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kuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/367; Cum
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2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Hacettepe Üniver

sitesinin kuruluş Kanununun kabulü münase
betiyle iki Cumhuriyet Senatosu Üyesinin ba
sına yaptıkları açıklamaya temasla, bu 'beya
natın teşriî (meclislerin tasarruflarına gölge dü
şürücü mahiyette ciduğunu ifade ve gerçeklere j 
uy.mnan dedikodulara dayanılarak bu şekilde j 
konuşmanın yerinde olımadığrm bildirdi. j 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Kıbrıs konusuna \ 
değinerek, milletlerarası koşulların ve anlayışın j 
bizden yana olduğu bu zamanda Hükümetin : 

uyanık bulunmasını istedi. 
Urfa Üyesi İbrahim Eteni KarakapTcı; Su

riye'de kamulaştırılan Türk vatandaşlarına ait 
mentkul ve gayrimenkul 'emval ve emlâk bedel
lerine dair ihtilâfın biran evvel halledilımesi j 
gerektiğini ve alâkalıların 'bundan büyük za
rarlara uğradıklarını ve ıstıraplar içinde bu
lunduklarını belirtti. 

Türk SiOâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun maddeleri üzerindeki görüşmelere devanı 
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'olundu ve Komisyona geri verilen maddelerin 
gelmesine in'tizaren bu konudaki görüşmelerin 
•bugün saat 16 ya bırakılması kabul edildi. 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere tasarının, havale edildiği komis
yonlardan üçer üye seçilmek suretiyle bir Ge
çici Komisyon kurulması hakkında İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm önergesi okundu, kabul 
olundu. 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci .maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 16 da toplanılmak üzere Birleşime saat 
13,15 te ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Fikret Turhangil Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 



C. Senatosu 

İKİNCİ OTURUM 
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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, -
Cumhuriyet S'enatoyu Tabiî Üyesi Mehmet Öz
gün eş'in, 18 . 7 . 1967 tarihli 87 nci Birleşimde 
Papa VI ncı Pol'ün memleketimizi ziyareti 
dolayısiyle yaptığı gündem dışı 'konuşmaya 
cevap verdi. 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğret'nıen 
okullarının birleştiri'ımesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı görüşüldü. Tasarının birinci maddesi 
açık oya sunuldu. 

Raporlar 
1. — Kalkınma Plânının uygulanması esas

larınla dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan ımetni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu, raporu (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
y ın : 988') 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Ki rai lığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat ' ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay-
Laııınıaısınm uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan ımetni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dıis-

Türlk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunaı-
nun Komisyondan gelen maddeleri üzerinde gö
rülmelere 'devam olundu. 

Çoğunluk kalmadığından 21 Temmuz 1967 
Cuma günü saat 10,30 da • toplanılmak üzere 
Birleşene saat 20,05 te son verildi. 

I Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Fikret Turhangil Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

KÂĞITLAR 

leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/308; Cuınıhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı: 986) 

3. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut ' ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür An
laşması» nm onaylanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kahul 'olunan ımetni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve T anut ma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı: 985) 

)>e« 
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BİBİNCİ OTURUM 

Açılma sa^ti : 10,38 

BAŞKAN — Sa^kanvckili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadık Artukmag (Yongat) Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 92 nei birlerimi acıyorum. 

DEMECLEE VE SÖYLEVLER 

1. —• İzmir Üyesi İzzet Birana; Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşmasında bahis konusu ettiği Hacettepe Üniver
sitesinin kuruluşu ile ilgili beyanatı hususunda 
hataya düştüğüne dair demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Biran d yeni
den teşekkül eden bir üniversite yönünden söz is
temişlerdir. Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Yüce Heyetin dünkü oturumun
da Sayın Ertuğ'un yaptığı konuşma üzerinde bâ
zı tamamlayıcı mâruzâtta bulunmayı lüzumlu gür
düm. 

Hep bildiğiniz gibi, Hacettepe Üniversitesin 
kuran Kanun Yüce Meclisin tasarruflarının btv 
tün İcaplarına riayetle usulüne uygun olarak te
kemmül etmiş ve günümüzün şartları ile memle 
kete faydalı olduğuna inanılan belli müessese hü
viyetiyle kuruluşu kanunlaşmıştır. 

Bahse konu mesele Parlâmento dışında disip
line aykırı bir hazırlama unsurunun dosyada ınev-
cudolduğu şeklinde sonradan basında aksini bul
muştur, Gerçi Yüce Meclisin bütün tasarı ve tek
lifler üzerindeki mutlak tasarrufu ve türlü or
ganlarının kontrol gücü, aslında dış etkenler'n 
kanunların şekli üzerinde müessir olabilecekleri 
gibi bir ihtimali kuvvetle bertaraf eden muhkem 
teminattır. Fakat usule uymıyan bir davramşır 
kıymetler sistemimizde en yüksek kademeyi işgal 
eden bir müessesemizden gelmiş bulunması ihti
mali ve bu vesileyle yüksek kültür müesseseleri
miz mensuplarından yadırgadığımız bir üslûpla 
karşılıklı yapılmış beyanlar memleket vicdanını 
ve hepimizi elerinden üzmüş ve rencide etmiştir. 

Arkadaşlarım; buhranı, İnsanda bütün mâ
nevi değerlerin kaynağı olan ve yaradılışı
na bağlı bulunan insan hassasivetinin zedelenme

sinden doğar. Meşruiyete gölge düşüren cebrî yol
lardan elde edilmiş bir netice ideal olmaktan çı
kar, aksine moral hastalıkların ve düşmanlıkların 
kaynağı olur. Genel sarsıntılar kaynaklarını bu
ralardan alırlar. İşte halkın hükümranlık yetki
sini kendi elinde tutmak istemesi, yani demokra
si politikasının hassas olması, yani âmme vicdanı 
ile daima ahenksizliğe düşmesi yanında ve aynı 
zamanda kuvvetli ve müessir olmasına duyduğu 
ihtiyaçtandır. Bu sistemin mecburi durağı ahlâ-
kiliktir. Bu sebeple bütün âmme müesseselerinde 
sorumluluk yükünü tesadüfen sırtlarında taşıyan
ların bilgili ve faziletli olmaları ve şahıslarında 
ulvileşmiş bulunmaları şarttır. Millet olarak var 
olmak ve birlikte yürüyebilmek için tamamiyle 
itibari kıymetler olan emniyet ve itimat müessese
lerini Cumhuriyetimizde daima canlı tutmaya ve 
ancak bu yollar huzurun şartı olan hayati denge
ci kurmaya ve korumaya muktedir • olabiliriz ve 
mecburuz. 

Arkadaşlarım, kıymetli zamanlarınızı almaya 
beni sevk etmiş olan konu daha önce Senato Mil
lî Eğitim Komisyonunda bir özel görüşme mev
zun esasen yapılmış ve varılan bilgilerin ve muk-
tezalarm sorumlu ve yetkili makam tarafından 
umumi efkâra açıklanmasını sağlamak için de 
akabinde tarafımızdan bir sözlü seru önergesi ve
rilmiş bulunmaktadır. Böylece, konunun vuzuha 
kavuşturularak umumi efkârın ve hepimizin tat
min edileceği kanaatiyle artık polemiklere bir ni
hayet verilmesini temenni eder, hepinizi saygı 
ile selâmlar, böyle ce sözlerimi bitirmiş olurum, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, gündem dı
şı bir konuşma yapan Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'-

j un beyanatı yanlış anladığını, kendisinin bahis 

İ konusu ettiği hususun Parlâmento dışı bir hareke
te muza] bulunduğuna dair demeci 
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BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın Ca
hit Okurer. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, dün bir gündem dışı konuşma 
yapan Sayın Elâzığ Senatörü Celâl Ertuğ, konuş
masının sonunda; bu iddianın Parlâmento tasar
ruflarına asla yaraşmıyacağı şeklinde ileri atıl
masını esefle karşılıyorum, demiştir. Bu esefle 
karşıladığını ifade ettiği iddiayı ortaya atanlar
dan bir tanesi olarak, bu gündem dışı konuşma
daki esefle karşılama üzerinde, reddederek dur
mak istiyorum. 

Ben ve bâzı diğer Millî Eğitim Komisyonu 
üyeleri Hacettepe ile ilgili olan mevzu üzerinde 
katiyen kanunun buralardaki müzakeresi sırasın
da bir şey söylemiş değildir. Ne komisyonda, ne 
Umumi Heyette bu mevzu ortaya atılmamıştır. 

^üııkii bu mevzu 'le bu. müessesenin kurulmasını 
biribirinden ayırmıştır. Esasen üzerinde iddiada 
bulunulan hâdise, kanunun komisyonlarda veya
hut Umumi Heyetteki müzakeresi ile ilgili deği1-
dir. Henüz kanun Meclise sevk edilmeden Mili: 
Eğitim Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Rektör
lüğü arasında vâki olan bir hâdisedir. Ankara 
Üniversitesinin dosyasındaki evrak ile, Millî Eği
tim Bakanlığının dosyasındaki evrakın biribirin
den ayrı oluşu üzerindedir. Bu itibarla mevzu 
Millî Eğitim Komisyonunda bir özel görüşme ko
nusu. olarak ele alınmış ve gereken dikkat çekil
miştir. Bunun için ilgili makamların dikkati çe
kildiğinden dolayı bu makamların gereğini yapa
bilmeleri için beklemekteyiz. Bir müddet bekledik
ten sonra eğer gereği yapılmazsa c zaman mesele
ler üzerinde bu davranış bakımından, tekrar du
rulacaktır. Hürmetlerimle. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GGNUL KÜİIÜLA SUNUŞLARI 

1. — Afganistan Parlâmentosundan bir heye
tin memleketimizi ziyarete davetinin Müşterek 
Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne dair 
Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın 
C.enel Kurula 4 tane sunuşu vardır efendim, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Afganistan Parlâmentosundan bir heyetin 

ziyaret maksadı ile memleketimize davet olunma
sının uygun olacağı yolundaki Müşterek Başkan
lık Divanı mütalâasının Meclislerin Genel Kurul
larının tasvibine sunulması, 19 . 7 . 1967 tarihli 
Müşterek Başkanlık Divanı toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Afganistan Parlâmento Heyeti
nin Türkiye'ye daveti hususunu yüksek tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. —• Türkiye - Pakistan Parlâmentolararası 
dostluk grupu kurulvıası yolunda müteşebbis he
yetçe vâki müracaatın Müşterek Başkanlık Di
vanınca uygun bıdunduğu hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN —• TezKereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Türkiye - Pakistan Parlâmentolararası Dost

luk Grupu kurulması yolunda Müteşebbis Heye
tince vâki müracaatin kabule şayan görüldüğü 
yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütalâası
nın Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine su
nulması; Müşterek Başkanlık Divanının 19.7.1967 
tarihli toplantısında karar altına alınmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Pakistan dostluk grupu kurul
ması hususunu yüksek tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. —• Macar Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi 
Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
bir heyetin Macaristan'ı ziyarete davetinin kabu
lünün uygun bulunduğuna dair Müşterek Baş
kanlık Divanı mütalâası hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN —• Tezekreyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Macar Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş

kanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
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dur, tasvibe ihtiyaç gösterir. Bugün Birleşik 
Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
NATO bağları ile ittifak içindedir. Bugün Se
nato veya Amerikan Temsilciler Meclisinde 
Türk - Amerikan Dodstluk Grupunun olmayışı 
bir prosedür hatasıdır veya ihmalidir. Mevzuu-
bahis kanuna göre bizim burada bir dostluk 
grupu kurmamız için hangi Devletle dostluk 
kuracak isek o Devletle mütekabiliyet esasını ko
rumak için daha evvel bu dostluk grupunun ku
rulması şart koşul duğu için, müşterek Başkanlık 
Divanı böyle bir imkânın halen Türkiye'de mev-
cudolmadığını tesbit etmiştir. Bu kararın menfi 
yolda oluşu dolayısiyle, yani ikmal edilecek 
Türk - Amerikan dostluğunun Amerika'da teşek
külüne değin demektir bu. Teşekkülüne kadar 
kurulamaz, demektir. Kanundaki sarih ifade ve 
mâna budur. Müşterek Başkanlık Divanı bir ha
taya düşerek böyle bir dostluk grupu sanki Türki
ye'de kurulamazmış gibi karar vermiş ve bunu 
Meclislerin tasvibine sunmuştur. Hatalıdır. Çok 
büyük hata içindedir Müşterek Başkanlık Divanı. 
Biz Amerikan hayranı da değiliz, körü körüne 
Amerikan düşmanı da değiliz ve Türk Parlâmen
tosu bu düşünce içinde olmalıdır, diyorum şah
san. Bu itibarla muhterem Başkanın meseleyi 
arz ettiğim zaviyede tekrar tetkik etmek üzere, 
Başkanlık Divanında tekrar görüşmek üzere 
sunuşu geri almasını, Senatonun naçiz bir üyesi 
olarak, arz ve teklif ediyorum. Saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Amerikan Senato ve Temsilciler 
Meclisinde böyle dostluk grupları kurulması te
amülü bulunmamaktadır. Sayın Kılıç'in beya
nını oylarınıza arz edeceğim. 

Tekrar meselenin Birleşik Divanda görüşül
mesi hususunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, sunulmamıştır. 

5. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile üköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları oylan
ma sonucu (Millet Meclisi 1/89 Cumhuriyet 
Senatosu 1/753) (S. Sayısı : 980) (1) 

heyeti Macaristan'ı ziyaret nıaksadijde vâki da
vetine icabet olunmasının muvafık görüldüğü yo
lundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütalâasının 
Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine sunul
ması; Müşterek Başkanlık Divanının 19.7.1967 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Macaristan Halk Cumhuriyeti
ne Parlâmento heyetimizin gitmesi hususunu yük
sek tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Türk - Amerikan Dostluk Grupu kurul
masını istihdaf eden isteğin, Amerikan Senatosu 
ve Temsilciler Meclisinde böyle bir Dostluk Gru
pu kurıdvıadığından talebin tervicedilmemesi yo
lundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütaiâaLîiıa 
dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Türk - Amerikan Dostluk Grupu kurulması 

maksadına matuf talebin, Amaerikan Senatosu ve 
Temsilciler Meclisinde böyle bir dostluk grupu 
kurulmamış bulunduğundan talebin tervicedilme
mesi yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı müta
lâasının Meclislerin Genel Kurullarının tasvibi
ne sunulması; Müşterek Başkanlık Divanının 
19 . 7 . 1967 tarihli toplantısında kararlaştırılmış
tır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Amerikan Senatosu ve Temsil
ciler Meclisinde dostluk grupları teşekkül etme
mesi sebebiyle, Türkiye Parlâmento dostluk gru
punun teşekkül etmemesine mütedair olan Müş
terek Başkanlık Divanı kararını yüksek tasviple
rinize arz ediyorum. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, mühim olduğunu zannettiğim bir ko
nuda şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Diğer iki tezkereyi okuduk, Pakistan'la bir 
dostluk grupu kurulması hakkındadır. Doğru-

(1) 980 S. Sayılı tasarının görüşmeleri 
20 . 7 . 1967 tarihli 91 nci Birleşim tvtanağın-
dadır. 
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BAŞKAN — Geçen Birleşimde 6234 sayılı 

Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının bir

leştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının bi-

1. — Kalkınma Plânının uygulanması esasla
rına dair kanun tasarısnın Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) (1) 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
«Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına da

ir kanun tasarısı» Stnato Bütçe ve Plân Komis
yonunda görüşülüp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Kanun tasarısının taşıdığı öneme binaen ge
len kâğıtlardan gündeme alınmasını, üzerinden 
48 saat geçmesini beklemeden, gündemde bulu
nan bütün işlere takdimen, öncelikle ve ivedi
likle devamlı olarak görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk 

BAŞKAN — Takrir hakkında Sayın Gündo-
ğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, sözlerime baş
lamadan evvel bir hususu belirtmeme müsaadenizi 
istirham ediyorum. Elimizde bulunan İçtüzük 
ve bunun dayandığı kanunlar, Yasama Meclis
lerinde kanunların ne suretle müzakere edilip 
kanunlaşacağı hakkında çok sarih hükümleri ta
şımaktadır. Hepinizin malûmudur ki, bu tüzük
lerde Yasama Meclislerinde kanunların müza
keresi usulleri ve kanunlaşması prosedürü haki
katen büyük tecrübelerin eseri ve mahsulüdür. 

Derhal mevzua girmek için şunu ifade ede
yim ki, bizim İçtüzüğümüz bir kanunun iki defa 
görüşülmesini emretmiştir. En ağırından başla-

(1) 988 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so-
nundadır. 

rinci maddenin açık oylama sonucunu arz edi
yorum : 

Açık oylamaya 122 sayın üye katılmış, 107 
kabul, 14 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun ne za
man dağıtıldığından birçoklarınızın, birçokları
mızın; birçoklarımızın derken ben kendimi kay
dediyorum, haberimiz dahi yoktur. Nasıl dağı
tılıyor o usul de belli değil. Bir gardrop gözü 
vesaire lâfı geçiyor. Bunları her zaman kontrol 
etmenin imkânı yok. Bir kimsenin her zaman 
gardrop gözünde kanun tasarılarından hangisi
nin mevcudolduğunu bütün gün beklese yetiş
mesine imkân yoktur, çünkü bu tasarının bası
lıp da gardrop gözüne konulduğu saatin belli ol-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

mak üzere, İçtüzüğümüzde kanunların müzakere
si usulüne değinen konuşmama en ağırından baş
lamak üzere gidiyorum. Fakat bendenizin Sena
toda üyeliğim henüz 3 seneyi yeni doldurdu. 
Bundan evvel Senatoda bulunan arkadaşlarıma 
sordum, hiç iki defa kanun müzakeresi usulüne 
başvurdunuz mu, dedim. Hayır, dediler, hatır
lamıyoruz.. Neden? Neden dolayı bu kanunun 
bu maddesinin uygulanmadığının yine sebeple
rini vâkıf kişilere sordum, onlar da bir türlü 
bir izahta bulunmadılar. 

Onu bırakalım, bir kanunun müzakeresi usu
lünü kapsıyan İçtüzük maddeleri, bilhassa 70 nci 
madde; kanunun gündeme alınması hususunu 
birtakım usul ve şartlara bağlamış ve hiçbir su
ret ve veçhile bu usul ve şartın değişmesini, şa
yet çok esaslı mübrem ve öne alınmadığı tak
dirde daha doğrusu gündeme alınmadığı tak-

. dirde Türk Devleti için, Türk Milleti için za
rar tevlidedecek bir kanun mevzuubahsolduğu 

j takdirde usulün değişebileceğini ifade ediyor ve 
j diyor ki; bir kanun tasarısı basıldığından ancak 

48 saat sonra gündeme alınır. 48 saat sonra 
gündeme alınmasını meneden ve bunu değişti-

ı ren ve bunu başka türlü tefsire müsait kılan 
İ başka hiçbir madde yok. Eğer emir buyurursa-

nız bu 70 nci maddeyi okuyayım. Bu 70 nci 
maddede, kanunları mutlaka basıldıkları ve da
ha doğrusu dağıtıldıkları tarihten itibaren 48 
saat zarfında, 48 saat geçtikten sonra gündeme 
alınmasını âmir bulunmaktadır. 
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madiği besbellidir. Binaenaleyh, ne maksat ve 
sebeple 48 saat geçmeden bu kanunun gündeme 
alınmasını ister Sayın Başbakan Yardımcısı, an
lamak çok güçtür. 

Bu kanunun gündeme 48 saat geçmeden alın
masını istemenin hiçbir mucip sebebi olmadığı
nı arz etmek isterdim burada Fakat eğer Sayın 
Başkan müsaade ederse bundan sonra ivedilik, 
öncelik meseleleri konuşulacaksa o zaman bu es-
'babı muoibeyi zikredeyim. Yok önceliği, ivedi
liği de istiyorsa, zannım o ki, kanun tasarısın
da daha doğrusu komisyon raporunda böyle bir 
kayıt var, o da var; öyle ise müsaade edin o 
hususta da birtakım hususları arz etmeme mü
saadenizi istirham edeceğim. 

Sayın Başkanımdan soruyorum. Bu dairenin 
niçin kurulduğu dahi yazılı değildir. Kalkınma 
Plânının uygulanmasında özel ihtisas ve kabili
yeti gerektiren... Bunlar nelerdir, neler değildir? 
Artık bunların hepsinin takdiri Sayın Bakan
lar Kuruluna aidolacaktır. 

Şimdi, meseleyi Anayasa açısından ve kanun
lar açısından incelediğimiz için bu maddeye bir
denbire sıçramış oluyorum. Maddeden kasdım 
maddedeki espriye. Bu kanunun nasıl bir yetki 
kanunu olduğuna, nasıl bir yetki devri istediği
ne ve nasıl Anayasanın buna müsaidolmadığı 
bir delil daha verebilmek için 5 nci ve 129 ncu 
maddeleri anlattım. 5 nci maddede yetkinin dev
redil emiyeceğini anlattım. 129 ncu maddede özel 
kanun dedim. Şimdi bakınız buna geçiyorum. 
Bu da Anayasa muvacehesinde, kanunlar muva
cehesinde nasıl çelişik bir durumdur, onu anla
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu, 
Tarım, Ulaştırma, Bayındırlık, Ticaret, Sanayi, 
Maliye bakanlıklarının müsteşarlarını, muavin
lerini, daire başkanlarını, hepsini hiçbir kıdem, 
kıdem meslek, kıdem müktesep, maaş derecesi
ne bakmaksızın alacak, yerine başkalarını koya
rak bir daire vücude getirecek. Şimdi, acaba bu 
mümkün müdür? Anayasa, muvacehesinde müm
kün müdür? Kanunu Anayasa açısından inceli
yorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım; işte bu kanu
nun 7 nci maddesini teşkil eden şu işte, müste
şarlara,, müdürlere ait, bilmem özel ihtisas ve
saire vesaireden bahsederek kurulacak dairenin, ' 

kurulmasına yetki veremiyeceğinize dair, Bakan
lar Kuruluna böylesine bir daire kurmak için 
yetki veremiyeceğinize dair size bir Anayasa 
Mahkemesi kararı ibraz etmek istiyorum. Daha 
doğrusu ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

8 Haziran 1966 Çarşamba günü çıkmış Resmî 
Gazete, sayısı 12317. Burada bir Anayasa Mah
kemesi kararı vardır. Buradan başlamış sonuna 
kadar gelmiş bir kararla doldurulmuştur. Ana
yasa Mahkemesi kararı bu okuduğum yetki ka
nunundaki bu 7 nci maddenin tedvin edilemi-
yeceğini, kanunlaştırılamıyacağını bırakalım, Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile kanunlaştırıla
mıyacağını bizzat Anayasaya aykırı düşeceğini 
kapsıyor bu Anayasa Mahkemesi kararı. Çünkü, 
Anayasanın bir 112 nci maddesi var. Anayasanın 
112 ve 117 nci maddelerinde bakınız ne yazıyor. 

İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yö
netim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
İdare kuruluş ve gıörevleriyle bir bütündür ve 
kanunla düzenlenir. Bu 112 nci madde. 

117 nci madde; Devletin ve diğer kamu tü
zel kişilerinin 'genel idare esaslarına göre yürüt
mekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği aslî ve sürekli ıgörevler, memur
lar eliyle görülür. 112 nci maddedeki hizmet
ler memurlar eliyle görülüyor. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri aylık 
ve ödevleri ve diğer özlük işleri kanunla düzen
lenir. Kanunla düzenlenir.. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; bakınız bu iki 
madde idarenin bütünlüğüne dair 112 nci mad
denin ve kamu hizmetlerinin memurlar eliyle 
görüleceğine dair 117 nci maddenin sarahati 
ortadadır. O da açık ve seçik. Memurların yü
kümlülükleri, maaşları, kıdemleri ve sair eleri 
kanunla düzenlenir denmektedir. Demek ki, 
Türkiye Cumhuriyetinde -bir kimseyi kamu hiz
meti görmek için memur olarak aldığınız tak
dirde Devlet bünyesi içine onun durumunu ka
nunla şu 112 ve 117 nci maddelere uygun ola
rak düzenliyeeeksiniz. O adamın durumu. O 
adam derken, adama taallûk etmez bu. Kamu 
hizmeti gören kişi, kimse, memur. Onu kanunla 
bu .görevi görmeye mecbur edeceksiniz ve gö
rürken de onun tabi olacağı statüyü kanunla 

' tâvin edeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? İşte 
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biz de kalkmışız bu Anayasanın 112, 117 nci 
maddelerine uyarak geçen sene, ıgene böyle bir 
Temmuz ayında, gene bir füze suretiyle 657 sa
yılı Devlet Personel Kanunu namı altında bir 
kanun ısdar etmişiz, çıkarmışız. 

Bu Devlet Personeli 'hakkındaki 657 sayılı 
Kanunun birinci maddesi işte 112, 117 nci mad
delerdeki Anayasa emirlerini yerine getirmek 
üzere düzenlenmiştir. Fakat, bu maddeyi dü
zenlerken biz, açıkça söylüyorum, üniversite 
mensuplarının malî hükümler dışında bir 
tâbirle Üniversite mensuplarına «bir anlam
da malî hükümler dışında buna bağlamı
şız. Bunun üzerine kalkılmış Anayasa Mahke
mesine gidilmiş. Anayasa Mahkemesi, meseleyi 
tutmuş ariz ve amik, - eski tâlbiriyle - derinleme
sine ve genişlemesine iyice tetkik etmiş, burada 
şu 8 Haziran 1968 tarihli gazetedeki hüküm 
vermiş. Demiş k i : Size bunu okumak ister
dim. Hakikaten, keşke biraz daha az acısam za
mana okusam. Ama arkadaşlarım, bu kanuna 
oy vermeden lütfen siz okuyun. Söyledikleri
min burada yazılı olduğu belli. 

Bu Anayasa Mahkemesi kararı diyor k i ; 
«siz 112 ve 117 nci maddelere göre Dovlet gö
revlerini gördüreceğiniz memurlara öyle dile
diğiniz gibi, dilediğiniz zaman, dilediğiniz yer
de, dilediğiniz derecede, kıdemine bakmadan, 
maaşına bakmadan, yaşma bakmadan kullana
mazsınız. Kıdem, maaş, liyakat, bunlar Devlet 
hizmeti gören, kamu hizmeti gören memurların 
öylesine haklarıdır ki, bunlar memurların şah
sına öyle sıkı surette bağlı olarak verilmiştir ki, 
bunları değiştirici tasarruflarınız Anayasaya 
aykırı olur demiştir bu karar ve çok uzun uzun 
yazılmış. Anayasanın istihdaf ettiği gayeyi çi
zen kanun yani 657 sayılı Kanun, asgari hak ve 
garantinin bizzat kanunla verilmesi mânasına 
gelir, yoksa Devlet Personel Dairesi ve sair ma
kamların takdirine ve ihtiyarına göre tanınmak 
mânasına alınamaz. 

Derece, sınıf içinde görevin önem ve sorum
luluğun artışı ile ayarlı yükselme adımıdır. Bu
nu gerektiren hizmetler için tek dereceli sınıf
lar tesis edilir. Sınıf tüzüklerinde, aylıklar, hiz
metin Devlet için taşıdığı değer, varsa hizmet 
riski, değişik hizmet şartları, sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi için gereken özel şartlar 
hesaba katılarak diğer ^hizmetlerin Devlet için 

taşıdığı değerlerle orantılı olarak her derece ve 
kademe için gösterilen rakamları belirtilir. Bun
lar asla ve kata -Bakanlar Kurulu kararnamesi 
ve saire ile düzenlenemez. Kadrolarla ilgili 
'bu bilgilerden başka bu kadrolarda çalışacak 
personelde aranması lüzumlu görülecek tahsil, 
yaş ve -benzeri niteliklerin yer alması gerektiği 
şüphesizdir. Devlet Personel Kanununda bakı
nız ne diyor? Daha mühim mesele. Şüphesiz 
yasama organının sınırları belli edilen kanun
larda yürütme organına düzenleme görevi vere
bilmesi konuusrıda doktrinde bâzı hallerde caiz 
-görülmüş hususlar vardır. Bununla beraber ka
nun koyucu belli konuların bir kanunla düzen
lenmesi görevinin Anayasa ile tahsisan verilmiş 
olması hallerine kadar uzatılması mümkün gö
rülmemektedir. Zira bu hallerde kanun koyu
cunun ıbir kanun hükmü ile kendisine verilmiş 
olan düzenleme görevini idareye devretmesi hem 
görevi veren Anayasa hükmüne, hem de 
Anayasanın 5 nci maddesindeki yasama yet
kisinin devrolunamıyacağma dair olan kura
lına aykırılık teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, saatlerden beri siz
lere izah etmek istediğim bir husus, Anayasanın 
bize verdiği yasama yetkisinin icra organına 
clevredilemiyeceğine dair saatlerden 'beri söy
lediğim sözle;' Anayasa. Mahkemesi tarafından 
şu kararda dile getirilmiştir. Siz katiyen Hü
kümete Anayasanın emrettiği Personel Kanunu 
dışında memurlar üzerinde tasarruf yetkisi ve
remezisiniz demiş; Anayasa Mahkemesi 5 nci 
maddeye aykırıdır demiş açıkça. Binaenaleyh, 
bu 7 nci maddede gözüktüğü gibi, efendim, biz 
müsteşarı da, müsteşar muavini de, müdürü de, 
müdür muavinimi de, şunu da, bunu da atarız. 
Yerine yeni çıkmış bir delikanlıyı getiririz. Ya
hut şu adamımızı getiririz, veya şurada beledi
ye seçimini kaybetmiş adamımızı getiririz.. Ha
yır, hayır getiremezsiniz. Böyle bir daire kura
mazsınız. Kuramazsınız, çünkü, Devlet dairesin
de çalışmaya memur ettiğiniz insanım statüsünü 
kanunla tâyin etmeye, kanunla sağlam bir hale 
getirmeye, heylkelleştirmeye mecbursunuz. Ne
den? Çünlkü, 112 ve 117 nci maddeler bunu 
âmirdir. İşte Anayaısa Mahkemesi kararı. Açık
ça söylüyor. Bakınız ne diyor? «Görüldüğü gibi 
burada kanun koyucunun genel yasama yetkisi
ne dâhil bir kanunun düzenlenmesi bahis koınu-
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su olmayıp, belli konulanda kanunla düzenlen
mesi hakkında bir Anayasa emrimin yerine ge
tirilmesi durumu mevcut bulunmaktadır. Bu 
kanuna tâlbi kurumlan-da sınıflar dışında memur
luk kadroları ilıdais edilemez. 

İşte arkadaşlarım, çok uzun bir karar, lütfen 
rey vermeden evvel tetkik buyurunuz. Yalnız 
5 nci maddeye, 129 ncu maddedeki özel kanun çı
karıma mecburiyetine, değil, 112 nci ve 117 nci 
maddeyle de çelişik durumdadır, bu kanun. Bi-
ra;z evvel okuduğum müsteşar, müsteşar muavin
lerini, ve sair Devlet dairelerinin müdürlerini, 
memurlarını alıp oraya, dereceye, kıdeme, maaşa 
ve yaşa ve Devlet Personel Kanunu ile iktisabe-
dilmiş halklarla bakılmaksızın bir daire kurmak 
mümkün değildir. Binaenaleyh bu kanunun Ana
yasa ile münasebeti buradan da belli oluyor. Da
ha var, onu da arz etmek isterim. Çok iyi bir te
sadüfle Saıym Ferid Melen buradalar, bundan bü
yük bir -memnuniyet duyduğumu ifade etmek is
terim. Çünkü bu kanunun yine Anayasa Hukuku
muz muvacehesinde eleştirımesini yapıyorum, ne 
ifade ettiğini anlatmak için başka bir maddeden 
de hareket edeceğim. Anayasanın 61 nci maddesi, 
vergilerin alınmasına dairdir, vergi hususunu 
düzenliyeın bir maddedir, bildiğiniz gibi. Şu an
da gündeme alınmasını mı konuşuyoruz, öncelik
le görüşülmesini mi konuşuyoruz aynı zamanda. 
ivedilik taleibi de var mı aynı zamanda; bu üç ay
rı müessesenin bizim 'kanaatimizce ihlâli karşısın
da tutumumuzu belirtmek işitiyoruz, eğer yalnız 
(gündeme alınması hususunda konuşuyorsak, yal
nız gündeme alınmasının mahzurları üzerinde 
duracağım ve esbabı mucibesiıni belirteceğim, yok 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini de istiyen bir 
takrir ise, o hususta da görüşlerimi bildireceğim. 
Başkandan soruyorum; hakkımın ya mahfuz tu
tulmasını yahut şimdi kullanmama müsaade et
mesini... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, takrir sarih; 
gel eıı kâğıtlardan gündeme alınması hususu ev
veli â öngörülüyor. Bahsettiğiniz 70 nci maddenin 
son fıkrası bu imkânı genel kurallara tanımış
tır. 

İki; gündeme aldıktan sonra diğer işlere ter
cihen öncelikle görüşülmesi isteniyor, ondan son
ra da ivedilik hususu talelbedilmektedİr, takrir bu 
üc hususu da muhtevidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyle 
ise her üç hususa değinmeme müsaade buyurul-
masmı rica ediyorum. 

Şimdi, 48 saat geçmeden bir kanunun günde
me alınmasını isteme talebi İçtüzüğümüzün 70 nci 
maddesine tüm olarak aykırıdır. Kaldı ki, bu is
tem hiçbir esbabı mucibeye de bağlı değildir. Çün
kü biraz sonra arz edeceğim gibi, gündeme alın
masını istedikleri kanun öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesi icabeden bir kanun değildir. Çünkü, 
hu kanun aslında İkinci Beş Yıllık Plânını tatbi
ki, uygulanması ıııaksadiyle meclislere Hükümet 
tarafından sevk edilmiştir. Bu kanun kemisyon-
landa maalesef İkinci Beş Yıllık Plânın tatbiki 
kanunu olmaktan çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin yasama, yürütme organları üzerinde 
çek geniş değişiklikler yapmayı kapsıyan, adeta 
Türkiye Cumhuriyetinin yasama ve yürütme or
ganlarını değiştiren, adeta Türkiye Cumhuriyeti
nin yasama ve yürütme sistemini bozan daimî 
bir kanun haline gelmiştir. Yalnız İkinci Beş Yıl
lık Plâmn uygulanmasına matuf bir kanun olmak
tan çıkmış... (Takrir aleyhinde mi, konuşuyor!. 
Sesleri) 

BAŞKAN 
efendim. 

Takrir aleyhinde konuşuyorlar 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Türki
ye'de cereyan edecek ve her hususa tatbik edile
cek bir kanun haline gelmiştir. Bu itibarla ka
nunun gündeme alınması... (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Kanunun önemine işaret ediyor
lar, bu bakımdan gelen kâğıtlardan gündeme alı
namaz, öncelik tanınamaz, ivedilikle görüşülemez, 
il'adesmde bulunuvorlar, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla^ — Kanu
nun gündeme alınması ve hele öncelikle görüşül
mesi için Türkiye hudutları içinde, Türk Milleti
ne aidolmak üzere her hangi bir esaslı sebep mev
cut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir.kanunun önce
lik1] e görüşülmesi için nelerin lâzımolduğuna dair 
elimizdeki Tüzük gayet açık maddeleri ihtiva et
mektedir. Bu Tüzüğün 45 nci maddesi, öncelikle 
bir kanunun görüşülmesi için hangi şartların ta
hakkukunu emrediyor, onu huzurunuzda okumak 
suretiyle izah edeceğim. 

«Hükümet veya Komisyon tarafından yazılı 
ve gerekçeli bir istek üzerine Cumhuriyet Senato-

338 



C. Senatosu B : 92 21 . 7 . 1967 O : 1 

su uygun görünse bir tasan veya teklifin diğer 
işlerden önce görüşülmesine karar verebilir. Bir 
tasarı veya teklif Cumhuriyet Senatosuna sunu
lurken veya birinci görüşmesinden evvel Hükü
met veya teklif sahibi yahut ilgili Komisyon ive
dilik kararı verilmesini istiyebilir. Bir tasarı ve
ya teklifin yalnız bir defa görüşülmesiyle yeti-
milımeısi için Cumhuriyet Senatosunun kabul ede
ceği esaslı bir selbe<bolmadıkça ivedilik kararı ve
rilemez.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelen tezkereyi oku
dunuz, bu tezkerede bu kanunun öncelik ve ive-
'diliMe görüşülmesini gerekli kılacak esaslı bir se
bebe Tasladınız mı duydunuz mu? Bu kanunun 
mahiyelti hakkımda 3 - 5 kelime ile izahat verdi
ğim takdirde bu kanunun öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini ica.bettirecek hielbir sebebin bulun
madığını derhal anlamak mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun İkinci Beş 
Yıllık Plânın uygulanması kanunu değildir. Bu 
kanun sizlerden, kanun vâzıı olan meclisleriden, 
kanun yapmaya yetkili olan meclislerden bir yet
ki alarak yeni bir kanun vâzıı doğurmaya matuf 
bir kanundur. Yani meclisler yerine bir tek kişi
nin kanun yapmasına müsaade etmesini istiyen 
'bir kanundur. Bunun önceliği, ivediliği neresin
dedir, anlamak mümkün değildir. Esaslı sebep 
şöyle dursun esaslı selbeplerle doludur, çünkü bu 
kanunun öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini ica-
'bettireceik... Ne verilen takrirde bir gerekçe gös
terilmiştir, ne de biraz evvel arz ettiğim gibi ka
nun vâzımın vazifesi kanun yapmaktır, kanun 
vâzıı yaratmak değildir, prensibinden hareket 
ederseniz, bu kanunun öncelikle ve ivedilikle gö-
ırüşülmesine müsaade etmiyeceğinize kanaat ge-
ıtiririm. 

ıSevgili arkadaşlarım, ne oluyoruz bu Temmuz 
-ayında; sıeaklann tesiriyle mi her gün çok esaslı 
ıbir kanun üzerinde ekspresi de geçtik, füze sür
atiyle çalışmak... Çalışmaktan kaçınmıyoruz, fakat 
kanunun niteliğine vâkıf olmadan bir parlöman-
terin vicdan huzura ile kanunu anlamasına im
kân bırakılmadan, reyini kullanırken bir kanuna 
ne için bu reyinin kırmızı veya beyaz veya yeşil 
olduğunu anlamasına imkân bırakmadan bu Tem
muz aylarında sanki bir ispazmoza tutulmuş gibi 
harıl harıl çalışıyoruz. Bütün arzumuz, emelimiz 
ideniz kenarlarında, kenarı bahirde safa etmekse 
eğer, bu kanunlar onlardan çok daiha ehemmiyet
lidir. ('Grürüiltülıer) Eğer, şayet başka bir sebep 

yoksa niçin acele ediyorsunuz, niçin normal pro
sedürü tafcibeitmiyorsunuz, niçin öncelik ve ivedi
liğe-sebep göstermeden, niçin-kanun mahiyetine 
aşina olmadan, agâh olmadan, buradan kanunları 
süratle çıkarmaya çalışıyorsunuz? (Gürültüler) 
Biz bundan omlbeş gün evvel burada İş Kanunu
nu konuştuk. Senato azim değişiklikler yapmıştı, 
hiç acele etmiyordu, ısrar ediyordu bu kanunun 
öyle çıkmasında., işçi aleyhinde çıkmasında, veya 
çailışanlar.... 

BAŞKAN — Sayın Güınıdoğan, lütfen takrir 
üzerinde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
orada hiç acele edilmiyordu. Ama burada bir ki
şiye, kıralların dahi hayatları boyunca yaşamadık
ları iktidarı almak için bir kanunun ivedilikle 
görüşülmesine neden müsaade edeceğiz? Ne zoru
muz var, ne var Türkiye de? İşlemiyen Hükümet 
mi var? İşlemiyen Devlet mi var? Memurlar fena 
mı, hırsız mı, rüşvet mi alıyorlar, Devletin para
sını mı çalıyorlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sözünüzü kes
mek meciburiyeltinde bırakmayın, takrirle ilgili 
konuşun, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
'binaenaleyh, bu takrirde... 

BAŞKAN — Kabul edilmemesini mi istiyor
sunuz, efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 
efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Evet mi, kabul edilmesini mi is
tiyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım müsaade buyuran... 

BAŞKAN — Ama esasta konuşun çok rica 
ederim. (Gürültüler) 

Bir dakikanızı rica edeceğim, efendim, müda
hale etmeyin... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ke-
nar-ı bahre gitmek istiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
müddeiumumi iken çek az kimse gönderdim ora
ya, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Askerî Perso
nel Kanunu duruyor. Üzerinde şiddetle münaka
şa ettiğimiz kanun duruyor. Bu kanun daha az 
ehemımiyetlendi. Askerî Personel Kanununun bu 
Mecliste görüşülmesi için hassasiyetle burada ar
kadaşlarım birçok bilgileri, birçok aydınlatıcı ma-
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lûmatı bize sundular. Hakikaten ben bu hususta 
konuşan arkadaşlarıma, hangi partiden olursa ol
sun, son derece müteşekkirim. Diyebilirim ki, ilk 
defa olarak bu Mecliste Askerî Personel Kanunu 
üzerinde cereyan eden müzakereler kadar ağır, 
güzel müzakere olmadı. Niçin Askerî Personel 
Kanununa takaddüm ediyor bu kanun? 45 nci ve 
46 neı maddede bu Tüzüğün yazdığı gibi esaslı 
bir sebep irae edilmedikçe, gösterilmedikçe ve o 
sebebe biz kaani olmadıkça bu kanunum ne gün
deme •alınmasına, ne öncelikle konuşulmasına, ne 
ivedilikle konuşulmasına asla ve kafa razı olma
dığımızı arz ederim. Bunu kamunun zatına karşı 
olduğumdan çok, Yüksek Heyetinizin bu kanuna 
vukufunuzu ve vereceğiniz reylerin ona göre ve 
vicdanınızın sesi olarak verilmesini temin maksa
dına matuf olarak bu mücadeleyi yapmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, ço
ğunluk baiskısı altında kalmıyacağınıza emim olu
yorum. Esaslı sebebi olımıyan, Askerî Personel 
Kanunu gibi daha mühim olduğuna kaani oldu
ğum bir kanunu bir kenara iterek, biraz evvel an
lattığım gibi kamun vâzıınm bir başka kanun vâ-
zıı yaratmasına meydan vermeyiniz. Tarih önün
de sizden istirham ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devlet Bakanının verdiği takrir 
aleyhinde Sayın Gündoğan konuştular. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Aleyhte ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, aleyhte bir kişiye söz ve
rilir, biliyorsunuz. (Gürültüler) Söylediler efen
dim, Sayın Genel Kurul hâkimdir, biliyor kararı
nı efendim, Sayın Gündoğan da aynı fikri ifade 
ettiler. 

Takriri oylarınıza arz edeceğim : 
Kalkınma Plânı uygulaması esaslarına dair 

kanun tasarısının gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Askerî Personel 
Kanununa tekaddümen mi görüşülecek, efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, pek taibiî. 
Kalbul et.nıiyenler... Gündeme alınması kabul 

edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 

arz edeceğim. 
HAYDAR TUNGKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın Balkan kaça kaç kabul edildi. 
BAŞKAN — 32 ve 41 ile kabul edildi. 
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HAYDAR TüNÇKANAT (Taibiî Üye) — 
O halde ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Efendim, usulüne göre bir ha
reket yapabilirsiniz. Usule uygun olsun, ç.oîk rica 
edeceğim. (Gürültüler) 

Efendim, biz sayıyoruz, kaç üye geldiğini tes-
bit ettik burada; 94 üye vardır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — usulsüzlük yapı
lıyor, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, oylamaya geçi
yoruz, müteselsil oy!araradır, rica ederim efendim, 
çok istirham ederim, hepiniz kıymetli arkadaşla
rımı zsmız, senelerden beri bu tatbikatı görüyor
sunuz. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
^divoımm. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabili edilmişfir. 

