaki hükümler Devlet Memurları Kanununun hü
kümlerine uygun bir şekilde düzeltilerek madde yeniden tanzim edilmiş ve meydana getirilen 
metin 65 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

45. Genelkurmay başkanlarının görev süresini tanzim eden Millet Meclisi metninin 67 nci 
maddesi 2 nci cümle olarak bu makama atanan orgeneral ve oramirallerin görevde kalış süresi
ne 3 yıllık bir normal süre kabul etmiştir. Tatbikatta normal sürenin bâzı yanlış anlamalara se-
bebolacağı ve 65 yaşından evvel Genelkurmay Başkanlığı makamına gelen bir orgeneral veya 
oramiralin 68 yaşından evvel hizmetten ayrılma zorunluğu meydana geleceğinden idarenin Ge
nelkurmay başkanlarını tâyin konusunda Anayasanın 110 ncu maddesi gereğince yetkisini daralt
mamak maksadiyle Millet Meclisinin kabul ettiği madde metnindeki son cümlesinin metinden çı
karılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Maddenin benimsenen 1 nci cümlesi 66 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir. 

46. Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi 67 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

47. Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesindeki (astsubay sınıf okullarına) deyimindeki 
(sınıf) kelimesi tasarının 1 nci maddesindeki değişikliğe uygun olarak metinden çıkarılmış ve 
68 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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48. Astsubay sınıflarını tanzim eden Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi subay sınıflarını 

tanzim eden 21 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle yeniden kaleme alınmış ve meydana gelen 
'netin 69 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

49. Yeni sınıfların kurulması ve mevcut sınıflardan bir kısmının kaldırılması konusunda Hükü
mete verilen yetkinin kaldırılmasına parelel olan astsubayların kurulan yeni sınıflara geçirilmeleri 
veya mevcut astsubay sınıf uarından bir kısmının ilgası konusunda verilen yetkinin Anayasaya 
aykırılığı dolayısiyle metinden çıkarılan 22 nci maddeye paralel olarak metinden çıkarılması 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

50. Millet Meclisi metninin 72 - 79 ncu maddelerinde atıf madde numaralan düzeltilmek 
suretiyle metinler 70 - 77 nci maddeler olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

51. Astsubayların bekleme sürelerini tanzim eden Millet Meclisi metninin 80 nci maddesinde 
"•nbaylara paralel olarak bu sürelerin (barış zamanında) uygulanacağı kabul edildiğinden madde 
buna göre düzenlenerek 78 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

52. Millet Meclisinin metninin 81, 82 ve 83 ncü maddeleri atıf madde numaraları değiştiril
mek suretiyle 79, 80 ve 81 nci maddeler olarak aynen kabul edilmişlerdir. 

53. Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesi fazla görüldüğün
le1! ve 1 nci cümle mânayı kapsadığından metinden çıkarılmış ayrıca astsubay sınıf okulları deği-
m indeki sınıf kelimesi daha evvelki değişikliklere paralel olarak metinden çıkarılmış bu değişiklik
le re 82 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

54. Millet Meclisi metninin 85 nci maddesindeki atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 
°3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

55. Millet Meclisi metninin 86 nci maddesinde astsubay sınıf okullarından deyimindeki sınıf 
kelimesi bundan evvelki değişikliklere uygun olarak metinden çıkarılmış ve 84 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

56. Millet Meclisi metninin 87 - 92 nci maddeleri madde metinlerindeki atıl madde numara
ları değiştirilmek ve kendi numaraları ikişer küçültülmek suretiyle 85 - 90 nci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

57. Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesinin (d) fıkrası 2 nci cümlesinde (bu terfiler) 
kelimesinden sonra(,) konulmuş ve madde sonundaki değerlendirme kurullarınca) kelimeleri me
tinden çıkarılmıştır. Bu suretle değerlendirme kurullarının subaylarda olduğu gibi terfi edecek
ler için yetkili bir organ olmayıp terfi edecekleri seçen birer kurul olduğu tesbit edilmiştir. Metin 
91 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

58. Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
59. Astsubaylarda kademe terfii esas ve şartlarını tanzim eden Millet Meclisi metninin 95 nci 

maddesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır : 
Kademe terfiine sapmayı tanzim eden subaylar hakkındaki 45 nci maddenin 1 nci fıkrasının 

(b) bendindeki hüküm astsubaylara da aynen alın niş. astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar için bu 
konuda yapılacak yönetmeliğe hükümler konul »naşı için maddeye sarahat verilmiştir. Bu konu
da, subaylara ait 43 ncü maddedeki hükme paralel olarak madde düzeltilmiş ve 93 ncü madde bu 
değişikliklerle kabul edilmiştir. 

60. Millet Meclisi metninin 96 nci maddesinin fıkraları arasında takdim tehir yapılmış eski 
metnin (d) fıkrası, (c) fıkrası olarak, (c) fıkrasıda (d) fıkrası olarak aynen kabul ile 94 ncü 
madde meydana getirilmiştir. 

61. Millet Meclisi metninin 97 - 108 nci maddeleri, madde metinleri içinde bulunan atıf numa
raları ve kendi numaraları değiştirilmek suretiyle 95 - 106 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

62. Millet Meclisi metninin 109 ncu maddesinde (açığa kaldırılması) deyimi, {açığın kaldırıl
ması) olarak düzeltilmek suretiyle 107 nci maddo kabul edilmiştir. 

63. İstifa eden ve emekli olan astsubayların durumlarını düzenliyen Millet Meclisi metninin 
110 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında (amaciyle) kelimesinden sonra (,) konularak metin 108 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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64. Millet Meclisi metninin 111 ve 112 nci maddeleri 109 ve 110 ncu maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
65. Millet Meclisi metninin astsubaylıktan subay olanların rütbelerini düzenliyen 113 ncü 

maddesinde bunların en fazla yüzbaşılığın 10 ncu kademesine kadar yükselebilecekleri bugünkü 
mer'i mevzuata göre teşekkül etmiş olan müktesep hakları ihlâl mahiyetinde olduğu tesbit edil
diğinden metinden çıkarılmış ve EK - 3 e yapılan atıf da madde içine alınmak suretiyle sarahat 
verilmiş ve meydana getirilen metin 111 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

66. Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi 112 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
67. Millet Meclisi metninin 115 nci maddesinde tanzim edilen subay ve astsubayların yüküm

lülüğü hakkındaki hükme Komisyonumuzda bir hüküm ilâve edilmiştir. Gerçekten yabancı uyru
ğundaki şahıslara evlenen subay veya nikâhsız olarak yaşıyanlarm durumları daha evvel Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarının statülerini tesbit eden kanunlarda düzenlenmeyip 5434 sayılı Kanunun 
geçici 84 ncü maddesinde düzenlenmekte idi. 241 sayılı Kanunla Emekli Sandığı Kanununun 92 nci 
maddesi tadil edildikten sonra bu gibi ahvalde emeklilik hakkı düşmiyeceğine göre, bu konu ar
tık bir Emekli Sandığı Kanunu konusu olmaktan çıkmış ve askerî personel konusu haline gelmiş
tir. Bu itibarla hüküm askerî personel kanunu tasarısına aktarılmıştır. Bu ilâve ile meydana 
getirilen metin 113 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

68. Millet Meclisi metninin 116 ve 117 nci maddeleri 114 ve 115 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

69. Millet Meclisi metninin 118 nci maddesinin 2 nci satırındaki (astsubay sınıf okulları) deyi-
mindeki (sınıf) kelimesi bundan evvelki yapılan değişikliklere uygun olarak tasarıdan çıkarılmak 
suretiyle meydana getirilen metin 116 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

70. Millet Meclisi metninin 119, 120, 121 nci maddeleri 117, 118, 119 ncu maddeler olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

71. Millet Meclisi metninin 122 nci maddesinde (İçişleri bakanlıklarında) deyimi (İçişleri ba
kanlıklarınca) olarak düzeltilmek suretiyle 120 n ci madde olarak kabul edilmiştir. 

72. Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi 121 madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
73. Subay ve astsubayların atanmaları konusunda hüküm sevk eden Millet Meclisi metninin 

124 ncü maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
Maddenin (a) fıkrasında asteğmenlerin tâyinlerinin tanzim edildiği görüldüğünden asteğ

menler metne dâhil edilmiş, (b) fıkrasında general ve amirallerin atanmalarında Kuvvet Komu
tanlıklarının lüzum göstermesinden başka Genelkurmay Başkanının tasvibi alınması hükmü geti
rilmiştir. Ayrıca bütün tâyin yetkilerinin Millî Savunma Bakanında veya kararnameye bağlanma
sında Millet Meclisi metni kabul edilmekle beraber gerek asteğmenden albay rütbesine kadar olan
larla askerî hâkimlerin tâyinlerinin tanziminde Kuvvet Komutanlıklarının işlem dairesi olarak kal
ması ve askerî hiyerarşiye uygun olarak Genelkurmay Başkanının tasvibinin alınmasından sonra 
Millî Savunma Bakanınca bu tâyinlerin yapılması gerektiği kabul edilmiştir. Her ne kadar tâ
yinlerin kararname dışında olanları Millî Savunma Bakanına ait bulunmakta ise de bu yetkinin 
yönetmelik ve emirlerle teşkilât içinde uygun görülecek makam sahiplerine bu yetkinin verilebil
mesi mümkün olduğundan madde bu fikrin ışığı altında 122 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

74. Millet Meclisi metninin 125, 126, 127, 128 nci maddeleri 123, 124, 125, 126 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

75. Mazeret izinlerini tanzim eden Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesinin (a) fıkrasına 
(yol hariç) deyimi ilâve edilerek personelin bulunduğu yere verilen mazeret izniyle bulunduğu 
yerden uzak bir yere gidecekler arasında izinde kalma müddeti bakımından bir paralellik meyda
na getirilmiş ve metin 127 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

76. Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi 128 nci madde olarak aynen akbul edilmiş
tir. 
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77. Millet Meclisi metninin 131 nci maddesinde tanzim edilen sıhhi izin süresinin (a) fıkrasın

daki hazarda ve seferde tâbiri barışta ve savaşta olarak Türkçcleştirilmiş Devlet Memurları Ka
nununa paralel olarak bir (e) fıkrası eklenerek hizmet esnasında veya hizmetten doğan bir se
bepten doğan hastalı İdarin tamamına iyileşinceye kadar izinli sayılacağı kabul edilerek devlet 
memurları ile askerî personel arasında bir paralellik temin edilmiş olmaktadır. Ancak buradaki 
(iyileşinceye kadar) deyiminden maksat tıbben iyileşme imkânlarının bulunmasına bağlıdır. Şa
yet sağlık kurullarınca verilen raporlarda hastanın iyile.şemiyeeeği tesbit edilmiş ise bu şahıs hak
kında kati muamele ifası gerekecektir. Bu ilâve ile meydana getirilen metin 129 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

78. Millet Meclisi metninin 132 - 135 nçi maddeleri, 130 - 133 ncü maddeler olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

79. Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenlerin durumlarını tanzim eden 
Millet Meclisi metninin 136 ncı maddesindeki izin müddetinin (4 yıl kadar) deyimi bir tavan müd
deti gösterdiği için (4 yıla kadar) şeklinde düzeltilmiş, son cümlenin ilk kelimesi olan (bunlardan) 
kelimesi de (bunların) olarak düzeltilmiş ve metin 134 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

80. Millet Meclisi metninin 137 ve 138 nci maddeleri 135 ve 136 ncı madde olarak Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

81: Millet Meclisi metninin tariflere ait 139 ncu maddenin (d) fıkrasında temsil giderleri 
verilirken (belirli makamları işgal eden general ve amirallere) denmiş ise de bu görevlere albay
ların tâyini gerektiği tadkirde bunların da temsil giderlerinden yararlanabilmeleri için general 
ve amiral deyimi maddeden çıkarılmış ve bu suretle meydana getirilen metin 137 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

82. Millet Meclisi metninin 140, 141, 142, 143, 144 ve 145 nci maddeleri sıra ile 138, 139, 140, 
141, 142 ve 143 ncü maddeler aynen kabul edilmişlerdir. 

83. Öğrenci harçlıklarını tanzim eden Millet Meclisi metninin 146 ncı maddesi (a) fıkrası ay
nen kabul edilmiş (b) fıkrasında astsubay okulu öğrencilerinin harçlıklarının derecelendirilmesi 
tercih edilerek meydana getirilen metin 144 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

84. Millet Meclisi metninin 147 ve 148 nci maddelerinde madde atıf numarası ve kendi numa
raları değiştirilerek 145 ve 146 ncı maddeler olarak kabul edilmiştir. 

85. Millet Meclisinin 149 ncu maddesi, 1108 sayılı Maaş Kanununun 26 ncı maddesine ve 
maddenin tatbikatına göre yeniden düzenlenip 147 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

86. Millet Meclisi metninin 150 nci maddesi 148 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
87. Millet Meclisi metninin 151 nci maddesi 1108 sayılı Maaş Kanununun 26 ncı maddesine 

ve bu kanunun şimdiye kadarki tatbikatına uygun olarak yeniden düzenlenip 149 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

88. Millet Meclisi metninin 152 ve 153 ncü maddeleri 150 ve 151 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

89. Millet Meclisi metninin 154 ncü maddesi daha açık bir şekilde yeniden kaleme alınıp 
152 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

90. Millet Meclisi metninin 155 - 170 nci maddeleri madde metinleri içindeki madde atıf nu
maraları değiştirilmek ve kendi numaraları ikişer noksanlaştırmak suretiyle 153 -168 nci maddeler 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

91. Kıta tazminatını tanzim eden Millet Meclisi metninin 171 nci maddesi yeterli görülme
miştir. Gerçekten Millet Meclisi metninde kuvvetler arasında ayrılıklar tesbit edilmiştir. Kara ve 
Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında bulunan ve kıta sayılan yerlerde
ki subaylar tazminatı alacak olanların vazife yerleri zikredildiği halde Kara Kuvvetlerinde kıta 
tamzinatmı almıyacak olanların tesbit edildiği görülmüştür. Evvelâ kuvvetlerarasında bir para
lellik temin edilmesi prensibi kabul edilerek Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandar
ma Genel Komutanlığı teşkilâtında tazminata müstehak olmıyan yerler tesbit edilmiştir. Ancak, 
tazminatı almıyacak yerler tesbit edilirken buna konulan istisnalar tazminatı alacak yerler ayrıca 
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zikredilmiştir. Gerçekten Kara Kuvvetleri Komutanlığında tazminat almıyacaklar zikredilirken bu 
karargâh ve kurumlara bağlı karargah birlikleri ile karargâh ve destek kıtaları hariç denmek su
retiyle bu birliklerin tazminat alması temin edilmek istenmiştir. 

Millet Meclisinin kıta tazminatını tanzim eden 171 nci maddesine tümen ve daha yukarı bir
liklere komuta eden generallere bir kıta tazminatı verilmediği tesbit edildiğinden emrinde bulu
nan alay komutanından aleyhte farklı bir duruma, getirilen general ve amirallerin bu tazminatı 
alabilmelerini temin etmek maksadiyle maddeye (II) başlığı altında bir fıkra eklenmiş ve madde 
bu ilâve ile 169 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

92. Millet Meclisi metninin 172 - 178 nci maddeleri 170 - 176 ncı madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

93. Millet Meclisi metninin 179 ncu maddesi Devlet Memurları Kanununun doğum yardımla
rına aidolan hükmüne paralel olarak yeniden tanzim edilip 177 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

94. Millet Meclisi metninin 180 nci maddesi Devlet Memurları Kanununun ölüm yardımına 
aidolan hükmüne paralel olarak yeniden tanzim, edilip 178 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

95. Millet Meclisi metninin 181, 182 ve 183 ncü maddeleri 179, 180 ve 181 nci maddeler ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

96. Tahsil bursları ve yurtlar konusunu tanzim eden Millet Meclisi metninin 184 ncü madde
sine bir fıkra eklenerek (öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki 
bir göreve atanan veya ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için 
yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadar devam eder.) denmek suretiyle Devlet Me
murları Kanununa bir paralellik temin edilmiş olmaktadır. 

97. Millet Meclisi metninin 185, 186 ve 187 nei maddeleri 183, 184 Ve 185 nci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

98. Millet Meclisi metninin 188 nei maddesi lojman tahsisi için bâzı ölçüler getirmiş ise de 
bunların yönetmelikte tanzimi ve ihtiyaçlara göre kanun yerine yönetmelikle değiştirilebilmesi 
imkânı idareye tanınması işin mahiyetine uygun görüldüğünden madde buna göre değiştirilmiş 
ve 186 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

99. Millet M,eclisi metninin 189 ncu maddesinde zorla boşaltma keyfiyeti yeniden tanzim 
edilmiş ve hususi hukuka tabi olan münasebetlerde askerî otoritelerin müdahalesi doğru görülme
miş ve ayrıca lojmanlarda oturma kıstaslarını tesbit eden 186 ncı maddeye atıflar yeniden tanzim 
edilip meydana getirilen madde 187 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

100. Millet Meclisi metninin 190 ncı maddesi 188 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
101. Millet Meclisi metninin savaş taktirnamosini tanzim eden 191 nci maddesi metinde fazla 

görülen ve tatbikatta bâzı karışıklıklar doğurabileceği kanısına varılan kısımlar metinden çıkarıl
mak suretiyle meydana getirilen metin 189 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

102. Millet Meclisi metninin 192 nei maddesi 190 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
103. Takdirnamenin verilmesini tanzim eden Millet Meclisi metninin 193 ncü maddesi mânası 

değiştirilmeden kararname prosedürüne uyulmak için madde yeniden kaleme alınmış ve 191 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

104. Millet Meclisi metninin 194 ncü maddesi 192 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

105. Savaş madalyasını düzenliyen Millet Meclisi metninin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrası ki
şilere ve sancaklara verilecek madalyaları tanzim ederken bunların verilme usulüyle verilme yet
kisi düzenlenmiş ve meydana getirilen hüküm 194 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

106. Millet Meclisi metninin 196 ve 197 nci maddeleri 194 ve 195 nci maddeleri olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

107. Üstün hizmet madalyasının verilmesi hususunu tanzim eden Millet Meclisi metninin 
198 nci maddesindeki madalyayı verecek zatın bizzat (Genelkurmay Başkanı) olarak açıklanması 
uygun görülmüş ve değişiklikten sonra metin 196 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
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108. Millet Meclisi metninin 199 - 204 maddeleri 197 - 202 nci maddeler olarak Komisyonu

muzca aynen kabul edilmiştir. 
109. Ödülü tanzim eden Millet Meclisi metninin 205 nci maddesi yeni bir sıraya konulmuş 

ve askerî hizmetin yürütülmesinde üstün hizmet ve başarı gösterenler başa alınmış yeni buluşlar 
İkinci olarak tanzim edilmiş bundan sonra da lisan öğreten subayların bu emeklerinin karşılan
ması tanzim edilmiş mesleke ait eser yazan veya tercüme edenler de en sonda olmak üzere madde 
yeniden tanzim olunmuştur. Ayrıca bu konuda bir yönetmelik yapılması ve yönetmelikte bu kişi
lere karşı ödülün verilme şekil ve şartlarının tanzimi tâyin edilmesi tensibedilmiştir. Bu suretle 
meydana getirilen hüküm 203 ncü madde olarak olarak kabul edilmiştir. 

110. Millet Meclisi metninin 206 ve 207 nci maddeleri 204 ve 205 nci maddeler olarak aynen 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDELER 

111. Millet Meclisi metninin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbesini 
ihraz etmiş subayların bir üst rütbeye terfi etmeseler dahi hizmete aynı rütbe ile devamlarını tan
zim eden geçici 1 nci madde hükmü; idarenin bir rütbede 3 yılını ikmal ettikten sonra her ne su
rette olursa olsun terfi edememeleri halinde re'sen emekliye ayırma hakkı saklı kalmak üzere hiz
mete devam edebilmelerini temin etmek maksadiyle maddenin sonundaki (edebilirler) deyimi 
(ettirilebilirler) şeklinde değiştirilerek idareye tanı bir yetki tanınması temin edilmiştir. Geçici 
madde 1 bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

112. İki yıl için 4273'sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanmasını temin eden Millet 
Meclisi metninin Geçici 2 nci maddesi matlapta Sicil Yönetmeliği ile beraber kanunu da zikret
tiği halde metinde 4273 sayılı Kanunun iki yıl daha yürürlüğünü muhafaza edeceğini anlatma
dığından metin buna göre düzeltilerek geçici ikinci madde kabul edilmiştir. 

113. Geçici 3 ncü madde atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiş
tir. 

114. Halen yarbay ve albay rütbesinde bulunan subayların bu kanununun meriyetinden sonra 
bu rütbelerde bekleme sürelerini tanzim eden Millet Meclisinin geçici 4 ncü maddesi; 3 yılını 
bitirmiş albaya 138 nci madde gereğince bin göstergesinin uygulanacağı prensibi kabul edildiğin
den ikinci fıkrasında zikredilen albaylık 5 ve G nci kademe maaşı verilmesini tanzim eden fıkra 
metinden çıkarılmış ve ayrıca her sınıf albayla?' için istisnasız olarak albaylık normal bekleme 
süresinin 6 yıl olarak tesbiti kuvvetler arasında bir eşitlik getireceğinden bu değişikliklerle mey
dana getirilen metin geçici 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

115. Millet Meclisi metninin geçici 5, geçici 9 ncu maddeleri aynı numara ile Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

116. Nasp tarihleri 30 Ağustos olmıyan astsubayların geçmiş yıllarda 5802 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre astsubay çavuşlukta asgari beldeme müddetinden fazla bekletilmelerinden do
layı mağduriyete uğramış olan astsubayların na iplanmn mağduriyetlerini do önliyeeek şekilde 
bir evvelki 30 Ağustosa götürülmesi şeklinde değiştirilerek geçici 10 ncu madde bu suretle kabul 
edilmiştir. 

1.17. Millet Meclisi metninin geçici 11 ve gerici 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
118. Erken bekleme müddetine tabi subayların durumunu tanzim eden Millet Meclisi metninin 

geçici 13 ncü maddesi Hava Küvetleri mensubu tuğgenerallerin diğer generallerle aynı süre için
de tümgeneralliğe terfiini sağlamak için (generaller hariç) ilâvesiyle madde kabul edilmiştir. 

119. Millet Meclisi metninin geçici 14 - 16 nci maddeleri aynen Komisyonumuzca kabul edil
mıiştir. 

120. Askerî memurluktan 6801 sayılı Kanun gereğince subaylığa nakledilenlerin askerî me
mur iken 6016 sayılı Kanun meriyete girmeden yapılan tatbikata göre emsallerinden* bir yıl geri 
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kaldıkları tesbit edildiğinden bu mağduriyetin önlenmesi içdn Komisyonumuzda tasanya geçici 
17 nci madde eklenmiştir. 