KomUycm raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
arzu edenler... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Askerî 
Personel Kanunundan önce mi görüşülecek; 

BAŞKAN — Takrir sarih, her şeye öncelikle 
görüşülecek, takdiri oyladık, efendim. 

Hükümet?... Komisyon?... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
A*ıUrî Personel kanunu tasarısının her şeye tak-
dUıen görüşübnesi gerekmektedir. 

SADİ K O r A Ş (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
T ^ ; V kanun tcsar:;!i görüşülürken üç madde ha-
Uıde... 

BAŞKAN — BU dakika efendim, takriri oku
yorum. 

(D?vV- Bakanı Seyfi Öztürk un önergesi tek-
„,;,r okundu.1) 

Z"'rHNİ BETİL ,'Takat) — Efendim, usul hak
kında mâ^u^atım var. 

BAŞKAN —• Peki efendim., bu vurun. 
ZİHNİ BETİL fTcikat) — Muhterem arka-

d°sla"im, önerge 4 konuda istekte bulunmakta
dır: 

1. Gelen kâğıtlardan gündeme alınması, 
2. Öncelikle görüşülmesi, 
3. İvedilikle görüşülmesi, 
4 mcü husus, gelen kâğıttan gündeme alındığı 

öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırıldığı 
takdirde müteselsil olarak görüşülmesinin yapılma
sı kteullcıı dördüncü husus şu: Bu tasarı hitiril-
m ek siz :u başkaca hiçbir işin görüşülmemesi... 
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Muhterem ..arkadaşlarım, bu önergeden cince 
göırarrülmdkte olan tasarı Türk Silâhlı Kuvvetler 
Personel kanunu tasarısıdır. O tasarıda Yüce 
Meclis öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararını 
almıştı. Niçin öncelik ve ivedilikle gülüşülme ka
ran aknn olmama rağmen bu cm erere oylandığı 
takdirde bu tasarı görüşülebilir? Çünkü anlatılı
yor ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda sadece iki husus kararlaştırılmıştır. Önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususu kararlaştırıl
mıştır. Ne kararlaştırılmamış? O tasarının görü
şülmesi bitirilmefcsizin başka hieıbir iş görüşülme 
ıraesi kararla ştırılmaımıştır. Binaenaleyh, 4 neü 
husus vardır ve görülüyor ki. bu kanun Türk Si-
laihlı Kuvvetleri Personel Kanunu gibi mühim bir 
kanunun bütün maddelerinin görüşülmesi bitmiş 
.sadece kcımisvon tarafından geri alman 5, 6 mad
desi görüşülüp bitirilmesi sıras-nda ele almıyor. 
Binaenaleyh, bir dördüncü talebi de ihtiva etmek
tedir, önerge, Sayın Başkanın bu taleibi de Yük
sek Cumhuriyet Senatosunun. oyuna sunması lâ
zımdır. Muamele usul yönünden eksiktir, bu hu
susu belirtmek için sö:z aldım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Tüık Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanun tasarısı veto edilen bir 
kanundur. Meclisimizde bir defa görüsülme.si ge
rekmektedir. nün demde idi. önce1 ilk kararı alın
madı. Ancak alınan kararın takririni okuyorum: 
«Bu tasarının tatilden önce kanuni asm a;smı temin 
etmek üzere tümünün müzakeresini, kısım kısım 
oylanmasını, değiştirge önergelerinin tasarının tü
münün müzakeresi bitinceye kadar verilmesini 
ve önerge verilen maddeler için müstakil müzake
re acılın diğer maddeler içimde bulunduğu fasıl 
ile birlikte oylanmasını arz ve teklif ederiz.» 

S'kVtıtı Kuvvetler Personel Kanunu müzakere
sine dair verilmiş takrir bundan ibarettir. Kaldı j 
ki, veto edilmiş bir kanun olması hasebiyle önce
lik ve ivedilik kararı ittihaz edilmemiştir. 

Konrisvon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarımıza arz edeceğim; okunmasını 
kahul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Oıkunmaıması kararlaştırılmıştır. 

Kanunum tümü üzerinde görüşmek istiyen Sa
yın üye?.. Sayın Gündoğan. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Usul hakkındaki 
mâruzâtıma cevap lütfetmediniz Sayın Başkan. ; 

BAŞKAN — Ettim efendim, takriri okudum. 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Şayet bu teklif 
gibi bir teklif gelirse ve denirse ki, öncelik ve 
ivedilikle.. 

BAŞKAN — Öncelik kararı alınmışsa gün
demdedir, yok dedim, efendim, Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanunu hakkında yok, dedim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) —£onra Sayın Baş
kanım, şimdi görüşülmesi kararlaştırılmış olan 
tasarı için... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan gelecek misimiz. 
efendim, görüşecek misiniz? Grup adına mı, şahıs 
adına mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına, 

BAŞKAN —• Buyurun, efendim. 

Sayın B etil'in arzu ettiği bir hususa da cevap 
vereyim. Şimdi vukuf keshedelbildim. Diyorlar ki, 
bunun arasında da öncelik gelirse ne yapılacak? 
Genel Kurul hâkimdir. Genel Kurula arz edilir 
70 nci maddede sarahat var. Genel Kurul önce
liği kendisi takdir eder. Eğer Genel Kurul oyunu 
izhar etmeseydi biz pek taibiî gündemimizde mev
cut Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanununun müzake
resine devam edecektik. 

Cevap verdim tahmin ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Vermediniz efen
dim. Tasarının görüşülmesine devamla, bitmeksi-
zin başka iş gürüşülmezdi. Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun ivedilikle görüşülmesi
ni teklif ettiğim zaman.... 

BAŞKAN — Genel Kurul hâkimdir diyorum 
efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Usul hak
kında görüşmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kürsüde grup adına görüşüyor
lar Sayın Kaplan. 

Buyurun rica ederim, davet ettik. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstnnlbu.l) —'Sayın Ba:skan, çdk'muhterem 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri arkadaşla mm •; 
sözlerime 'başlamadan evvel 'bu kanunun gün
deme ahııması, öncelik ve ivedillikle görüşül
mesi hususunda takilbedillem usuKiın haıkilkatem' 
Türk yasama meclis'erinin haklarına ıaçık bir 
taarruz teşkil ettiğine taim 'bir inanç 've tam hür 
kanaat içinde olduğumu 'belirtmek ist cifim Çün
kü, açıkça ve seçikçe şu hususları 'belirtmek ve 
tarih önünde tescil ettirmek •'isterim ki, öncelik 
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ve ivedilik ve her şeye takdimen görüşülmedi is
tenilen bu 'kanun, hiçbir suret ve veçhile önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi gereken bir kanun 
niteliğinde değildir, sayın arkadaşlarım. 

Çok müteessirim ki, henüz matbaadan çıkıp 
mürekkebi dahi kurumıyan bu' kanun tasarısı, 
daha doğrusu bu raporun, öyleme geliyor ki, 
birçok sayın Senato üyesinin malûmatı dışında, 
birçok -sayın Senato üyesinin Ib ilgisi idışıradadır. 
Çünkü, ta'kilbettiğilmiz bu t-aısan 'dalha "dain öğlen 
zamanı matbaada idi. Ne çalbuik hu tasarı mat
baadan çıktı, ne çaibük arkadaşlarılnıa dağıt ildi. 
Ne çabuk arkadaşlarım bu tasarının 10 larca 
kanunu ihtiva eden birçok yeni usûller getiren. 
yepyeni bir Hükümet şeklini Anayasaya rağ
men hâkim kılmak isteyen, bir otoritarizm kur
mak isteyen, bir unvansız dikkatörlük kurmak 
isteyen bu kanuna agâh olmadıkları için, nasıl 
müteessirim, sizi bütün samimiyetimle temin ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun, öncelik 
ve ivedilikle, gündeme şöyle alınması, böyle alın
ması şövle dursun, ele alınmaması lâzımgelen bir 
kanundur. Çünkü, bu kanun Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının yasama yetkisini, yine yasama 
yetkisi elinden alarak yürütme görevi ile.., 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Gündoğan okudunuz mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi siz bakansınız. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Hayır, su
al sordum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bana 
burada sual sorarsanız cevap veririm, ama bu 
sefer Başkan müdahale eder. O sebeple. Yoksa 
size cevap veririm. Aslında ele alınmaması gere
ken bir kanundur. Çünkü bu kanun Yasama 
Meclisinin elindeki yasama yetkisini başka bir 
organa, yetkisi olmayan, Anayasaca yalnız yürüt
me görevi ile görevlendirilmiş, icra organına Ya
sama Meclisinin kanun yapma yetkisini vermek 
kasdını ve amacını güden bir kanundur. Bu se
beple ele alınmaması lâzımgelen bir kanundur. 
Bu kanun Türk Anayasa sirtemini şiddetle sure
ti katiyeti e en ufak bir tereddüde mahal bırak-
mrvacak derecede ihlâl eder mahiyette bir ka
nundur. Bu kanun Dünyada emsali, misali e°k 
az bulunan bir kanundur. Bu kanun vasadı simiz 

devirde, Beşinci Cumhuriyetde fevkalâde salâhi
yetlerle mücehhez, De Gaulle'ün dahi yetkilerini 
aşan yetkilerle bugün Türkiye'de icrayı Hükü
met eden Başbakanı tek başına selâhiyetli kılma
yı kasdeden ve ona kanun yapma yetkisini veren 
bir kanundur. O bakımdan ele alınmaması gere
ken bir kanundur, değil gündeme alınması, ele 
alınmaması gereken bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa bu kanun. 
mazur görsün beni Hükümet, bir maksadı mah
sus ile getirilmiş, fakat komisyonlarda hangi tesir
le olacak bilmiyorum, Hükümetin getirdiği şekil
den, mahiyetden, nitelikten uzaklaştırılarak, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın uygulamasına 
mahsus bir kanun olmaktan çıkmış, Türkiye'de 
'bundan böyle ekonomik, sosyal ve 'kültürel alan
da ne yapılacaksa ancak bu kanunla düzenlen
mek, bu kanunla amel edilmek gibi bir hukukî 
durumu ortaya koyma haline dönüştürülmüş, öy
lesine bu hale büründürülmüş, İkinci Beş Yıllık 
Plânın uygulaması kanunundan çıkmış, yepyeni 
bir kanun haline gelmiş. Ama diyeceksiniz iti; 
•«Ee canım ne diyorsunuz, kanun gelemez mi?» 
Gelir, fakat gelirken nüfus kâğıdını ibraz eden 
bu kanun yani, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 129 nen maddesidir benim anam babam 
deyip de, nüfus kâğıdında anasını babasını böyle 
yazdırıp da sonradan komisyonlarda dayandığı. 
çıktığı, doğduğu, tenTellüdettiği, sulbünden hâsıl 
olduğu maddenin dışında hükümler getirmiş 
olursa, o takdirde ben bu tarizi yapmakta ken
dimi haklı görürüm. Çünkü, işte misali: Hükü
met tasarısı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
uygulanmasına dair kanun tasarısı olarak usulü 
veçhile tetkik edilmek üzere Meclislere sunul
muş, fakat en son şeklinde şu 'başlığı almış: 
«Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına da
ir Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu Raporu» Kalkınma Plânının 
uygulanması esaslarına dair kanun olmuş bir 
kere. İkinci Beş Yıllık Plânın uygulanmasına 
dair kanun olmaktan çıkmış, yani nüfus kâğı
dında ana baba adını değiştirmiş. Diyelim ki, 
eh, mümkündür. Peki bu kanun geldiği zaman 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
na mahsus hükümleri ihtiva edeceği iddiası ile 

I getirilmiştir. Ama hemen, hemen, belir
te vim ki kanun maalesef İkinci Bes Yıllık Kal-
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kınma Plânı uygulanması için değil, işte şura
daki 14 ncü maddede yazılı olduğu gibi, da'imilik 
vasfı da iktisabetmiş, bir kere daha hüviyetinde 
'bir değişiklik olmuştur. 

Ne diyor 14- ncü madde; «"Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.» Demekki, farzımu
hal bu kanun bugün -oylarınızla kabul edilirse 
veya değişiklik yapılıp, Millet Meclisine gidip 
orada katîleşirse, yayımlandığı tarihten sonra 
m er'i olacak. Öyle ise, bu kanunun hükümleri
ni biz bugünden itibaren uygulamaya veya uy
gulanan bu kanundan dolayı Türk vatandaşı 
olarak hu kanundan müteessir olacaksak, veya 
müstefidolacaksak, mütenainı olacaksak ona mâ
ruz kalacağız. Demek ki,'kanunun 'bir defa ced
dinde, gelişinde ve ondan sonra dönüşünde böy
le bir çarpıklık açık olarak göze çarpıyor. Bu 
bir kandırmacadır denebilir, gayet kolaylıkla. 
İkinci Beş Yıllık Plânın uygulaması için kanun 
getirdik der ama Hükümet, sonra buraya dönü
şünde bunun kolay kolay farkına varılamıya-
cağı kanısına, varabilir, mümkündür. Ama so
ruyorum size, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının uygulanması için getirilen bu kanun dai
mî bir kanun İmline getirilirse, İkinci Boş Yıllık 
Plânın uygulama dönemi daha henüz başlama
dığı bugün nasıl olup da tatbik edilecektir? Na
sıl olacak da bu kanun İkinci Beş Yıllık Plân 
dönemine başlamadığımız zaman tatbik edile
cektir? Bunun izahı mümkün değildir. O zaman 
şöyle olacaktır. Bu bütün plânlara şâmil bir ka
nundur. Bu olur mu, olmaz mı onun da müna
kaşasını yaparız ama hiç unutulmaması gereken 
bir nokta vardır. Bu kanun Hükümet tarafın
dan İkinci Beş Yıllık Plânın uygulanması mak-
sadiyle getirilmiştir. O itibarla bu hale dönüş-
mesindeki garabeti, niyet farklılığını veya bunu 
bu hale getiren sebebin ne olduğunu öğrenme
den bu kanuna rey vereceğiz. Buna canım ya
nar. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜE-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Me rak etmeyin, te
nevvür ettireceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, hu kanunla sizden ne iste
niyor? Onu bir, iki cümle ile ifade etmek iste
rim. Bu kanunla sizden yetkinizin, yasama yet
kinizin icra organına devredilmesi isteniyor. 
Yani sizin arlık bundan böyle bu kanunun içi

ne aldığı mevzularda kanun yapmanı eliniz
den almıyor. Yetkiniz elinizden almıyor. Sizin 
yerinize kanun yapmaya yetkili bir organ do
ğurmanız, yetkili bir organ yaratmanız isteni
yor. ıSizden yalnız bu şekilde Anayasanın de
ğil, kanaatimizce millî hâkimiyetin dahi ihlâli 
isteniyor. Çünkü millî hâkimiyetin, eski tâbiri 
ile, tecelligâhı, yeni tâbiri ile cisimlendiği şekil
lendiği yer ve millî hâkimiyetin kullanıldığı yer, 
yasama organlarıdır. Çünkü bu kanun yasama 
yetkisinin icra organına devrini istiyen bir ka
nun olması hasebiyledir ki; sizin yetkinize mü-
tearızdır, sizin yetkinizi elinizden almaya yö
nelmiş bir kanundur. Üstelik yalnız o değil. Yal
nız sizden yeni 'bir kanun vâzıı yaratmanız de
ğil, millî hâkimiyetin dahi ihlâlim istiyen bir 
kanundur. Şurası ile bunları anlatacağım ve 
ispat edeceğim : Şimdi bu kanunu tetkik etmiş 
olursanız göreceksiniz ki, kalkınma maksadiyle 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde malî, ik
tisadi, idari ve hattâ kazai sahada birtakım ta
sarruflarda bulunmak, birtakım emredici veya 
nehyedici hükümler koyarak; malî, idari, ikti
sadi sahalarda yeni bir düzene girme amacını 
güdüyor bu kanun. Şimdi demek ki, Türkiye'de 
idari, malî, iktisadi, kazai ve diğer sahalarda 
yeni bir düzen kurmak amacını hedef tutan bir 
kanunla karşı karşıyayız. Bunu sen mi söylü
yorsun diye sorabilirsiniz? Hayır lütfen açınız 
kanun tasarısını, dikkat buyurunuz bir madde
sinde, malî, idari, iktisadi ve diğer safhalarda 
hattâ kazai sahalarda birtakım yenli düzenle
meler, birtakım yeni 'hukukî kaideler, birtakım 
yeni statüler yapılması, yaratılması öngörülü
yor. Şimdi diyeceksiniz ki, peki bir Hükümet 
bu sahalarda 'birtakım düzenlemeler, yeni statü
ler meydana getirmek, hukukî kaideler yarat
mak istemez mi, istiyemez mi? 'Salâhiyeti yok 
mu? Vardır. Yerden göğe kadar salâhiyeti var. 
Nerededir salâhiyeti? Bir hususta, bir sahada 
veya bütün sahalarda hukukî nizamları değiş
tirmek istiyen mevzu kanunları, mer'i kanunları 
değiştirmek istiyen yeni kanun tasarısı getirmek 

sahasında ancak Hükümetin salâhiyeti vardır. Hü
kümet kanun yapamaz. Kanun koymamızı ister. 
Anayasanın maddeleri acıktır. Tamam. Diye
ceksiniz İki, peki Gündoğan, şimdi Hükümet işte 
bu bizim kanun koymamızı istiyen bir hareket 
içinde değil mi? Hayır, hayır, hayır, sureta, gö
rünüşte sanki bütün sahalarda yeni hukukî kaî-
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deler koymak istiyen bir niyetle 'geliyor karşı
nıza Hükümet. Ama bu, görünüşte böyledir. As
lında bizden bu kanunla istediği sahalarda ken
disine kanun yapma yetkisini •vermemizi istiyor. 
Demiyor ki bize, şu şu idari, malî iktisadi saha
larda ben şu kanun teklifi ile huzurunuza gel
dim. Bunu lütfedin kabul edin de bu sahaları 
yeniden düzenliyeyim. Hayır. Ben bütün idari, 
ikazai, iktisadi sahalarda, kanun niteliğinde, ka
nun kuvvetinde, kanun hükmünde, kanunlar 
yapmak istiyorum, bana yetki veriniz diyor. Za
ten kanunun da mâruf adı yetki kanunudur. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Grup 
adına mı konuşuyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dik
kat ederseniz, dışarda bu kanuna, uygulama ka
nunu değil, yetki kanunu diyorlar. Halk der
hal işin iç yüzünü -çabuk anlar, bir kanunun üze
rindeki ismine değil, ama maksadı, eskilerin ha
tmisi dedikleri yani içte saklanan niyetinin ne 
olduğunu anlar ve ona ismini yapıştırır. Hiç 
kimse buna uygulama kanunu demiyor, dışar
da. Gazeteler de demiyor, ulema da demiyor, 
halk da demiyor. Yetki kanunu, yetki kanunu, 
yetki kanunu gidiyor. Ben alıştım, not alırken 
yetki kanunu falan diye not alıyorum. Bu ka
nun uygulama kanunu değil, yetki kanunudur. 
Ne demesi; yasama •Meclislerinin kanun yapma 
yetkilerinin icra organına; bütün Bakanlar Ku
ruluna da değil, biraz sonra geleceğim, yalnız 
Başbakana ve bir iki tane de, bir iki arkadaşı ile 
birlikte kuracakları bir küçücük heyete kanun 
yapma salâhiyetini vermemizi istiyor. Yani biz
den }retki devri istiyor arkadaşlarını. Yasama 
yetkimizin kendilerine devrini istiyor, bu ka
nun. Yani bizden bizim elimizde kendisini ka
nun vâzu mertebesine çıkarmak istiyen bir ka
nun istiyor. İşte bu kanunun bizim kanaatimiz
ce en olumsuz yönü ve Türkiye'de çok uzun mü
nakaşalara sebebolaeağma kaani olduğumuz 
yönü, yönlerinden bir tanesi, haşlıcası budur. 
Göreceksiniz sözlerimin doğruluğu ortaya çıka
cak. Şimdi herkes tatilde, yazarlar tatilde, bilim 
adamları, tatilde, üniversiteler tatilde, herkes 
şimdi işte bütün bir senenin yorgunluğunu çı
karmak için şurada burada tatilde. Kimse bu 
kanun hakkında yazı yazmak veya tetkiklerde 
bulunmak imkânına malik değil. Ama tatil bi
ter bitmez bu kanun üzerinde neler konuşulaca

ğını, neler yazılacağını inşallah sağ kalırsak -gö
receğiz. 

Şimdi pekâlâ bu kanun bizden yetki devri is
tiyor. Bizden teşriî vekâlet istiyor. Delegasyon 
rejislâtif dedikleri frenklerin onu istiyor. İspat 
edeceğim. Pekâlâ acaba Hükümetin böyle bir 
yetki devri istemesi böyle bir teşriî vekâlet ar
zusu izharı ve bu arzunun kanunlaşmasını isti
yen bu tasarı, bizim Anayasamız ve diğ'er ka
nunlarımız karşısında mümkün müdür, değil 
midir? O hususa bir göz atalım. Teşriî tevkil, 
bizim Anayasamız muvacehesinde mümkün mü 
değil mi o hususa bir göz atalım : Muhterem 
arkadaşlarım, çabucak söyliyeyim; bizim Ana
yasamızda, bugünkü Anayasamızda, teşriî tev
kile, yani yasama Meclislerinin kanun koyma 
yetkilerini, icra organına bir kanunla yetki 
vererek devretmesi usulü mevcut değildir, ka
bul edilmemiştir. Şiddetle reddedilmiş bir mü
essesedir. Bu yalnız bizim bugünkü Anayasa
mızda değil, 1924 Anayasamızda da bu böyledir 
ve teşriî vekâletin mümkün olmadığı hususun
da 1924 Anayasasına ve 1961 Anayasasında ke
sin maddeler vardır. Neden? Çünkü bu memle
ketin tarihinde teşriî tevkille hareket edilerek 
yasama organlarının yetkilerini başkalarına 
devrederek hareket edildiğinden çok çekilmiş
tir. Bilindiği gibi 1876 Anayasası, ondan sonra 
1908 Anayasasında bu teşriî vekâlet hususunda 
maddeler vardır. Hatırımda kaldığına göre ka
nun yetkisi «zati akdesi padişah» m dır diye 
maddeler vardır. Burada mukayeseli Anayasa 
kitapları var. Orada yazıyor. Fakat 1876 da bu 
salâhiyet gayet geniş iken 1908 de bu salâhiyet 
daraltılmıştır. Ancak Meclislerin toplanmadığı 
ahvalde, tatilde oldukları zamanlarda veya fev
kalâde bir ahvalde. Ama fevkalâde bir hal zu
hurunda padişah ile beraber vekillerin, o za
manki tâbiri ile «Nazırlar Heyetinin, Vükelâ
nın» kanun yapma yetkisi tanınmıştır. O da; 
Meclisler toplanır toplanmaz, yapılan kanunun 
yahut çıkarılan kararnamenin Meclise sunul
ması şartiyle. Onun için Türk Cemiyeti bu geç
miş acı tecrübelerden, 1924 Cumhuriyet Anaya
sasında ve 1961 Anayasasında da yasama yetki
sinin icra organına devrediiemiyeceğini açıkça 

j maddeleştirilmiştir. 1924 Anayasasının bu hu-
j sustaki maddesini okuyup vaktinizi aimıyaca-

ğım. Çünkü 1924 Anayasasının elbette kalktığı 
1 belli. Şimdi onun için bugün mer'i olan Anaya-
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şada bu hususta ne dendiğine dair, 'bu Imsıısıın 
nasıl tedvin edildiğini ve teşriî yetkinin, teşriî 
vekâletin, teşriî yetkinin devrinin mümkün ol
madığını ve teşriî vekâletin mümkün olmadığı
nı kapsıyan maddesine göz atmamızı zaruri gö
rüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 5 nci 
maddesi aynen şöyle diyor «yasama yetkisi T. 
B. M. M. nindir. Bu yetki devredilemez» ve he
men arkasından, altında bu maddenin gerekçesi 
var. Çok güzel bir lisanla kaleme alınmış ve 
denmiş ki, uzun sürecek okunması, denmiş ki ; 
dikkat buyurunuz efendiler, demiş, bundan son
ra gelecek Türkler, yasama organına mensubo-
lanlar veya bu milletin yurttaşı olanlar dikkat 
buyurunuz, demiş, biz demiş, yasama yetkisiyle 
mücehhez kıldığımız meclislerden başka hiçbir 
kimseye kanun koyma yetkisini vermedik, ver
miyoruz, vermiyeceğiz. Bunun, bu yetkinin de 
devredilemiyeceğini de koyuyorum, ikinci fık
ra olarak, yahut ikinci cümle olarak, bu da size 
büsbütün katiyetle, kanaatle bu maddeye inana-
sınız diye konulmuştur, diyor ve çok güzel bir 
şey söylüyor, diyor ki ; kanun koyma bir yetki
dir, bir salâhiyettir, ama icra bir görevdir diyor, 
vazifedir. Binaenaleyh, kanun koyma yetkisine 
sahibolan yasama meclislerinin yetkisiz olan gö
revle, bir görevle yürütme görevi ile mücehhez 
bir organa kanun niteliğinde tasarruf, konun 
niteliğinde tasarruflarda bulunma imkânını bah
şetmiyorum, diyor. Yetki, görev. Bu iki mef
humu güzel güzel belirtiyor. Ve diyor ki, onun 
için; yetkili bir uzvun 'görevli bir uzva kendi 
yetkisini devretmesi mümkün değildir, diyor ve 
bakınız, ama öyle şey olur mu? Belki, hazan 
hükümetlerin de böyle kanun gibi kanun kuv
vetinde, kanun gibi riayeti mecburi kaideler 
koyması mümkün 'olmaz mı, mümkün olmasın 
mı, buna ihtiyaç duyulmaz mı diye Anayasa 
Kanunumuzun müzakeresi sırasında bu husus
lar ortaya atılmış, tarihî bir takrir verilmiş, tak
riri veren Vecihi Tönük isimli bir şahıs, bakı
nız ne demiş takririnde, o nci madde müzakere 
edilirken yani teşriî yetkinin Millet Meclisine 
aidolduğu maddesi konuşulurken; Vecihi Tönük 
isimli bir Kurucu Meclis üyesi bir küçücük öner
ge takdim etmiş ve şöylesine bir durumun hâsıl 
olmasını istemiş; madde 5, demiş 'önergesinde 
Vecihi Tönük : «Yasama yetkisi T. B. M. M. 
nindir, bu yetki devredilemez.» Ancak esas ve 

ilkeleri belirtmek suretiyle belli konularda ve 
belli bir süre için Hükümete kanun hüküm ve 
kuvvetinde kararnameler çıkarmak yetkisi ve
rilebilir» diye bir önerge vermiştir Vecihi Tö
nük. Biraz evvel de arz ettiğim 'gibi, teşriî or
ganın yetkisini icraya devretmesi için bir açık 
kapı aramış bu önergesi ile. Fakat maalmemnu
niye, Anayasayı yapan Kurucu Meclisin muhte
rem üyeleri, bunun ne anlama geldiğini ve bu
nun bugün huzurunuza getirilen uygulama ka
nunu gibi bir kanun çıkarma yetkisini Meclis
lerden istiyen bir önerge olduğunu anlamış red
detmiştir. Ve madde biraz evvel arz ettiğim Ve
cihi 'Tönük'ün Hükümete kanun kuvvetinde 
kararnameler çıkarma yetkisi verilebilir, şek
lindeki önergesi reddedilerek Anayasanın be
şinci maddesi, biraz evvel okuduğum halele kal
mış, «yasama yetkisi T. B. M. M. nindir, bu yet
ki devredilemez.» işte arkadaşlarım, bu yetki
nin devredilcmiyeceğine dair kanun maddesi 
gayet açık ve seçik. Halbuki muhterem Hükü
met getirdiği kanunla, tetkik etmekte olduğu
muz kanunla, o kanunun 15 tane maddesinin 
belki ikisi yahut üçü müstesna her birisi ile her 
pahada yasama meclisimizin kanun yapma yet
kisini kendisine devretmemizi istiyor ve Bakan
lar Kurulu kararnamesi ile o sahalarda düzen
leyici role girmek istiyor. Yani biraz evvel oku
duğum Vecihi Tönük'ün ve biraz evvel arz et
tiğim 1876 Anayasasında dediğim şekilde icra 
organına kanun niteliğinde kararname çıkarma 
yetkisini bizden Hükümet istiyor bu kanunla, 
Okuyacağım kanunun maddelerini sırasiyle, her 
maddenin arkasında Hükümet bu hususta, yani 
icra heyeti, yani Bakanlar Kurulu bu hususta 
kararname isdar eder, Bakanlar Kurulu karar
nameler düzenler, kararname çıkarır. Bakanlar 
Kurulu, sonra o da biliyor bir tek bakan, Baş
bakan hazretleri bir güzelcecik büro kuruyor, 
birçok da paralar eline geçiriyor, birçok da ruh
sat imkânlarını eline geçiriyor, o paralarla o 
imkânlarla, o belge vermek almakla en büyük 
işveren Devletin bütün anahtarlarını, bütün 
malî ve diğer imkânlarını eline almakla Türki
ye'de, sözümün başında anlattığım 'gibi, Anaya
sanın tanzim ettiği yasama ve yürütme münase
betlerini yeni bir hale dönüştürüyor. İsterseniz 
sözümün doğruluğunu elbette kabul edersiniz, 
aksi sabit oluncaya kadar, ancak isterseniz. Ba
kın işte bu kanunun her maddesinde nasıl bir, 

— 34Ş — 
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bakınız ne kadar Bakanlar Kurulu kararnamesi 
var, bunları da 'aniatayım size, işte; Madde 
1 : «Bu transferler Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle» 1, 2, '3, dördüncü cümle. Yıllık prog
ramları Bakanlar Kurulu kararnamesi kabul et-
miyelim. Bunları sonra söyliyeyim. 

Madde 2 bend B : «Şunu, şunu, şunu yap
mak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle düzenle
nir.^ 

Madde 2, bend C : Bu fıkranın uygulanma
sındaki esaslar Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le düzenlenir. 

Madde 2, bend, 4; «İcabında 'kararnameler 
çıkarılarak alınır..» «Bakanlar Kurulu grekli 
tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak 
alır.» Başka bir tâbirle, Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi. 

Madde 2, bend (e) ; «Kararname çıkarmaya 
Balkanlar Kurulu yetkilidir.» 

Madde 3 (b) de yine «Bakanlar Kurulu ka-
raranamesiyle tesibit edilir.» Yani affedersiniz 
yürürlük maddesi, ki, artık onda kakları var 
galiba, Balkanlar Kurulu yürütür, ondan başka 
hiçbir yerde Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin geçmediğini görmediğimiz bir kanun pekiyi o 
maddeler nedir de Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile bu sahalarda düzenleyici hüküm 
konamaz, diyeceksiniz. O sabrınızı rica edece
ğim, onlar hepsi birer kanun mevzuu. Ekono
mik, sosyal, idari ve diğer Devlet hayatına 
ait sahalarda, kanunla düzenlenmesi emredi
len konulardır, Bakanlar Kurulu Kararname
siyle değil. Şimdi maddelerin veyahut mad
delerdeki Bakanlar Kurulu Kararnamesindeki 
konuların ne olduğuna geçmeden evvel size 
şunu arz etmek isterim; muhterem arkadaş
larım. Bizim Anayasa sistemimizde; Bakan
lar Kurulu Kararnamesiyle ne bir teşriî tel
kinle, yani yasama organının yetkisinin icraya 
devri suretiyle düzenleme, kanun koyma 
imkânı ve yetkisi vardır, ne de abilitasyon 
(Habilitation) dedikleri teşriî mezuniyet yolu 
ile. Bâzı sahaları kanun konusu olmaktan çı
kararak Bakanlar Kuruluna bırakmak sure
tiyle orada Bakanlar Kurulunun düzenle
yici faaliyette bulunmasına müsait bir re
jim yoktur, Anayasada. Büzde iki türlü teş
riî faaliyet vardır : Bir; kanun koyma; iki, 
tüzük yapma. Tüzük, nizamname yapma. 
Bunun dışında 98 nci maddede Reisicumhu

run nasıl kararname çıkaracağından ve bu
nun da Bakanlar Kurulu tarafından nasıl imza 
edileceğinden bakis vardır. Bunun dışında 
asla" bizde ne yasama yetkisinin devri su
retiyle, yani delagasyon rejizetif ile, ne abi-
litasyonla, ne de mezuniyet vermek suretiyle 
Bakanlar Kuruluna veya her hangi bir or
gana yasama yetkisi verilmediğini peşinen 
arz edeyim. Binaenalyh, evvelâ kanunda mev-
cudolmıyan bir müesseseyi ihya etmek is
temek ne Hükümetin, ne de bizim, hattâ hattâ 
bizim hakkımızdır? 

Çünkü kanun bize Anayasaya uyygun, 
Anayasa, bize kendisine uygun kanun yap
mayı emretmiştir. Biz dahi mezun değiliz, 
biz dahi bu yetkiyi veremeyiz, çünkü Ana
yasa bizim ne yapabileceğimizi ve nasıl kanun 
çıkarabileceğimizi, nereye kadar salâhiyet ve
rebileceğimizi tahdidetmiştir. O itibarla ev
vela, peşinen bu hukuk kaidesini 'hatırlata
yım. Başka memleketlerde böyle bir vaziyet 
yok mu, diyeceksiniz ? Çok müstesna 'bâzı ül
kelerde fevkalâde haller zuhurunda harb gibi, 
tuğyan ve tufan gibi, büyük zelzele gibi veya 
pek büyük ekonomik krizler gibi, 1930 
krizleri gibi hallerde bâzı memleketlerde icra 
organına bâzı sahalarda düzenleyici kanun yap
ma yetkisi tanınmıştır. Ama birçok kayıt Ve 
şartlara bağlanmak kaydiyle ve fevkalâde hal 
hudusuna bütün milletçe kaani olunduğu tak
dirde böylesine bir yetki devrine, böylesine bir 
yahut abllitasyona, teşriî mezuniyete imkân 
bırakılmıştır. Fransa'da üçüncü, dördüncü ve 
beşinci cumhuriyetlerde bu husus muhtelif şe
killer almış, meselâ üçüncü cumhuriyette var
ken, dördüncü cumhuriyette kaldırılmış, sureti 
katiyede kaldırılmış, ama beşinci cumhuriyette 
fevkalâde haller vardır düşüncesiyle, Kolomve 
De Lizi'de inzivade bulunan şimdiki Charles De 
Gaulle bir deklerasyon yaymlıyarak, ben mem
leketimi işte bu krizden kurtarmaya amadeyim, 
dedikten sonra 1958 de yapılan bir tadilâtla Ana
yasada, Reisicumhura, ordonant dedikleri karar
nameler çıkarma yetkisi verilmiştir, ama bu yet
kilerin de nasıl, hangi hudutlar içinde kalacağı, 
nasıl Meclise arz edileceğini, yani nereden gele
ceğini ve bunların ne kadar meri olacağını da 
o kanun gayet iyi kayıtlamıştır, öyleld 1958 de 
yine Meııdels Fraace isimli şahıs Fransa'da Baş
bakanlık ederken, bu şahıs 4 Ağustos 1954 tari-
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hinde kabul edilen malî istikrar, ekonomik 
inkişaf ve sosyal terakki programını yürütme 
Kanunu ile belli bir müddet için istirham 
ederim, dikkatinizi çekerim, çünkü daimî
dir bu kanun dedim, yürürlük maddesiyle 
belli; bir müddet için bâzı hususlarda kanunları 
tâdil eden kararname çıkarma yetkisi aldı. Ge
rek 1953, gerekse 1954 tarihli mezuniyet kanun
ları Hükümetin bu kararnamelerle Anayasaya 
veya Anayasa teamülü ile kanun sahası olarak 
kabul edilmiş hususlarda tanzimi faaliyette bu-
lunamıyaeağmı sarahatla derpiş ediyordu. De-
mekki, başka memleketlere de baktığımız zaman
da teşriî vekâlet veya teşriî mezuniyete dayana
rak icra organlarının kanun niteliğinde karar 
almaları veya kararname ısdar etmeleri ancak 
Anayasaya uygunluk veya oradan alman salâhi
yet ve mezuniyet ve mutlaka muayyen bir müd
detle mukayyet olmak kaydiyle verilebilen yet
kidir. Aksi takdirde teşriî mezuniyete imkân bı
rakılmış olur ki, bunu modern Anayasalar kabul 
etmemektedir. Çünkü, yasama yetkisinin millî 
hâkimiyete dayanan bir yetki olduğunu, millî 
hâkimiyetin ise millet tarafından seçilen millet
vekilleri veya senatörlerimizde olduğu gibi on
ların yasama yetkisi ile ancak taazzuv edebile
ceğini, uzuvlaşabileceğini, kanunlaşabileccğini 
kabul etmiştir. Yani millî hâkimiyet esasına 
bağladığı için Parlâmentarizm. yasamayı yetki 
olarak yalnız Meclislere bırakmıştır. O itibarla 
hiçbir memleket bu yetkilerin icra organ ma dev
rini kabul edecek bir maddeyi kendi hukuk 
dünyasında, kendi hukuk sisteminde benimse-
memiştir. Şimdi bu itibarla bizde açınız bakınız, 
Anayasa ve diğer kanunlara, iki türlü vaziyet 
var. Ya kanun çıkaracaksınız veyahutta tüzük 
çıkaracaksınız. Tüzüklerin de bildiğiniz gibi ka
nunların hükümlerinin bir izahnamesi olduğu, 
ama onların dahi Danıştay dediğimiz şimdi, ev
velce Devlet Şûrası denilen, Devlet Şûrasından 
geçirilmek kaydiyle meri olabilecekleri yazılıdır. 
Başkaca kanun tekniğine, kanun mevzuuna gi
ren bir hususiyetimiz yoktur. 

Şimdi bu itibarla bu kanunun aslında bir yet
ki devri kanunu, hiç değilse bir mezuniyet ka
nunu olduğunu böylece - birazkısada olsa bence 
kısa - belirttim. Demek ki, Hükümet bizden 
her maddesinde Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le düzenleme yetkisi, kanun koymak yetkisi is
temekle evvelâ şu biraz evvel arz ettiğim hukuk 

I sistemimizle çatışma halindedir, tearuz halin-
] dedir ve teşriî Meclisin kendi yetkisini devret

meye salâhiyeti yoktur. Teşriî Meclisin bu sa
lâhiyetlerini icra görevinden başka hiçbir var
l ık sebebi olmıyan icrayı, yürütme yani yürüt
meden başka varlık sebebi olmıyan Hükümete de 
bunu kabul etmesine imkân yoktur. Bu itibarla 
bu kanun baştan aşağı hukuk sistemimizle çatı
şır, çelişir ve mugayir bir hale gelir. Bu böyle
dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kanunun her 
maddesinde teşriî tevkil veya mezuniyet istedi
ğini böylece anlattım. Diyeceksiniz ki, bu aca
ba ilimde nasıldır? Çok güzel bir not var bu
rada. Ben onu arz edeyim size. Büyük bir hu
kukçu Esmain veya Valain şöyle diyor: «Dele
gasyon veya abilitasyon rejistatif gibi tâbirler 
kullanarak yani İcra Vekilleri Heyeti veyahut
ta Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkararak, bir 
nevi hukuk akrobasisi yapmak hükümetlerin 
çok işine gelir,» diyor. İlim kitaplarında hu
kuk akrobasisidir, diyor. Aslında ne teşriî me
zuniyete imkân vardır, ne de teşriî tevkile im
kân vardır, diyor. Çünkü bunlar yetki itibariyle 
yasama prensibine aykırıdır, diyor. 

Hakikaten şimdi ben de bakıyorum, görüyo
rum kanunda, bir nevi insana öyle gibi gözüken, 
olur gibi gözüken hususlar vardır. Bu böyle, 
pekâlâ, Hükümet bu kanunu, .sözümün başında 
dediğim gilbi, Anayasamızın 129 ucu maddesine 
dayanarak getirmek istemiştir. Demiştir ki; ben 
plânlar yapıyorum, bunların uygulaması için 
129 ncu maddede «uygulama kanunu çıkarıla
bileceği derpiş edilmiştir.» Binaenaleyh; bu 
129 ncu maddedeki icaba dayanarak, zarurete 
dayanarak uygulama kanunu çıkarmak istiyo
rum, diyor. Binaenaleyh; sizden istediğim ka
nun kendi kendime icadettiğim bir kanun de
ğildir diyor, ben Anayasanın 129 ncu maddesi
ne bakarsanız diyor, ben plânı uygularken bir 
kanun çıkaraJbilirim diyor, Hakikaten bakıyor
sunuz Aayasanın 129 ncu maddesinde şöyle ya
zıyor: «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma 
plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna göre ger-
çeki eştirilir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve gö
revleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe k.on-

] masında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
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gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bo
zacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler özel kanunla düzenlenir.» Tamam, 
işte bu maddeye dayanıyorum demek istiyor. 
Yani demek istiyor ki; huzurunuza getirdiğim 
kanunu bu maddedeki plânın uygulamasında 
diye bir tek kelime var, ona dayatıyorum, di
yor. Filhakika okunduğu zaman uygnlanma.-
smda, değiştirilmesinde, yürürlüğe konmasın
da ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin ön
lenmesinin sağlanmasında kanun çıkarılmasını 
emreden bir madde ile karşı, karşı yayız ve 
kabul de ediyorum bunu. Ama, muhterem ar
kadaşlarım; şimdiye kadar niye kendini yor
dun da bizim .hukuk sistemimizin teşrii vekâlete 
müsaicljolup olmadığını, mezuniyete miijaidolup 
olmadığını anlattın. İşte şimdi sırası geldi. Ni
çin kendimi yordum, niye bu teşriî tevkil müm
kün değildir? Bakınız şimdi, niye yordum? Biz
de eğer teşriî tevkilin mümkün olmadığı, abili-
tasyonun, teşri mezuniyetin mümkün olmadığı 
kanunda yazılı ise ki yazılı; şimdi 129 ncu mad
deye dayanarak bir uygulama kanunu çıkar
mak istiyorum diye huzurunuza gelen Hüküme
tin yapacağı bir tek şey vardır; getirdiği ka
nunun her maddesini sizin Yüksek Yasama 
Meclisinizin madde madde kararınıza bağlaması 
gerekir. Yani ne istiyorsa bir maddede sayın 
Hükümet, o maddenin metnini yazacaktır; ben 
para istiyorum meselâ Alımede, Mehmede ver
mek için, şu kadar para, vermek istiyorum di
yecektir, yazacak metne. Pekâlâ kim? Teşriî 
Meclis. Bu paranın istenmesine dair olan mad
dede ben bu parayı istiyeeeğim, siz bana para
yı vermeye dair yetki verin, ben sonra bu 
parayı istediğim giibi kullanacağım. Hayır işte 
bu yok. İşte bu yok. Türk kanunlarında bu yok. 
129 neu maddede bu yok. Ne diyor, dikkat edi
niz lütfen, çok rica edeceğim/«Uygulamasın
da ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve 
plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin ön

lenmesini sağlıyacak tetbirler özel kanun ile 
düzenlenir.» Özel kanun ile düzenlenir, özele 
kararname ile değil, yıllık programlarla değil, 
Bakanlar Kurulu kaarrnamesi ile de değil, Baş
bakanın kuracağı teşvik bürosunun kararlariy-
le de değil. Ne istiyorsa Hükümet, bu kanunim 
bu maddesine dayanarak getirmiş olduğu bu 
kanundan ne istiyorsa açıkça, seçikçe fakat ka
nun maddesi halinde bizim vereceğimiz reylerle 

| kanunlaşacak madde halinde istiyecek. Yoksa 
j şu hususta ben istediğim .giibi hareket edeyim, 

bana mezuniyet verin diye bir kanun maddesi 
| getiremiyecektir, getirmiy©çektir. Çünkü bu 
i madde buna müsait değildir. Hem 129 ncu mad-
İ de müsait değil, özel kanun diyor, hem de Ana

yasamız müsait değil. Çünkü, teşriî tevkil eaiz 
değildir. Çünkü teşriî mezuniyet. Hükümete bâzı 
yerlerde kanun yapma yetkisi vermek caiz 