121. Harb tarihi ve askerî müzelerde uzman olarak çalışan harb tarihi yazarları ve askerî 
müzelerde uzman olarak: çalışan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda zikredilen 
sözleşmeli personel olarak hizmetlerine devamı r ü m k ü n görülmemiştir. Gerçekten Harb Tarihi 
Dairesindeki görevliler ile askerî müzelerimizde ki görevli sivil personelin -k i bunlar geçici hiz
metlidir - yurt içinde ve yurt dışında eğitilmeleri mümkün olmayıp bunların Silâhlı Kuvvetler 
Teşkilâtında uzun yıllar yetiştirilmiş askerî bilsrilere vâkıf kimseler olması gerektiğinden Harb Ta
rihi Dairesinin görevi ve askerî müze! erimizd eki bu uzmanların görevleri bitinceye kadar devam 
etmek üzere geçici hizmetli bu personelden emekli maaşı bulunanların bu hakları saklı kakıiak 
şartiyle sözleşmeli olarak bu görevlerine devamları uygun kabul edildiğinden tasarıya Komisyo
numuzca geçici 18 nci madde eklenmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen geçici 18 nci maddeye dayanarak Harb Tarihi Dairesi ve Askerî 
Müzeler kadrolarında meydana gelecek boşalmaların gerektikçe bu maddeye göre doldurulması 
tabiî ^örülmüştür. 

122. Askerî mühendislerden talebe olarak eğitim yapanların subay olarak eğitim yapanlardan 
noksan kıdem almaları sebebiyle meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için tasarıya geçici 
19 nen madde eklenmiştir. 

123. Harb Okulu öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması konusunda hazırlanan tasarı kanunlaş
tığı takdirde 2 yıllık Harb Okulunu bitirenlerle 4 yıllık Harb Okulunu bitirenler arasında nasp 
ayarlamasını temin etmek maksadiyle tasarıya geçici 20 nci madde eklenm'iştir. 

124. Halen komptrolörlük hizmetinde çalıştırılan Siyasal Bilgiler ve İktisat fakülteleriyle 
İdari İlimler Fakültesinden mevun subaylara bu tahsilleri karşılığı olarak iki yıl kıdem verilmesi 
konusund'a tasarıya geçici 21 nci madde eklenmiştir. 

125. 28 Mavıs 1960 tarihli karar ile naspları bir yıl ilerletilen Harb Okulu mezunu subay
lara o tarihte üniversite öğrencisi bulunan ve halen subay olanların naspları bir yıl ileriye götü
rülmek suretiyle mevcut adaletsizliğin düzeltilmesini temin eden hüküm geçici 22 nci madde ola
rak tasarıya eklenmiştir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

126. Millet Meclisi metninin 208 nci maddesinde tanzim edilen Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü mezunlarına kıdem verilmiyeceği daha da açıklanarak yeniden kaleme alınmış ve 206 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

127. Uzman çavuşlarla uzman jandarmaların aylıkları Devlet Memurları Kanununda tanzim 
edilmediği gibi 635 sayılı Kanunda yeni sisteme göre gösterilmediğinden maaş bakımından bu 
kanun hükümlerine ve göstergelerine tabi tutulacaklarına dair tedvin edilen hüküm ve Ek - 6 sa
yılı cetvel kabul edilmiş ve hüküm 207 madde numarası altında tasarıya dâhil edilmiş cetvel met
nin sonuna Ek - 6 olarak eklenmiştir. 

128. Millet Meclisi metninin yönetmelikleri yürülüğünü tanzim eden 209 ncu maddesi kanu
nun kabulünün gecikmesi sebebiyle yeniden tanzim edilerek 6 aylık bir müddetin idareye tanın
ması uygun görülmüş ve buna göre düzenlenen metin 208 nci madde olarak Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

129. Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddelerini tanzim eden Millet Meclisi metninin 
210 ncu maddesine tasarıda Komisyonumuzca yapılan ilâve ve değişiklikler nazarı itibara alınarak 
(o, ö, p ve r) fıkralarında gösterilen kanunların ilgili maddelerinin yürülükten kaldırılması 
kabul edilmiştir. Ayrıca, Millet Meclisi metnindeki (tadilleri) kelimesi türkçeleştirilerek (deği
şiklikleri) şekline getirilmek suretiyle meydana getirilen metin 209 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 
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130. Yürürlüğe ait Millet Meclisi metninin 211 nci maddesi Devlet Memurları Kanununun 

1 Mart 1956 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği tesbit edildiğinden Askerî personelin de 
1 Mart 1966 tarihinden itibaren yeni personel rejimine intikali önörüldüğünden yürürlük madde
sini 1 Mart 1966 olarak tesbit edip 210 ncu madde şeklinde kabulü Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

131. Uygulamaya ait Millet Meclisi metninin 212 nci maddesi 211 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

ÇİZELGELER 

132. Tasarıya muhtelif hükümlerle eklenen çizelgeler maddelerinde kabul edilmiş olup sonuna 
eklenmiştir. 

a) Subayların rütbelerini, rütbelerine ait normal bekleme sürelerini, rütbelere ait kademe
lerini ve yaş hadlerini gösterir hükümler EK - 1 sayılı cetvelde tesbit edilmiştir. 

b) Astsubayların bekleme süreleri ve rütbelerine ait kademeleri gösterir çizelge EK - 2 de 
gösterilmiştir. 

e) Astsubaylıktan subay olanların bekleme süreleri kademelerini gösterir çezelge EK - 3 te 
gösterilmiştir. 

Yukarıda (a), (b), (c) fıkralarında tesbit edilen cetvellerde Millet Meclisi tarafından kabul edilen 
cetvellerde Komisyonumuzca tasarılarda yapılan değişiklikler cetvellere aksettirilmiştir. 

d) Kıta tazminatına ait Ek - 4 sayılı cetvelde astsubayların tazminatları derecelendirilmiş 
ve tavanı % 10 dan % 12 ye çıkarılmış ve buna göre tanzim edilen cetvel komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

e) 169 ncu madde gereğince kıta tazminatı alacak general ve amiraller ve alacakları tazminat 
miktarını tesbit eden Ek - 5 sayılı cetvel komisyonumuzca 169 ncu maddenin bir tamamlayıcısı 
olarak tasarıya eklenmiştir. Cetvelde kıta tazminatına müstahak komutanların bir kısmı yazılmış 
ve eşidi komutanların tâyin ve tesbiti idareye bırakılmıştır. Bu suretle kadroların tesbitinde bu 
komutanlara eşidi sayılan makam sahiplerinin bu eşitlikleri onaylandığı takdirde hizalarında gös
terilen tazminatları alabilmeleri mümkün kılınmıştır. 

f) Tasarıya komisyonumuz tarafından eklenmiş bulunan 207 nci madde ile birlikte kabul edi
len uzman çavuşlarla uzman jandarma çavuşlarının maaşlarını ve kademelerini tesbit eden gös
tergeleri havi Ek - 6 çizelge bunların bugünkü al nakta oldukları maaş müktcsebatları göz önün
de bulundurularak tanzim edilip tasarıya 207 nci maddenin tamamlayıcısı olarak eklenmiştir. 

KOMİSYONUMUZDA REDDEDİLEN BİR TEKLİF 

133. 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu ve bu kanunun ek ve tadilleriyle 
5802 sayılı Astsubay Kanununa istinadeden kabul edilmiş bulunan subay ve astsubay sicil yö
netmelikleri hükümlerine göre terfi yıllarında almış oldukları menfi sicillere göre rütbeleri don
durulmuş ve bir üst rütbeye terfi etme imkânı kalmamış bulunan subay ve astsubayların bu rüt
belerde kalmaları ve üst rütbelere terfi ettirilmemesi konusundaki önerge Komisyonumuzca ka
bule değer görülmediğinden reddedilmiştir. Gerçekten subaylardan bilhassa binbaşı - albay ara
sında ve generallerin tamamı bir defa yetişmektedir veya yapamaz sicili alanların daha sonraki 
yıllarda müspet sicil alsalar dahi terfi edemiye sekleri şimdiki mevzuata göre tanzim edilmiştir. 
Halbuki subay terfilerini yeniden tanzim eden ve o rütbenin bekleme süresinin tamamının sicil 
not ortalamasına göre terfi etmesi prensibi getirildiğine göre bir yıllık sicille terfiin önlenmesi 
Komisyonumuzun kabul etmiş olduğu tasarının diğer hükümlerine uygun olmıyacağı hak ve nisbet 
kaidelerine de uygun olmaz. Bu sebepten bu tamrı kaııuııiyet kazandıktan sonra rütbeleri don
durulmuş subay ve astsubayların o rütbelerde bekleme sürelerinde aldığı sicillerin ortalamasına 
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göre haklarında yeni bir karar verilmek ve buna göre o yıl terfi edecekler arasına girmesi müm
kün olduğu takdirde terfileri yapılması lâzımgelir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Üye 
Tabiî Üye 

Söz hakkım saklı, 
32,39,44,79,124,128, 
130, 174 ve geçici 1 nci 
maddeye muhalefet şer

him eklidir. 
Refet Aksoyoğlu 

Üye 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

Sözcü 
Antalya 

Akif Tekin 

Üye 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 

Üye 
Denizli 

M. Emin Durul 

Kâtip 
Hatay 

Söz hakkım saklıdır 
Enver Bahadırlı 

Üye 
Çorum 

Söz hakkım saklı 
Alâeddin Çetin 

Üye 
Samsun 

Enver Işıklar 

Üye 
Tabiî Üye 

Söz hakkım saklı, 
50 ve 55 nci maddelerle 

geçici birinci maddeye ait 
muhalefet şerhi ekli. 

Sami Küçük 
Üye 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Üye 
Ankara 

M an sur Ulusoy 

Türk Silâhlı Kuvvetler Personel kanunu tasarısının 50, 55 ve geçici birinci madde hakkında 
muhalefet şerhi 

50 nci madde hakkında : 
Bugüne kadar uygulanmakta olan ve en az 35 sene tatbikatı bulunan kanunlara ve mer'i mev

zuata göre Türk Ordusunda general ve amiral miktarı, muvazzaf subayların % 1 ini geçemez 
hükmü ile dondurulmuş bulunmaktadır. Bu orana rağmen ordudaki general ve amiral miktarının 
fazlalığı zaman zaman siyasi iktidarları seyrekleştirme hareketine tevessül ettirmiştir. Bunu da göz 
önünde tutan Hükümet, gerek Kuvvetler ve Genelkurmayda uzun tetkik ve etütlerden ve gerek 
Askerî Şûradaki incelemelerden sonra Büyük Millet Meclisine takdim ettiği tasarıda bu oranı yine 
eskisi gibi % 1 olarak tesbit etmiştir. Fakat bu oran Millet Meclisi Geçici Komisyonunda % 1,5 a 
çıkarılmış ve Millet Meclisi de bunu kabul etmiştir. 

% 1 oranı zaman zaman seyrekleştirme hareketlerine sebebolduğuna göre % 1,5 oranın da hiz
meti aksatacağından ve huzursuzluklara sebcbolacağmdan endişeli bulunmaktayım. Hemen he
men seferî bir orduyu idame ettirdiğimiz İkinci Cihan Harbi içinde orduda istihdam edilen gene
ral ve amirallerin miktarı göz önünde tutulursa tasarıda tesbit edilen % 1,5 oranın çok yüksek 
olduğu kolaylıkla anlaşılır. Bunu halen uygulanmakta olduğu gibi % 1 olarak kalmasında Türk 
Silâhlı Kuvvetleri için faydalı olacağına kaani bulunmaktayım. 

55 nci madde hakkında : 
Yüksek Değerlendirme Kurulu senede belirli kısa süre ile iki defa; toplanan ve asker üyeleri 

Genelkurmay Başkanı ile kuvvetler komutanları ve ordu komutanlarından ibaret bulunan Askerî 
Şûradır. Bu toplantıların gündemleri çok yüklüdür. Bu toplantılar süresinde Askerî Şûra üy^eri-
nin o sene general ve amiral olacak albaylarla terfi edecek generallerin aynı maddede belirtilen 12 
konu üzerinde bu subay ve generallerin şahsi dosyalarını teker teker inceliyerek değerlendirmeleri, 
bu kabîl dosyaların en iyimser durumlarda dahi yüzden aşağı olmıyacağı dikkatte tutulursa gayet 
müşkül ve hattâ imkânsızdır. Dosyaların birer birer tetkiki mümkün olmadığı gibi terfi edecek su-
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bay ve generallerle amirallerin her birinin mezkûr Şûra üyeleri tarafından teker teker bütün me-
ziyetleriyle bilinmesine de imkân yoktur. Bu takdirde dosyaların tetkik edilerek değerlendirilmesi 
için ayrı personel istihdam edilecektir. Bu durum ise, değerlendirme oranının yüksek tutulmasın
dan ötürü, subayların ve generallerin muhtelif sicil kademelerinden aldıkları ve her biri görgüye 
ve denetlemeye dayanan sicil notlarını gölgeliye bilecek ve haksızlıklara sebebolabilecektir. Her 
ne kadar general ve amiral olma ile general ve amirallikte rütbe terfii birtakım özel şartları ge
rektiriyorsa da 1/3 oranı, yukarda arz edilen sebeplerle birtakım haksızlıkların doğmasını mu-
cibolabilir. Esasen general ve amirallik için istenen özel şartlar değerlendirme kurullarına tanı
nan 1/6 oranı ile de kolaylıkla yerine getirilebilir. Bu itibarla hemen hemen tamamen takdire da
yanan bu hakkın 1/3 ten 1/6 ya indirilmesine fayda olduğu kanısındayım. 

Geçici 1 nci madde : 
Bu madde şu bakımlardan kanunun tüm olarak düzenini bozmakta ve uygulanmasını gecik

tirmektedir : 
1. 1965 yılında terfi ederek general ve amiral olanlarla, daha evvelki yıllarda general olan

lardan müsait sicil alanlar 65 yaşma akdar orduda kalacaklardır. Kurmaylık kıdemleri dolayısiy-
le 1965 yılında terfi eden karacılar arasında 45, deniz ve havacılar içinde de 38 - 40 yaşında gene
ral ve amiraller bulunmaktadır. Bu hale göre bunlar müsait sicil aldıkları takdirde karada daha 
20 yıl deniz ve havada da 25 - 27 yıl kalacaklardır. Halbuki 1966 ve daha sonra general olacak
lar kanunla tesbit edilen her rütbede üçer yıl hesabiyle ancak orduda 12 yıl kalabileceklerdir. Bu 
hale göre eşit vasıfta bulunan iki general veya amiralden 1965 yılında terfi eden karacı general 1985 
te emekli (Deniz ve havada 1990 da emekli) olurken, 1966 da terfi eden bir general 1978 de (De
niz ve havacı da 1978 de) emekli olacaklardır. Bu madde daha yaşlılara orduda daha fazla kalma 
imkânı verirken daha gençleri kısa zamanda tasfiye etmektedir. 

2. Bu hal 51 madde ile general ve amirallikte tasavvur edilen mahrut düzeni ancak uzun yıl
lar sonra tahakkuk edebilecektir. 

3. 31 nci madde ile sağlanan her rütbede üçer yıldan fazla kalmama, bu madde ile bir anlam
da hükümsüz kalmakta ve generallik ile amirallik makamlları halen bu rütbeleri haiz olanlar 
tarafından doldurulduğundan aşağıda terfi imkânları çok daha zorlaşacaktır. 

Halbuki, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ordu saflarını işgal eden general ve amirallerin 
o makamlara o yılın (1966 yılının) 30 Ağustosunda atanmış gibi mülâhaza edilerek adı geçen mad
deye «Ancak bu süre, 30 Ağustos 1966 tarihinden geçerli olmak üzere, üç yıldan fazla olamaz» hük
mü konulsa idi, halen tuğgeneral ve amiralden itibaren komuta kademesinde vazife gören general 
ve amiraller orduyu üç yıl içinde yeni düzene sokar, mahrut düzeni kısa zamanda sağlanır, üç yıl
lık intikal devresi sarsıntısız ve gerçek anlamda intikal ve intibak devresi olarak geçiştirilir 
ve gençlere yükselme imkânı sağlanır ayrıca emeklilik de gençler aleyhine olarak işlemez. 

Sami Küçük 

Muhalefet şerhi 

Madde 32. — Hava Kuvvetlerinde uçuş vazifelerinin ifası bakımından uçucu subayların muay
yen rütbelerde bekleme sürelerinden indirme yapılması lâzımdır. 

Madde 44. — Bu maddede yüzbaşı rütbesine kadar kıta hizmeti mecburiyeti konulmuş, daha 
üst rütbelerde kıta hizmeti olmadan da terfi imkânları sağlanmıştır. Ordunun esasını teşkil eden 
kıtalarda komutanlık görevlerini yapmadan terfi edebilen subayların bir üst kademedeki kıta 
komutanlıklarında istihdam edilmeleri durumunu meydana getireceği gibi, kıtalarda çalışmadan 
karargâh hizmetlerinde bulunan subayların kıtalarla ilgili faaliyetlerde müsmir olamıyacakları 
kanaatindeyim. 
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Madde 79. — Astsubaylardan subay olmada aranacak vasıflarda (b) bendinde zikredilen «Li

se seviyesinde yapılacak genel kültür imtihanı» ibaresinden sonra «veya lise seviyesinde bir dip
loma» kaydının bulunması uygundur. 

Madde 124, 130, 136. — Personel plânlaması ile ilgili olan Genelkurmay Başkanlığının atanma 
ve izin konularında yetkili hale getirilmesi gereklidir. 

Madde 128. — Mazeret izinlerinin verilmesinde bir kıstas tesbiti mümkün olmadığından, hak
sızlıklara meydan bırakmamak için mazeret izinlerini kullanmıyan subay ve astsubaylara bu izin
lerini yıl sonu veya diğer yılda kullanma imkânı verilmelidir. 

Madde 174. — Kıtalara atanmış subayların, kıtalarından idari olarak alınmalarını önlemek 
bakımından, (a) fıkrasına «bu kanun gereğince kıta tazminatı verilmiyen bir göreve atananla
rın» ibaresinden sonra «veya geçici olarak görevlendirilenlerin» ibaresi eklenmelidir. 

Geçici Madde 1. — Bugünkü komuta heyetinin görevlerinde kalmaları, dolayısiyle ordunun 
komuta gücünün muhafazası bakımından madde hükmü yerinde olmakla beraber, general ve ami
ralliğe terfi edecek subaylarla, general ve amiraller arasındaki terfilerde her hangi bir tıkanıklığa 
meydan bırakmamak için gerekli sürelerin tesbiti suretiyle tıkanıklıkları önleyici hükümlere ih
tiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Refet Aksoyoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN" 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ EİERSÖNEL KANUNU TASARISI 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Gtenel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I - Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile Harb okul
ları, fakülteler ve yüksek okullar ile astsubay sınıf okullarında okuyan askerî öğrencilere uygu
lanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer askerî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına tabidir
ler. 

II - Amaç 

MADDE 2. — Bu kanun subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin; sınıflandırılmalarını, 
yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfilerini, görev ve yükümlülüklerini, taltiflerini, maaşlarını, taz
minat ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını düzenler. 

777 - Tarifler 

MADDE 3. —• Bu kanunda yer alan bâzı kavramların anlamları aşağıda gösterildiği şekil
dedir : 

a) Rütbeler : Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden mütaakıp rütbeye terfide yeni rütbe
nin normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 

e) Kıdem : Muayyen bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların rütbe terlilerine hak kazanabilme
leri için her rütbede bekliyecekleri normal sürelerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların normal bekleme sürelerinden nok
san bekliyeeeği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların bulunduğu rütbede kalabilecekleri 
âzami süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos'una kadar ge
çen süredir. 

h) Kademe bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe terfii süresi sonundaki maaş artışıdır. 
j) Yeterlik • Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme kurullarının kıymetlendir

mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubayların kendi araların
daki derecelenmeleridir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile Harb 
okulları, fakülteler ve yüksek okullar ile astsubay okullarında okuyan askerî öğrencilere uygu
lanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer askerî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına tabidir
ler. 

/ / - Amaç 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 2 nci madde, 2 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir, 

III - Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kavramların anlamları aşağıda gösterildiği şekilde
dir : 

a) Rütbeler : Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden mütaakıp rütbeye terfide yeni rütbenin 
normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 

c) Kıdem : Muayyen bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilme
leri için her rütbede bekliyecekleri normal sürelerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların normal bekleme sürelerinden nok
san bekliyeceği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların bulunduğu rütbede kalabilecekleri 
âzami süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos'una kadar ge
çen süredir. 

h) Kademe bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe terfii süresi sonundaki maaş artışıdır. 
j ) Yeterlik : Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme kurullarının kıymetlendir

mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubayların kendi araların
daki derecelenmeleridir, 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

1) Yeterlik grupları : Yeterlik derecelerine ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede terfi sırasında bulunan subayların ve astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında 1 nci ve 2 nci sicil üstlerince verilen notların toplamıdır. 
n) Sicil notu ortalaması : Subayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait muteber sicil 

notlarının ortalamasıdır. 
o) Değerlendirme notu : Değerlendirme kurulu üyelerinin verdiği değerlendirme notunun 

ortalamasıdır. 
p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

/ - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları 
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönet
melik, talimat ve talimnamelerinde gösterilir. 

/ / - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına 
ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarın
ca mal bildirimi verirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

/ - Uygulama isteme hakkı 

MADDE 6. — Subaylar, astsubaylar ve askerî öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanılarak 
çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip
tirler. 

II - Güvenlik 

MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı 
haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hakları 
elinden alınamaz. 

III - Emeklilik 

MADDE 8. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şart
lar içinde emeklilik hakları vardır. 

IV - Çekilme 

MADDE 9. — Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya 
astsubaylıktan çekilebilirler. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

1) Yeterlik grupları : Yeterlik derecelerine ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf ve 
rütbede terfi sırasında bulunan subayların ve astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında 1 nci ve 2 nci sicil üstlerince verilen notların ortalamasıdır. 
n) Sicil notu ortalaması : Subayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait muteber sicil 

notlarının ortalamasıdır. 
o) Değerlendirme notu : Değerlendirme kurulu üyelerinin verdiği değerlendirme notunun 

ortalamasıdır. 
p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamıdır. 
r) Sicil tam notu : Sicil raporlarında yazılı nitelikler için sicil yönetmeliğinde gösterilecek 

en yüksek notların toplamıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

I - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 4 ncü madde, 4 ncü madde okrak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 5 nci madde, 5 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

I - Uygulama isteme hakki 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6 nci madde. 6 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Güvenlik 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 7 nci madde, 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Emeklilik 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 8 nei madde, 8 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Çekilme 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 9 ncu madde, 9 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

V - İzin 

MADDE 10. — Subayların ve astsubayların sıhhi izinleri ve diğer izinleri hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

ÎKÎNOÎ KISIM 

Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

7 - Kaynak 

MADDE 11. — Muvazzaf subay kaynakları : 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 

a) Harb okulları 

MADDE 12. — Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartlan, yetiştirilme 
usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

MADDE 13. — Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, fa
külte ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancalk yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mevcudolmıyan 
branşlar için yurt dışına öğrenci gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okul
larda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 
b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakülte ve yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile 

geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına okumak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci olarak 
öğrenim yaparlar. 

II - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenlerden, bitirme
lerini mütaakıp ara vermeden müracaat edenler, 27 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleri 
de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında yetiştiremediğ sı
nıflar için muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 

Üniversitenin çeşitli fakültelerini ve yüksek okulları bitirerek müracaat eden astsubaylar da, 
30 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleride haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa; öğre
nimleri ile ilgili sınıflar için teğmen rütbesi ile muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. Bunlar, 
terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ulaşıncaya kadar müktesep hakları olan 
aylıkları almaya devam ederler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledilemezler. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

V - İzin 

MADDE 10. — Subayların ve astsubayların sıhhi izin süreleri ve diğer izinleri hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 

Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

/ - Kaynak 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 11 nci madde, 11 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

a) liarb Okulları 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 12 nci madde, 12 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

MADDE 13. — Millet Meclisi Gecıü Kurulunca kabul edilen 13 ncü madde, 13 ııcü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

/ / - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay olma 

MADDE 14. —- Üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenlerden, bitirmele
rini mütaakıp ara vermeden müracaat edenler, 27 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleri 
de haiz olmaları şartiyle, ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin l iarb okullarında yetiştiremediği 
sınıflar için muvazzaf subaylığa nakl edilebilirler. 

Üniversitenin çeşitli fakültelerini ve yüksek okulları bitirerek müracaat eden astsubaylar da, 
30 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa; 
öğrenimleri ile ilgili sınıflar için teğmen rütbesi ile muvazzaf subaylığa naklcdilebilirler. Bun
lar, terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ulaşıncaya kadar müktesap hak
ları olan aylıkları almaya devam ederler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledil* mezlor. 
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a) Askerî eğitim 

MADDE 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okullan bitirenler muvazzaf subay nasbedil meden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar. 

b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 

MADDE 16. — Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğ
rencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenci-
ler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteliğini kaybederler : 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kay
bedenler, 

ıb) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair di
siplin kurullannca haklarında karar verilenler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlı-
yamıyanlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durundan sebefbiyle askerî öğrenci 
olarak öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar, 

e) Malıkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
f) FaJkülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 18. — 17 nci madde gereğince askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir : 
a) Sağlık sebepleri dışında 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkraları gereğince ilişikleri kesilen

lere Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile birlikte ödettirilir. 
b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkralan sebebiyle 

askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine 
alınmazlar. 

c) Bu maddenin a fıkrası gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesilen öğ
rencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başlıyan ve Yed'ek Subay Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük olmıyan ye
dek subaylardan, muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler 14 ncü maddede yazılı diğer şartlan da haiz 
olduklan takdirde bu maddeye göre muvazzaf subaylığa nakledilöbilirler. 

Ancak, bunlann Yedök Subay okullarına girişirinden itibaren geçen yedek subay askerlik hiz
meti muvazzaf subaylık hizmetlerinden sayılır. 

Terhislerini mütaakıp müracaat edenlerin muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 
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a) Askerî eğitim 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 15 nci madde, 15 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 16 nci madde, 16 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Milelt Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 17 nci madde, 17 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlevi 

MADDE 18. —- Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 nci madde, 18 nci madde oİa-
rak aynen kabul edilmiştir. 

/ / / - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başlıyan ve Yedek Subay Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük olmıyan ve 
14 ncü maddede yazılı şartları da haiz yedek subaylardan, muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler 
o maddeye göre muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. Bunların Yedek Subay okullarına girişle
rinden itibaren geçen yedek subay askerlik hizmeti muvazzaf subaylık hizmetlerinden sayılır. 

Terhislerini mütaakıp müracaat edenlerin muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 
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IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. — Fakültelerde veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakların giriş 
şartlan, görev ve sorumlulukları, alınacak tazminat, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim 
süreleri, askerî eğitime ait hususlarla fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hiz
metini yapmaikta olanlardan istekli olanların muvazzaf subaylığa nakillerinde aranacak nitelikler 
ve diğer hususlar bir yönetmelikle tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılması 

/ - Subay sınıfları 

MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava subay
larının sınıflan ve bu sınıflardan hangilerinin nııharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bulun
duğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, zırhlı süvari, topçu, tank, istühlkâm, mruftıaibere, jaaıdaırma. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, ha

rita, yüksek mühendis, mühendis, ordu donatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, layn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar : Tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mühendis, 

mühendis, ordudonatım, askerî hâkim, öğretmen bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din 
işleri subayı. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, yük

sek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, 
sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

a) Sınıfların kurulması ve kaldırılması 

MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının kaldırıl
masına veya yeni sınıfların kurulmasına ve bu sınıfların muharip veya yardımcı olarak tesbitine 
Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanının teklifi ile Bakanlar Kuru
lunca karar verilir. 

II - Sınıflandırma 

MADDE 23. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve askerî öğrencilerin sınıflandırılmaları, 
ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandmna olmak üzere iki şekilde test ve mülakat neticelerine, be
den kaabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

a) İlk sınıflandırma 

MADDE 24. — Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre 
ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 
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7 7 - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 20 nci madde, 20 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların Sınıflandırılması 

I - Subay sınıfları 

MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava su
baylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil 
bulunduğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, zırhlı süvari, topçu, tank, istihkâm, muhabere, jandarma. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, ha

rita, yüksek mühendis, mühendis, ordu donatım, personel, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, 
teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, layn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar : Tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mühendis, 

mühendis, ordudonatım, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknis
yeni, din işleri subayı. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, yük

sek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, 
sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

II - Sınıflandırma 

MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 23 ncü madde, 22 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

a) İlk sınıflandırma 

MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 24 ncü madde, 23 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 25. — Bulunduğu sınıfın bedenî veya fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kaldırılan 
veya yeni bir ihtisas kazanan subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları m ensub oldukları sınıfm hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu raporu alanlar kendileri de istekli oldukları takdirde sınıflandırma kurullarınca be
den kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet et
mesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiyen hava subayları yeniden sınıflandırılırlar. 
c) özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri 

zararsız hale getiren personelden özel hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, yeniden sınıflandırı
lırlar. 

d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına Üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tah

silleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 
e) İdarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tet

kik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının değiş

mesi icabeden subaylar, 
3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idare

ce lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar. 
f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete 

nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez. 

III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 26. — İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafın
dan yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınıflandırma kurullarının kuruluşu, çalışma usul
leri ve kararlarını nasıl alacağı, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

/ - Meslek programları 

MADDE 27. — Subayların yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin gelişti
rilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik grupları
na göre meslek programları yönetmeliği ile tanzim ve tesbit olunur. 
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.b.) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 24. — Bulunduğu sınıfın bedenî veya fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kaldırılan 
veya yeni bir ihtisas kazanan subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu raporu alanlar kendileri de istekli oldukları takdirde sınıflandırma kurullarınca be
den kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet et
mesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiyen hava subayları yeniden sınıflandırılırlar. 
c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağaadam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri 

zararsız hale getiren personelden özel hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, yeniden sınıflandırı
lırlar. 

d) İkinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tah

silleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 
e) idarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tet

kik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebi ile veya idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının 

değişmesi icabeden subaylar, * 
Z. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için ida

rece lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar. 
f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine: 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuv

vete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez. 

/ / / - Sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği 

MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 26 ncı madde, 25 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programları 

/ - Meslek programları 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 27 nci madde, 26 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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II - Teğmen - yüzbaşilartn kıta hizmeti 

MADDE 28. — TegMen - yüzbaşı dâhil rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmeti 
toplamı 8 yıldan az olamaz. 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Subay terfileri 

BÖtlNOÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, na-
sıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu kanun hükümlerine tabidir. 

II - Rütbeler 

MADDE 30. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 
Asteğmen 
Teğmen 
üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral 
Mareşallik ve Büyükamirallik rütbesi, harbde fevkalâde hizmetleri görülen orgeneral ve orami-

rallere kanunla verilir. 
Mareşal ve Büyükamirlik rütbesi ölmüş orgeneral ve oramiraller de, aynı şartlarla bir kanun

la verilebilir. 
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/ / - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 

MADDE 27. — Millet Meclisi Genel Kurulun :-a kabul edilen 28 nci madde, 27 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Subay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 29 ncu madde, 28 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

II - Rütbeler 

MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir: 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral. 
Mareşallik ve büyükamirallik rütbesi, harbte fevkalâde hizmetleri görülen orgeneral ve ora

mirallere kanunla verilir. 
Mareşal ve büyükamirallik rütbesi ölmüş orgeneral ve oramirallere de, aynı şartlarla kanun

la verilir. 
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27/ - Bekleme süreleri 

a) Normal bekleme süreleri 

MADDE 31. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir 

Rütbeler 

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

Normal bekle
me süresi 

1 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmen nasbedilirler. 

Bunların harb okulları mezunu emsallerine yetişinceye kadar teğmenlik hariç, her rütbede bekleme 
süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanı
nın göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal 
bekleme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 33. — Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi iki yıl olan yüksek okulları bitirenler asteğmen nasbedilirler. Bunların her rüt

bede normal bekleme süresi harb okulları mezunu emsallerine yetişinceye kadar bir yıl fazladır. 
b) Subayların 31 nci maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında her rütbede kala

bilecekleri en çok bekleme süreleri o rütbenin yaş haddine kadar olan müddettir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 34. — Muvazzaf subayların terfileri her yıl mutlak olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı 
günü yapılır. 
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III - Bekleme süreleri 

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

MADDE 30. — Subayların barış zamanına ait normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir; 

Rütbeler 

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

Barış zamanına ait 
normal bekleme 

süresi 

1 yıl 
3 » 
6 » 
6 » 
6 » 
4 » 
4 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 31. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) . öğrenim süresi 4 yıl ve daha fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmem nas« 

bedilirler. Bunların harb okulları mezunu emsallerine yetişinceye kadar teğmeklik hariç her 
rütbede bekleme süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Kurmay subaylar için en az bekleme süreleri özel kanunda düzenlenir. 
c) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Baş

kanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulla ka
rarı ile normal bekleme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) öğrenim süresi 4 yıldan az -olan yüksek okulları bitirenler * asteğmen nasbedilirler. 

Efunların hfcr rütbede normal bekleme süresi harb okulları mezunu emsalleri kendilerine ye
tişinceye kadar bir yıl fazladır. 

b) Subayların 30 ncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında her rütbe Je 
kalabilecekleri en çok bekleme süreleri o rütbenin yaş haddine kadar olan müddettir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 33, — Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü ya
pılır, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Nasp 

/ - Subaylığa nasp ve terfi onayı 

MADDE 35. — Subaylığa nasp ve rütbe terfileri, Millî Savunma Bakanı (Jandarma subay
ları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacakları Cumhurbaşkanının ortak kararnamesiyle 
yapılır. 

II - Subaylığa nasp 

MADDE 36. — Muhtelif okulları başarı ile bitenlerin naspları .-
a) Harb okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustos'unda teğmen nasbedilirler. 
b) Yedek subay okullarını başarı ile bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilir

ler. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları başarı ile bitirenler, askerlik eğiti

mini de başarı ile bitirdikleri takdirde bunlardan, tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olanlar teğmen
liğe, tahsil süresi 4 yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın 
sonundan geçerli olarak nasbedilirler. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili muvaz
zaf subaylığa geçmek istiyenler, şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini de başarı ile bitir
dikleri takdirde (c) fıkrasına göre subaylığa nasbedilirler. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler muvazzaf 
subaylığa geçirilirler. Bunların yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır. Asteğ
menlik riasıpları yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Bu nasıplarına göre 
mütaakıp terfileri yürütülür. 

III - Nasp düzeltilmesi 

MADDE 37.—^ Kazai ve idari kararlar neticc3İ nasp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları, para cezasından muhavvel 
olanları dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezaları hariç mahkûmiyet ile neticelenen açıkta ge
çen müddetleri, firar ve izin tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile sabit olanların bu 
müddetleri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadarla açığı gerektirmiyen' bir suçtan mahkûm 
olanların, açıkta geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında tahsil ve 
staja gönderilen subaylardan öğrenimlerini bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilen süre ve şartlar işinde bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebeplerle yönetmelikte 
gösterilen sürelerden fazla, sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmıyan 
veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen veya uygunsuz hallerinden 
dolayı eğitimlerine san verilenlerin, tahsil ve staj da kaldıkları müddetler kadar bekleme süreleri 
uziatılir. Bu fıkra gereğince uzatılacak süre, tahsil veya staj maksadiyle yurt dışına çıkış ve dönüş 
tarihleri arasındaki müddettir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurslarında veya bunların benzeri tahsil ve eğitimde 
bulunan subaylardan, tahsil ve eğitime devamsızlık, (sıhhi sebepler hariç) başarısızlık veya uy
gunsuz hallerinden devre kaybedenlerin terfileri, emsallerine nazaran kaybettikleri yıl kadar gecik
tirilir. 
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ÎKİNCÎ BÖLÜM 

' t . Nasp 

/ - Subaylığa nasp ve terfi onayı 

MADDE 34. — Subaylığa nasp ve terfileri, Millî Savunma Bakanı (Jandarma subayları 
için içişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacaklan ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı ka
rarname ile yapılır. 

/ / - Subaylığa nasp 

MADDE 35. — Muhtelif okulları başarı ÜT bitirenlerin naspları : 
a) Harb okulannı başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustosunda teğmen nasbedilirler. 
b) Yedek subay okullarını başarı ile bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbe

dilirler. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek «okulları başarı ile bitirenler, asker

lik eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde bunlardan, öğrenim süresi 4 yıl ve daha 
fazla olanlar teğmenliğe, öğrenim süresi 4 yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek 
okulları bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak nasbedilirler. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili 
muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler, şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini de ba
san ile bitirdikleri takdirde (C) fıkrasına göre subaylığa nasbedilirler. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler muvazzaf 
subaylığa geçirilirler. Bunların yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır. Su
baylığa nasıplan yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Mütaakıp 
rütbelere terfileri bu nasıplarına ve yukarıdaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler esaslanna 
göre yürütülür. 

III - Nasp düzeltilmesi 

MADDE 36. —- Kazai ve idari kararlar neticesi nasp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre 
yapılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalan, para cezasından mu-
havvel olanları dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezaları hariç mahkûmiyet ile neticelenen 
açıkta geçen müddetleri, firar ve izin tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile sabit 
olanlann bu müddetleri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadarki, açığı gerektirmiyen bir suç
tan mahkûm olanların, açıkta geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında öğrenim 
ve staja gönderilen subaylardan, bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen 
süre ve şartlar içinde öğrenimlerini bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebeplerle yönetme
likte gösterilen sürelerden fazla, sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmı-
yan veya üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen veya uygunsuz halle
rinden dolayı eğitimlerine son verilenlerin, öğrenim ve stajda kaldıkları müddetler kadar bekle
me süreleri uzatılır. Bu fıkra gereğince uzatılacak süre, yurt dışına öğrenim ve staja gönderilen
lerde yurt dışına çıkış ve dönüş, yurt içinde öğrenim ve staj yapanlarda öğrenim ve staja başlama 
ve ayrılma, tarihleri arasında geçen süredir. 

c) Muhtelif sınıf okullannda, temel kurslarında veya bunların benzeri öğrenim ve eğitimde 
bulunan subaylardan, öğrenim ve eğitime devamsızlık, (Sıhhi sebepler hariç) başansızlık veya uy
gunsuz. hallerinden devre kaybedenlerin terfileri', emsallerine nazaran kaybettikleri yıl kadar ge
ciktirilir. 
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6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
d) Harb akademileri tahsili ve sıhhi sebepler dolayısiyle gecikmeler için yukardaki fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
e) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak terfiler 34 ncü madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 38. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası : 
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte veya 

yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir. 
Bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası : 
1. Her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır. 
2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyasla-

namıyan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir : 
aa) Harb okullarından mezun olan subaylar. 
bb) Fakülte veya yüksek okullardan mezun olan subaylar. 
cc) Yedek subaylar. 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli smflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar içinde yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. Yeterlik dereceleri aynı olan
ların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik grup ve dereceleri esastır. 

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası : 
Yeni sınıflarmdaki yeterlik dereceleri tesbit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplılan-

nın sonunda sıralanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

/ - Terfi esasları 

MADDE 39. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil rapor

larının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca venlen değerlendirme notları toplamı 
neticesi elde edilecek yeterlik notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne suretle ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üsteğmen - albay (dâhil) rütbelerdeki subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarında o rütbede haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not ortalamasına ve 
değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 yeterlik grubuna ay
rılırlar, 
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6 ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
d) Harb akademileri öğrenimi ve sıhhi sebepler dolayısiyle gecikmeler için yukardald fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
e) Nasp düzeltmek suretiyle yapılacak terfiler 33 ncü madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 38 nci madde, 37 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

/ - Terfi esasları 

MADDE 38. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil raporla

rının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notları toplamı neticesi 
elde edilecek yeterlik notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne suretle ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Yüzbaşı - albay (dâhil) rütbelerdeki subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son 
yıllarında o rütbede haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not ortalamasına ve değerlen
dirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 yeterlik grupuna ayrılır. 
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c) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Üsteğmenlerin en az 4 neü yeterlik grapuna, 
2. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeterlik grupuna, ** 
3. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna girmiş olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler ve teğmenler yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Subay Sicil Yö

netmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin sonunda yapılır. 
e) Normal bekleme süreleri sonunda yapılan değerlendirmede terfi için gerekli yeterlik grup

larına giremiyen üsteğmen ve yüzbaşılar mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albaylar bir yıl 
daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme süresi sonunda 
değerlendirmeye giren ve terfi eden subayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı 
olanlar bu grupa girmiş 'addolunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan subayların, yeterlik derecelerini tâyin eden not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına giren 
ve yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer sınıflarda 'aynı yeterlik grupları arasında yeterlik de
recesi notu en düşük olan sınıfın en düşük ehliyet derecesi notuna eşit veya daha yukarı ise o 
yeterlik grupuna girmiş addedilir. Ve haklarında buna göre işlem yapılır, 

II - Yeterlik gruplar* 

MADDE 40. — Yeterlik grupları ile bunların y üzde oranları aşağıda gösterilmiştir: 
1 nci grup % 5 
2 nci » % 20 
3 ncü » % 50 
4 ncü * % 20 
5 nci » % 5 

/ / / - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 41. — Yeterlik gruplarına gireceklerin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı olmak 
üzere normal bekleme süreleri sonunda terfi sırasına giren subay mevcudunun yeterlik grupu yüz
deleri ile çarpılması suretiyle elde edilir. Yeterlik gruplarının hesaplanması sırasında 0,5 ten (dâ
hil) daha yukarı kesirlerin noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. 0,5 ten aşağı kesirler 
bir alt grupa eklenir. Bu hesaplama birinci yeterlik grupundan başlanarak elde edilen neticelere 
göre yapılır. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 42. — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadro
lar her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvet Komu
tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle değerlendirme kurullarına bildirilir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 43. — Çeşitli sınıflarca yürütülebilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gösterilen 
sınıflara; sınıfların kadro mevcutları oranında dağıtılır. 

VI - Rütbe terfii şartlan 

MADDE 44. — Rütbe terfiinin esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetini tamamlamış olmak, 
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c) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeterlik grupuna, 
2. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna girmiş olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler, teğmenler ve üsteğmenler yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri 

Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin so
nunda yapılır. 

e) Normal bekleme süreleri sonunda yapılan değerlendirmede terfi için gerekli yeterlik grup
larına giremiyen yüzbaşılar mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albaylar bir yıl daha değerlendir
meye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme süresi sonunda değerlendirmeye 
giren ve terfi eden subayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı olanlar bu grupa 
girmiş addolunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan subayların, yeterlik derecelerini tâyin eden not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına giren ve 
yeterlik graplanna ayrılabilen diğer sınıflarda aynı yeterlik grupları arasında yeterlik derecesi 
notu en düşük olan sınıfın en düşük yeterlik derecesi notuna eşit veya daha yukarı ise o yeterlik 
grupuna girmiş addedilir ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 40 ncı madde, 39 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

7/7 - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 41 nci madde, 40 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 42 nci madde, 41 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 42. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 43 ncü madde, 42 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

VI - Rütbe terfii şartları 

MADDE 43. — Rütbe terfiinin esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal beldeme müddetini tamamlamış olmak, 
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b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 ü yarbay ve albay için 1/2 si kadar yıllık 
iicili bulunmak, 

e) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta hiz
metlerini yapmış olmak, 

d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda ve 50 nci maddedeki 

oranlar içinde 'açık bulunmak. 
Yukardaki a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki şartları taşıyan subaylar, kadro münhali nisbetinde 

bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfller yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki 
yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde değerlendirme kurullarınca yapılır. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 45. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de, kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen üsteğmen - yarbaylar, mütaakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de açık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

VIII - Kademe terfii şartları 

MADDE 46. — Kademe terfii esas ve şartları şunlardır: 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak. (Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl 

yapılan ehliyet gruplamasmda, kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplannm üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukarı 
sicil notu almış olmak.) 

Teğmenlerin kademe terfileri a fıkrasındaki esaslara göre yapılır. 
Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine 

de terfi etmiş sayılır. 
Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden subaylar, eski rütbesinde bulunduğu kade

menin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılır. 
Kademe terfii suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek 1 çizelgede gösterilmiştir. 
5 nej ehliyet grupuna girdiğinden 25 fiilî hizmet yıİmı dolduruncaya kadar bekliyecek olan üs

teğmenler, kademe terfi şartlarım haiz oldukları müddetçe, üsteğmenliğin ancak 10 (dâhil) ka
demesine kadar terfi ederler. 

39 neu maddenin e fıkrası gereğince rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı, bin
başı, yarbay ve albaylar, mütaakıp senelerde kademe terfi edemediklerinden emekliye sevk edi
lirler. 
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b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşıya kadar 2/3 ü, yarbay - albay rütbeleri 
içinde 1/2 si kadar yıllık sicili bulunmak, 

c) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta 
hizmetlerini yapmış olmak, 

d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grapuna dâhil bulunmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda ve 49 ncu maddedeki 

oranlar içinde açık bulunmak. 
Yukardaki a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki şartları taşıyan subaylar, kadro münhalı nisbetrh-

de bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler, yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki 
yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 
M, 

MADDE 44. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grapuna girip de, kadroda açık bulunmadığm-
dan terfi edemiyen yüzbaşı - yarbaylar, mütaakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de açık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp ta
rihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

VIII - Kademe terfi şartlan 

MADDE 45. — Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe terfi edebilirler : 
1. Kademe terfi şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir ileri kademe derecesi1 bulımmak, 
c) Sicil notu müsait bulunmak (Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl 

yapılan yeterlik gruplamasmda, kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu - değerlendirme notu düşüldükten son
ra - ortalamasına eşit veya daha yüksek sicil notu almış olmak) 

Teğmen ve üsteğmenlerin kademe terfileri, Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel se
bepler bulunmadıkça (a) ve (b) fıkraları esaslarına göre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti Ek - 1 sa
yılı çizelgede gösterilmiştir. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak üst rütbeye terfii gerektirmez. 
3. Normal bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin 1 nci 

kademesine de terfi etmiş olurlar. 
4. Normal bekleme süreleri sonunda terfi edemiyenlerle 38 ve 44 ncü maddeler gereğince ta

nınan munzam değerlendirme süreleri sonunda terfi edeıniyenler Ek - 1 sayılı çizelgede göste
rilen kademeler dâhilinde kademe terfi edebilirler. 

5. Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin 1 nci kade
mesine terfi etmiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe ve kademe aylıkları evvelki aylıklarından az ol
duğu takdirde aradaki fark kademe terfi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte 
devam olunur. 

6. 38 nci maddenin (e) fıkrası gereğince rütbe terfii edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı -
yarbaylar, mütaakıp senelerde kademe terfi edemedikleri takdirde fiilî hizmetleri 25 yıl ve daha 
fazla olanlar emekliye sevk edilirler. Fiilî hizmetleri 25 yıldan az olanlar kademe terfi etmeksizin 
25 fiilî hizmet yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam edebilirler. 
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IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 

MADDE 47. — Askerî hâkim ve yardımcıları askerî savcı ve yardımcıları, adlî müşavirler, 
Askerî Adalet işleri Başkanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu kadrolarında ve askerî yargı ile il
gili idari görevlerde bulunan, askerî hâkim subayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki istis
nalar dışında bu kanun hükümlerine göre yapılır: 

a) Askerî hâkim ve yardımcılarının, askerî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, as
kerî niteliklerine ait sicil notları idari üstlerince verilir. 

b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıların meslekî sicil notları, Askerî Yargıtay dairelerince ve daire

ler kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcılarının meslekî sicil notları, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 

Askerî Adalet müfettişlerince verilir ve bu iki notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 
3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların meslekî sicil notları, Askerî Adalet müfettişle

rince verilir. 
c) Askerî niteliklere ait sicil notlan ile meslekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı di

ğer suba}darın sicil notuna eşittir. 
d) Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında 

ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların sicilleri, diğer subaylar gibi idari üstle
rince düzenlenir. 

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi esaslara göre verileceği, kuvvet personel başkan
lıklarında ne zaman bulundurulacağı, askerî niteliklerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin kim
ler olacağı ve sicille ilgili diğer hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

f) Askerî Yargıtay Başkanı, I I nci Başkan, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısının yük
sek mahkeme hâkimleri olarak Anayasa ile belirtilen hakları saklıdır. Ancak, bunlardan yük
selme sırasına gelenlerin general ve amiralliğe yükselmeleri bu kanun hükümlerine tabidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

MADDE 48. — Rütbe terfii şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 si kadar yıllık sicili bulunmak, 
e) Yüksek Değerlendirme Kurulunca 55 nci madde esaslarına göre terfi için seçilmiş olmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda ve 50 nci maddedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
e) Normal bekleme süresinin üçte biri kadar kıta hizmeti yapmış olmak, 
(a), (b), (e), (d) ve (e) fıkralarındaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi 

ettirilirler. 
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7. 3» ve 44 ncü maddeler gereğince yapılan değerlendirmeler sonunda rütbe terfii imkânı kal-
mıyan albaylardan her yıl aldıkları sicil notlan, o yıl normal bekleme süreleri sonunda değerlen
dirmeye tabi tutulan albayların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan - değerlen
dirme notu düşüldükten sonra - daha aşağı olanlar, emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş haddine 
kadar hizmete devam edebilirler. Ancak, bu süratle yaş haddine kadar hizmete devam edebilecek 
albayların miktarı, albaylığa yükselecek yarbayların kadro yönünden yükselmelerine engel olduğu 
takdirde, bunların en düşük sicil notu alanlarından başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk 
edilir. 

IX - Askerî hâkim ve yardımcılar* 

MADDE 46. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 47 nci madde, 46 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

/ - Rütbe terfii 

MADDE 47. — Rütbe terfii şartları şunlardır: 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 ü kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Yüksek değerlendirme kurulunca 54 ncü madde esaslarına göre terfi için seçilmiş olmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda ve 49 ncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
e) Normal bekleme -süresinin üçte biri kadar kıta hizmeti yapmış olmak, 
(a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarındaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi 

ettirilirler. 
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II - Kademe terfii 

MADDE 49. — Bulunduğu bir kademede bir terfi yılını doldurmuş ve o kademe maaşını fiilen 
almış olan general ve amirallerin kademe terfileri yapılır. 

III - General ve amiral miktarları 

MADDE 50. — General ve amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur: 
a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere, 

Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak, her 
iki kadro ile tesbit edilecek general ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun % 1,5 nu 
geçemez. Jandarma sınıfına ait kadrolar aynı esaslar dâhilinde içişleri Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz. 
Kuvvet komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği ve 

hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. 
Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Başkan

lığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca ve jandarma mensupları için de Jandarma Genel 
Komutanlığının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

b) (a) fıkrasına göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranları üç kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kara K. 
Rütbeler (J. dâhil) Deniz K. Hava K. 

Orgeneral 
Oramiral 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

Tuğgeneral 
Tuğamiral 

% 5 

% 13 

% 32 

% 50 

% 5 

% 12 

% 26 

% 57 

% 5 

% 12 

% 26 

% 57 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar 
tahsis edilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye 
ait kontenjanın tamamlanamadığı hallerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ancak, kontenjanı artırılan grup en geç ikinci sene sonunda kendi mevcutlarına indirilir. Bu 
indirme işlemi, Yüksek Değerlendirme Kurulunca, iki sene içinde alman sicil ve değerlendirme not
larına göre yeterlik derecesi düşük olanların emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral miktarları (b) fıkrası gereğince her üç kuvvet için (Jan-
iarma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki general ve amiral toplamının 1/6 sim geçemez. 

e) (d) fıkrası gereğince tesbit edilen yardımcı sınıf general ve amiral miktarı, mevcutları 50 
dvMi aşağı olan yardımcı sınıflar hariç tutularak, hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre kuvvetler ve sı
nıflar arasında dağıtılır. 

f) Normal bekleme süreleri sonunda terfi edemiyen general ve amiraller hakkında emeklilik 
işlemi yapilır. 
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II - Kademe terfii 

MADDE 48. — General ve amirallerin kademe terfileri yapılmaz. Ancak, 138 nci madde uyarınca 
bütçe kanunlarında gösterilecek tazminatları, rütbelerindeki bekleme sürelerine göre düzenlenir. 

III - General ve amiral miktarları-

MADDE 49. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 50 nci madde, 49 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

' Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işleto 

/ - Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 51. — Eütlbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılır: 

a) Üsteğmen - yüzbaşı rütbesindeki subaylardan yapılan son değerlendirme neticesinde 5 nci 
yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fazla olanlar hakkında T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun emekliye sevk ile ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Binbaşı - yarbay rütbesindeki subaylardan yapılan son değerlendirme neticesinde de 5 nci, 
albay rütbesindeki subaylardan dördüncü ve beşinci yeterlik grupuna girenler hakkında (a) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen subayların hizmet sürelerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında emek
lilik işlemi yapılır, bu gibiler hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

d) Beşinci ehliyet grupuna girip te terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma kadar hiz
mete devam edecek subaylardan Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre, kendisim
den istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi 
yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

/ - Değerlendirme kuruUartmn teşkili 

MADDE 52. — Değerlendirme kurullarının teşkili : 
a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek Askerî Şûra üyelerinden (Jandarma subayları

nın değerlendirilmelerinde Jandarma Genel Komutanı bu kurula katılır); 
b) Değerlendirme kurulları Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen üyelerden, Kuvvet komu

tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında yeteri kadar kurulur. 

İT - Terfi işlemi 

MADDE 53. — Terfi edecek üsteğmen - yarbay rütbesindeki subayların terfi işlemleri değer
lendirme 'kurullarınca, general ve amiral olacak albaylar ile general ve amirallerin terfi işlemleri 
Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

\ III - Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri 

MADDE 54. — Yüksek değerlendirme ve değerlendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek su
baylardan en az bir üst rütbede bulunmaları şarttır. 

"*" IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 55. — Yüksek değerlendirme kurulu ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre yapar : 

a) Rütbe terfii sırasındaki subayların sicil notu ortalamasını tesbit eder, bu işlemi yaparken 
sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini tesbit ederse bu sicili iptal eder. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

/ - Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 50. — Rütbe terfii için gerekli yete'Iik grupuna giremiyen subaylar hakkında aşağı
daki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Yüzbaşı - Binbaşı rütbelerindeki subaylardan rütbe terfii için yapılan son değerlendirme 
sonunda 5 nci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fazla olanlar emekliye 
sevk olunurlar. 

>b) Yapılan son değerlendirme sonunda yarbaylardan 5 nci, albaylardan 4 ncü ve 5 nci yeter
lik grupuna girenler hakkında (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yrlmı tamamlayıncaya kadar hizmete devam edecek 
subaylardan Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre, kendisinden istifade edilemiye-
ceği anlaşılanlar hakkında, hizmet sürelerine b; kılmaksızm emeklilik işlemi yapılır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sob?biyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen subayların hizmet sürelerine ve sicil raporları tanzim zamanlanna 'bakılmaksızın haklarında 
emeklilik işlemi yapılır. Bu gibiler hakkındaki lüzumlu sicil raporlarının ne suretle tanzim edi
leceği Subay Sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

YEDINCI BÖLÜM 

/ - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 51. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 52 nci madde, 51 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

II - Terfi işlemi 

MADDE 52. — Terfi edecek Yüzbaşı - Yarbay rütlbesindeki subayların terfi İşlemleri değer
lendirme kurullarınca, general ve amiral olacak albaylar ile general ve amirallerin terfi işlemleri 
Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

III - Değerlendirme Kurulları üyelerinin nitelikleri 

MADDE 53. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 54 ncü madde, 53 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 5 1 — Yüksek Değerlendirme Kurulu ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay
ların terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre y. par : 

a) Rütbe terfii sırasındaki subayların sicil notu ortalamasını tesibit eder, :bu işlemi yaparken 
sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini tesbit ederse bu sicili iptal eder. 
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Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş sayılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
b) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını 

incelemek suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında bir 
değerlendirme notu verirler. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu sicil tam notlarının 1/6 sim aşamaz. Bu miktar Yük
sek Değerlendirme Kurulu için bir misli artırılır. 

Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması subayların değerlendirme notunu teşkil eder. Değer
lendirme notunun tesbitinde şu esaslar göz önünde tutulur : 

1. önceki rütbelerde normal terfi edip etmediği. 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bunlardaki başarı dereceleri, 
4. Kıta veya meslekî tecrübesi, 
5. Atanma sınırlamaları, 
6. Aldığı mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muharebe tecrübesi, 
9. Meslekine ait eserleri, 

10. Yabancı dil durumu, 
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi, 
12. Akademik sicil ve mektup sicil raporları. 
c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamından elde edilen neticeye göre. 

subayların yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde toplam kıymetin 
eşitliği halinde subayların bulundukları rütbedeki kıdem sıraları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra hiçbir subayın sırası değiştirilemez. Bunlar 41 nci 
madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılırlar. 

V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 56. — Değerlendirme kurullarının çalışmaları gizli yürütülür. Kanunen yetkili merciler 
dışında hiçbir makam ve şahsa bilgi verilmez. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı. 

MADDE 57. —• Değerlendirme kurul üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 58. — Değerlendirme kurullarının çalışma usulleri, 55 nci maddenin (b) fıkrasındaki 
esasları ne şeküde değerlendireceği, kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilir. 
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Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş sayılacağı Sufeay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
b) Kurul üyeleri, terfi edecek suibaylarm şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını 

incelemek suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asıgari hadler arasında bir 
değerlendirme notu verirler. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu, sicil tam notlarının 1/6 sini aşamaz, 'bu miktar Yük
sek Değerlendirme Kurulu için bir misli artırılır. 

Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması subayın değerlendirme notunu teşkil eder. Değer
lendirme notunun tesbitinde subayın son rütibesine ait aşağıdaki hususlar göz önünde !bulunduru-
lur. 

1. önceki rütbesine normal terfi edip etmediği, 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bunlardaki Ibaşarı derecesi, 
4. Kıta veya meslekî tecrübesi, 
5. Atanma sınırlandırmaları, 
6. Aldığı 'mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muhareibe tecrübesi, 
9. Meslekine ait eserleri, 
10., Yabancı dil durumu, 
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi, 
12. Akademik sicil ve mektup sicil raporlar]. 
e) Sicil nıotu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamından elde edilen neticeye göre 

subayların yeterlik ıdereeeleri te'sibit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde toplam kıymetin eşit
liği halinde suibaylarm [bulundukları rütbedeki kıdem sıraları esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tespitinden sonra 'hiçbir sulbaym sırası değiştirilemez. Bunlar 
40 ncı madde esaslarına göre yeterlik gruplarına ayrılırlar. General - Amiraller, üst rütbeye terfi-
lerinde yeterlik gruplarına ayrılmazlar. Yeterlik derecelerine göre sıralanırlar. 

V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kurulur.ca kalbul edilen 56 ncı madde, 55 nci madde ola
rak aynen katbul edilmiş/tir. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 57 nci madde, 56 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 57. — Değerlendirme kurullarının çalışma usulleri, 54 ncü maddenin (b) fıkrasındaki 
esasları ne şekilde değerlendireceği, kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetme
liğinde gösterilir. 
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SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 59. — Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem 
verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan 
kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimle
rine emekli maaşı bağlanır. 

II - Esir subaylar 

MADDE 60. — Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kuranı amirlerince veya bun
ların yolduğunda üstler ince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre : 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kı
demli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye 
dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuma göre suçlu gö
rülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar hakkrada 37 ııcl 
madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadoluııan suç
ları sabit olmıyanlardan : 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal 
tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanma
mış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendir
me notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi 
işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihi
ne götürülür. 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya 
kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki 
diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar.. Terfie hak 
kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür. 

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhaü aranmaz. 

27/ - Harb gaibi subaylar 

MADDE 61. — Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 60 ncı maddenin (a) fıkrası uya
rınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar hak
kındaki esaslara göre yapılır. 

IV - Enterne edilen subaylar 

MADDE 62. — Yabancı devletler tarafından anterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan su
baylar hakkında 60 ncı madde hükümleri uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar 

MADDE 63. — Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik 
grupuna girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez, 

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır. 
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SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

/ - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 58. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 59 ncu madde, 58 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Esir subaylar 

MADDE '59. — Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amirlerince veya 
bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara 
göre : 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya 
kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye 
dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu 
görülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar hakkında 
36 ncı madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadolunan suç
ları sabit olmıy anlar dan : 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları em
sal tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanma
mış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değer
lendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer 
ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları 
emsal tarihine götürülür. 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede iki yıllık sicil sağlanınca
ya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rüt
bedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. 
Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür. 

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz. 

III - Harb gaibi subaylar •> 

MADDE 60. — Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 ncu maddenin (a) fıkrası uya
rınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar hakkın
daki esaslara göre yapılır. 

IV - Enterne edilen subaylar 

MADDE 61. — Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan su
baylar hakkında 59 ncu madde hükümleri uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar 

MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 63 ncü madde, 62 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 64. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüsek okullarda okuyanların 
terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan nıezun olanların nasbi 

MADDE 65. — Fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik eğitimlerini de başarı ile biti
rerek subay nasbedilenlerin, subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve üst rütbeye 
yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte ve yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 
(30 Ağustosu) itibar olunur. 

VIII - Açıkta bulunan subayların terfileri 

MADDE 66. — Açıkta bulundukları müddet zarfında terfi sırasına giren subayların yargılanma
ları neticesine kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan yargılama neticesi beraet edenler mütaakap 
30 Ağustosta terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlardan terfi edenlerin 
nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların kademe terfileri em
salleri tarihinden geçerli olmak üzere derhal yapılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

/ - Genelkurmay Başkanlarının görev süresi 

MADDE 67. — Genelkurmay Başkanlığına tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 
68 dir. Bu makama atanan orgeneral ve oramiraUerin görevde kalış süresi normal olarak 3 yıldır. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BlRlNCl BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

/ - Kaynak 

MADDE 68. — Silâhlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynakları astsubay sınıf okulları
dır. 
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VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 63. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 64 ncü madde, 63 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

MADDE 64. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 65 nci madde, 64 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Açıkta bulunan subaylar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 65. — Subay ve askerî memurlardan, yüz kızartıcı bir fiil ile alelıtlak ağır hapis veya 
o derecede hapis cezasını müstelzim bir cürümden ve emre itaatsızlıkta İsrardan dolayı haklarında 
son soruşturma açılanlar mensuboldukları bakanlıklarca açığa çıkarılırlar. 

Bunlardan, duruşmaları neticesinde beraetlerine, haklarındaki kamu dâvasının her ne sebeple 
olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın muvakkaten tatiline veya Türk Silâhlı Kuv
vetlerinden ilişkilerinin kesilmesini mucip veya müstelzim olmıyacak şekilde hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya veya para cezasına mahkûmiyetlerine karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesin
leşmesi beklenmeksizin kaldırılabilir. 

Açığa alınanların haklarındaki dâva, altı ay içinde neticelenmediği takdirde açığın devamında 
zaruret bulunup bulunmadığı tetkik olunur. Açığın devamına karâr verildiği takdirde her iki ayda 
bir yeniden inceleme yapılarak bir karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince açığa çıkarılanların, bu süre içinde hak ve yükümlülükleri devam 
eder. 

Açıkta bulundukları müddet zarfında terfi sırasına giren subayların yargılama neticesine kadar 
terfileri yapılmaz. Bunlardan yargılama neticesi beraet edenler mütaakıp 30 Ağustosta terfi edecek
ler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan terfi edenlerin naspları emsalleri tari
hine götürülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların kademe terfileri emsalleri tarihinden geçerli 
olmak üzere derhal yapılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

/ - Genelkurmay Başkanlığının görev süresi 

MADDE 66. — Genelkurmay Başkanlığına tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 
68 dir. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak " 

-••• MADDE 67. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 68 nci madde, 67 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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/T - Yönetmelikle tesbit edilecek hususim' 

MADDE 69. — Astsubay sınıf okullarına girişte aranacak nitelikler, sınıf okullarının öğrenim 
ve eğitim süreleri ve şekilleri, öğrencilerin âzami öğrenim süreleri, okuldan ilişiklerinin kesilmesi 
halleri ve ilişikleri kesilenler hakkında yapılacak işlemler ile özlük hakları ve diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir. 

YEDİNCİ KISIM 

Astsubay sınıflandırması 

/ - Sınıflar 

MADDE 70. — Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara, (Jandarma dâhil) Deniz, Hava astsubayla
rının sınıflan ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bu
lunduğu sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

7/ - Sınıfların kurulması ve kaldırılması 

MADDE 71. — Astsubay sınıflarının kaldırılması ve yeni sınıfların kurulması hakkında 22 nci 
madde esasları uygulanır. 

III - Sınıflandırma 

MADDE 72. — Astsubayların sınıflandırılması hakkında 23 ncü madde esasları uygulanır. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 73. •— Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 24 ncü madde esas
ları uygulanır. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 74. — Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) fıkrası haricolmak üzere 
25 nci madde esasları uygulanır. 

IV - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 75. — Astsubay sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği hakkında 26 nci 
madde esasları uygulanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

1 - Meslek içi eğitimi 

MADDE 76. — Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 27 nci madde esasları uygulanır. 

II - Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi 

MADDE 77. — Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargâhlarda idari iş
lerde görevlendirilemezler. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 770) 



- 55 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

II - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 68. — Astsubay okullarına girişte aranacak nitelikler, sınıf okullarının öğrenim ve eği
tim süreleri ve şekilleri, öğrencilerin âzami öğrenim süreleri, okuldan ilişkilerinin kesilmesi halleri 
ve ilişkileri kesilenler hakkında yapılacak işlemler ile özlük hakları ve diğer hususlar yönetmelikle 
düzenlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

' Astsubay sınıflandırması 

/ - Sınıflar 

MADDE 69. — Silâhlı Kuvvetlere mensup Kara (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava astsubayları
nın sınıfları 21 nci madde esaslarına göre sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

II - Sınıflandırma 

MADDE 70. — Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları uygulanır. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 71. — Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 ncü madde esas
ları uygulanır. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 72. — Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) fıkrası haricolmak üzere 
24 ncü madde esasları uygulanır. 

III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 73. — Astsubay sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği hakkında 25 nci 
madde esasları uygulanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

/ - Meslek içi eğitimi 

MADDE 74. — Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 nci madde esasları uygulanır. 

II - Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi 

MADDE 75. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 77 nci madde, 75 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 78. — Silâhlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasp-
ları, rütbe ve kademe terfi şartları (bu kanun hükümlerine tabidir. 