I değildir. Özel kanun istiyor. Maddelerin müzâ
keresine geçtiğimiz zaman ben bu kanun aynı 
mahiyette değeilse bile - benim anladığım mâ-

I nada - nasıl kanunlaşması mümkün olafbiieeeği-
S ni reylerinizle vereceğim takrirleri, ona itirazı-
| raız zor olur. Mümkündür 'belki. Ama mühim 

olan siz özel kanunla bir uygulamaya gideeek-
j siniz, bunu kanun maihiyetinde çıkaracaksınız.-

O sahada kanun koyma yetkisi istiyeceksiniz 
j bizden, yetkimizin devrini istiyeceksiniz. İşte 

bunu yapamazsınız. 
İşte buna karşıyız, biz. özel kanunla dü

zenlenir. Kanunla düzenlenmesi emredilen hu
susların nizamnameler ve tüzüklerle düzen-

\ leıımesine müsaidolmıyan bir hukuk sistemi 
I içinde olduğumuzu lütfen kabul buyurun muh 
İ terem arkadaşlar; ne isteniyorsa kanun maddesi 

haline getirilecektir. Yoksa buna rey vere-, 
| mezsiniz. Teşriî yetkilerinizi devretmiş duru

ma düşersiniz ve Hükümette yörevli bir organ 
S olarak yetki sahibi olur. Görevli organ kendi-
j sine kanunların verdiği yetkiyi yani çıkardı-
j ğmız kanunları yürütmek görevi ile mükellef

tir. Hiçbir madde olmasa dahi Hükümet de-
m ek sizin buradan çıkardığınız kanunlar ne 
ise, o kanunu yürütmekle görevlidir. Onun için
de görev olarak mündemiçtir. Ayriyeten gö
rev vermek ne demektir ? Zaten onunla görevli. 
Onun için kurulmuş, o bir Anayasa kuvveti ise, 
Anayasa kuvvetinden ayrı bir kuvvet ise, size 
kanun çıkardıktan sonra sizin kanununuzu 
yürütmekle mükellef, özel kanunla olmadık
ça yetki devredemezsiniz, ve uygulama kanu-

I mı çıkaramazsınız. Şimdi muhterem arkadaş
larını, özel kanun olması lâzımdır. Bu özel ka-

J nun mu? Bu özel kanun, bu özel kanun değil. 
Bu, özel kanun namı altında icraya, bâzı yer
lerde bir tek kişiye, Başbakana harrikûlâde 
ve fevkalâde, kanunlar üstü salâhiyet vermek, 
yetki vermek ve Türkiye'de kurulu nizamın, 

] Anayasa nizamının işleyiş tarzını değiştirmek 
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istiyen ve bu yetkinin oraya verilmesini isti-
yen kanundur. Bu özel kanun, özel kanun uy
gulamaya aidolacaktır. Uygulamaya ait özel 
kanun başka şeydir. O isim altında birçok 
sahalarda kanun yapma yetkisini istemek baş
ka şeyd'ir; ikisi arasında azim farkı vardır. 
Bu azim farkı gözlerinizden kaçırmıyacağı-
nızdan eminim. Kaldı ki, anlattım, bizde yal
nız kanun ve nizamname yapılır. 

Bakanlar Kurulu kararnamesi ile biz düzen
leyici, hükümler koyucu bir ülkede yaşamı
yoruz. Muhterem arkadaşlarım; bu itibarla bu 
yetki kanunu, ismi öyle, aslında öyle; bu uy
gulama kanunu böylesine özel b'ir kanun değil
dir. Onun için koyamazsınız, bunu veremez
siniz Hükümete bu yetkiyi. Kaldı ki, bendeniz 
şimdi Anayasanın maddelerine bakarak ko
nuşacağım. Çünkü, 129 ncu maddedir bunun 
mesnedi. Kaldı ki, bu uygulama hususunda 
biz bir kanun da aşağı yukarı tedvin etmiş 
bulunuyoruz. 91 sayılı bir Kanun var. Galiba 
Muhterem Millî Birlik İdaresi zamanında is-
dar edilen bir kanun hatırımda yanlış kalma
mışsa. (A. P. sıralarında bir üye «gerekçede ya
zıyor.») tamam tamam. Bu kanunda çok açık ola
rak kanunun, nasıl uygulanacağına dair hü-

• kümler var. Nasıl kurulacağına dair var. Teş
kilâtın kurulmasından sonra işleyişine dair hü
kümler var. Bir de koordinasyon dairesi diye 
b;ir dairenin bu kanun, yani daha doğrusu, af
federsiniz, plânın uygulamasına nasıl nezaret 
etmek ve nasıl bâzı tavsiyeleri ve öngördüğü 
teklifleri Hükümete iletmek gibi vazife ile gö
revlendirildiği yazılı ve bizim bildiğimiz son 
zamanlara kadar, son plânlama müsteşarına ka
dar hep üç ayda bir, iki ayda bir, bazan bir ay
da bir Plânlama Dairesi plânın uygulanması ile 
ilgili raporları Plânlama Dairesi Genel Kuru
luna, ordan da Başbakana, yani Başbakan yar
dımcısına, tabiî Hükümete sunuyordu. Şimdi 
biliyor musunuz bu âdet kalktı Türkiye'de, 
şimdi biliyor musunuz Plânlama Dairesinin hiç
bir bolümü, ne hazırlama bölümü, ne koordin
asyon bölümü bir araya gelip toplanıp da bu 
Türkiye'de yapılacak plânların evsafı hak
kında, Türkiye'de yapılacak plânların şekli 
hakkında, mahiyeti hakkında tek bir müzakere 
dahi yapmıyorlar. Bu acı hakikati size söyli-
yeyim. Şimdi Plânlama Dairesinden çıkan her 
"şey, insanların, ordaki insanların, ordaki gö

revlilerin bir araya gelerek, içtima olarak, 
cem olarak, toplanarak ve aralarında konuş
tukları, kararlaştırdıkları husus değil. Şimdi 
Plânlama Dairesinde, sadece ne işte isteni
yorsa çıkarılmak, müsteşar veya ona yakın bir 
adam tarafından kâğıda yazılıyor, dairede oda
cılar tarafından elden ele dolaştırılarak karar 
haline getiriliyor, zorla. Yani aslında sonsuz 
bir geçimsizlik ortamı içinde çalışan bir daire 
plânlama. Öyle toplandıkları falan yok. öyle 
üç ayda bir hele rapor vermek, plânın uygu
laması hakkında 91 sayılı Kanun emretmiş, bun
lardan çoktan vazgeçildi. Hattâ bâzı raporlar 
hıfzedilmektedir, hattâ bâzı raporlar su yü
züne çıkarılmamakta, hattâ bâzı raporlara 
rağmen bâzı biırtakım eklemeler, ulamalar ol
duğu da konuşmalar sırasında dile getirilmiş
tir, bildiğiniz gibi, telefonlu yapıştırmalar fa
lan. Biz aslında 91 sayılı Kanunla bu uygula
ma hususunda boş bir saha ile karşı karşı
ya değiliz. Aksine 91 sayılı Kanunla uygula
maya dair, yetkili Plânlama Dairesi Teşkilâ
tının görevlerini dile getirmişiz ve böylece o 
günden bugüne yürütmüş, gelmişiz. Binaen
aleyh, bir taraftan 129 ncu maddede bu uygu
lamanın özel kanunla düzenleneceği hükmü 
katîsi hükmü sarihi karşısında böylesine bir 
kanunla uygulamaya gidilemiyeceği bir yana, 
bir taraftan da uygulama sahası boş değil
dir, 91 sayılı Kanunla doldurulmaktadır, dol
durulmuştur aşağı yukarı ve doldurulagelmek
tedir. Cereyan eden muameleler büyüne kadar 
verilen raporlar, uygulamada Devlet Plânlama
sının o koordinasyon heyetinin nasıl raporlar
la bu işi düzenlediği de bilinen bir hakikattir 
ama, bugün Devlet plânlaması hakikaten bir
biriyle geçinemez insanların bir araya gelme
sinden ve konuşamaz olmasından dolayı da ak
sıyor. Bakınız, Anayasanın 129 ncu maddesi 
müzakere olunurken bu uygulama meselesi de 
bahis mevzuu olmuş denmiş ki ; nedir bu Ana
yasanın 129 ncu maddesinde özel kanunla dü
zenlenir dediğiniz şey? Burada şunu okuma
ma müsaadenizi rica ediyorum. 

«Birçok kanunlarımızda idare, yahut Hükü
metin Parlâmento ile olan münasebetleri ba
kımından bâzı yetkiler verilmekte ve vecibe
ler yüklenmektedir. Kalkınma Plânını yürür
lüğe koyan kanunda Anayasanın sınırları için
de ve bu Anayasanın hükümlerine uygun ol-
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mak üzere Hükümete bâzı yetkiler verilerek 
bâzı vecibeler yüklenmiştir. Türkiye başka 
memleketlerde olduğu gibi nizamnamelerle bir
takım işleri yapmasına imkân olmadığına ve 
her birisinin menşeinde bir kanun olması lâ-
zımgeld:'ığine göre, Hükümetin o plânın uygu
lanmasındaki yetkisini tesbit eden bir kanun.. 
(A. P. sıralarından tamam, tamam seseleri) ha, 
bir dakika, şimdi müsaade buyurun, beraber 
inceliyelim. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi hassa
ten rica ederim, grup adına konuşuyorlar efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 129 
ncu maddede emredilen kanun özel kanundur. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Sayın Başkanım, 
arkadaşımızdan biraz insaflı olmasını istir
ham ediyorum, çıkarılacak kanunların adedi 
çok. Binaenaleyh, biraz daha kısa konuşması
nı, Özlü konuşmasını istirham ediyorum. Mad
de zikrediyorlar, madde okuyorlar, hepimiz bi
liyoruz bunları, 6 senedir okuyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
.muhterem arkadaşlar; çıkarılmasını istediğiniz 
kanunlara eğer bizim vicdanımız da razı olur
sa Sayın Emin Acar'ın insaf için değil, hür
metle uyarım. Ama çıkarılmamasını istediği
miz, daha doğrusu memleket hayrına olmadı
ğına kaani olduğumuz, .memleketin bütün dü
zenini altüst edeceğine kaani olduğumuz bir 
kanunun da ne idüğünü teşrih etmeme Sayın 
Açar müsaade buyursunlar. Ve bu hakkı ke
lâmımızı tahdit yoluna gideceklerine sabırları 
varsa dinlesinler, yoksa gitsinler, benim oku
duğum maddeleri bildikleri için dinlemesinler. 
Mesele kalmaz. Dinliyen dinler, dinlemiyen din
lemez. 

129 ncu maddeye dayanarak uygulama ka
nunu çıkarmanız bir şartla mümkün olur Sa
yın Hükümet. O kanunda ne istiyorsanız her 
birisini kanun maddesi haline getireceksiniz, 
yoksa o kanunda ne isteniyorsa, onları zati ak-
desi padişahinin salâhiyetleriyle donatılmış.. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu na
sıl tâbir yani. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tâ
birlerimden huylanıyorsanız, kulaklarınızı tı
kayınız. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Hangi 
devirden bahsediyorsun? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin 
devrinizden bahsediyorum. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bahse
demezsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bah
sederim, çünkü senin gibi kitaplarımı bastırıp 
bakanlıklara satmıyorum ben. Bu suretle para 
kazanmıyorum. Senin kitabınla turizm kalkm-
maz. Sen git bakanına söyle. Bakana kitap gö
türüp ağız açan insanın az insaflı olması lâ
zım. Sana ne benim söylediklerimden? 

BAŞKAN — Çok rica ederim şahsiyet yap
mayınız. Kapatmak mecburiyetinde bırakıyor
sunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sen 
git, kendiı işine bak. Sen kitaplarını sat.. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) Benim işim 
bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Senin 
işin kitaplarını satmak. Okumadım bile, iade 
ettim. 

Sayın arkadaşlarım aynen söylüyorum. Zati 
akdesi padişahiye verilen yetkiler gibi bu sa
hada ben... 

(A. P. den, padişahın ne ilgisi var, sesle
ri) 

BAŞKAN — Verilen yetkiler gibi diyor 
efendim, padişah demiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dü 
zenleyici, kanun koyucu rolüne geçeceğim de
diğiniz zaman 129 ncu maddedeki özel kanunu 
yapamazsınız. Eğer dinlemek lûtfunda bulun-
dıınuzsa, hele 5 nci maddedeki yetki devredi
lemeyeceğine dair, yasama yetkisinin devre-
dilemiyeceğine dair kati ve sarih hükme, Ve-
ciıhi Tönük'ün değiştirmek istemesine rağmen 
o hükmü aynen bırakmalarına Sayın Ferid 
Melen'itn de evet doğrudur, biraz sonra gele
ceğim, sözlerine demesine rağmen, siz bu ka
nunu özel kanun diye anlıyorsanız, yahut sizi 
aldatmak istiyorsa, kusura bakmayın yanıltıl
mak isteniyorsunuz, özel kanun demek her mad
desinde yüz milyonlarca, milyarlarca liranın 
şuna veya buna verilmesi, şu veya bu kim
senin sabahleyin kalktığı zaman kendisini mil
yarder görmesini temin edecek yetkilerin Hü
kümete verilmesi demek değildir, özel kanun
la kime ne vereceksen, yazın buraya. Hayır 
bırakacaksınız, üç milyar lira maliyeden ala
cağım, yani Hazineden alacağım. Dış kaynak-
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lardan ne alacağım? Onun hesabını da vere
ceğim. Başka ? bulduğun bütün paraları alaca
ğım ve cebiime koyacağım ve bu kanunla yet
kilerimi de alacağım tek başıma; geleceğim 
oraya, ondan sonra gideceğim, Türkiye'nin 
karşısına; bana bakınız milletim diyeceğim, iş
te kanun, işte para, işte yetki, kimki benim 
elimi tutar ve bana kimki en büyük hürmeti 
gösterir, kimki beni en büyük adam diye farz 
eder... (A. P. den, yok böyle şey asla, sesleri) 
kimki bana dua eder, işte ona ben para, im
kân, ihsan bahşederim. (A. P. den, «nereden bu
luyorsunuz bunları? Kanunda yok» sesleri), 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan grup adına 
kendi görüşlerini söylüyorlar. Kanunda olsun, 
olmasın tümü üzerinde konuşuyor. Çok rica 
ederim sükûnetimizi muhafaza edelim. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Demagok bu, de-
magok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Seni 
demagojinin mânasını bilmiyecek kadar cahil
lik ile itham ediyorum. Sen sus lütfen, bilirim 
senin mahiyetini. Bizim takımda bulunurken. 
Nasıl futbol oynarsın bilirim. 

BAŞKAN — Çok rica ederi/m, karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

FİKRET GÜNDOĞTN (Devamla) — Rahat
sız oluyorsanız. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan dediler, eğer 
dinlemeye tahammülü olmıyanlar varsa dışa
rıya çıkabilirler. Yani burada siz müdahale 
etmek suretiyle tahammül edemiyecek arka
daşlar varsa, ben de sizin namınıza ihtar edi
yorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 129 
nou maddedeki teşriî, özel kanun işte budur. 
Ne vereceksen, neyi vereceksen kime verecek-
sen, niçin vereceksen açık ve seçik getirecek
sin. Kanun maddesi haline getireceksin istek
lerini. O sahada kendi başına yetki kullanmak 
için kendi başına tasarrufta bulunmak için ben
den yetki istemiyeceksin, istiyemiyeceksin. isti-
yemezsin. Vermem. Sende alamazsın. Bana mâ
ni yok. Sen görevcısin. Ben yetkiciyim. Sen 
görevci insan benden yetki istiyorsun, görev-
ci yetki kullanamaz. Onun zaten yürütme ola
rak kromozomlarında var o görev. Yani ben
den daha ne görevi istiyorsun. Bir şey sorma
ma müsaade eder misiniz? Ne olmuş bu Türki
ye'ye Yarabbii? Bu kanunu okursanız bu Tür

kiye'ye bir arkadaşım var ismini vermiyece-
ğim. Ben onun gibi yapmıyacağım. Bana dün 
geldi dediki, neden böyle yaptın. Dedim ne 
var? İşte bu kanun canım bilmiyor musun dedi 
Türkiye'yi. Ne yapayım? Her şey dedi.. Ne ol
muş ? Bakanlık, bakanlar, başbakanlar... Dur ar
kadaşım dedim. Hiçbir şey olmaz. Her şey gü
zeldir, dedim. Herkes çalışıyor ama yöntem
ler bozuk. Metotlarınız bozuk. Tercihleriniz 
yanlış. Ondan dolayı böyle gidiyor işler. Yok
sa siz hükümetlerin iş göremediğine mi kaani-
siniz? Bilmiyor musun canım, aziz Başbakanın 
veya diğer bakanların görevlerini görmediği
ne mi kaanisiniz? E canım bilmiyor musun? Ha.. 
Arkadaşım ben görüyorum. Beyefendi Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nu tren yolculuğundan tanı
rım. Bakan olduktan sonra da 'gördüm. Hiç 
durmadan çalışan bir insandır. Biraz evvel bu
radaydı. Sayın Başbakanının.... 

BAŞKAN — Kanun tümü üzerine intikal 
etseniz, özel münasebetleri ve seyahatleri bı-
raksanızda. 

FİKHET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan siz buraya bir hoperlör koyun, biz 
onu tekrarlıyalım, nasıl yapacaksak? 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Gün
doğan. Siz daha iyi takdir edersiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Emre
dersiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Estağfirullah. Siz daha iyi tak
dir edersiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başka
nım, hürmetimi ifade etmek istiyorum. Yoksa 
ben hakkımı vermek istemiyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Yani bir 
tren seyahatinden falan bahsettinizde. Tümü 
üzerine intikalinizi istirham ettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, konuşma diye insanlara vergi bir 
yetenek vardır. Bu yetenekte işte böyle kul
lanılır, kanaatimce, herkeste yeteneğine göre 
konuşur. Kınamayın lütfen beni. Daha iyi ko
nuşursanız siz buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, bu ka
nunla biraz evvel söylediğim gibi, arkadaşların 
bu Türkiye'de her şeyin bütün makamların bil
hassa icranın çok kötü halde olduğunu kabul 
etmek mânasına da gelen çok maddeleri var
dır. İşte o kötü işleyişi, laçka olmuşluğu önle
mek kasdma makrunen bunu getiriyoruz di-
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yen çok kimse işittim. Zaten kanun maddele
rini tetkik ederseniz hakikaten de böyle bir 
zannın ve böyle bir kabulün bu maddelerin 
içinde açıkça görülmesi mümkündür. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; özel kanun ile 
uygulama yapacak iseniz şayet, her ne istiyor
sanız kanun maddesine koyacaksınız. Hükümet 
karariyle, Bakanlar Kurulu karariyle size yetki 
vermeliyiz. Bunu aklınızdan çıkarın. Teşkilâtı
nız, T. C. Teşkilâtını değiştirmemeyiz. Nasıl de
ğiştirenleyiz?. Bakınız nasıl değiştiriyor şu bir 
misal. Daha geleceğim, sırası var. Nasıl değiş
tiriyor bakınız, Hükümet işliyor mu işlemiyor 
mu? Sanki o zaruretle konmuş mu konmamış 
mı? Şüphe ediyonmuşlar gibi. Kalkınma plânı
nın uygulanmasında özel ihtisas kabiliyet ge
rektiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Ba
yındırlık ve Tarım bakanlıkları müsteşar, müs
teşar muavini, daire başkan, daire başkan mua
vini genel ımüdür ve genel müdür muavini gö
revlerine meslek, kıdem ve müktesep maaş de
recesi hakkında aranılan şartlar dikkate alın
maksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada 
görevliye tâyin edildiği kadro,ma aşı müktesep 
ha«k teşkil etmeksizin ödenir. Ve Bakanlar Ku
rulu Kararnamesiyle /tesbit edilir. Şimdi bakı
nız, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel mü
dür, genel müdür yardımcısı, daire başkan, baş
kan yardımcısı, bunları yeniden teşkil etmek is
tiyor bu kanun Mazerette uygulama Kanunu. 
Aslında bu kanun uygulama kanunu değildir. 
Daimî kanundur. Pekâlâ biraz evvel söylediğim 
söz sabit olmuyor mu? Demek ki şüphe vardır. 
Demek ki Bakanlar Kurulu, demek ki Hükü-
aınet, demi ek ki daireler çalışmıyorlar ki, zorun
lu bir ihtiyaç duyulmuş getirilmiş burada maaş 
kıdem, ehliyet, liyakat aranmaksızın yepyeni 
bir teşekkül kurulmaktadır. Herkes kamu gi
derlerini karşılamak üzere malî gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür. Yergi resim ve 
harçlar ve benzeri malî hükümler ancak ka
nunla konulur diyor. Şimdi, bu vergi hususun
da Anayasa Kurucu Mecliste görüşülürken bu 
vergi hususundaki maddeye sıra geldiğinde sa
yın birçok kurucu meclis üyesi söz almış ve 
orada oturmuşlar vergi nasıl konur, nasıl kon-
ınoız nedir, ne değildir, nasıl alalım, vergiyi, 
herkesten mi alalım, malî gücüne göre mi ala
lım? Malî takatma göre mi alalım, şe'birine 
göre mi alalım diye uzunuzun fetvalar veril

miş. Hakikaten, söylüyorum şimdi Allahı var, 
vergi mezvuunda da ehil olduğu besbelli olan 
Sayın Ferid Melen de bu maddenin tedvininde 
çok ışık tutmuş. Bunu uzun uzun okudum, göz
lerimle de gördüm. Şimdi o münkaşalarda malî 
takat filân güzel şeyler, söylemiş. Vasıtalı ver
giler ne takata bakar ne filâna demiş. Zam ya
parsın gaza yahut işte bugün yapıldığı gibi 
bil mam nereye, adamdan vergi alırsın, fakat iş
te madde o şekilde gelmiş, değiştirge önerge
si verilmiş, komisyona gitmiş, gelmiş, olmuş. 
Nihayet Ferid Melen Bey son gelen metin üze
rinde bakınız ne demiş: 

BAŞKAN — Ferid Melen. 