II - Rütbeler 

MADDE 79. — Silâhlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir: 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
» Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
» Kıd-emli Başçavuş 

III - Beldeme süreleri 

a) Normal beldeme süreleri 

MADDE 80. — Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 yıl 
» Kıdemli çavuş 3 yıl 
» Üstçavuş 3 yıl 
» Kıdemli üstçavuş 3 yıl 
» Başçavuş 6 yıl 
» Kıdemli başçavuş 6 yıl 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 81. — Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay 
Baskanlığmın göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile normal bekleme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok beldeme süreleri 

MADDE 82. — Astsubayların 80 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında, her 
rütbede kalabilecekleri en çok bekleme süreleri hakkında 33 ncü maddenin (b) fıkrası esasları 
uygulanır. 
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DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 76. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 78 nci madde, 76 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Tl - Rütbe 

MADDE 77. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 79 ncu madde, 77 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

111 - Bekleme süreleri 

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri 

MADDE 78. — Astsubayların barış zamanına ait normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiş
tir : 

Barış zamanına ait normal 
Rütbeler bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
» Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
» Kıdemli Başçavuş 

3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
6 yıl 
6 yıl 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 79. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 81 nci madde, 79 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 80. — Astsubayların 78 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında, her 
rütbede kalabilecekleri en çok bekleme süreleri hakkında 32 nci madenin (b) fıkrası esasları uygula
nır. 
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IV - Terfi zamanı 

MADDE 83. — Astsubayların terfi zamanı hakkında 34 ncü madde hükmü uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasp 

7 - Astsubaylığa nasp 

MADDE 84. — Astsubaylığa nasp ve rütbe terfileri bakanlık onayı ile yapılır. Nasplar ba-
1 anlı c onayı metninde yazılı tarihte başlar. 

Astsubay sınıf okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nasbedilir-
ler. 

II - Nasp düzeltilmesi 

MADDE 85. — Kazai ve idari kararlar neticesi astsubayların nasplarmm düzeltilmesi hakkın
da, 37 nci maddenin (a), (c), (e) fıkraları hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 86. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 
b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenlerin arasında kıdem sırası : 
Astsubay sınıf okullarından mezun olanların kıdemleri, okullarda kazanılan not ortalamalarına 

göre tesbit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
c) Aynı rütbe ve aynı nasplılar arasında kıdem sırası : 
Her rütbeye yükselirken almış oldukları ehliyet derecelerine göre yapılır. 
d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadro sınıfları esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar için de yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. 
Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıf larındaki yeterlik dereceleri 

tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasplarmm sonunda sıralanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

I • Terfi esasları 

MADDE 87. — Astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil ra

porlarının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre tes
bit edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı, Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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IV - Terfi zamanı 

MADDE 81. — Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 ncü madde hükmü uygulanır. 

IKINCI BÖLÜM 

Nasp 

I - Astsubaylığa nasp 

MADDE 82. — Astsubaylığa nasp ve rütbe terfileri bakanlık onayı ile yapılır. 
Astsubay okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nasbedilirler. 

II - Nasp düzeltilmesi 

MADDE 83. — Kazai ve idari kararlar neticesi astsubayların nasplarımn düzeltilmesi hak
kında, 36 ncı maddenin (a), (c), (e) fıkraları hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 84. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 
a) Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 
b) Aynı günde, astsubaylığa nasbedilenlerin arasında kıdem sırası : 
Astsubay okullarından mezun olanların kıdemleri, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre 

tesbit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
c) Aynı rütbe ve aynı nasplılar arasında kıdem sırası : 
Her rütbeye yükselirken almış oldukları ehliyet derecelerine göre yapılır. 
d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası : 
Kadro sınıfları esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar için de yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. 
Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıf larmdaki yeterlik dereceleri 

tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasplarımn sonunda sıralanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 

MADDE 85. — Astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil rapor

larının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre tesbit 
edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı, Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbeleriııdeki astsubaylar, terfi için gerekli bek
leme sürelerinin son yıllarında o rütbede haklarında her yıl tanzim edilen sicil raporlarının not 
ortalamasına ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 ye
terlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubaylar terfi edebilmeleri için: 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların en az 4 ncü yeterlik grupuna, 
2. Astsubay başçavuşların en az 3 ncü yeterlik grupuna girmeleri şarttır. 
d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri 

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin 
sonunda yapılır. 

e) Normal bekleme sürelerinin sonunda yapılan değerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyen astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay başçavuş
lar bir yıl daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme sü
resi sonunda değerlendirmeye giren ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik notlarına eşit ve
ya daha yukarı not alanlar bu grupa girmiş sayılır ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde astsubayların yeterlik 
derecelerinin tâyini hakkında 39 ncu maddenin «f» fıkrası esasları uygulanır. 

77 - Yeterlik grupları 

MADDE 88. — Astsubayların yeterlik grupları ile bunların yüzde oranları hakkında 40 ncı 
madde esasları uygulanır. 

III - Yeterlik gruplatntn hesaplanması 

MADDE 89. — Astsubayların yeterlik gruplarının hesaplanması hakkında 41 nci madde esas
ları uygulanır. 

IV - Terfi işlemi 

MADDE 90. —• Terfi edecek astsubayların terfi işlemleri değerlendirme kurullarınca bu kanun
da yazılı esaslara göre yapılır. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 91. — Terfi edecek astsubayların kadrolarının tesbiti hakkında 42 nci madde esas
ları uygulanır. 

.VI - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 92. — Çok sınıflı astsubay kadrolarının dağıtımı hakkında 43 ncü madde esasları 
uygulanır. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 

MADDE 93. — Rütbelere terfi esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetinin 2/3 ü kadar yıllık sicili bulunmak. 
c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak. 
d) Üst rütbe kadrosunda münhal bulunmak, (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı şartları ta

şıyan astsubaylar kadro münhali nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler yeterlik grup
larına ve yeterlik grupları içerisindeki yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde 
değerlendirme kurullarınca yapılır. 
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b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli bek
leme sürelerinin son yıllarında o rütbede haklarında her yıl tanzim edilen sicil raporlarının not or
talamasına ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 yeter
lik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubaylar terfi edebilmeleri için : 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların en az 4 ncü yeterlik grupuna, 
2. Astsubay başçavuşların en az 3 ncü yeterlik grupuna girmeleri şarttır. 
d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Astsu

bay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin so
nunda yapılır. 

e) Normal bekleme sürelerinin sonunda yapılan değerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyen astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay başça
vuşlar bir yıl daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme 
süresi sonunda değerlendirmeye giren ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik notlarına eşit ve
ya daha yukarı not alanlar bu grupa girmiş sayılır ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde astsubayların yeterlik 
derecelerinin tâyini hakkında 38 nci maddenin «f» fıkrası esasları uygulanır. 

/ / - Yeterlik grupları 
r 

MADDE 86. — Astsubayların yeterlik grupları ile bunların yüzde oranları hakkında 39 ncu 
madde esasları uygulanır. 

III - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 87. — Astsubayların yeterlik gruplarının hesaplanması hakkında 40 ncı madde esasları 
uygulanır. 

IV - Terfi işlemi 

MADDE 88. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 90 ncı madde, 88 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 89. — Terfi edecek astsubayların fea İrolarının tesbiti 'hakkında 41 nci madde esasları 
uygulanır. 

VI - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 90. — Çok sınıflı astsubay kadrolarının 'dağıtımı hakkında 42 nci madde esasları 
uygulanır. 

VII - Rütbe terfii &sas ve şartları 

MADDE 91. —• Rütbelere terfi esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddeti ıi tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetinin 2/3 ü kadar yıllık 'sicili bulunmak, 
c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda münhal bulunmak; (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı şartları taşı

yan astsubaylar kadro münhali nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler, yeterlik grup
larına ve yeterlik grupları içerisindeki yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde ya
pılır. 
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VIII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 94. —• Rütbe terfi için gerekli yeterlik grupuna girip de kadroda münhal bulunmadı
ğından terfi edemiyen astsubaylar mütaakıp senelerde yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerincleki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasp tari
hidir. Bu giibler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

IX - Kademe terfii esas ve şartları 

MADDE 95. — Kademe terfii esas ve şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak, (normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl ya

pılan yeterlik grup]amasında kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukarı 
sicil notu almış-olmak) 

Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden astsubaylar yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden astsubaylar eski rütbesinde bulunduğu ka
demenin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek 2 çizelgede gösterilmiştir. 
5 nci yeterlik grupuna girdiğinden 25 fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan 

üstçavuşlar ve kıdemli üstçavuşlar, kademe terfi şartlarını haiz oldukları takdirde başçavuşluğun 
3 ncü kademesine, 4 neü ve 5 nci yeterlik grupuna giren başçavuşlar, kıdemli başçavuşluğun 
2 nci kademesine kadar kademe terfii ederler. 

94 ncü madde uyarınca rütbe terfii edemeyip kademe terfiine sapan ve 25 fiilî hizmet yılını 
doldurmuş olan astsubaylar kademe terfii edemediklerinde emekliye sevk edilirler. 

Astsubay kıdemli başçavuşlar, normal bekleme süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutulurlar. 
Bunlardan 4 ve 5 nci yeterlik grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri kademe terfiine 
tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve mütaakıp yıllarında bulunanların, her 
yıl yapılacak değerlendirmelerinde o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bekleme süreleri sonunda 
değerlendirmeye tabi tutulanların 3 neü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan aşağı 
not alanları hakkında emeklilik işlemi yapılır, diğerleri kademe terfii ettirilirler. 
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VIII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 92. — Millet Meclisi Genel Kurulun aa kabul edilen 94 ncü madde, 92 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

IX - Kademe terfi esas ve şartları 

MADDE 93. — Astsubaylar, aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe terfii edebilirler : 
1. Kademe terfi şartlan şunlardır : 
(a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
(b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir ileri kademe derecesinin bulunması, 
(e) Sicil notu müsait bulunmak (Normal bekleme süresi sonunda rütbe terfii için her yıl yapılan 

yeterlik gruplanmasmda, kendi Kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerindeki emekliye ayrılacak yeter
lik gruplarının üstündeki grupların en düşük siül notu - değerlendirme notu düşüldükten sonra -
ortalamasına eşit veya daha yüksek sicil notu almış olmak) 

Astsubay çalvuş ve kıdemli çavuşların kademe terfileri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen 
engel sebepler bulunmadıkça (a) ve (b) fıkraları esaslarına göre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademelere ve bu kademelerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti Ek - 2 sa
yılı çizelgede gösterilmiştir. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak üst rütbeye terfii gerektirmez. 
3. Nörona! bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin 1 nci 

kademesine de terfi etmiş olurlar. 
4. Normal bekleme süreleri sonunda terfi ede ;niyenlerle 85 ve 92 nci maddeler gereğince tanınan 

munzam değerlendirme sonunda terfi edemiyenler Ek - 2 sayılı çizelgede gösterilen kademeler dâhi
linde kademe terfi edebilirler. 

5. Normal bekleme küreleri dışında rütbe terfi eden astsubaylar da yeni rütbelerinin 1 nci ka
demesine terfi etmiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe ve kademe 'aylıkları evvelki rütbe ve kademe ay
lıklarından az olduğu takdirde aradaki fark, kademe terfi suretiyle giderilinceye kadar evvelki ay-
lıklaırı ödenmekte devam olunur. 

6. 85 nci maddenin (e) fıkrası gereğince rütbe terfi edemeyip kademe terfüne sapan astsubay 
üstçavuş - başçavuşlar, mütaakıp senelerde kademe terfi edemedikleri takdirde bunlardan, fiilî hiz
metleri 25 yıl ve daflıa fazla olanlar emekliye sevk edilirler. Fiilî hizmetleri 25 yıldan az olanlar 
kademe terfii de etmeksizin 25 fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar hizmete devam ederler. 

7. Astsubay kıdemli başçavuşlar, normal bekleme süresi sonunda değerlendirmeye talbi tutu
lurlar. Bunlardan 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna girenler emekliye sevk 'edilir. Diğerleri kademe 
terfiine tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli başçavuşUığun 7 nci ve mütaakıp yıllarında bulunanlann', 
her yıl yapılacak değerlendirmelerinde <o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bekleme süreleri sonunda 
değerlendirmeye tabi tutulanların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan - değerlen
dirme notu düşüldükten sonr-a - aşağı sicil notu alanlar hakkında emeklilik işlemi yapılır, Diğerleri 
kademe terfi ettirilmekşizin hizmete devatm ettirileblirler. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girıniyenlcr hakkında yapılacak işlem 

I - Terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 96. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyen astsubaylar hakkında aşa
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan yapılan son değerlendirme neticesinde 5 nci, ast
subay başçavuşlarından 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı toplamı 25 yıl 
ve daha fazla olanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun emekliye sevk ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Normıa! bekleme süresi sonunda değerlendirilerek 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren 
kıdemli başçavuşlar hakkında «a» fıkrası hükmü uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen astsubayların hizmet sürelerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında emekli
lik işlemi yapılır. Bu gibiler hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Astsubay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

'd) 5 nci yeterlik grupuna girip de terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma kadar hizmete 
devam edecek astsubaylardan, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden 
istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

I - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 97. — Astsubay değerlendirme kurulları, Kuvvet komutanlıMarı ve Jandarma Genel 
Komutanlığında Astsubay Sicil Yönetmeliğindeki esaslara göre yeteri kadar kurulur. 

II - Astsubayların terfi işlemleri 

MADDE 98. — Astsubay Değerlendirme Kurulları terfi edecek astsubayların terfi işlemlerini, 
55 nci madde esaslarına göre yapar. 

III - Değerlendirme Kurullarının çalışmaları 

MADDE 99. — Astsubay değerlendirme kurulları, çalışmalarını 56 nci madde esasları dâhi
linde yürütür. 

IV - Değerlendirme kurullarının kararları 

MADDE 100. —• Astsubay değerlendirme kurulları üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

V - Yönetmelik 

MADDE 101. —• Astsubay değerlendirme kurullarının çalışma usulleri, 58 nci maddedeki esas
lar dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

7 - Terfi için gerekti yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 04. — Ilütbe terfii için gerekli yeter" ik grupuna giremiyen astsubaylar hâ&klhdakı 
aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. 

a) Rütbe terfii için yapılan son değerlendirme sonunda astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş
lardan 5 nci, başçavuşlardan 4 ncü ve 5 nci yeter1.ik grupuna giren ve fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve 
daiha fazla olanlar emekliye sevk olunurlar. 

b) Astsubay kıdemli başçavuşlardan normal bekleme süreleri sonunda yapıkn değerlendirmede 
4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna girenler hakkında da (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Emekliliği gerektiren yeterlik grupuna gir Tikleri halde terfi haM>arı olmaksızın 25 fiilî hizmet 
yılını tamamlayıncaya kadar hizmete devam edecek astsubaylardan, Astsubay Siciî Yöhettîie'Iigmde 
gösterilen esaslara göre, kendisinden istifade edile niyeaeği anlaşılanlar hakkında hizmet sürelerine 
bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebivle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygttft ğörlilmi-
yen astsubayların hizmet sürelerine ve sicil raporları tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında 
emeklilik işlemi yapılır. Bu gibiler hakkındaki sicil raporlarının ne suretle tanzim edileceği 
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

/ - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 95. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 97 nci madde, 95 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

II - Astsubayların terfi işlemleri • 

MADDE 96. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 98 nci madde, 96 cı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 97. — Astsubay değerlendirme kurulları, çalışmalarını 55 nci madde esasları dâhi
linde yürütür. 

IV - Değerlendirme kurullarının kararları -

MADDE 98. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 100 ncü madde, £8 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

V - Yönetmelik 

MADDE 99. — Astsubay değerdendirme kurullarının çalışma usulleri, 57 nci maddedeki 
esaslar dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

özel hükümler 

/ - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 102. — Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 59 ncu madde esasları uygulanır. 

II - Esir astsubaylar 

MADDE 103. — Esir düşen astsubaylar hakkında 60 ncı madde esasları uygulanıl, 

III - Ilarb gaibi astsubaylar 

MADDE 104. — Harb gaibi astsubaylar hakkında 61 nci madde esasları uygulanır, 

IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 105. — Enterne edilen astsubaylar hakkında 62 nci madde esasları uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 106. — Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 63 neü madde 
esasları uygulanır. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 107. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapıla» 
cağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri 

MADDE 108. — Açıkta bulunan astsubayların terfileri hakkında 66 ncı madde esasları uygu
lanır. 

VIII • Maaş, özlük hakları ve açık durumları 

MADDE 109. — Astsubayların maaşları ile buna bağlı sair özlük haklan, açığa çıkarılmaları» 
açığa kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. 

IX - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 110. — Ahlâki bakımından Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek sicil yolu 
ile çıkarılanlar haricolmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu ile çıkarılan ast
subaylar rütbeleri ile yedek astsubaylığa geçirilirler. 

Bunlardan yedeklik çağları rütbelerine bakılmaksızın 55 yaşını bitirinceye kadar devam eder. 
Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar 

Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 
Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadannın 

hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmalan Yedek Subay Kanunu 
hükümlerine göre yürütülür. 
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YEDINCI BÖLÜM 

Özel hükümler 

/ - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 100.— Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 nei madde esasları uygu
lanır. 

i~. 11 - Esir astsubaylar 

MADDE 101. — Esir düşen astsubaylar hakkında 59 ncu madde esasları uygulanır. 

*• III - Harb gaibi astsubaylar 

MADDE 102. — Harb gaibi astsubaylar hakkında 60 ncı madde esasları uygulanır. 

IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 103. — Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 nci madde esasları uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 104. — Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nei madde 
esasları uygulanır. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 105. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 107 nci madde, 105 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri * 

MADDE 106. — Açıkta bulunan astsubayların terfileri hakkında 65 nci madde esasları uygu* 
lanur. 

1 VIII - Maaş, özlük haklan ve açık durumları 

M!ADDE 107. — Astsubayların maaşları ile buna bağlı sair özlük hakları, açığa çıkarılmaları, 
açığın kaldırılması, subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. 

IX - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 108. — Ahlâki bakımdan Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek sicil yolu 
ile çıkarılanlar haricolmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu ile çıkarılan 
astsubaylar rütbeleri ile yedek astsubaylığa geçirilirler. 

Bunlardan yedeklik çağları rütbelerine bakılmaksızın 55 yaşını birinceye kadar devam eder. 
Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar 

Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 
Barışta manevra ve tatbikat amaciyle, olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kada

rının hizmete çağırılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Su
bay Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 
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X - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri 

MADDÎ] 111. — Ahlâki bakımdan sicil yolu ile veya mahkeme karan ile mecburi hizmetini ta
mamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal terhis 
olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu hlzmteleri er olarak tamamlattırılır. 

SEKÎZÎNCt BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

/ - Astsubaylıktan subay olma şartları 

MADDE 112. — Silâhlı Kuvvetlerin, ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tesbit edilecek konten
jan nisbetinde emsali arasında temayüz etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler : 

a) Başçavuşluğun birinci ve ikinci senesinde bulunmak ve bu süreyi geçirmemiş olmak, 
b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik grupuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 
c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı 

sicil üstlerince onanmış olmak, 
d) Lise seviyesinde yapılacak genel kültür ve meslek imtihanlarını kazanmak ve mütaakıben 

gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek. 

77 - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

MADDE 113. — Astsubaylıktan subaylığa geçenler, en fazla yüzbaşılığın 10 ncu kademesine 
kadar yükselebilirler. Bunların rütbeleri bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır: (Ek-3) 

Bekleme süresi Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 6 yıl 46 
Yüzbaşı 6 yıl 52 

III - Yönetmelik 

MADDE 114. — Yukarda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıfların 
hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, subay sicil 
yönetmeliğinde gösterilir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

/ - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 115. — Muvazzaf subaylar, astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildiklerinden itiba
ren, fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük uygulanmaz. 
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X - Sicil yoliyle çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 109. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 111 nci madde 109 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

7 - Astsubaylıktan subay olma şartları 

MADDE 110. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 112 nci madde 110 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

77 - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

MADDE- İ l i . — Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbelerine ait kademeler, bu kademe
lerin üst rütbe maaş kademelerine sirayeti EK - 3 sayılı çizelgede gösterilmiştir. Bunların 
rütbeleri, normal bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır : 

Rütbeler Normal bekleme süresi Yaş haddi 

Teğmen 3 Yıl 41 
Üsteğmen 6 Yıl 46 
Yüzbaşı 6 Yıl 52 

777 - Yönetmelik 

MADDE 112. — Milet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 114 ncü madde 112 nci maddo 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

7 Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 113. — Muvazzaf subaylar, astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildiklerinden itibaren, 
fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük uygulanmaz. 
Subay ve astsubaylardan yabancı uyruğundaki, şahıslarla evlenenler veya nikâhsız olarak 

yaşıyanlar, istifa etmiş sayılırlar. 
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/ I - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 116. — Subay ve astsubay nasbedil dikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışı
na gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

a) Subay ve astsubay nasbedildiktem sonra, yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre 
İle öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadı ile gidenlerin yükümlü
lükleri : 

1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sür© 
kadar, 

2. Masrafları Devlet tarafmdaın ödenmiş ise bu sürenin iki misli kadar veya Devletçe yapılan 
masrafları faizi ile ödedikleri takdirde gidiş ve dönüş süresi kadar uzatılır. 

b) Subaylardan subaylığa nasbcdildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül
te ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlülük
leri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarih
leri : 

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, 
2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlıyan-

Iarın, 
Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. 

/ / / - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 117. — Lise mezunlarından öğrenim mafcsadiyle yabancı memleketlere gönderilenlerin, 
subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 10 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim 
için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında, geçan süre kadar fazla hizmet etmeleri ile müm
kündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan masrafları faizi ile birlikte ödiyenier 10 yıllık yüküm
lülükleri sonunda istifa edebilirler. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 118. — Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci!© 
riyle astsubay sınıf okulları öğrencileri ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul masraf 
iarını ödeseler dahi istifa edemezler. 
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Bunlar istifa için kanuni müddetini ikmal etmemiş iseler kendilerine yapılmış olan masrafı:'. 
iki misli olan tazminatı peşin olarak verirler. 

Yabancı memleketlere öğrenim veya kendi hesabına gitmiş olanlardan bu harekette bulu
nanlar hakkında yukarıda gösterilen muamelenin uygulanması ile beraber orada bulunduk
ları müddet zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapılan masraflar ile bir misli tazminat ken
dilerinden veya kefillerinden tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurları Kanununun 
23 ncü maddesi hükmüne tabi tutularak yaşlarına göre Askerlik Kanunu mucibince muamele 
görürler. 

II - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 114. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 116 ncı madde, 114 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 115. — Millet Meclisi* Genel Kurulunca kabul edilen 117 nci madde, 115 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 116. — Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul öğrencileriyle 
astsubay okulları öğrencileri ilk bir aylık imıbak süresini geçirdikten sonra okul masrafla
rını ödeseler dahi istifa edemezler. 
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V - İstifalann kabul süresi 

MADDE 119. — Yükümlülüklerini bitirerek istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edilir. 
tstifalarm kabulü müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve askerî 
memurlarca istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu karar ı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir. 

ONBiRiNCt KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atanmalar 

I - Atanmalarda esaslar 

MADDE 120. — Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast 
rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 

/ / - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 121. — Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılma
dan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları 
ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tesbit 
edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esi darı ve kadro ihtiyacı, 
b) Sağlık durumu, 
c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, 
d) İstekli bulunduğu yerler.^ 

III - Yönetmelik 

MADDE 122. -— Yukardaki maddede yazılı esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
vç yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarında ha
zırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

IV - Göreve atanmada başlama sûresi 

MADDE 123. — Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında: 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 

tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe raslıyorsa hizmetin baş
ladığı gün mesai saati içinde, 

hı)? IJelecUye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki 
özel ka^un,da belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılmıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem ya

pılır. i 
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V - İstifaların kabul süresi -

MADDE 117. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 119 ncu madde, 117 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONBÎRÎNCÎ KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Atanmalar 

I - Atanmalarda esaslar 

MADDE 118. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 120 nci madde, 118 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 119. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 121 nci madde, 119 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

/ / / - Yönetmelik 

MADDE 120. —• Yukardaki maddede yazılı esaslar dâhililıde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atan
ma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkla
rınca hazırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 

MADDE 12.1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 123 ncü madde, 121 nci madde ola- ' 
rak aynen kabul edilmiştir. 
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V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 124. — Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yapılması öngörülen atanmalar saklı kalmak 
kaydı ile subay ve astsubayların atanmaları : 

a) Astsubaylar ile teğmen ilâ albay (albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları, 
Kuvvet Komutanlarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca; 
- b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlıklarının lüzum görmesi üzerine, Millî 
Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile; 

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay ikinci başkanlığı general ve amirallerin atanmaları, 
Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın 
teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile; 

d) Askerî hâkimlerin atanmaları (general ve amiral rütbelerinde olanlar dâhil) Millî Savunma 
Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile Cum hurbaşkanmca ortak kararname ile; 

e) Jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları özel kanunları gereğince yapılır. 
Yukardaki (c) bendinin uygulanmasında, Mil lî Savunma Bakanı inha işlerini yapmadığı takdir

de, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gereken teklifi yapmasını Başbakandan yaziyle isti-
yebilir, bu yazmm bir örneği de aynı zamanda Millî Savunma Bakanına gönderilir. Başbakan 
kararını yaziyle Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu 
kararma uyulması zorunludur. 

VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 125. — Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; say
man, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve malla
rını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir. 

VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 

MADDE 126. — Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Genelkur
may Başkanlığının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararınca tatbik edilmiyebilir. 

VIII - Süâhh Kuvvetler personelinin hizmet yerleri 

MADDE 127. — Silâhlı Kuvvetlere (jandarma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, 
Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve naklolıınamazlar. Ancak zaruri ahvalda 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve her türlü istihkakla
rını mevcut hükümler dairesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Si
lâhlı Kuvvetler haricindeki Devlet hizmetleri ile, Türk Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam edi* 
îebilirler. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

izinler 

I - Yıllık izin 

MADDE 128. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 
gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni ola
rak kullanılır. 
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V • Subayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 122. — Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yapılması öngörülen atanmalar saklı kal
mak kaydı ile subay ve astsubayların atanmaları : 

a) Astsubaylar ile asteğmen ile albay (Albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları, 
Kuvvet komutanlarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca; 

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet komutanlıklarının lüzum göstremesi ve Genel
kurmay Başkanının tasvibi üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile 
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile; 

c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay II ncî Başkanı general ve amirallerin atanmaları, 
Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbaka
nın teklifi ile Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile; 

d) Askerî hâkimlerin atanmaları (General ve amiral rütbelerinde olanlar dâhil) Millî Savun-
ma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile; 

e) Jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları özel kanunları gereğince yapılır. 
Yukardaki (b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında, Millî Savunma Bakanı inha işlerini yapma

dığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gereken teklifi yapmasını Başbakandan 
yazı ile istiyebilir, bu yazının bir örneği de aynı zamanda Millî Savunma Bakanına gönderilir. 
Başbakan kararını yazıl ile Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başba
kanın bu kararına uyulması zorunludur. 

VI - Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 123. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 125 nci madde, 123 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 

MADDE 124. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 126 ncı madde, 124 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Silahlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri 

MADDE 125. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 127 nci madde, 125 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

tKÎNCÎ BÖLÜM 

izinler 

/ - Yıllık izin 

MADDE 126. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 128 nci madde, 126 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 
karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

27 - Mazeret izinleri 

MADDE 129. — Subay ve astsubaylara 128 nci maddede yazılı 15 günlük mazeret izinleri dı
şında : 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü halinde 3 gün, 
b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde 30 güne kadar, 
Mazeret izini verilebilir. 
(a) fıkrası gereğince verilen mazeret izinleri senelik izne mahsubedilmez. 

777 - Yurt dışı izinleri 

MADDE 130. — Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına 
İçişleri Bakanlığınca : 

a) öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadı ile bir yıla kadar, 
c) Mazarot dolayısı ile yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 
d) Seyahat maksadı ile yıllık izin süresi kadar, 
Yurt dışı izini verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 

IV - Sıhhi izin süresi 

MADDE 13]. — Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir : 
a) Hazarda ve seferde hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar hasta

lıkları • geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklar ise, aynı rütbede a y v e gün hesabı ili 
her çeşit hastalıkları için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere (hastanelerde geçen teşhis 
ve tedavi süreleri hariç) nekahat tedavisi istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu 
gibiler hakkında raporlar sağlık kurullarında verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede top
lam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutu
labilirler 

c) Sağlık durumundan dolayı (yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerde faal görev yapar) 
veya (muayyen bölgelere gidemez) veya (denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim de
ğiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile ka
yıt ve şarta bağlı olanların bu durumlarındaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanır. Geçici 
olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kur-
bağaadam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren 
personelden hizmetlerini yapamaz karan alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden 
sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk 
haftasında haklarında katî işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan 
sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği 
anlaşılanlar hakkında emekli işlemi yapılır. 

d) Kadın subaylara doğum yapmalarından önce 3 hafta ve doğum tarihinden itibaren 6 haf
ta müddetle izin verilir. 
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II - Mazeret izinleri 

MADDE 127. — Subay ve astsubaylara 126 ncı maddede yazılı 15 günlük mazeret izinleri dışın
da : 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü halinde yol hariç 3 gün, 
b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde 30 güne kadar, 

Mazeret izni verilebilir. 
(a) fıkrası gereğince verilen mazeret izinleri senelik izne mahsubedilmez. 

777 ~ Yurt dışı izinleri 

MADDE 128. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 130 neu madde, 128 nci madde ola-
rây aynen kabili edilmiştir. 

IV - Sıhhi izin süresi 

MADDE 129. — Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir: 
a) Barışta ve savaşta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar hastalık

ları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklar ise, aynı rütbede ay ve gün hesabı ile her 
çeşit hastalıkları için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere (Hastanelerde geçen teşhis ve te
davi süreleri hariç) nekahat tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibi
ler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalı
ğa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede toplam ola
rak ve fiilen üç yılı geçmemek şartiyle tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler. 

c) Sağlık durumundan dolayı (yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerde faal görev yapar) 
veya (muayyen bölgelere gidemez) veya (denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştir
me raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şar
ta bağlı olanların bu durumlarındaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık 
durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam, 
sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hiz
metlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk 
haftasında haklarında katî işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi 
arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizm tinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşı
lanlar hakkında emekli işlemi yapılır. 

d) Kadın subaylara doğum yapmalarından 3 hafta ve doğum tarihinden itibaren 6 hafta müd
detle izin verilir. 

e) Barışta ve savaşta hizmet esnasında veya hizmetten doğan bir sebepten yaralanma, kırılana 
ve donmaya mâruz kalan veya meslek hastalıkla: ma yakalanan subay ve astsubaylar müddet ne olur
sa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 
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V - İzinlerin kullanılması 

MADDE 132. — Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle 
izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanlarm izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu 
müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 

MADDE 133. — izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır, 

VIÎ - Olağanüstü haller 

MADDE 134. — Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile izin süreleri kısaltılabilir veva kal
dırılabilir. 

" VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 135. — 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirle
rince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir. 

IX - Yabancı memleket orduların da hizmet etmek İçin gönderilenler 

MADDE 136. — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara 
Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına İçişleri Bakanlığınca 4 yıl kadar izin verilebi
lir. Maaşları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bütçelerinden ödenir. Bunlardan yabancı 
memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 

X - Yönetmelik 

MADDE 137. — İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair 
hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilme
leri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edile
cekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve içiş
leri bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tesbit olunur. 

ÖNlKINOt KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görveler, yolluk ve harçlıklar 

/ - Kapsam 

MADDE 138. —• Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemo-
ler ve askerî öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda ya
zılı esaslar dâhilinde yürütülür. 
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V - İzinlerin kullanılması 

MADDE 130. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 132 nci madde, 130 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 

MADDE 131. — Millet Meelisi Genel Kurulunca kabul edilen 133 ncü madde, 131 nci madde ola-
rak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Olağanüstü haller 

MADDE 132. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 134 ncü madde, 132 nci madde ola 
rak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 133. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 135 nci madde, 133 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

IX - Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler 

MADDE 134. — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara 
Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma subaylarına İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar izin verilebi
lir. Maaşları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı mem
leketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 

X - Yönetmelik 

MADDE 135. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 137 nci madde. 135 nci madde ola 
rak aynen kabul edilmiştir. 

ONÎKÎNCt KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görevler, yolluk ve harçlıklar 

I - Kapsam 

MADDE 136. —Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 138 nci madde, 136 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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II - Tarifler 

MADDE 139. — Bu kanunda geçen : 
a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay've astsubayların fiilî kadrolarına rütbe ve rütbe 

içerisindeki hizmet yılma göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı, 
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı, 
c) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 
d) Temsil giderleri; belirli makamları işgal eden general ve amirallere görevleri icabı gerçek 

giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre Ödenen 
parayı, 

e) Ders saat ücreti; askerî eğitim, öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan su
bay ve astsubaylara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati itibariyle hesapla
nıp ödenen parayı, 

f) Ek görev ücreti; Silâhlı Kuvvetlere ait kurumlarda çalışan subay ve astsubaylara özel 
kanunlar gereğince ödenen parayı, 

ifade eder. 

III - Gösterge tabloları 

MADDE 140. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay ve astsubayların aylıkları, rütbe esasına göre tes-
bit edilir. 

Her rütbenin ve her rütbe içerisindeki kademelerin gösterge rakamları, bu kanundaki esaslara 
göre hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

En düşük gösterge rakamı (100) ve en yükseği (1 000) dir. 
3 yılını bitirmiş albaya 1 000 gösterge rakamı uygulanır. General ve amirallere 1 000 gösterge 

rakamının uygulanmasından başka her yıl Bütçe Kanunu ile tcsbit olunacak miktarlar tazminat 
olarak verilir. 

Her rütbeye ait gösterge tablosunda bulunacak kademe sayısı 1, 2, 3 No, lu cetvellerde gösteril
miştir. 

Gösterge tablosunda her rütbenin normal bekleme süresi sonundaki gösterge rakamlarını, bir 
üst rütbenin normal bekleme süresi içersindeki gösterge rakamları teşkil eder. 

IV - Kat sayı 

MADDE 141. — Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gös
terge rakamlarının çarpılacağı kat sayı, Devlet memurları için tcsbit edilen kat sayıdır. 

V - Kademe aylığı 

MADDE 142. — Subay ve astsubayların rütbelerine ait gösterge tablosundaki aylık derecelerin
den, bu dereceye ait hizmet yıllarının ve bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tcsbit edil

miş kademelerden herbiri için tcsbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 
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II - Tarifler 

MADDE 137. — Bu kanunda geçen: 
a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiilî kadrolarına rütbe ve rüt

be içerisindeki hizmet yılma göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı, 
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı, 
c) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 
d) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşı

lamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı, 
e) Ders saat ücreti; askerî eğitim, öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay 

ve astsubaylara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati itibariyle hesaplanıp 
ödenen parayı, 

f) Ek görev ücreti; Silâhlı Kuvvetlere ait kurumlarda çalışan subay ve astsubaylara özel 
kanunlar gereğince ödenen parayı, 

ifade eder. 

777 - Gösterge tabloları 

MADDE 138. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 140 ncı madde, 138 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Katsayı 

MADDE 139. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 141 nci madde, 139 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Kademe aylığı 

MADDE 140. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 142 nci madde, 140 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Rütbe aylığı 

MADDE 143. — Subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbelerinin herbiri için tes
bit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MADDE 144. — Kanunda gösterilen gösterge tablosunda yer alan rütbelerden herbirindeki 
birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbenin ilk kademe aylığım, aynı rütbenin 
son aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbeye ait en yüksek kademe aylığını gösterir. 

VIII - ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 145. — Kanunda yer alan her rütbeye ait gösterge tablolarındaki rakamların ve o yıl-
ki bütçe kanunu ile tesbit edilecek katsayının çarpılmasından elde edilecek miktar, ödenecek brüt 
aylık tutarını gösterir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 146. — a) Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî 
öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının; 

— Birinci sınıfta % 15 i 
ikinci sınıfta 
Üçüncü sınıfta 
Dördüncü sınıfta 
Beşinci sınıfta 
Altıncı sınıfta 

% 17 sî 
% 19 u 
% 21 i 
% 23 ü 
% 25 i 

b) Astsubay sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının 
% 10 u; 

Harçlık olarak verilir. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez. 

X - Yurt dışı aylıkları 

MADDE 147. — Silâhlı Kuvvetlerin yurt dışındaki kadrolarında görev alan subay ve astsubay
ların aylıkları, 145 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve diğer kanun
lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra, dış görevlerde çalıştırılacak Devlet me
murlarının maaşları için kabul edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödenen miktarı ile kat sayılı tutarı arasındaki fark her türlü vergiden muaftır. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 148. — Subay, astsubay ve askerî öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında pe
şin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 

MADDE 149. — İlk defa göreve atanan subaylar ve astsubaylar, göreve başladıkları günden itiba
ren aylığa hak kazanırlar. 
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VI - Rütbe aylığı 

• MADDE 141. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 143 ncü madde, 141 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MADDE 142. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 144 ncü madde, 142 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 143. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 145 nci madde, 143 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 144. — a) Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan 
askerî öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının; 

— Birinci sınıfta % 15 i 
— İkinci sınıfta % 17 si 
— Üçüncü sınıfta % 19 u 
— Dördüncü sınıfta % 21 i 
— Beşinci sınıfta % 23 ü 
— Altıncı sınıfta % 25 i. 
b) Astsubay okulu öğrencilerinden birinci sınıf takilere astsubay çavuş rütbesinin 1 nci kade

me aylığının % 10 u, ikinci sımftakilere % 15 i, 
Harçlık olarak verilir. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez. 

X - Yurt dı§ı aylıkları 

MADDE 145. — Silâhlı Kuvvetlerin yurt dijmdaki kadrolarında görev alan subay ve astsu
bayların aylıkları, 143 ncü maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve diğer 
kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra, dış görevlerde çalıştırılacak 
Devlet memurlarının maaşları için kabul edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödenen miktarı ile katsayılı tu tan arasındaki fark her türlü vergiden muaftır. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 146. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 148 nci madde, 146 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanması 

MADDE 147. — İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, kararname veya karar met
ninde yazılı nasp tarihini takibeden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar. 
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XIII - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 150. — Subay ve astsubaylar kademe terfiinde, onay metninde yazılı tarihi takibeden 
fıy başından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 151. — Subay ve astsubaylar üst rütbeye terfi ettikleri tarihi takibeden ay başından 
itibaren, terfi ettikleri üst rütbenin uygun kademe aylığına hak kazanırlar. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli 

MADDE 152. — 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsu
baylara mezkûr kanunun 11 nci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir. 

XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 153. — Askerî eğitim ve öğrenim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay ve 
astsubayların ek ders ücreti, özel kanunda gösterilen esaslar dâhilinde verilir. 

XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADDE 154. — Subay ve astsubayların, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev ye
rinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 155. — Silâhlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsilî ma
hiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarının tek
lifleri ile Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Millî Savunma ve 
içişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir. 

XIX - Aile yardım ödeneği 

MADDE 156. — Evli bulunan subaylara ve astsubaylara aile yardımı ödteneği verilir. Bu 
yardım, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışnııyan eşi ve çocukları için her yıl Bütçe 
kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oramda verileceğini 

de kararında belirtir. 
Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlât edindikleri çocukları için 

de bu ödenek verilir. 

XX - Aile yardımı ödeme usulü 

MADDE 157. — Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte ödenir. 
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardım ödenekleri hiçbir vengi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedi

lemez. : • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 770) 



— 85 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

XIII - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 148. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 150 nci madde, 148 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 149. — Rütbe terfi eden subay ve astsubaylar, kararname veya karar metninde yazılı 
terfi tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rütbelerinin 1 nci kademe aylığına hak kaza
nırlar. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli 

MADDE 150. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 152 nci madde, 150 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 151. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 153 ncü madde, 151 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADDE 152. — Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev 
yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 153. •— Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 155 nci madde, 153 ncü mad. 
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XIX - Aile yardım ödeneği 

MADDE 154. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 156 nci madde, 154 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XX - Aile yardımı ödeme usulü 

MADDE 155. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 157 nci madde, 155 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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XXI - Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 

MADDE 158. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri; ço
cukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi takibeden ay başından itibaren hak 
kazanırlar. 

'•' ' XXII - Aile yardım ödeneği hakkını kaybetme 

MADDE 159. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma 
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım (»deneği hakkını da çocuğun ölümü veya 160 ncı 
maddedeki hallerin vukuunu takibeden aybaşından itibaren kaybederler. 

XXIII - Çocuk için aile yardımı deneği verilmiyecek haller 

MADDE 160. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez : 
1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşım dolduran çocuklar, (19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını 

dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere 
öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu 
ile tesbit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olur
sa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar 
hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 161. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları dola-
yısiyle subay ve astsubayların yaşama ve çalışmacında zorluk ve darlık gösteren yerlere sürekli gö
revle atananlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir. 

XXV - Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 162. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek verile
ceği, hangi hallerde bu ödenek hakkının kalkacağı hususları ile ödemenin şekil ve şartları, Devlet 
memurları hakkında bu konuda hazırlanacak yönetmelik esaslarına muvazi olarak, Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetme
likle tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden tesbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 163. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 d^roco üzerinden ödenir. Birinci derece mahrumİ3>'et 
yeri ödeneği her yıl Bütçe kanunlarında belirtilir. Diğer mahrumiyet yerlerinin ödenekleri aşağıda 
gösterilen oranlara göre hesabedilir : 

Mahrumiyet derecesi ödenek oranı 

1 
2 
3 
4 
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XXI - Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 

MADDE 156. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 158 nci madde, 156 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXII - Aile yardım ödeneği hakkını kaybetme 

MADDE 157. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma 
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 158 nci 
maddedeki hallerin vukuunu takibeden aybaşından itibaren kaybederler. 

XXIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller 

MADDE 158. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 160 nci madde, 158 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 159. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 161 nci madde, 159 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXV - Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 160. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 162 nci madde, 160 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 161. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 163 neü madde, 161 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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XXVII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü 

MADDE 164. — Mahrumiyet yeri ödeneği bu yerlerde göreve başladığı günü takibeden ayba
şından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz ödenir. 

Baş'ka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların aylıkları 

MADDE 165. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine 
başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar 
olan aylıkları 147 nci maddeye göre ödenir. 

Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların 
gelişine kadar bekliyecekl erine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden itiba
ren en çok iki ay ödenmeye devam edilir. 

XXIX - Yurt dışında görevde bulunanların geçici görevle merkeze çağrılmalarında 
aylıklarının verilme şekli 

MADDE 166. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin geçici görevle yurt içine çağrılmaları 
halinde yurtta bulundukları süre içinde en çok bir ay, katsayılı aylıklarını almaya devam ederler. 
Bu süreyi aşan hallerde süreyi aştığı tarihten yurt dışındaki görevine başlama tarihine kadar geçen 
süre içinde aylık, yurt içindeki aylık gibi ödenir. 

XXX - Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılı başka bir memlekete atananların aylıkları 

MADDE 167. —• Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı öde
me katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (146) ncı madde esasları gereğince 
(148) nci maddeye göre aylık alırlar. 

XXXI - Yurt dışında görevli bulunanlardan bif başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin 
aylıkları 

MADDE 168. — Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir başka 
memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (bir ay dâhil) aylıkları; 
esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır. 

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe kadar 
olan süre için : 

a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı aylı
ğından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine döndük
ten sonra ödenir. 

b) Greçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, kendi katsayılı aylığından az 
ilse aradaki fark kendisinden alınmaz. 

ÎKINOI BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

7 - Kapsamı 

MADDE 169. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde fiilen vazife gören subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzatmalılara aşağıdaki maddeler hülmmlerine göre kıta tazminatı verilir. 
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XXVII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü 

MADDE 162. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 164 ncü madde, 162 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların aylıkları 

MADDE 163. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görev
lerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği ta
rihine kadar olan aylıkları 145 nci maddeye göre ödenir. 

Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananla
rın gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihin
den itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edilir. 

XXIX - Yurt dışında görevde bulunanların geçici görevle merkeze çağırıhnalarında 
aylıklarının verilme şekli 

MADDE 164. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 166 nci madde, 164 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

XXX - Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılı başka bir memlekete atananların aylıkları 

MADDE 165. — Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı 
ödeme katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, 145 nci madde esasları gere
ğince 146 nci maddeye göre aylık alırlar. 

XXXI - Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak 
gönderilenlerin aylıkları 

MADDE 166. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 168 nci madde, 166 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

7 - Kapsam 

MADDE 167. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 169 ncıı madde, 167 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tarifler 

MADDE 170. — Tarifler : 
Muharebe grupunun kapsamı, alay ve seviyesindeki birliklerdir. 
Birlik : Batarya ve tabur seviyesindeki birliklere denir. 
Albay maaşı : Albaylıkta 3 senesini doldurmuş olan albaya 24 Şubat 1961 tarihli 262 ve aynı ta

rihli 263 sayılı kanunlarla verilen zamlı brüt maaş tutarıdır. 
Gemi : 18 Grostondan yukarı olan gemileri kapsar. 
Hava Kuvvetleri için birlik : Tugay ve eşidi ile dalıa küçük her hangi taktik, idari, sağlık ve 

lojistik teşkillerdir. 