FEBİD MELEN — «Muhterem arkadaşla
rım, encümenin son defa getirdiği madde ka
naatimce en uygun maddedir. - Buraz evvel 
okuduğum madde hani. - Vergi nasıl alı
nır. - Her vatandaşı kamu giderlerini karşıla
mak üzere vergi verir, diyor. Bununla birkaç 
anavergi prensibi vaz'edilımiş oluyor. 

Birincisi; herkesin vergi vermesi prensibi; 
umumiyet. 

•i 
İkincisi; verginin kamu /giderlerini karşıla

ması esası. Diğeri de verginin kanunla 'konması 
esasıdır.» 

Şimdi, müsaade 'buyurursanız burada üç ta
ne ilkeden üç tane mühim prensipten, yengiyi 
vergi yapan unsurlardan (bahsetmiş, Sayın Me
len. Ve uzun izahat vermiş. Merak eden okuya
bilir. Ama dikkat buyurursanız vergiyi vergi 
yapan unsurların iki tanesinin çok mülhim oldu
ğu gözüküyor. Yenginin kamu giderlerini karşı
laması için alındığı esası var bu maddede diyor. 
İkincisi, verginin kanunla konması esası var
dır, diyor. Tamam, çok doğru. Bizim hakika
ten ve ngiyi niçin verdiğimizi kendi kendimize 
sorduğumuz olmuştur. Herkes sorar vergiyi ni
çin veriyorum diye. Vergiyi vermek vergi ver
mek kadar da afedersiniz, insana malî bakım
dan tabiatına demek istiyorum. Efendim, hiç 
değilse münakaşa ihtiyacı duyuran çok şey yok
tur. Yani vergi mühim mesele. 61 nci madde 
diyor ki, herkes ıgücüne göre ama kamu gider
lerini karşılamak üzere vergi verecektir ve 
bunlar kanunla konacak. Şimdi soruyorum si
ze. Siz bu kanunun, şimdi tetkik etmekte oldu
ğumuz kanunun birinci maddesiyle bir fon açı
yorsunuz. Bu fonda özel sektöre, özel girişim-
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ciye, yabancı sermayeciye dahi para vereceksi
niz. Yabancı sermayeciye dahi, - onu da ispat 
edeceğim - fon koyuyorsunuz. Şimdi transfer yap
mak için fon koyuyorsunuz. Sorarım, 
izahı, mümkündür, ama ben öyle -an
lıyorum ve buna da çok inanıyorum. Ben dev
letim, vatandaştan 'kamu giderlerini karşıla
mak üzere vergi almak için vergi kanunu koy
muşum. Parayı da alıyorum. Şimdi bana söy-
lermisiniz kamu giderlerini karşılamak maksa-
diyle aldığınız parayı hususi şahıslara Ahmet'e, 
Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e ne maksatla 
olursa olsun ödünç vermeye yahut bağışlama
ya ki, o para ile alacağınız arsaları burada 
ıbağışlıyaıbilirsiniz, o parayla alacağınız top
rakları bağışlıyabilir siniz, o para ile yapaca
ğınız alt yapı yatırımları ile ibunu beraber ba-
ğışlıyabilirsiniz, satabilirsiniz, devredebilirsi
niz yahut da taksitlere bağlarsınız, yahut o 
para ile ıgider bilmem nerede yazıhane açıp da 
bize döviz getireceğini sandığınız adama, ora
da bizi tanıtmak için birtakım masrafları için 
para verirsiniz, batar, çıkar, alamazsınız, alır
sınız 'başka şey... Şimdi, burada işaret etmek 
isitediğim çok mühim bir nokta vardır. Muhte
rem arkadaşlarım, kamu giderlerini karşıla
mak üzere vergi alındığı prensibi, ki, kanun
da madde de var, doğruysa, şimdi buraya ge
lip hele vergiden çok çok anlıyan, benden bin 
defa fazla anlıyan.... Efendim, plân... Kalkm-
imıyacak mıyız? Efendim, işte onun uygulan
ması için birtakım paralara ihtiyaç yok mu? 
İşte görüyorsunuz, işte şöyle oluyor, işte böyle 
oluyor filân deyip, oraya konabilir, mümkün
dür, caizdir. Ama ben size soruyorum, kamu 
giderleri anlamına getirdiğiniz bu borç verme
yi, transfer etmeyi veya bağışlamayı haydi ona 
getirdiniz birtakım lâflarla diyelim. Bu kanun 
müsaade etmez ya bence. Peki niçin kamu gi
derleriyle hususi hukuk münasebetleri kuru
yorsunuz? Kamu >gid erleri maksadiyle aldığı
nız para için hususi hukuk alışveriş münasebe
ti kurabiliyorsunuz bu madde var iken. Nasıl 
kurabiliyorsunuz? Kurarız efendim, yok mu? 
Var efendim, mümkün, yanlış, madamül hayat, 
dünyanın hayattı boyunca, bütün kâinatın ha
yatı boyunca yanlışlığın devam etmesi lâzım-
ıgelmez eğer yanlışsa. Peki bütün bu paralar 
'battı, verdiklerimizi alamadık, tahsil edeme
dik. Bir kanun gelir buraya 998 sayılı Kanunla 

verdiğimiz, teşkil ettiğimiz kamu giderleri için 
alman vergilerle teşkil edilen fonlardan verdi
ğimiz ödünçlerin, paraların ecnebi sermayeye 
de verebileceğiz. 6224 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesini okuyacağım. Yereceksiniz mutlaka. 
Yabancı sermayeye mutlaka bu parayı verecek
siniz istediği zaman, mecbursunuz. Asla mâni 
yok. 10 ncu madde. Bakan şimdiden hazırlan
sın diye Bakana söylüyorum. Çünkü, müsavi 
tutmuş yerli sermayedarla yabancı sermayeda
rı. O da bizim ıgibi, yerli sermayedar gibi, yer
li iş adamı gibi yabancı sermayedar da, işti
rakçi de gidip bütün kredi, kendi kurumların
dan ve saireden istediği ıgibi, para alabiliyor. . 
Alıyor ki, % ı57 Türk parası ile sermayelendi-
rilmiş bir yabancı sermayedir, bizdeki. % 43 
ıgüya onlarındır, % 20 si ödenmemiştir, Bunu 
Sayın Ferit Bey iburaya 'gelse de bir aralık Gü
ven Partililiıkten sıyrılsa da anlatsa. Bir defa 
ben anlattım, bir de o anlatsa. Şimdi kamu gi
derleri karşılığında aldığınız parayla hususi 
hukuk münasebetine giriştiğiniz takdirde, ih
timal ya, o takdirde siz bir kanun getirmekle 
de artık yükümlüsünüz. Ne diyeceksiniz o ka
nunda? Terk edeceksiniz. Hah işte onu yapa
mazsınız. Neden? Çünkü burada bu paraları 
Hükümetin vermesi salâhiyetine bağlıyorsu
nuz. Yani bu paraların verilmesini Hükümete 
bırakıyorsunuz. Sonra 'geliyor Hükümet, para
lar battığı takdirde, istenilen netice hâsıl olma
dığı takdirde, parayı alamadığı takdirde sen
den yasama organı olarak benim yaptığım bu 
hatayı düzelt diyor. Bu nasıl olur, bu müm
kün mü, buna .cevaz var mı? Maliye Bakanla
rını, af buyursunlar, klâsik olarak Hazinenin 
başında hiç kimseye iyi ıgözle bakmıyan bir 

kuvvetli mahlûk olarak tarif ederler. Bu malî 
bir espiridir. Gayet kuvvetli bir mahlûk de
miyorum. Hiç kimseye göz açtırmayan adam
lar diye bakarlar. Maliye bakanları bunlardır. 
Doğrudur da... 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Ne za
mandan beri. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kalü-
belâdanberi. 

Şimdi, biz malî sahanın ekonomik sahaya 
-etkisi olmasın, malî saha ile ekonomik sahayı 
birbirinden ayıralım, maliye ayrı işlesin, ekono
mik saha ayrı işlesin, maliyenin ekonomiye te
siri olmasın, maliye ekonomiye yardım etme-
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isin.. Hayır efendim, buna çok kimseler güler. 
Evvelâ özel sektör güler. Zaten gülüyor. Ey 
Allaıhım diyor beni zorla doğurtmak istiyorlar, 
daiha benim vaktim gelmedi, diyor. Doğuracak. 
'Başka çare yok, zorla dördüncü defa onu da an
latacağım. Bu dördüncü tecrübedir, doğmu
yor. Dördüncü defa Forsepsle alınmıyor bu. 
iŞimdi ben maliyenin iktisatla alâkası yok demi
yorum. Vardır, çok vardır. Hattâ bugün eko
nomiyi düzenliyen, ekonomiye doğrultu veren, 

.ekonomiyi en iyi şekilde etkiiiyen, denilebilirim 
ki, tek hemen hemen tek klâsik mekanizmadır. 
Bunu sarahatle arz ederim. Yani böyle Maliye 
ıbakanları gibi ağır kabul etmeyin. Ben, böyle 
kasa üzerine oturmuşda ekonomiye.. Hayır o 
başka. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan daha ne ka
dar devam eder acaba! Genel Kuruldan biraz 
mehil alsak da bitirsek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Daha 
ibirkaç saat devam edecek. 

BAŞKAN — Birkaç saat devam edecek.. 
Yalnız 14 arkadaşımız daha söz almıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben
deniz yetkimi kullanıyorum Sayın Başkan. Ya
zılı değil, birşey değil. 

BAŞKAN — Doğru bir diyeceğimiz yok. Ha
tırlatma bakımından söyledim. Hattâ beş gmı 
de konuşabilirsiniz. 10 gün, 20 gün. Hiçbir 
imkânımız yok. Bendeniz yalnız hatırlattım o 
kadar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. Ben de buna cevap verdim. 

BAŞKAN — Görevim o kadar. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tatil 

mi oldu? 
BAŞKAN — Beş dakikanız var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama 
Maliye ile ekonominin ilişkilerini tâyin ederken 
(bugün huzurunuza getirilen kanun gübi sadece 
Bakanlar Kuruluna veya birkaç Bakana, hele 
hele ileride geleceğim, Başbakanın emrinde kü
çücük bir daireye, - yani o Devletin büyüklüğü 
karşısında küçücük demek istiyorum. - Yetki ve
rirseniz bu paraların kullanılmasında, bu pa
raların transferinde, bu paralarla alınmış emlâ
kin bağışlanmasında, satılmasında, ödünç veril
mesinde ihracatı teşvik için bilmem dışarıda ya-

ızıihane açmışa.. Eğer, bu yetkiyi Hükümete, Ba
kanlar Kuruluna veya bir bakana verirseniz, 
io zaman ekonomi ile maliyenin birbiri ile iliş
kilerini kanunla düzenlemiş olmadığınız gibi, 
61 ııei maddeye de aykırı hareket etmiş olursu
nuz. Üstelik ekonomiyi kurtarmak değil, çıkma
za sokarsınız, maliyeyi batınsınız. Bu yüzme
sini az bilen insanların, derin yerlerde yüzer
ken boğulma tehlikesi geçirdiği anda, yüzme bi
len bir' insanın onu kurtarmak için elini uzat
tığı takdirde, o az yüzme bilen insanın kurta
rıcıyı ba,şmdan bastırıp yukarı çıkıp nefes alma 
istemesine benzer, ki o kurtarıcı batarsa zaten 
kendisi yüzme bilmediğine göre boğulması mu
kadderdir. Bu ekonomiyi maliyenin sırtında bir 
kişinin iradesi ile bağlı tutmak demektir. Böy
lesine bir düzenlemeye yetki istiyorlar sizden 
aziz arkadaşlarım. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Şimdi
ye kadar nasıldı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi 
anlatırım, onu da anlatacağım. Binaenaleyh, bu 
61 nci maddede kamu giderlerini karşılamak 
üzere alınması emredilen vengilerin kamu gi
derleri olduğunu şu veya bu izahatla kabul et
meme imkân olnııyan, hiç zannetmij^orum ki, 
bir şahsın bakkal dükkânı açması veya 'büyük 
bir falbrika kurması için Devlet tarafından ken
disine sermaye verilmesi kamu hizmeti değildir. 
Kamu hizmeti olmayınca, kamu gideri değildir. 
Neden mi? Açık ve seçik. Beyler çelişge halin
desiniz. Bizim plânımız hususi sektör için en-
dikatif değil midir? Yol gösterici değil midir? 
Yani emperatif değildir, yani emredici değildir 
değil mi? Burada demokratik plânlama diye 
uzun uzun müzakereler yaptık. Peki, hususi 
sektör için emredici olnııyan, hedef göstermeye 
yetki taşımıyan, hususi sektör için hedef göster
mekten âciz bir plân, hedef gösterme yetkisini 
kapsamıyan bir plân var elinizde, onun uygu
lanması için bir kanun yapıyorsunuz, hedef 
gösteremediğiniz sektör kamu giderlerini kar
şılamak üzere vatandaştan aldığınız ver'giden 
tahsis yapıyorsunuz. Bu olmaz. Olur, ona ela 
verirsiniz hedefi, git dersiniz, Şemdinli'de şu 
fabrikayı kur, şu vüs'atte fabrikayı kur, sana 
o fabrikanın öz sermayesi için şu kadar milyon 
lira. Ha o zaman anlarım. Veriyor musunuz 
özel sektöre hedef? Vermiyorsunuz. Meselâ, 
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hiçjbir özel sektörcü size müracaat edip bu fon
dan para istemedi. On üç milyar lira orada dur
sun ha? Yatsın Devletin parası, istemiyor efen
dim. Kaldı ki, siz muhterem iktidar özel sek
törün kendisine Birinci Beş Yıllık Plânda veri
len hedefleri aştığım, şahlandığını, yükseldiği
ni, kuvvetlendiğini, artık özel sektörün eko
nomiye hâkim olduğunu iddia eden bir parti-
isiniz. Hattâ İkinci Beş Yıllık Plânı tanzim eder
ken özel sektörün yatırım paylarını eskiden 
% 40 iken % 49,5 a çıkardınız. 

LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — İstatistik
leri konuşturuyoruz. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Evet, 
ben de istatistikleri konuşturuyorum, sayın ar
kadaşım. % 40 dan % 49y5 e çıkardınız. Kendi 
kendine geliştiğini, kendi kendine oluştuğunu 
ve hedeflerini aştığını iddia ettiniz özel sek
törü niye böyle Devlet kapısına muhtacediyor-
sunuz, onu dilenci haline getiriyorsunuz? ki he
def veremediğiniz özel sektör (A. P. sıralarm-

2. —• Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/789) (S. Sayısı : 970) (1) 

ÖAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

(1) 970 S. Sayılı basmayazı 14 . 7 . 1967 
tarihli 87 nci birleşim tutanağına bağlıdır. 

dan dilenci ne demek sesleri) özel sektör ya bu 
aldığı parayı sizin takdirinize kalmış olarak 
burada veya şurada kullanır, veya veremezsiniz. 
Ben şu kadarını arz edeyim. 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayın efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
efendim bağlıyorum. Şu kadarım arz edeyim 
ki, hedef veremediğiniz, çok iyi geliştiğini id
dia ettiğiniz bir kere gelişme ifade ettiğiniz, 
trend olarak nisbetini yükselttiğiniz bir sektörü 
Devlet parası ile canlandırmaya kalkışınız man
tık ile kabili telif değildir. Madem ki, canlan
dırmak istiyorsunuz kanunla yapmaya mecbur
sunuz kararname ile değil. 

BAŞKAN — Çalışma müddetimiz tamamdır 
efendim. 

Birleşime saat 15,00 te devam etmek üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,02 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım
dan yeni usuller ihdas etmemelerini hassaten 
istirham ederim. Buyurun efendim. Zabıtlar bir
leşim bittikten sonra talbedilir, neşredilir, yazı
lır. Ondan sonra zalbta sabık hakkında konuş
ma hakkı tahassul eder. 

CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; kanaatime 
göre, sabah tatbikatta galiba bir hata işledik. 
Sayın Millî Savunma Bakanının evvelce ver-

1 ^ 1 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BşkanveMli Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Nahit Altan (Çanakkale). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Birleşime devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

---355—, 



0. Senatosu B : 92 21 . 7 . 1967 0 : 2 

diği takrirde Askerî Personel Kanununun her 
şeye takdimen konuşulması babında bir maru
zatı vardır. Esasen hepimizin bildiği gibi bu 
kanunun komisyona alınmış dört beş maddeden 
ibaret kısa bir kısım kalmıştır. Eğer Sayın 
Riyaset ve sayın arkadaşlarım lütfederlerse 
Askerî Personel Kanununun konuşmasına tek
rar dönmek suretiyle bu kanunu bitirmek gay
reti içine girelim. Bu şekilde de diğer kanunu 
konuşabilmek için rahat rahat, huzur içinde 
çalışırız. Biraz evvel de müşaihede ettiğimiz gibi 
C H. P. nin sayın sözcüsü yaptığı üç saatlik ko
nuşma sonunda dalhi konuşmasını bitirenıemiş-
tir. Bu hale göre görülen ve müşahede edilen 
netice odur ki, uygulama Kanununun konuşul
ması çok uuzn zaman alacaktır. O itibarla. Ko
misyona iade edilen yalnızca dört madde hak
kında Genel Kurulun kanaat ve kararını ara
mak üzere, evvelce Millî Savunma Bakanının 
da her şeye takdimen konuşulması hususunda 
maruzatı bulunduğuna göre, bu hususun da 
dikkate alınarak sayın Riyasetten ve aziz ar
kadaşlarımdan Personel Kanunu Komisyon 
Başkanı olarak yeniden Personel Kanununun 
konuşulmasına imkân vermenizi arz ve istirhma 
ediyorum. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Baş
kanlığın bu konuda en ufak bir hatalı tutumu 
yoktur. Genel Kurulun gündemine hâkim olması 
mutlaktır. Bir takrir vardır, bu takrir 25 im
zalıdır ve Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun görüşülmesini istemektedir ve bu isteğin de 
açık oya arz edilmesini talebetmektedir. Baş
kanlık birleşimi açıcıca, gündemine geçer geç
mez gündemin tertibi hususunda vâki olan ta
lepleri Genel Kurula arz eder. Personel K a 
nunu görüşülmekte iken 92 ne i birleşimimizin 
(gündeminin birinci paragrafında Ziya Nami 
Şerefhanoğlu'nun durumu vardır. Esas itibariy
le onun görüşülmesi icaheder. Fakat bir takrir 
verilmiştir, Devlet Bakanı tarafından. O tak
rir sabahleyin okundu, oylarınızla gündeme 
alınması tensübe dildi, öncelik ve ivedilik kara
rı da verildi. Şimdi, meselenin gerek 'Komisyon 
Başkanı tarafından, gerek 25 imzalı takriri ihtiva 
eden üyelerin talebi bakımından önem taşıdığı 
kanaatindoyim. Müzakeresine geçmiş olduğu
muz kanunun üzerinde görüşmek talebinde bu
lunan sayın üyelerin altıyı mütecaviz olması 
dölayısîyle lehte, aleyhte ve üzerinde olanla

rı tesbit ettikten sonra; çünkü görüşme komısu-
da mesele oluyor, bunu tesbit ettikten sonra, 
bu takriri oylarınıza arz edeceğim. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
emirlerinize uyuyorum, birtakım usulî aksak
lıklar oluyor. 

BAŞKAN — Usul bakımından mı söz isti
yorsunuz Sayın Betil? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil, usul ba

kımından istedikten sonra buyurun efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
bu önergede benim de imzanı var. Önergeyi de 
izah edeceğim. İsterseniz önerge okunduktan 
sonra söz alayım. 

BAŞKAN — Önerge daha okunmadı efen
dim. Önerge okunur, okunmaz tatbikata geçe
ceğiz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim iki defa 
söz almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Eyidoğan, 
müzakere edilmekte olan kanunun lehinde mi, 
aleyhinde mi, üzerinde mi konuşacaksınız? Aley
hinde. Sayın Ataklı? Aleyhinde. Sayın Koçaş? 
Aleyhinde. Sayın Tevetoğlu? Lehinde. Sayın 
Erdoğan1? Üzerinde. Sayın Altan? Lehinde Sa
yın Karaözf Lehinde. Sayın İsmen? Aleyhinde. 
Sayın Melen? Yoklar. Sayın Özgür? Yok
lar. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
S. Sayısı : 970 

210 asıl ve 25 geçici maddesi olup (230) mad
desi görüşülmüş ve kabul edilmiş bulunan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısının 
Komisyon tarafından geri alınıp hiçbir değişiklik 
yapılmadan getirilen (5) maddesinin görüşüldü
ğü sırada bir Devlet Bakanı tarafından verilen 
bir önerge üzerine bir başka tasarının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması, öncelik ve ivedilik ile 
görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu tasarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu tasarısına takdim edilmesi için, İçtü
züğümüzün mevcudolmasmı şart koştuğu esaslı 
hiçbir sebep yoktur. 