Kıta tazminatı verilecek görevler 

MADDE 171. — Kıta tazminatı alacak birlik mensupları ile nisbetleri aşağıdadır : 
a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (Eğitim birlikleri dâhil) takım, hava bölüğü, bölük (Batarya), birlik, ta

bur, grup, alay Genelkurmay Karargâh ve Destek Kıtaları Komutanlığı, kadrolu merkez komutan
lıklarında fiilen hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile bu birliklerin takım, bölük (ba
tarya) ve birliklerinde bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşlara Ek-4 cetvelde rütbeleri hiza
larında gösterilen miktar kadar. 

2. Dağ ve Komando Okulu Komutanı ve mua/ini ile dağ ve komando öğretmenleri ve bu okul 
takım, bölük ve birlik komutanlarına ve rol merkezleri ile elektronik istihbarat bölüklerinde hizmet 
gören subay, astsubay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinde gösterilen miktar kadar. 

3. 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen birliklerin karargâhlarında görevli diğer subay, astsubay 
ve uzman çavuşlara E k - 4 .cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen miktarların % 50 si ka
dar, 

4. Yardımcı sınıf bölük, birlik, takım ve taburlarında fiilen komutanlık ve komutan muavin
liği yapanlar ile bu birliklerden takım ve bölüklerde bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşlara 
E k - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen miktarın % 50 si kadar, 

5. Yardımcı sınıf bölük, birlik ve taburlarının diğer kadro görevlerinde çalışan subay, astsu
bay ve uzman çavuşlara E k - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar, 

b) Deniz Kuvvetlerinde: 
1. Gemilerde (denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam hizmet personeli hariç) deniz er eğitim (ka

ra birlikleri dâhil) piyade topçu ve istihkâm birliklerinin takım, bölük, birlik, tabur, alay, kad
rolu merkez komutanlığı, grup komutanlıklarında fiilen hizmet gören komutan ve komıutan mua
vinleri ile bu birliklerin takım, bölük (batarya) ve birliklerinde, elektronik istihbarat birlikleri, 
radar istasyonları ve kadrolu merkez komutanlığında (karargâh hariç) ve gemilerde fiilen çalışan su
bay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının tutarı kadar. 

2. Deniz er eğitim (kara birlikleri dâhil) topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin tabur, grup 
ve kadrolu merkez komutanlığı karargâhı ve alaylarının diğer kadro görevlerinde hizmet gören 
subay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarı tutarının 
% 50 si kadar, 

3. Methal grup 'komutanlığı, mayın grup komutanlığı, mania grup komutanlığı, liman emni
yet grup komutanlıklarının (gemiler hariç) diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gören subay 
ve astsubaylara E k - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarı tutarının % 30 u kadar, 

4. — Yardımcı sınıf birlik, takım, bölük ve taburlarında, fiilen komutanlık ve komutan muavin
liği yapanlara E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar. 
Bunların diğer kadro görevlerinde çalışanlara rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar, 
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Tarifler 

MADDE 168. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 170 nci madde, 168 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıta tazminatı verilecek görevler 

MADDE 169. — Kıta tazminatı alacak birlik mensupları ile nisbetleri aşağıdadır. 
I - Albay - Asteğmenler ile astsubaylar, uzman ve uzatmalılar : 
a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında : 
1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ordu, Kolordu, Tümen, Tugay, Menzil ve üs komutanlık

ları karargâhları ile bu komutanlıklara veya bunların karargâhlarına bağlı askerî kurumlar (bu 
karargâh ve kurumlara bağlı karargâh birlikleri ile karargâh ve destek kıtaları hariç) dışında ka
lan birlik ve teşkillerde fiilen görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan, 

2. Komando Tugayları karargâhlarında, role merkezlerinde, elektronik istihbarat birlikle
rinde, dağ ve komando okulu karargâh ve öğretmenliklerinde fiilen görevli olanlarla, atlı yarış
ma grubunda at terbiyesi ile uğraşanlara ve binicilik ekibinde bulunan subay, astsubay uzman 
çavuşlardan, 

b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığında : 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma Komutanlığı, Deniz Saha komutanlıkları, Eğitim 

Komutanlığı karargâhları ile bu komutanlıklara veya bu komutanlıkların kuruluşunda bulunan 
ast komutanlıklara bağlı askerî kurumlar dışında kalan gemi, birlik ve teşkillerde fiilen görevli 
subay ve astsubay ve uzman çavuşlardan, 

c) Hava Kuvvetleri Komutanlığında : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvveti komutanlıkları ve Hava Eğitim Komutanlığı 

genel ve özel karargâhları ile bu karargâhlara bağlı satmalına ve muayene komisyon başkanlık
ları ve ambar müdürlükleri dışında kalan birlik ve teşkillerde fiilen hizmet gören subay ve ast
subaylardan, 

d) Jandarma Genel Komutanlığında : 
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Tugay komutanlıkları, Jandarma Bölge müfettişlik

leri, il Jandarma komutanlıkları karargâhları ile bu komutanlık ve karargâhlara bağlı askerî ku
rumlar (İl Jandarma Komutanı, kurumların karargâh ve destek birlikleri ile jandarma komando 
okulu hariç) dışında kalan birlik ve teşkillerde fiilen görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzman jandarmalardan, 

e) Harita Genel Müdürlüğünde : 
Fotogrametri şubesi kıymetlendirme kısmında fiilen görevli subay ve astsubaylardan, 
f) (a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarmdakilerden, 
1. Fiilen komutanlık görevini yapanlara Ek - 4 sayılı çizelgede rütbeleri karşılarında gös

terilen miktar kadar, 
2. Komutanlık dışındaki görevlerde bulunanlara Ek - 4 sayılı çizelgede rütbeleri karşılarında 

gösterilen miktarın % 80 i kadar, kıta tazminatı verilir. 
g) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı karargâhları ile yurt dışı daimî gö

revlerde, yurt içi beynelmilel karargâhlarda ve bunlara bağlı askerî kurumlarda, diğer Bakanlık-
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5. Fotogrametri şubesi kıymetlendirme kısmında görevli subay ve astsubaylara (kıymetlen
dirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si kadar, 

c) Hava Kuvvetlerinde: 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava kuvveti komutanlıkları ve hava eğitim komutanlığı genel 

ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara bağlı satmalma ve muayene komisyon başkanlıkları 
ve ambar müdürlükleri dışında kalan birlik ve teşkillerde fiilen hizmet gören subay ve astsu
baylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, 

d) Jandarma Genel Komutanlığında: 
1. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı seyyar ve eğitim jandarma takım, bölük, birlik, ta

bur ve alayları ile muhafız jandarma kıtalarında ve sabit jandarma kıta ve birliklerinde fiilen 
hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile bu birliklerin takım ve bölüklerinde ve diğer 
kadro görevlerindeki subay ve astsubaylar ile uzman jandarma çavuşlarına Ek - 4 cetveldeki rütbele
ri karşılarında gösterilen miktar kadar, bu birliklerde tabur karargâh ve alayların diğer kadro 
görevlerinde fiilen hizmet gören subay, astsubay ve uzatmalılara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşıla
rında gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar, 

2. Bot komutanlıklarında ve botlarda fiilen görev ifa eden subay, astsubay ve uzatmalılara 
Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarları »kadar, 

3. Jandarma Komando Gkulu Komutanı ile muavini, öğretmenleri, birlik, bölük ve takım 
komutanlarına E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, okuldaki 
diğer subay ve astsubaylara E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 50 si kadar, 

e) Harita Genel Müdürlüğünde: 
Fotogrametri Şubesi Kıymetlendirme Kısmınla görevli subay ve astsubaylara (kıymetlendirme 

kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si kadar, 
Kıta tazminatı verilir. 

Kıta tazminatının ödenme şekli 

MADDE 172. — Kıta tazminatı ay başında peşin olarak ödeoıâr. Bu tazminat her türlü yergi
den muaf olduğu gibi borç işin de haczedilemez. 

Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 

MADDE 173. — Kıta tazminatı bu tazminatı aılmaya hak kazandıran göreve fiilen katılış tari
hini takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır. 

Kıta tazminatının kesileceği haller 

MADDE 174. — 
a) Bu kanun gereğince kata tazminatı verilmiyen bir göreve atananlasın tazminat aldığı gö

revinden ayrılışını takibeden aybaşından itibaren, 
b) Tedavi, hava değişimi veya istirahat gibi sıhhi sebepler veya yurt içi veya dışı kurslar do-

layısiyle görevlerinden aıynlanlarm ayrılışlarım takibeden aybaşından itibaren, 
c) TaJhsil, staj ve bilgi ve görgü arttırmak maksadiyle görevinden ayrılanların ayrılışlarını 

takibeden aybaşından itibaren kıta tazminatları kesilir. 
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lar ve Devlet dairelerinde görevli subay, astsubay uzman çavuş ve uzman jandarmalar kıta tazmi
natı alamazlar. 

II - General ve amirallerin kıta, tazminatı nis betleri aşağıdadır : 

Ek - 5 sayılı çizelgede yazılı görevlere asaleten veya vekâleten atanan general ve amirallere hi
zalarında gösterilen miktar kadar kıta tazminatı ödenir. 

Kıta tazminatın m ödenme şekli 

MADDE 170. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 172 nci madde, 170 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 

MADDE 1.71. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 173 ncü madde, 17.1 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıta tazminatının kesileceği haller 

MADDE 172. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 174 ncü madde, 172 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 175. — Hizmet eri tazminatı, tayın bedeli ve mahrumiyet zammından başka her han
gi bir isimde tazminat alanlara kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı verilmesi icabe-
den bir göreve tâyin edilenler fazla olan tazminatı tercih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını 
tercih ettiklerinde bu tazminat, göreve 'katılış tarihlerini takibeden aybaşından itibaren ödenme
ye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda kesilir. 

Kıta tazminatı verilen bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde 
kendi rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını alırlar. 

Yalnız bir görev için 'kıta tazminatı ödenir. 
Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulanmasına ait hususlar bir yönetmelikle gösterilir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar V3 yardımlar 

BİRÎNCÎ BÖLÜM 

Emeklilik hakları 

I -Emeklilik hakları 

MADDE 176. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin emeklilik veya mâlûıiük hal
lerinde kendilerinin; ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulunacakları haklar özel kanun
lara göre düzenlenir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 

MADDE 177. — Emekli veya malûllük aylığı bağlanan subay ve astsubaylardan, fiilî hizmet 
süresi 25 yıl veya daha fazla olanlara, her fiilî hizmet yılı için, bağlanmaya esas tutulan aylıkları
nın yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emeklilik ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçemez. 
İkramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara 

alınmaz. 
Fiilî hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan, emekli veya malûllük aylığı bağlanma

dan ölenler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan dul 
ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu ikramiyeleri, vârislerine ödenir. 

b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 178. — Subay ve astsubayların emekli ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim ay
lıkları bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kurum tarafından tahakkuk ettirilerek verilir. Ya
zı ile istenmesi üzerine en çok iki ay içerisinde ilgili Bakanlıkça bu para ilgili kuruma gönderilir. 
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Çeşitti tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 173. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 175 nci madde, 173 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONÜÇÜNOÜ KISIM 

Sosyal haklar ve yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Emeklilik hakları 

7 - Emeklilik hakları 

MADDE 174. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 176 nci madde, 174 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 

MADDE 175. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul edilen 177 nci madde, 175 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 176. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 178 nci madde, 176 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ÎKINCl BÖLÜM 

Yardımlar 

1 - Doğum yardımı ödeneği 

MADDE 179. — Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, her yıl Bütçe kanunu üe tes-
bit edilen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 

Ana ve baba veya bunların her ikisinin de genel veya katma bütçeli dairelerden maaş almaları ha
linde, bu ödenek yalnız babaya ödenir. 

Mahkemece verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. 
Bu yardım borç için haczedilemez. 

a) ölüm yardım' ödeneği 

MADDE 180. — Subay ve astsubaylardan : 
a) Genel veya katma bütçeli dairelerden maaş almıyan eşi ile aile yardım ödeneğine müstehak ço

cuğu ölenlere, almakta olduğu aylığın bir aylığı tutarında, 
b) Subay ve astsubayların ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildi

ri vermemiş ise eşine, yoksa çocuklarına subayın ve astsubayın son aylığının iki aylığı tutarında, 
Ölüm yardım ödeneği verilir. 
ölüm yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksızın 

saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. 
Yurt dışı görevlerde bulunan subay ve astsubaylara veya eşlerine veya bildiride göstereceği şahıs

lara verilecek ölüm yardım ödeneğinde (147 nci) maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

II - Tedavi ve cenaze masrafları 

MADDE 181. — Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç. Hizmet Ka
nun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır. 

Zil - Yakacak yardımı 

MADDE 182. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şe
kilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay ve astsubaylar hak
kında da aynen uygulanır. 

IV - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 188. — Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde 
verilir. 

V - Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 184. — Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde 
orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, 
yatılı okulda okutmak isterlerse, pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Dev
let memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler. 

Millî Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda okuyan 
çocukları için subay ve astsubaylar tarafından bu yurtlara ödenen ücretin yarısı Millî Savunma Ba
kanlığınca karşılanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yardımlar 

I - Doğum yardımı ödeneği 

MADDE 177. — Subay ve astsubaylardan çocuku dünyaya gelenlere, her yıl Bütçe kanunları ile 
tesbit edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 

Ana ve babanın her ikisi de subay veya astsubay veya Devlet memuru iseler ödenek yalnız ba
baya verilir. 

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğ in çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmak

sızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım bo?ç için haczedilemez. 

a) Ölüm yardımı ödeneği 

MADDE 178. — Subay ve astsubaylardan : 
a) Memur olmıyan eşi ile aile yardımı ödenenine müstahak çocuğu ölenlere, almakta olduğu 

aylığın bir aylığı tutarında, 
b) Subay ve astsubayın ölümü halinde sağlısında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri 

vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine 
son aylığının iki aylığı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. 

ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksı
zın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. 

Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek ölüm yardımı ödeneğin
de 145 nci maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

II - Tedavi ve cenaze masrafları 

— Millet Meclisi Genel Kurulunce kabul edilen 181 nci madde, 179 ncu mad-
kabul edilmiştir. 

III - Yakacak yardımı 

MADDE 180. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 182 nci madde, 180 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 181. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 183 ncü madde, 181 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 182. — Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde 
orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocukla
rını, yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. 

öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki bir göreve atanan veya 
ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için yapılan indirim, bulun
dukları ders yılı sonuna kadar devam eder. 

Bu hususlarda. Devlet memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler. 

MADDE 179. 
de olarak aynen 
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Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği 

MADDE 185. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları 
sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

VI • Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar 

MADDE 186. — Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere ödenecek taz
minatlar özel kanunlarla yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

/ - Kapsam 

MADDE 187. —• Çeşitli kanunlara göre yaptırılan veya satmalınan lojmanlarla Millî Savun
ma Bakanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli lojmanların kanunlarında göste
rilen hak sahiplerine tahsis ve bu lojmanlardan çıkarılma !bu kanun hükümlerine göre düzenle
nir. 

II - Tahsis 

MADDE 188. — Yukardaki maddedeki lojmanların hak sahiplerine tahsisleri ile yüzde nisbetleri 
aşağıdaki esaslar dâhilinde, Millî Savunma ve içişleri Baıkanli'klari'nca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik ile düzenlenir. 

a) Lojmanların tevziinde aşağıdaki esaslara göre tanzim ve ilân edilecek puvantaj cetvelleri 
esastır. 

1. Müracaat tarihi, 
2. Muhassesat ilmühaberinde yazılı bakmakla mükellef olduğu ve yanında bulunan aile fertle

rinin sayısı, 
3. Ailesinin hiçbir geliri olmıyanlar. 
4. Kıta hizmetinde bulunanlar, 
5. Daha önceki garnizonlarda lojmanlardan faydalanmamış bulunanlar ve faydalanma süresi 

az olanlar, 
b) Yönetmelikte tesbit edilecek makam ve komutanlıklara (a) fıkrasındaki sıraya bağlı ol-

mıyarnk lojman tahsis edilebilir. 
c) Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin lojmanın bulunduğu şehir ve 

kasabalarda meskeni veya lojman kira bedelinin iki misli veya daha fazla bir akaarı bulunanlar 
ile G ay ve daha fazla daimî görevle dış memleketlerde vazife alanlar lojmandan faydalanamazlar. 
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Millî Savunma Bakanlığı Öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda okuyan 
çocuklar için, subay ve astsubaylar tarafından ödenen ücretin yarısı Millî Savunma Bakanlığınca 
ödenir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği 

MADDE 183. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 185 nei madde, 183 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar 

MADDE 184. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 186 nci madde, 184 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

I - Kapsam 

MADDE 185. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 187 nci madde, 185 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Tahsis 

MADDE 186. — 185 nci maddede belirtilen lojmanların hak sahiplerine tahsis şekilleri ve ilgili 
diğer hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 
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III - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 

MADDE 189. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bîr yer'e nakil ve atanan
lar, her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği keselenler, bir garnizondaki (b) fıErasi 
haricinde lojmanda devamlı olarak 4 yıl oturma müddetini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra 
188 nci maddenin (c) fıkrasında yazılı fertlerin mesken ve akaarı bulunduğu anlaşılanlar ve 
bunların ölümü halinde bu binalarda oturmakta olan aileler iki ay içinde, bu evleri boşaltmaya 
mecburdurlar. Bu süre içinde boşaltmadıkları takdirde, başkaca bir tebligata lüzum kalmadan 
bu evler garnizon komutanı emriyle bir hafta içinde zorla boşaltılır. Bu emre karşı idari ve ka-
zai merciler nezdinde itiraz, bu kararların icra ve infazını durduramaz. 

Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkında, 
yukardaki hükümler uygulanır. 

B) Mülk konutu 

IV - Subay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 190. — Mülk konutu için ipotek kredisi, subay ve astsubayların da iştiraki suretiyle, 
emekli aylıklarını ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek fondan karşılanır. 

Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzenlenir. 

ÖNDöEDtMJft KİSİM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

. . . . . . I - Savaş takdirnamesi . . . r 

MADDE 191. — Savaş madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde, başarılı sevk 
ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muhare
benin gidişini değiştirecek harb neticesine tesir eden hallerde, üst makamlarca müteselsilen tas
dik olunacak inhalar üzerine subay ve astsubaylara savaş takdirnamesi verilir. 

a) İki defa 2 nci derecede sava§ madalyası alanlar 

MADDE 192. — İki defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdir
namesi verilir. 

b) Takdirnamenin verilmesi 

MADDE 193. — Savaş takdirnamesi, Silâhlı Kuvvetler Komutanının teklifi üzerine Millî Savunma 
Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilir. Silâhlı Kuvvet
ler Komutanının teklifine esas olacak inhalar, hiçbir makam tarafından iptal edilemez. Menfi müta
lâası olanlar yazılı mütalâalarını komuta silsilesi ile Silâhlı Kuvvetler Komutanına gönderirler. 
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III - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 

MADE 187. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, 
'her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda yö
netmelikte tesbit edilecek makam ve komutanlıkları işgal edenler hariç, 'devamlı olarak 4 yıllık 
oturma müddetini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadık
ları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri iki ay içinde bu lojmanları 
boşaltırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. 

B) Mülk konutu 

IV - Subay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 188. — Millet Meclisi G-enel Kurulunca kabul edilen 190 ncı madde, 188 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş takdirnamesi 

/ - Savaş takdirnamesi 

MADDE 189. — Başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesa
ret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirerek harb neticesine tesir eden hallerde, üst 
makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine subay ve astsubaylara savaş takdirna
mesi verilir. 

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar 

MADDE 190 — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 192 nci madde, 190 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

b) takdirnamenin verilmesi 

MADDE 191. — Savaş takdirnamesi, Silâhlı Kuvvetler Komutanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile verilir. 
Silâhlı Kuvvetler Komutanının teklifine esas olacak inhalar, hiçbir makam tarafından iptal edile
mez. Menfi mütalâası olanlar yazılı mâtalâalarım komuta silsilesi ile Silâhlı Kuvvetler Komutanına 
gönderirler. 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Madalyalar 

I - Madalyaların çeşidi 

MADDE 194. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişi
lere, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığın
da aşağıda yazılı madalyalar verilir : 

a) Savaş madalyası, 
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, 
e) Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, 
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası. 

a) Savaş madalyası 

MADDE 19.5. — Savaş madalyası iki dereceli olup, altındır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde savaş 
takdirnamesi alanlara 1 nci derece savaş madalyası verilir. 

Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar 
gereğince yapılan savaşta, Türk ve Dost Silâhlı Kuvvetleri içinde ve dışında görev alan Türkiye'nin 
ve dostlarının düşmanı ile çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile savaş kazanan veya bir savaşın ka
zanılmasını hazırlıyan veya kolaylaştıran veya düşmanla çarpışma halinde görev icaplarının üstünde 
kahramanlık ve cesaret gösteren, Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere 2 nci derece savaş madalya
sı verilir. 

Savaş madalyası kişilere verildiği gibi, savaşta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren 
birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir. 

Savaş madalyası, Silâhlı Kuvvetler Komutanının uygun mütalâası ve Millî Savunma Bakanının 
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile tevcih olunur. Silâhlı Kuvvetler Komutanı veya görev
lendireceği bir kişi tarafından birliklerin sancaklarına ve kişilere takılır. 

b) Şeref madalyası 

MADDE 196. — Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, altın ve gümüş olmak üzere iki derece
lidir ve barışta kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay 
Başkanınca, savaşta Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Komutanmca tevcih edilir. 

Bu madalya, savaşta sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı ve kolaylaştırdığı halde 
başarısı savaş madalyası ile taltif edilemiyeeek derecede olanlar ile savaşta ve barışta hayatı tehlike
de bulunan kişileri ve birlikleri, kendi hayatını tehlikeye koyarak kurtaran Türk ve yabancı uyruk
lu asker ve sivil kişilere verilir. 

c) övünç madalyası 

MADDE 197. — Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası gümüş ve bronz olmak üzere iki de
recelidir. Birinci derecesi savaşta, ikinci derecesi barışta verilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının 
teklifi üzerine savaşta Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı ve barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih 
edilir. 

Bu madalya, savaşta veya barışta şehit olan veya görevi başında, görevin sebep ve tesirleri ile ha
yatını kaybeden asker kişilerin kanuni mirasçılarına verilir. 
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IKÎNCI BÖLÜM 

Madalyalar 

I - Madalyaların çeşidi 

MADDE 192. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 194 neü madde 192 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

a) Savaş madalyası 

MADDE 193. — Savaş madalyası iki dereceli olup, altındır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde savaş 
• takdirnamesi alanlara 1 nci derece savaş madalyası verilir. 

Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşma-
lar gereğince yapılan savaşta, Türk ve Dost Silâhlı Kuvvetleri içinde ve dışında görev alan Türki
ye'nin ve dostlarının düşmanı ile çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile savaş kazanan veya bir sa
vaşın kazanılmasını hazırlıyan veya kolaylaştıran veya düşmanla çarpışma halinde görev icaplarının 
üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren, Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere 2 nci derece savaş 
madalyası verilir. 

Bu madalyalar Silâhlı Kuvvetler Komutanı veya görevlendireceği kişi tarafından birliklerin san
caklarına ve kişilere takılır. 

ikinci derece savaş madalyası, Silâhlı Kuvvetler Komutanının uygun mütalâası ve Millî Savun
ma Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tevcih olunur. Silâhlı Kuvvetler Komu
tanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından birliklerin sancaklarına ve kişilere takılır. 

b) Şeref madalyası 

MADDE 194. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 196 neı madde, 194 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

c) övünç madalyası 

MADDE 195. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 197 nci madde, 195 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 198. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası gümüş olup, tek derecelidir. 
Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca 
tevcih olunur. 

Bu madalya, Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna, askerî, idari, ilmi ve sair alanlar
da üstün hizmetlerde bulunanlara, Silâhlı Kuvvetlerde bir araç, gereç gibi keşifte bulunanlara veya 
elde bulunanların gelişmesi ve evriminde büyük başarılar kazananlara, yurt içinde ve yurt dışında 
Silâhlı Kuvvetlerin bütün alanlardaki çalışmalarında emsallerine nazaran çok üstün derecede ba
şarı gösteren, birliğin itibarını yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran fe
ragat ve fedakârlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan asker kişilere verilir. Bu madalya Si
lâhlı Kuvvetlerin gelişimi ve güçlenmesi için üstün derecede başarı gösteren Türk Vatandaşı sivil ve 
yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 

II - Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 199. -—• Diğer devletler tarafından Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih 
edilen madalya ve nişanlar, Genelkurmay Başkanlığınca tescil edildikten sonra, dost devletlerin ulu
sal günlerinde elçilikler veya konsolosluklar tarafından yapılacak davetlerde, yurt içinde ve dışında 
takılabilir. 

III - Madalya ve nişanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler 

MADDE 200. — Bu kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından as
ker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına geçer. An
cak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı 
almadan ölmüşse, madalya kanuni mirasçılarına verilir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 201. —• Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu kanunda yazılı ma
dalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir. 

V - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 

MADDE 202. — Madalya ve nişan alan kişilerin ölümleri halinde, bu madalya ve nişanlar, ken
dileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, erkek çocuklardan ve en büyüklerin
den başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa eşine, eşi de yoksa babasına, babasının hayatta 
olmaması halinde annesine intikal eder. 

Yukarda sayılan mirasçıların yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer miras
çılarına intikal eder. 

VI - Madalyaların tescili 

MADDE 203. — Bu kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkur
may Başkanlığınca tescil edilerek numaralanırlar. 

VII - İstiklâl Madalyası 

MADDE 204. — İstiklâl Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki İstiklâl Madalyasına 
ait hükümler saklıdır. 
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d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 196. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün -hizmet madalyası gümüş olup, tek derecelidir 
Kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanınca 
tevcih olunur. 

Bu madalya, Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna, askerî, idari, ilmî ve sair alan
larda üstün hizmetlerde bulunanlara, Silâhlı Kuvvetlerde bir araç, gereç gibi keşifte bulunanlara 
veya elde bulunanların gelişmesi ve evriminde büyük başarılar kazananlara, yurt içinde ve yurt dı
şında Silâhlı Kuvvetlerin bütün alanlardaki çalışmalarında emsallerine nazaran çok üstün derecede 
başarı gösteren, birliğin itibarını yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran 
feragat ve fedakârlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan asker kişilere verilir. Bu madalya 
Silâhlı Kuvvetlerin gelişimi ve güçlenmesi için üstün derecede başarı gösteren Türk vatandaşı sivil 
ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 

27 - Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 197. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 199 ncu madde. 197 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

III - Madalya ve nişanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler 

MADDE 198. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 200 ncü madde 198 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 199. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 201 nci madde. 199 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

V - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 

MADDE 200. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 202 nci madde, 200 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Madalyaların tescili 

MADDE 201. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 203 ncü madde, 201 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VII - İstiklâl madalyası 

MADDE 202. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 204 ncü madde 202 nci madde ola 
rak aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüller 

/ - ödül 

MADDE 205. — Silâhlı Kuvvetlerde (Jandarma dâhil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eği
timde, atışta, uçuculukta, denizaltı, dalgıç- ve kurbağaadam. hizmetlerinde, bakımda, haritacılık 
hizmetlerinde, tabiî âfetlerde (yangın, deprem, su baskını gibi) üstün başarı gösterenlerle, yeni 
buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getiren, meslekine ait eser yazan veya 
tercüme eden veya hayatını tehlikeye koyarak hizmet edip de madalya ile taltif edilemiyen kişi
ler, ödül verilmek suretiyle taltif edilirler. 

Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarını çoğaltmak, subay ve astsubayların 
boş zamanlarını yararlı şekilde değerlendirmek amacı ile, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma 
Genel Komutanlığınca gerekli görülecek yerlerde açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik 
yapan personel de ödül verilmek suretiyle taltif edilirler. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

MADDE 206. — Bu kanunda yazılı madalya ve beratların yapım giderleri Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinden ödenir, ödüller için de, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerine bir fasıl konur. 

III - Yönetmelik 

MADDE 207. — Bu kanun gereğince verilecek madalyaların şekilleri, kayıtları, nitelikleri, kur-
delâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanları, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takı
lış usulleri, kimlerin teklifi ve onayı ile verileceği ve ödüllerin miktarı ile ilgili diğer hususlar. 
Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle tâyin ve tcs-
bit olunur. 

ONBEŞÎNCÎ KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amiralleıin hizmete devamları 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde 
bulunanlar, 50 nci maddede tesbit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini 
doldurmuş -olsalar dahi yaş hadleri müsaidolduğu takdirde hizmete devam edebilirler. 

îki yıl için 4273 sayih Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu ta-
kibeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hakkında 
4273 sayılı Kanuna göre çıkarılmış olan Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

2/3 nisietiride sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇÎCÎ MADDE 3.. — Bu kanuna göre 2/3 nisbetinde sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfii 
için 44 ncü maddenin (b) fıkrasındaki şart aranmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ödüller 

1 - ödül 

MADDE 203. — Silâhlı Kuvvetlerde (Jandarma dâhil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden, ha
yatını tehlikeye koyarak hizmet edip de madalya ile takdir edilemiyen, eğitimde atışta, uçuculukta, 
denizaltıcılıkta, dalgıç ve İmrbağaadam hizmetlerinde bakımda, haritacılık hizmetlerinde, talbiî 
âfetlerde üstün hizmet ve başarı gösteren; yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler mey
dana getiren; Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarını artırmak, çoğaltmak, su
bay ve astsubayların boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek amaciyle, Kuvvet Komu
tanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülecek yerlerde yabancı dil kurslarında 
öğretmenlik yapan; meslekine ait eser yazan veya tercüme eden kişiler; yönetmelikte belirtilen esas
lar dâhilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

MADDE 204. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 206 ncı madde, 204 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

III - Yönetmelik 

MADDE 205. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 207 nci madde 205 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

ONBEŞİNCİ KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amirallerin hizmete devamları 

GEÇİCİ MADDE 1. •—• Bu kanunun yürürlüğe gürdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde 
bulunanlar, 49 ncu maddede tesbit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini 
doldurmuş olsalar da'hi yaş hadleri müsaMoMuğu takdirde hizmete devam ettirilebilirler. 

İki yıl için 4273 sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu ta-
kibeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hakkın
da 4273 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Subay Sicil Yönetme
liği hükümleri uygulanır. 

2/3 nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre 2/3 nis'betinde sicil teşekkül edinceye kadar rütbe ter
fii için 43 ncü maddenin (b) fıkrasındaki şart aranmaz. 
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Subayların yarbay ve albaylık bekleme süreleri 

GEÇÎCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay olanlar için, kademe 
tarifine sapmak hükmü saklı kalmak üzere, yarbaylık bekleme süresi 3 yıl, albaylık normal bek
leme süresi 6 yıldır. 

4 yılını bitirmiş albaylara, albaylık 5 ve 6 ncı kademe maaşı verilir. 
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte afbay olanlar için albaylık normal bekleme süresi 6 yıldır. 

Kıdem sıraları 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hü&ümlerinc göre subay ve astsubayların nasp ve ehliyet 
dereceleri ve kıdem sıraları tesbit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur. 

Bayan subayların yeniden sınıflandırılmağı 

GEÇİCİ MADDE 6. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yar
dımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar. 

Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kaaj>iii(yejti<ni muhafaza ettikleri müddetçe yeniden sınıflandırıl
mazlar. 

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbeleri
ne ait kıta hikmetleri haiktkıında 42/F3 sayılı K^anpn hükümleri uygulanır. 

Kıdemler 

GEÇİCİ MADDE 8. — 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık gi 
bi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu kanunun malî hükümler dışındaki hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtisaslara başlamış olanlara, mezkûr kanun hükümleri gereğince, 
usulüne uygun olarak verilir. 

îki yıl için 5802 sayılı Kanunun uygulanacağı 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu 
takifoeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hakkında 
5802 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 

Nasp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 10. —• Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları rütbe naspları 
30 Ağustosa intibak etmiyen astsubayların nasıplan bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür. Bu 
nasıp düzeltmesinden dolayı maa§ farkı verilmez. 

(2/3) nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmıyacağt 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanuna göre (2/3) nisbetinde sicil teşekkül edinceye kadar rütbe 
terfi edecek astsubaylar için 93 ncü maddenin (b). fıkrasındaki şart aranmaz. 
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Subayların yarbaylık ve albaylık bekleme süreleri 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay olanlar için kademe ter* 
fiine sapmak hükmü saklı kalmak üzere yarbaylık bekleme süresi 3 yıl, albaylık: normal bekleme 
süresi 6 yıldır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her sınıf albay rütbesinde bulunanlar için albaylık 
normal bekleme süresi 6 yıldır. 

Kıdem sıraları 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 5, geçici 
madde 5 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bayan subayların yeniden sini)kandırılacağı 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 6, geçici 
madde 6 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 7, geçici 
mad'de 7 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kıdemler 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 8, geçici 
madde 8 olarak aynen kabul edilmiştir. 

İki yıl için 5802 sayılı Kanunun uygulanacağı 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 9, geçici 
madde 9 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Nasp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustosa intibak etmiyenler ih-, 5802 sayılı Astsu
bay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubay çâvtoşteıkta en az beikleme süresi olan 3 yıldan 
fazla bekletilenlerin son rütbe naspları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. Bu nasp düzeltme
sinden dolayı maaş farkı verilmez. 

(2/3) nisbetinde sicili mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca ka'bul edilen geçici madde 11, geçici 
madde 11 olarak aynen kahul edilmiştir. 
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Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 12. — Silâhlı Kuvvetlerde halen askerî memur olarak bulunanlara, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. Ancak, bunlar 
bu kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri ve 
diğer özlük hakları dâhil eşidi subaylar ile bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Erken bekleme müddetine tabi olanlar 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4273 sayılı Kanunum 5611 sa
yılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi gereğince erken bekleme sürelerine tabi rütbelerde bulunanlar 
için bir üst rütbeye yükselmeleri hakkında 4273 sayılı Kanunun ek ve tadilleri hükümlerinin uygu
lanmasına devam edilir. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

GEÇİCİ MADDE 14. — Halen aynı rütbede bulunan ve bu rütbedeki kıdem süreleri farklı 
olan subay ve astsubayların kademe terf ilerine intibaklarında, rütbe içindeki her hizmet yılı bir 
kademe olarak hesabedilir. 

Maaş intibaklarında müktesep haklar 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanuna göre çıkarılacak tüzüğe göre, verilecek aylık tutarları, 
subay ve astsubayların rütbelerine göre almaları icabeden miktardan az olursa, aradaki fark kademe 
terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. 

Astsubayların rütbe intıbaMart 

GEÇİCİ MADDE 16. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanu
nun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rüt
benin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza 
ederler. 

Süresi 
yıl 

1—3 
1-̂ 3 
1—3 
1—3 
1—6 

1—6 

Eski rütbeler 

Astsubay çavuş 
Astsubay üstçavuş 
Astsubay başçavuş 
Astsubay kıdemli başçavuş 
Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli 
başçavuş 
Astsubay 3 ve 4 kademeli 
çavuş 

baş-

Yeni rütbe! 

Astsubay çavuş 
Astsubay kıdemli çavuş 
Astsubay üstçavuş 
Astsubay kıdemli üstçavuş 
Astsubay başçavuş 

Astsubay kıdemli başçavuş 
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Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 12, geçici 
madde 12 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Erken bekleme müddetine tabi olanlar 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4273 sayılı Kanunun 5611 sayılı 
Kanunla değişik 10 nc'u maddesi gereğince erken bekleme sürelerine tabi rütbelerde bulunanların 
(general hariç) bir üst rütbeye yükselmeleri hakkında 4273 sayılı Kanunun ek ve tadilleri hüküm
lerinin uygulanmasına devam edilir. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 14, geçici 
madde 14 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maaş intibaklarında müktesep haklar 

GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde 15, geçici 
madde 15 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Astsubayların rütbe intibakları 

GEÇİCİ MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca' kabul edilen gececi madde 16, geçici 
madde 16 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Askerî memurlardan subay olanların nasp düzeltilmesi 

GEÇİCİ MADDE 17. — Haklarında, 1455 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, 6016 sayılı Kanunla 
değiştirilmeden evvelki hükmü uygulanan askerî memurlardan, 6801 sayılı Kanuna tevfikan subay 
sınıfına geçirilip halen orduda bulunanların naspları, kendileri ile aynı yıl liseyi bitirmiş harb 
okulu mezunu emsallerinin son rütbe nasbma götürülür. 
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Ancak, bu nasp ilerletme bir yıldan fazla olmıyaeağı gibi, bu ilerletmeden dolayı maaş far
kı da verilmez. 

Sözleşmeli personel 

GEÇİCİ MADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı Harb Tarihi Dairesi ve askerî müze
lerde halen geçici hizmetli olarak istihdam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasında gösterilen şartlar aranmaz, sözleşmeli 
»olarak istihdamlarına devam olunur. 

Askerî mühendislerin nasp düzeltilmesi 

GEÇİCİ MADDE 19. — Mülga 1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununun 5 nci maddesi gere
ğince askerî mühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askerî lise mezunu 
talebelerden harb ve sair sebepler dolayısiyle tahsili için zamanında gönderilmemiş olan ve tahsili 
normal süre içinde muvaffakiyetle bitiren yüksek müdendislerden halen Orduda bulunanların, 
bulundukları rütbe naspları, tahsile zamanında gönderilen emsallerinin rütbe nasp tarihlerine uyduru
lur. Ancak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile tahsilini zamanında bitiremi-
yenlerin fazla tahsil yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza, aynı durumda olup da harb okulu 
mezunu emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olanların nasıpları emsali harb 
okulu mezunun subayların yüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukarda belirtilen iki 
halden birden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten dolayı nasp tashihi 
yapılır. 

Bu şekilde hâsıl olan nasıplarına göre rütbelerinde terfi sürelerini dolduranlar diğer şartları 
haiz iseler derhal terfi ettirilirler. 

Bu şekildeki nasp düzeltilmesinden dolayı maaş farkı ödenmez. 

Har~b okullarım 2 yıllık öğrenim süresinde bitirecek öğrencilerin rütbe naspları 

GEÇİCİ MADDE 20. — Harb okullarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mer'i olan 
statüye tabi olarak 2 yıllık öğrenim süresinde mezun olanlar hakkında 35 nci madde (a) fıkrası 
hükümleri uygulanmaz. Bunlar harb okullarından mezun oldukları yılın 30 Ağustos'unda asteğ
men nasb olunurlar. 

Halen komptrolörlük hizmetinde istihdam edilen fakülte mezunu subaylara verilen kıdem 

GEÇİCİ MADDE 21. — Silâhlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde kilit personel olarak 
çalıştırılmak üzere Millî Savunma Bakanlığınca Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesinde okutulan ve bu fakülteleri başarı ile 
bitiren ve halen Silâhlı Kuvvetlerde istihdam olunan subaylara iki yıl kıdem verilir. Bu kıdemler
den ötürü maaş farkı ödenmez. 

28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararından istifade edemiyenler 

GEÇİCİ MADDE 22. — 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiği 
tarihte fakülte veya yüksek okulların 3 ncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle 
bir senelik kıdem hakkından istifade edemiyerek Harb Okulu emsâlUerinden bir yıl geri kalmış 
üniversite veya yüksek okul mezunu subayların naspları bir yıl ileriye götürülür. Bu nasp düzeltme
sinden dolayı maaş farkı verilmez. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

/ - Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği 

MADDE 208. —• 7163 sayılı Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince Enstitüde tahsillerini başarı ile bitiren asker kişilere Enstitüde geçir
dikleri müddetten dolayı kıdem verilemez. 

/ / - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 209. — Bu kanunda geçen yönetmelikler en geç 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe ko
nulur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 

III - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 210. — Aşağıda yazılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri ile çeşitli kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri, 
b) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı Kanun, 
e) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
e) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî Hâkim ve Savcılar hakkındaki Kanunun bu kanuna 

muhalif olan hükümleri, 
f) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Kanunun bu kanuna muhalif hükümleri, 
g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
h) 18 Mayıs 1929 gün ve 1455 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
i) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
j) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
k) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Nakil ve Tâyin Kanunu, 
1) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanunu ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hü

kümleri, 
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Kanun, 
n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Kanım ile ek ve tadilleri. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

/. — Orta - Doğu Âmme Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceğİ 

MADDE 206. — 7163 sayılı Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince Enstitüde öğrenim yapan asker kişilere kıdem verilmez. 

II. — Uzman çavuşlarla uzman jandarmaların aylıkları 

MADDE 207. — 3 Mart 1954 tarih ve 6320, 24 Haziran 1965 tarih ve 635 sayılı kanunlara tabi 
uzman çavuşlar ile uzman jandarma çavuşlarının aylıkları da bu kanunda yazılı esaslara göre ödenir. 
Bunların hizmet yıllarına ait gösterge rakamları ek - 6 sayılı cetvelde belirtilir. 

777. — Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 208. — Bu kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 

IV. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 209. — Aşağıda yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile çeşitli kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Kanun ve ek ve değişiklikleri, 
b) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı Kanun, 
c) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Kanun ek ve değişiklikleri, 
d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri, 
e) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı askerî hakim ve savcılar hakkındaki Kanunun bu Kanuna 'mu

halif olan hükümleri, 
f) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Kanunun bu kanuna muhalif hükümleri, 
g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri, 
h) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri, 
i) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri, 
j) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri, 
k) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Nakil ve Tâyin Kanunu, 
1) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanunu ile ek ve tadillerinin bu Kanuna aykırı 

hükümleri, 
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Kanun, 
n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
o) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Kanunun 6 nci maddesi ve 1108 sayılı Maaş Kanununa mü-

zeyyel 27 Mart 1930 gün ve 1574 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 3969 sayılı Kanunla değişik 3 ncü 
maddesinin bu Kanuna aykırı hükümleri, 

ö) 9 . 7 . 1927 gün ve 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanunu ile ek 
ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri. 

p) 4 . 1 . 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3 ncü madde
sinin (b) fıkrasının 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri, 
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IV - Yürürlük 

MADDE 21.1. — Bu kanunun kıta tazminatına dair hükümleri kanunun yayımını takibeden ay 
başından itibaren, 

Diğer malî hükümleri kanunun yayımını takibeden malî yıl başından itibaren, 
Malî hükümler dışındaki hükümleri, kanunun yayımını takibeden Eylül ayının 1 nei günü yü

rürlüğe girer. 

V - Uygulama 

MADDE 212. — Bu kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

EK - 4 SAYILI CETVEL 

Tazminat miktarı (Bu kanunda tarif edilen 
Rütbeler albay maaşının yüzdesi) 

Albay % 20 
Yarbay % 18 
Binbaşı % 16 
Yüzbaşı % 14 
Üsteğmen % J2 
Teğmen - Asteğmen % 10 
Astsubaylar % 3-0 
Uzman Jandarma Çavuş - Uzman Çavuş % 6 
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r) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 9 . 7 . 1963 tarih ve 266 sayılı kanunla değişik 
geçici 84 ncü maddesi. 

IV. — Yürürlük 

MADDE 210. —• Bu kanun hükümleri 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

V. — Uygulama 

MADDE 211. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 212 nci madde, 211 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

- M *mm »• 
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Subayların Rütbelerini,Rütbelerine ait normal bekleme süreler 
kademelerini ve yaş hadlerini gösterir çizelge 
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EK- 4 SAYILI CETVEL 

Tazminat miktarı 168 noi 
madde de tarif edilen al-

HUTBELER 
Albay 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen - Asteğmen ' 
Astsubay Kd. Bşçvş. 
Astsubay Bşçvş* 
Astsubay Kd. Üstçvş. - Üstçvş. 
Astsubay Kd, Çvş. - Çvş. 
Uzman Jandarma çavuş - uzman çavuş 
Uzatmalı onbaşı ve uzatmalı er 

bay maaş 
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EK - 5 SAYILI CETVEL 

KIT'A TAZMİNATI VERİLECEK GOTERAL VE AMİRALLER VE MİKTARLARI 

Tazminat m i k t a r ı 168 n o i 
madde de t a r i f e d i l e n a l -

MAKAM ^ _ ^ _ _ _ ^. bay maaş ın ın 

a . Genelkurmay Başkan ı fc 65 

b» Kuvvet Komutan l a r ı , oandaıtna Genel Komutanı $ 50 

o« Ordu Komutan l a r ı , Genelkurmay I I n c i 

Başkanı ve Karada , Den izde , Havada 

e ş i d i komutan la r 

d» Kolordu K o m u t a n l a r ı , Donanma Komutan-

l a n , Bakan l ık M ü s t e ş a r ı , M i l i / Oüven-

l i k Kurulu Genel S e k r e t e r i , Deniz Saha 

K o m u t a n l a r ı , Hava Kuvvet i K o m u t a n l a r ı , 

Menzi l Komutanlar ı ve Karada, Den izde , 

Havada e ş i d i k o m u t a n l a r . 

e . Tümen Komutanlar ı ve Karada , Den izde , 

Havada e ş i d i Komutanlar 

f. Tugay Komutanlar ı ve Karada, Den izde , 

Havada e ş i d i Komutanlar 

'/' 40 

$ 32 

# 28 

# 24 





Uzman Çavuşlar la Uzman Jandarma Çavuşlar ı i l e i l g i l i 
207 nci maddeye a i t Çizelge 
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