Aksine, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu tasarısının, Türk Silâhlı Kuvvetlerine taal
lûk eden bir reform tasarısı olması ve 235 madde-
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sinden (230) maddesinin görüşülmüş ve kabul 
edilmiş bulunması hasebiyle, diğer tasarılara tak
dim edilmesi gerekir. 

Bu sebeple, 
1. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

tasarsııum gündemdeki, bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilik ile görüşülmesini, 

2. Bu tasarının görüşülmesi bitirilmeksizin 
bir başka konunun görüşülmemesini ve 

3. Bu önergenin acık oyla oylanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 
Tabiî Üye 

H. Tunçkanat 
Bursa 
S. Ural 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 
Konya 

M. Kılıç 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Koç aş 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 
Adana 

M. Öztekin 

Tokat 
Z. Betil 

Tabiî Üye 
F . Özdilek 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Ankara 
H. O. Bekata 

Malatya 
N. Yetkin 

Ağrı 
S. Türkmen 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 
Zonguldak 

A. Eyidoğan 
Tahiî Üye 

R. Aksoyoğlu 
İstanbul 

M. Aksoley 

BAŞKAN — Takrir, Sayın Komisyon Başka
nının talebi İçtüzüğe uygundur, talebi yapacak 
ya Komisyon Başkanıdır, ya da Bakandır. Buyu
run usul bakımından Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, 870 Sıra Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanun tasarısının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesinin Yüce Senatoca kararlaştırılmış 
bulunduğundan 'bahsetim. Bu birleşimin sabahki 
oturumunda Sayın Başkan bendenizi tekziben de
diler ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nu tasarısının öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
için önerge verilmemiştir. Ye Yüce Senatoca da 
karar alınmamıştır. Bu konuda üyeler önergeyi 
okudular. Maalesef kötü niyete yormak istemiyo
rum, devamlı ve sıkı çalışıyoruz, işler çok, fakat 
önergenin tamamını okumadılar. «Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanun tasarısının tatile git

meden bütün işlere tercihan» sözlerinden sonra, 
«öncelik ve ivedilikle görüşülmesini talebederinı» 
cümlesiyle bitmektedir. Bu cümleyi okumadılar. 
Ve gerçeğe aykırı bir durum izah ettiler. Bende
niz şahsan tekzibe uğradım, gerçeğe aykırı olarak 
hiç de ehemmiyeti yoktur. Ama Yüce Senatoda 
cereyan etmiş bir muamele, gerçeğe aykırı olarak, 
Başkanlık tarafından ifade ve izah edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararı alınmadı 
dediği için, ben ve arkadaşlarım öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesini talebeden önergeyi verdik, 
Halbuki, Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanun 
tasarısı öncelikle ve ivedilikle görüşülme kararma 
bağlanmıştır. Başkanın önergemin tümünü oku
yarak ve geçmiş zabıtları tetkik ederek sabah işle
diği hatayı tashih etmesini rica ediyorum. 

Usule ait ikinci maruzatım şudur: Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel kanun tasarısı, öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmış bir ta
sarıdır. Bundan sonra alınacak öncelik ve ivedi
lik kararı kendisinden önce alınmış öncelik ve ive
dilik kararını iptal etmez. Sonradan alman ön
celik ve ivedilik kararının mevzuu olan tasarı, da
ha önceden alınmış bulunan öncelik ve ivedilik 
kararının mevzuu olan tasarıya takdim edilemez. 
Bu noktada da Başkanlık Divanının hatası var
dır. belirtmek isterim. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta
sarısının bâzı maddeleri Komisyon tarafından ge
ri alınmıştır. Komisyonun tetkiki bitmedi. Komis
yonunun tetkikatmı bitirmesini beklediğimiz tak
dirde Yüce Umumi Heyet mesaisini yapamamak 
durumunda kalacak. Böyle ahvalde mesai yapma
mak durumunda kalmamak için, zamanı değer
lendirmek için ele başka iş alınabilir. Ama, daha 
önce öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştı
rılmış bir iş bitirilmeksizin, daha sonra alman 
öncelik ve ivedilik kararının mevzuu olan tasarı 
önceki işe takdim edilemez. Bu hatayı da Başkan
lık Divanının düzeltmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Betil takririn tam okun
madığını ifade ettiler. Takrir tam olarak okun
muştur. 

ZNİHNİ BETİL (Tokat) — Okunmadı efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Betil, çok rica ederim, 
biz sükûnetle dinliyoruz siz de lütfen sükûnetle 
dinleyiniz. Sayın Tuna, Sayın Akif Tekin, Sayın 

m 



C. Senatosu B : 92 21 . 7 . 1967 O : 2 

Hasan Âli Türker, Sayın Millî Savunma Bakanı 
Topaloğlu, Sayın İsmail Yeşilyurt tarafından ve
rilmiş takrir şöyledir : 

«Cumhurij'et Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Müzakeresine karar verilen Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel kanun tasarısı evvelce Senato 
Genel Kurulundaki müzakeresinde etraflı bir şe
kilde incelenmiş ve maddelerin büyük bir kısmı 
değiştirilmek suretiyle kabul edilerek Millet Mec
lisine iade edilmiş idi. Bu kere Millet Meclisi ta
rafından kabul edilen metinde, evvelce Senato
muzun yaptığı bütün değişiklikler, bir iki istis
nası ile, benimsendiği kurulan Geçici Komisyonun 
üyelere dağıtılan 970 Sıra sayılı raporundan an
laşılmaktadır. Bu tasarının tatilden önce ka
nunlaşmasını temin etmek üzere tümünün müza
keresini, kısım kısım oylanmasını, değiştirge öner
gelerinin tasarının tümünün müzakeresi bitinceye 
kadar verilmesini ve önerge verilen maddeler için 
müstakil müzakere açılıp, diğer maddeler içinde 
bulunduğu fasılla birlikte oylanmasını arz ve tek
lif ederim.» Bu Başkanlık Divanında mevcut ev
raktı. Sayın Şeref Kayalar'm benden bu hususta 
bilgi istemesi üzerine, benden evvelki birleşimi 
idare eden arkadaşımın Riyaset ettiği zabıtları ge
tirttim ve bu zabıtlarda Sayın Topaloğlu'nun bu
gün Genel Kurulun kabul ettiği veçhile Devlet 
Bakanının verdiği takrire muvazi bir takririn 
mcvcudolduğunu öğrendim. O bakımdan Yüce 
Heyetinize verilmiş bulunan takriri Başkanlık ek
sik okumamıştır. Ancak daha evvelki zabıtta mev
cut, Sayın Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ
lu tarafından verilmiş bulunan takririn önümde 
bulunması hasebiyle, zabıtları getirmiş, tetkik et
miş öncelik ve ivedilik kararının mevcudolduğu-
nu tesbit etmiştik. Ancak... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Günleri tasrih et
meksizin beni tekzibettiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Betil, çok rica 
ederim. Ancak Devlet Bakanı bir meseleyi aynen 
getirmiş bulunmaktadır. Sayın Millî Savunma 
Bakanı, Sayın Devlet Bakam Oztürk'ün vermiş 
olduğu takrirler de aynı mahiyettedir. Meseleyi, 
bu takriri oya arz etmek suretiyle, Genel Kuru
lun ittihaz edeceği karara Başkanlık Divanı uy
mak mecburiyetindedir. 

Muhterem senatörler bir açık oy takriri var
dır, açık oyla Türk Silâhlı Kuvvetler Personel 

Kanunu tasarısının gündeme lahnmaısı hususunu 
oylayacağım. Evvelce müsaade ıbuyurursanız... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVPÎK OKYAYUZ (İçel) — Müsaade buyu
rursanız Komisyon Başkanı olarak, takririm var, 
onu reye koyun Sayın Başkan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Zaten bu 
hususta benim bir takririm var. Onu oylarsınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündem 
tertip ve tanzim edilmiştir. Yeniden gündeme 
alınması teklif edilmektedir. Bir açık oy takriri 
vardır. Başkanlık Divanına sayın arkadaşları
mın yardımcı olmalarını rica ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan te
zahür eden temayüle göre acık oydan vazgeçiyo
ruz. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri açık oy talebin
den sarfı nazar etmişlerdir. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar, 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, filhakika Sayın Betil arkadaşımız, 
vaziyet, tavazuh etmiştir, açık oya konması hak
kındaki talebimi muhtevi takririmden feragat 
ediyorum dediler. Mesele mahlûldür. Ancak, 
benim yanlış anladığım, bir noktayı grupum ar
kadaşlarımın da yanlış anladıklarını sandığım 
bir .noktayı yüksek huzurunuzda tavzih etmek 
zorundayım. 

Şimdi Sayın Betil ne güzel izah etti?... ön
celik ve ivedilik kararı verilmiş iken 'bir mesele 
hakkında, onu müteakip verilen öncelik ve ive
dilik kararları ilk meseleden sonra görüşülür. Bu
nu izah ettiler, üzerinde durmıyacağım. Ancak, 
sabahki oturumda Devlet Bakanının bir takriri 
ıttılaınıza sunulunca biz öncelik ve ivedilik ta
lebini muhtevi olan bu takririn oylanmasına 
müspet olarak iştirak ettik ve fakat müspet 
oyumuzu istimal ederken oyumuzu kullanmamı
zın sebebi şu idi. Evvelce öncelik ve ivedilik ka
rarı müttehaz Silâhlı Kuvvetler Personel ka
nunu görüşülecek, o bitecek; onu müteakip gün
demde bulunan hiçbir madde görüşülmeks'izin o 
maddelere tekâddüm eden, öncelik ve ivedilik 
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kararını muhtevi tasarı görüşülecek. Bizim an
layışımız hu. Şu halde 'anlayışımı hurada tav
zih etmek isterim. Gerek ben, gerekse grup ar
kadaşlarım sonradan muttali oldum, hepsi aynı 
fikri taşımaktadırlar. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanun tasarısının evvelce görüşülüp 
İkmal ve itham edilmesine oanû gönülden ta
raftardırlar. Ancak diğer kanunun müteakiben 
'görüşülmesi arzu edilmektedir. Binaenaleyh, hu 
yanlış anlayışın Sayın Zihni Betil tarafından 
sarahatla izah edilmesinden dolayı kendisine te
şekkür ederim. Başkanlığın sonradan tavazzuh 
eden duruma göre kararını değiştirmesinden do
layı da ayrıca Başkanlık Divanına da teşekkür 
ederim. 

Sizi işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan değerli senatörler; <ben Başkanlığın tu
tumu için konuşmak lüzumunu hissettim Pek 
az konuşacağım. Sabahleyin Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanununu görüşmek üzere toplandık. 
Bir önerge geldi, Hükümet tarafından. Günde
me alınması isteniyor. İçtüzüğe göre de imkân 
var. Oylandı, öncelik istiyor oylandı, ivedilik 
istiyor oylandı, buraya kadar doğru. Yalnız da
ha evvel de verilmiş bir önerge vardı, öncelik 
ve ivedilikle Askerî Personel Kanununun her 
şeye takdimen görüşülmesi tarzında. Sayın Be
til müracaat ettiği vakit hakikaten Başkan böy
le bir şey olmadığını söyledi. Şimdi, Sayın Ka
yalar konuştuğu vakit doğrudur, o kanaatle 
vermiş olabilirler, öncelik için de parmak kaldı
rabilirler, bu yanlış değil. Ama o öncelik sıra
sına giren konular da birbiri üstüne öncelik ta
şır manâsı vardır. Başkanın bunu dikkate ak
ması lâzımdı. Yalnız bir nokta vardı, madem ki 
Sayın Kayalar aynı kanaatte idi, o halde de
vam eden görüşmeye de usul bakımından itiraz 

"etmeli idi, sabahleyin ve o konuşma da olmalı 
idi. Başkanlık kanaatime göre vaktin fuzıılü 
geçmesine sebebolmuştur. Bakınız şimdi çok şü
kür birleştik, aynı noktaya geliyoruz. Vakit he
deri olmuştur, bunu tavzih etmek isterim. 
- . BAŞKAN — Bir hususu arz edeyim; Plân 

uygulamasına ait kanun da, bir kanundur. 

Fuzuli geçmiş hir vaktimiz yoktur. Yüksek 
Heyet onu da görüşece'ktir, o da görüşülmüş
tür. O bakımdan fuzuli olarak Umumi Heyeti 
işgal bahis mevzuu değildir. Şimdi Silâhlı Kuv
vetler Personel kanun tasarısının müzakere hu
susunu 'oylarınıza arz «diyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Müzakerenin 
usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Ural. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan 
muhterem - arkadaşlarım; Silâhlı Kuvvetler 
Pesonel kanunu tasarısının beş maddesi Ko
misyon tarafından geri alınmış veya Komis
yona aide edilmişti. Komisyon toplandı ve 
üzerinde müzakere etti ve bir rapor hazır
landı İçtüzüğümüzün 34 ncü maddesine göre 
Komisyon raporunun Başkan, sözcü, kâtip 
ve komisyon çalışmalarına katılan üyeler tara
fından imzaladıktan sonra Senato Başkanlı
ğına tevdi edilmesi lâzımgelirken, işin ace
leye getirilmiş düşüncesiyle - başka bir ka-
sıdolmadığı kanaatindeyim - sadece Komisyon 
Başkanı imzası ile Senato Başkanlığına tevdi 
edilmiştir. Komisyon çalışmalarında tescil et
tiğim üzere müzakere edilen 5 maddenin üçüne 
muhalif kalmıştım. Ye muhalefet şerhini ver
mek istedim. Fakat bu komisyon raporu 
bana imzaya getirilmedi. Senato içerisindey-
dim. Hatırlattığım zaman Sayın Başkan; 
«ben imzaladım» dedi. Oturumu idare eden 
Sayın 'B-işkanvekiline hatırlattığım zaman, 
«Başkan imzalamış» dedi. Kanaatimce bu ra
por Senato Başkanlığı makamında eksik ola
rak bulundurulmaktadır. Evvelâ tamamlanması 
cihetine gidilmelidir. Saniyen; Sayın Baş
kan, muhalefet şerhim 'bulunmasına rağmen, 
31 nci madde üzerinde 7 - 8 - 1 0 sayın sena
törün konuştuğu bahanesiyle bana söz ve
rem iveceğini bildirdi Ve tadil tekliflerinin 
•oylanmasına geçildi. Bildiğiniz üzere niha
yet bir yerde açık oylamaya başvurulmak 
istendiği için dünkü oturum tatil edildi. Bir 
usûl yanlışlığını önlemek üzere Sayın Başka
nın 31 nci madde üzerinde hiç değilse Ko
misyon çalışmalarında bu maddeye muhalif 
olan bendenize söz vermesini, ondan sonra 
takrirlerin okunmasına ve oylama cihetine 
gidilmesinin doğru olduğu inancındayım. Bu 
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hususu arz etmek üzere huzurunuzu işgal et
tim, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Koniiisyonea maddeler geri 
alınmıştır. Maddeler aynen, hiçbir değişik
lik ihtiva etmeksizin Başkanlığa tevdi edil
miştir. Sayın Ural'a söz verilememiştir. Çün
kü maddeler üzerinde geniş görüşmeler ya
pıldığından mütevellit kifayeit müzakere 
takriri verilmiş, Genel Kurulun oyuna arz 
edilmiş ve kabul edilmiştir. 31 nci madde üze
rinde Sayın Ariburun, Sayın Uçagök, Sayın 
Koçaş, Sayın Ural, Sayın Kaplan, Sayın Ka
raman, Sayın Küçük, Saym özgüneş, Sa
yın Işıklar, Sayın Karaveli-oğlıı, Saym T'o-
palöğlu konuşmuşlardır. 

Altı sayın üyenin konuşmuş olması ha
sebiyle, 6 dan fazla konuşmaya imkân veril
mediği cihetle kendilerine 31 nci madde üze
rinde söz veremiyeceğim ve vermedim. Ko
misyonun Sayın Ural'm beyanatına bir diye
ceği mi var ? 

GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANI OAVÎT 
TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Saym Başkan, 
müsaade edereseniz sayın Ural'm, ilk raporunda 
görüldüğü veçhile muhalefet şerhi vardır. Ve im
zalamıştır. Komisyona alman maddelerin yeni
den konuşulması ve Heyeti Umuriıiyeye şevki hu
susundaki teamül üzere bunu yalnız Başkan 
imzalamıştır. Bugüne kadar mevcudolan tea
mül bu. Kendilerine sarahatle eğer soru
lursa açıkça muhalefet ettiğimizi müsterih 
olun söyliyeceğim Saym Ural demişimdir. 
Ve biz bu teamüle uyarak ve ço'k kısa bir 
zamanda getirmek: zaruretinden dolayı Başkan 
olarak imzalamış ve getirmaşinizdir. Kanun 
tasarısının ve raporunun altında ilk gelen ra
por olması sebebiyle Sayın Ural umzalanıış-
t ır ve muhalefet ettiğine dair cihet vardır. 
Usul bakımından bir hata yoktur arz ederim. 

BAŞKAN — İkinci defa muhalefet oldu
ğunu beyan ediyorsunuz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Komisyon 
iki- defa rapor hazırlamıştır. Bu rapora ne
den muhalefet ettiğimi Umumi Heyete arz 
etmek istediğimi bildiririm. 

BAŞKAN — 31 nci1 maddenin görüşmele
rine 91 nci Birleşimde kaldığımız yerden de
vam ediyoruz, Saym Tunçkanat, Sayın Be-

til, Saym Ural, Saym İnci, Sayın Hazer-
dağh, Saym Bekata, Sayın Gimdoğan, Sa
yın öztekin, Saym Aks-oley, Saym Eyidoğan 
tafafmdan verilmiş ve 31 nci madde ile il
gili bütün değişiklik önergelerinin açık oya 
sunulması teklif edilmiştir. Teklif bakidir. 

31 nci madde üzerinde açık oylama yapıl
mamış altı tane takrir vardır. Şimdi Saym 
Arıburun'un tekririni} okutup açık oylarınıza 
arz edeceğim. 

Saym Başkanlığa 

Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısı 31 nci maddesi (b) fıkrası üçüncü 
satırı ortasında (yarısına kadar) Kelimesinin 
(lüzumu kadar) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Tekin Ariburun 

TEKİN ARİBURUN (İstanbul) — Takri
rimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ariburun takririni geri 

almıştır. 

Saym Uçagök'ün takririni okutuyorum. 

Başkanlığa 
31 nci maddenin; (A) bendi olarak. 
Kara, deniz, hava akademilerini ikmal 

edenlere her okudukları seneye mukabil bir 
sene kıdem verilir. 

(B) bendi olarak; 
(Havada uçucu üsteğmen ve yüzbaşılara, 
Denizde : deniz.altıeı, dalgıç, balık adam 

üsteğmen ve yüzbaşılara birer sene kıdem ve
rilir) şeklinde ilâvesini, diğer bend ve fıkra
ların buna göre tashihini arz ve teklif ederim. 

Eskişehnr 
Gavsi Uçagök 

BAŞKAN •— Açık oya nereden başlıyaca-
ğımıza dair ad çekiyorum. Saym Arı'dan baş
lanacak. Takriri kabul edenler 'beyaz, redde
denler kınınızı, müstenkifler yeşil oy kullana
caklardır. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) ^ 
Sayın Başkan açık oyun 101 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre isimler okunmak suretiy-

. le tesbitini' talebediyorum. 
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BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkarak ta- j 
lebederlerse. Bu 10 kişilik takrir... (Ahmet 
Nusret Tuna ve diğer arkadaşları ayağa kalk- j 
tılar) 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, ar
kadaşlar haklıdır. Biz açık oyun şeklini tes'b'it 
etmedik. İsimler okunmak suretiyle yapılabi
lir. 

BAŞKAN — Beki efendim, isim okunarak 
yapılacaktır. Kabul edenler kabul, reddedenler 
ret, çekinserler çekinser ifade edecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
hangi önerge. 

BAŞKAN — Sayın. Uçagök'ün... 
(Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arı'dan baş- t 

lanarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yapı

lan açık oylama sonucunu arz ediyorum: 50 ka- j 
bul, 50 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. 

Genel Kuruldan istirham edeceğim, bu sis
tem hem tasnif bakımımdan çok yorucu, hem 
de, neticeyi istihsalde uzun zaman alıyor. Bu 
bakımdan sayın üyelerin kürsüde oylarını ver
mek suretiyle yapılacak oylama hem daha ra
hat ve hem de daha çobuk olacaktır. 

Sayın Uçagök'ün takririni açık oylarınıza 
tekrar arz ediyorum; oylamaya yine Sayın 
Arı'dan itibaren başlanacaktır. Zarflar verilsin. 
Oy verme muamelesine başlıyoruz efendim, Sa
yın Arı'dan itibaren. Takriri kabul edenler be
yaz, reddedenler kırmızı, çekinserler yeşil oy 
kullanacaklardır. 

(Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arı'dan baş
lanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Açık oy sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 
110 sayın üye katılmış, 56 kabul, 50 ret, 3 çe
kinser, 2 iptal. Kabul ve ret hususunda bir sa
yın üye iki kere oy kullanmıştır. Bu suretle 
iki oy iptal edilmiş; takrir kabul edilmiştir. 

Takrir kabul edilmiş olduğuna göre, bir 
tebliğ olarak diğer takrirleri okutuyorum. Ev
velâ Sayın Uçagök'ün kabul edilen takririni 
bir kere daha okutuyorum. Beş tane daha tak
rir vardır. Eğer aynı mahiyeti kaşıyorsa, bu 
takrir, sayın üyeler belki takrirlerini geri ala
bilirler. 

(Eskişehir Üyesi öavsi Uçagök'ün önerge
si tekrar olsundu) 

BAŞKAN — 31 nci madde ile ilgili diğer 
takrirleri okutayım, sayın takrir sahipleri eğer, 
kendi takrirlerinin de açık oya kanmasını is
tiyorlarsa onları da oylarız. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

31 nci maddeye 2 nci madde (c) fıkrası 
olarak: 

(Kurmay subaylara, havacı, denizci ve ta-
bib subaylara verilecek kıdemler özel kanunla 
düzenlenir) hükmünün ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koç aş 

BAŞKAN — Sayın Koçaş takririni, geri al
dılar efendim. 

Yüksek Başkanlığa; 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarının 31 nci maddesine aşağıdaki metnin (b) 
bendi olarak eklenmesini ve tasarıdaki (b) 
^bendinin en son bend olarak tasarıda muhafa
za edilmesini arz ve (teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Bursa 

Saffet Ural 

b) Harb Akademilerini bitiren ve kurmay 
subaylık vasfını kazanan subaylara bu akademi-
lerdeki tahsil süreleri kadar (Yıl) kıdem veri
lir. 6 ayı aşlkın süreler tam yıla çıkarılır. Kı
demlerin nasıl verileceği özel kanunla düzenle
nir. 

BAŞKAN — Sayın Saffet Ural her iki tak
ririni de geri almışlardır. Diğer takririnin okun
masını istemiyorlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

31 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Kurmay subaylara ve diğer sınıflara men
sup subaylara verilecek kıdem özel kanunla 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş burada yok
lar... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Önergelerdeki 
açılk oylama teklifimizi geri alıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Betil ve .arkadaşları 
31 nci madde üzerimde başkaca önerge kalma
dığı cihetle bu son önergenin açık oya arzını 
istemiyorlar. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan bendenizin takririnde «akademiler» tâbi
ri kullanılmıştır. Bunun «Harb Akademisi» ol
ması lâzımdır. Akademi tâbiri Harb Akademi
si olacak. 

BAŞKAN — Konuştuğumuz kanun Silâhlı 
Kuvvetler Personel Kanunudur tabiî. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Elendim, Yüksek Heyetin 
acık oyla kabul ettiği metni okutup verilmiş bu
lunan bir takrir veçhile maddeyi açık oyunuza 
sunacağım. 

Maddenin açık oya konulması hususunu geri 
alıyorlar. Şu halde kabul edilen tadil şekliyle 
maddeyi okutup oylarınıza arz edeceğim. An
cak maddenin redaksiyona ihtiyacı vardır. 

31 nci maddenin Divanca redaksiyonunu 
yaparken diğer maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. Vakit kaybetmiyelim. Komisyonun 33 ncü 
madde hakkındaki raporu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Subayların terfi zamanını tesbit eden 33 ncü 

madde hakkında verilen ve dikkate alınmak 
kaydı ile kabul edilen değişiklik önergesi ko
misyonumuz tarafından madde ile birlikte ye
niden incelenmiştir. 

Yapılan bu inceleme 30 Ağustos dışında ya
pılan terfilerin gerek barışta ve gerekse savaş
ta faydalı sonuçlar sağlamadığı tesbit edilmiş
tir. 30 Ağustos dışında yapılan terfilerde per
sonel kıdeminin mevcut düzeni bozulmaktadır. 
Kanunun getirmiş bulunduğu sisteme göre su
baylar teker teker terfi edemeyip barışta ve sa
vaşta ehliyet grupları içinde terfi edeceklerdir. 
Savaşta subayların bekleme süreleri Bakanlar 
Kurulu kararı ile yarısına kadar indirilebilece
ği gibi, savaş takdirnamesinde de subaylara iki 
yıl kıdem verilecektir. Kanunun sistemine göre 
verilen bu kıdemlerin kabul şekline göre 
30 Ağustosdan evvel bir terfiki yapılmasına 
maddeten de imkân yoktur. Şöyle ki: Subayın 
bulunduğu rütbeye nasıp tarihi 30 Ağustos ol
duğundan ve savaş sebebiyle kendisine veri
lecek kıdeanier de yıl olarak kanunla tesbit 

edilmiş olduğundan terfi hakkını kazanabilme
si için katî surette 30 Ağustos tarihini bekle
mesi gerekmektedir. Kanunun bundan evvel ka
bul edilen maddeleri bu şekildedir ve kanun 
hazırlanırken bu sistematiğe göre tanzim edil
miştir. Savaş takdirnamesi almak suretiyle kı
dem alan personel almış bulunduğu bu kıdemle 
esasen emsalinin önüne geçmiş olacaktır. Bu kıdem
le birlikte yetişmiş bulunduğu subaylarla terfi 
sırasına girecektir. Madde tasarıda yazılı ol
duğu şekliyle terfilerde uygulamada bir ölçü 
sağlıyacak hükümler getirmiş bulunduğundan 
maddenin tasarıda yazılı olduğu şekli ile kabul 
edilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır. Madde
nin bu şekilde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İçel 

Cavit Tevfilk Okyayuz 

BAŞKAN — Madde üzerinde yalnız Sayın 
Tekin Arıburun'un bir takriri vardır. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun takririni geri 
almışlardır, Başka takrir bulunmadığı için de 
Genel Kurulun ittihaz ettiği karar gereğince 
33 ncü maddeyi okutup tekrar oylarınıza arz 
edeceğim. 

IV - Terfi zamanı 
Madde 33. — Muvazzaf subayların terfi

leri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü ya
pılır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 121. Sayın Bekata söz istemişler
dir. Bu madde üzerinde de sayın 10 üye açık 
oylama takriri vermiştir. Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

nun subay ve astsubay atanmalarını tanzim 
eden 121 nci maddesinin verilen önergelere 
göre yeniden tetkiki için komisyona iade edil
mesi üzerine komisyonumuzda yapılan incele
mede : 

1. 121 nci maddenin (e) bendinin metin
den çıkarılması hakkında üç önerge verildi
ği, 
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2. 121 nci maddenin son fıkrasını Hükü

meti tazyik mânasını taşıdığından bu fıkranın 
metinden çıkarılması hakkında bir önerge ve
rildiği, 

3. Maddenin son pragrafmdaki «Genel
kurmay Başkanı Cumhurbaşkanına gereken 
teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile istiye-
•bilir» ibarelerinin «Genelkurmay Başkanı du
rumu yazı ile Başbakana bildirir» şeklinde de-
ğiştiırilmesini istiyen bir önerge verildiği, ve 
bu son fıkranın redaksiyona tabi tutulması hak
kında ayrıca bir önerge verildiği, 

4. Millî Savunma Bakanlığında görevlen
dirilecek subay ve astsubayların atanmaları 
hakkında; maddenin (a) ve (b) bendlerine 
atıf yapan bir önerge verildiği, Millî Savunma 
Bakanının lüzum göstereceği kadrolarda şahsan 
bir tercih yapmasına imkân verecek en az üçer 
adayı ihtiva eden atanma listelerinin hazırlan
masının bu önerge ile istendiği, 

5. Verilen üç önerge ile de maddemin yeni
den tetkiki için komisyona iadesinin istendiği 
anlaşılmıştır. 

Sayın üyeler tarafından verilen bütün bu 
önergeler teker teker incelenmiş, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hazırlanış 
gayesi, sistematiği Anayasanın yürütme yetki
si hakkındaki 6 ncı maddesi ve Anayasanın 
110 ncu maddesi ile 5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 
3 neü maddelerinin iptali hakkındaki Anayasa 
Mahkemesi kararı da incelenerek madde hak
kında komisyonumuz aşağıda belirtilen karara 
varmış bulunmaktadır. 

1. 121 nci maddenin (e) bendinin yeniden 
yapılan incelemesinde her ne kadar bu bendin 
subay ve astsubayların atanmalarına ilk bakış
ta bir statü değişikliği getirdiği anlaşmakta 
ise de komisyonumuz bugüne kadar olan tat
bikatı ve yürürlükte 'bulunan mevzuatı tet
kik etmiş bendin atanmalarda bir statü değişik
liği getirmediğini tesbit etmiştir. Gerçekten ha
len yürürlükte bulunan Ordu mensuplarının na
kil ve tâyinleri hakkındaki 6966 sayılı Kanuna 
istinaden çıkarılmış bulunan Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki Yö
netmeliğin 22 nci maddesinde (Bakanlık Müs
teşarlığı Başkanlık ve dairelerindeki kadrolara 
ismen tâyin isteğinde bulunabileceği) belirtilmiş
tir. Aynı maddeye göre personelin safahati uy

gunsa ismen tâyin teklifi yapılan bu personelin 
tâyini yapılacaktır. 121 nci maddenin (e) ben
di tatbikatta bu şekilde yapılan tâyin işlemini 
kanun hükmü haline getirmiştir. Komisyonu
muzun raporunda da bu husus açık olarak be
lirtilmiştir. Yine raporda belirtildiği üzere ya
pılacak tâyin işlemlerinde personelin şahsi dosya
larının bulunduğu tâyin safahatinin bilindiği 
kuvvet komutanlıkları ile istişare }rapılacaktır. 
Komisyonumuz bu görüşlerle bendin uygula
mada sakınca yaratmayacağı kanaatine varmış
tır. 

2. 121 nci maddenin son fıkrasının Hükü
mete tazyik mânasını taşıdığına dair önerge tet
kik edilmiş bu fıkranın her hangi bir tazyik mâ
nasını taşımadığı, bu bendin Anayasanın 110 nen 
maddesindeki espriye uygun bulunduğu Genel
kurmay Başkanının görev ve yetkilerinden do
layı Başbakana karşı sorumlu olması sebebiyle 
general tâyinlerinde inha işlemi yapılmadığı tak
dirde durumu Başbakana arz etmesinin 110 ncu 
maddenin anlamına uygun olduğu, bu fıkranın 
muhakkak ihtilâf çıkar düşüncesiyle tanzim edil
mediği, hukuk kaidelerinin her türlü ihtimali göz 
önünde bulundurarak objektif ölçüleri e ve her 
hangi bir mevzuda açık bırakmadan tanzimi ge
rektiğinden bu fıkra geniş bir şekilde tanzim 
edilmiştir. Bu fıkranın redaksiyona tâbi tutul
ması hakkındaki önergeler de tetkik edilmiş, Ko
misyon raporunda belirtildiği üzere fıkranın 
uygulamada tatbikatçılara zorluk çıkaracak bir 
mâna taşımadığı fıkrada yazılı bu yazının bir 
örneği aynı zamanda Millî Savunma Bakanına ve 
Genelkurmay Başkanına bildirilir» cümlesinin 
son cümle ile birlikte mütalâa edilmesinin gerek
tiği ve bu mütalâa neticesi Millî Savunma Baka
nına ve Genelkurmay Başkanına bildirilecek ya
zının Başbakanın kararını muhtevi yazı olduğu 
anlaşılmıştır. Tatbikatçılar Koimsyonunıuzun 
raporunda yazılı mütalâayı ve zabıtlara gecen 
bu mütalâamızı da tetkikle maddeyi kolaylıkla 
bu anlamda uygulıyacaklardır. Yüksek Senato
nuzun bu konuda endişe etmemesini, bu müta
lâaların ışığı altında maddenin açıklığa kavuş
tuğunu kabul etmelerini bilhassa istirham edi
yoruz. 

3. Millî Savunma Bakanlığında görevlendi
rilecek subay ve astsubayların atanmaları hak
kında tâyin listelerine en az üçer aday yazılması 

I şeklindeki önergeye gelince; bu önergenin ha-
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len yapılmakta olan tatbikata aykırı okluğu gibi, 
tâyin durumunda olan personelin tâyinleri bir 
plân dâhilinde yapıldığından Bakanlığa ve Ba-
kanbğa bağlı kuruluşlarda görevlendirilecek su
bay ve astsubayların tâyin listelerinin tercihe 
imkân bırakmak için üçer kişilik olarak tanzimi 
tercih ediimiyen iki kişinin, ki bu bir kadro için 
iki kişidir. 20 - 30 kadro yerine yapılacak tâ
yinlerde listeye fazladan 40 ilâ 60 subay ve astsu
bay girebilir. Bu personelin tâyinlerinin yeni
den planlanması kuvvetler komutanlıklarınca 
yapılan tâyin plânlarım tamamen alt üst edecek
tir. Plânların bozulmaması için önce Bakanlığa 
yapılacak tâyinlerin neticesini beklemek gereke
cektir ki bu da uzun hazırlıkları gerektiren 
atanmaların gecikmesine sebebiyet verir. Mâruz 
sebeplerle teklif edilen bu önergenin büyük 
mahzurlarının bulunduğu anlaşılmıştır. Tasarı
nın 121 nci maddesinin (e) bendi ise verdiği
miz izahattan da anlaşıldığı üzere bugünkü tat
bikata uygundur ve kuvvet komutanlıkları ile 
yapılacak istişareler sonucunda tâyinlerin yapıl
masına imkân verecek şekilde tanzim edilmiş
tir. 

Bütün bu arz edilen sebeplerle 121 nci mad
denin tadili hakkındaki önergelere Komisyonu
muzca uyma imkânı bulunamamıştır. Ancak, 
verilen önergeler maddenin uygulamasında tat
bikata ışık tutacak incelemeler yapmamıza ve 
huzurlarınızda maddenin kapsam ve şümulü hak
kında geniş izahat vermemize rehber olmaları 
bakımından çok faydalı olmuştur. 

121 nci maddenin arz edilen sebep ve gerçek
lerle metinde olduğu şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — 121 nei madde üzerinde Sayın 
Batur, Sayın Küçük, Sayın Ural ve Sayın Kılıç 
görüşlerini ifade etmişlerdi. Her ne kadar ki
fayeti müzakere takriri verilmiş ve kabul edil
miş ise de sayın dört üye konuşmuş olması ha
sebiyle Sayın Bekata, bujnırunuz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başka
nım, şu rapora muhalefetimi arz etmek için söz 
vermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Siz zaten tümü üzerinde kulla
nacağınız oy bakımından da söz istemişsiniz. Ko
nuşmuşsunuz daha evvel. 

SAFFET URAL (Bursa) — O ayrı Sayın 
Başkanım, şimdi bu rapora muhalefetimi arz et
mek için söz istiyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım: 121 nci 
maddenin (e) bendiyle alâkalı bir önerge tak
dim etmiştim. Komisyon bu önergeye iltifat bu-
yurmamış. Bu itibarla önergenin alelade bir 
mevzua değil, bu konuda Anayasa Mahkemesi 
kararı ile karar haline gelmiş bulunan bir hu
susiyeti olması itibariyle Yüksek Heyetinize 
kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Önce neyi anlatacağımın belli olmas! için çok 
kısa olacağından hükmü hatırlatmak istiyorum. 
121 nci maddenin (e) bendi şöyle diyor : «Millî 
Savunma Bakanlığı karargâhı ile 3oğrudan 
doğruya bu Bakanlığa bağlı kuruluşlarda 
görevlendirilecek astsubay ve subayların atan
maları Millî Savunma Bakanlığınca, bunlardan 
kararname ile yapılması gereken subay, general 
ve amirallerin atanmaları Millî Savunma Baka
nının inhası ile Başbakanın imzalıyacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile 
bu personelin başka göreve atanmaları Millî 
Savunma Bakanının muvafakati üzerine (a, b, 
e ve d) bendleri hükümlerine göre ya"pılır.» O 
halde bu maddenin mânası şudur : Millî Savun
ma Bakanı kendi karargâhı ile alâkalı bütün 
atanmalarla oradan çıkacak olanların tâyinle
rinde Genelkurmay ve Kuvvet komutanlariyle 
ilgili hiçbir kayda tabi olmadan tasarruf ya
pabilir, demektir. Bu hüküm bugün tatbik 
edilen hüküm ve gelenek değildir, öyle ise 
tetkik ettiğimiz zaman görülür ki. gelen tasa
rıda da hüküm yok, sonradan ilâve edilmiştir. 
O halde bu hükmün getirebileceği mahcurlar 
yarın Millî Savunma Bakanlığını ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini rencide edecek bir tasarruf 
ve tatbikata müncer olacağından Yük?ek Sena
toya kısaca maruzatta bulunmayı vazife telâkki 
ettim. 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde siyasi 
tercih ve temayüllere yol açabileceğinden mah
zurludur. 

2. Ordu komuta zincirini bozmak istidadın
da olduğundan. Çünkü her hangi bir generali, 
o kuvvet komutanının rıza ve muvafakatini da-
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hi almadan Millî Savunma Bakanı alabilecek her 
hangi bir subayı bu suretle istihdam edebilecek
tir. Bunun ordu zincirleme disiplin sistemi için
de rahatsızlıklar getireceği inancı içinde oldu
ğum için mahzurludur. 

3. Anayasanın 110 ncu maddesi ile çelişme 
halindedir. Çünkü Anayasanın 110 nen. maddesi 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komutanı Genelkur
may Başkanıdır, diyor. O halde bir komuta zin
cirine bağlı bulunan her hangi bir subayı o 
komuta zincirinin muvafakati dışında istihdam 
etmek teşebbüsü, Millî Savunma Bakanının 
uhdesine verildiği gün Anayasanın 110 ncu mad
desi sarih olarak rencide olur. Şimdi bunu is-
patlıyacağım. 

Bu Resmî Gazetenin tarihi 13 Temmuz 19G6, 
numarası. 12347. Bir Anayasa Mahkemesi kararı 
bu Resmî Gazetede yer almıştır. Bu kararın esas 
numarası 1963 T/67, karar numarası 1906/19, 
karar tarihi 14.4.1966. Asıl mühim d a n husus : 
Davacı; Adalet Partisi T.B.M.M Grupu. Dâva
nın konusu : 539S sayılı Millî Savunma Bakanlı
ğının kuruluş ve görevlerine dair Kanunun 1. 2 
ve 3 ncü maddelerinin Anavasanın 110 ncu mad
desine avkırı olmaları sebebiyle iptal edilmesi is
teminden ibarettir. Demek ki, bizzat Adalet Par
tinin T.B.M.M. Grupu Anayasa Mahkemesine bir 
dâva açıyor, dâvanın konusu da, Anayasanın 
110 ncu maddesine aykırı bir hükmün iptalini 
istiyor. Anayasa Mahkemesi uzun incelemeden 
sonra şu kararı vermiş : - tarih numarası arz et
tim, kararı da okuyorum; - Bir cümle : «Madde
nin Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma 
Bakanlığının bir dairesi halinde düzeni iyen hük
münün Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
ve sonuç olarak birinci maddenin tümünün Ana
yasaya aykırılığı sebebiyle iptaline karar veril
miştir.» 

Şimdi Anayasa Mahkemesince karar haline 
gelmiş bulunan bir husus var. O husus nedir? 
Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Ba
kanlığının bir dairesi telâkkisine Anayasanın 
110 nu maddesi müsaidolmadığmdan iptal 
ettim diyor. Bu dâvayı açan Sayın Adalet 
Partisinin T.B.M. Meclisi Grupudur. Şimdi bu
nu bu suretle tescil eyledikten sonra bu mad
denin bu Anayasa kararı ile hangi ölçüde bağ
daşıp bağdaşmıyacağını huzurunuzda kısaca 
teşrih edeceğim, (e) bendi diyor ki; Millî Sa

vunma Bakanı, Genelkurmay ve Kuvvet Ku
mandanları zincirlemesinde yer almış bulunan 
asker, subay ve generallere şâmil olmak üzere 
dilediğini hiçbir rıza, muvafakat, inha ve tek
lif olmadan kendi karargâhına alır, istihdam 
eder. Bu Adalet Partili arkadaşlarımızın açıp, 
Anayasa Mahkemesince karar haline getirilmiş 
bulunan hükmün şartlarından daha da ileridedir. 
Çünkü her hangi bir Bakanlık kendi umum mü
dürlüğüne bağlı bir personeli, her hangi bir şe
kilde istihdam ettiği zaman o umum müdürün 
rızasını, teklifini, inhasını ve lüzum gösterme
sini arar. Burada o dahi olmadığına göre, bir 
dairenin derecesinden dahi aşağı düşürülmek 
suretiyle Bakanlık Genelkurmak ve Kuvvet ku
mandanlıklarım her hangi şekilde bu disiplin 
hiyerarşisinin dışında bir şube dahi telâkki et
memektedir. 

Öyleyse arkadaşlarım, bunun sarih olarak 
Anayasanın 110 ncu maddesine ve biraz evvel 
tarih ve numarasını arz ettiğim Anayasa Mah
kemesinin kararma ayları olduğu bedihidir. Üs
telik yarın bu konu tatbika kalkıldığı zaman 
askerî disiplin işinde Millî Savunma Bakanımı
zı da çok rahatsız edecek münasebetlerin içinde 
bulunduğunu göreceğiz. Ş'nıdi burada hürmet 
ettiğim Sayın Adalet Partili arkadaşlarıma da 
bir diyeceğim var. Bir partinin T. B. M. M. nin 
grupu muayyen bir gerekçe ile, Anayasa Mahke
mesine dâva açarak, haklı görerek, Anayasa 
Mahkemesince karara bağlanmış bulunan bir 
noktai nazarı partinin görüşü olarak savunduk
tan sonra, onun tam tersini maddede yer aldır
mak suretiyle kabule, siyasi hüviyetlerinin mü-
saidolmaması lâzımgelir. Çünkü aksi kendi ta
lepleri ile, mahkeme kararma bağlanmıştır. Bu 
sebeple yarın rahatsızlıklar tevlidedeceği bir ya
na Anayasanın 110 ncu ve Anayasa Mahkemesi
nin de karan ile aykırılığı sabit bulunan bu 
hükmün tasarıdan çıkarılmasında yüzde yüz 
isabet olduğu kanaatindeyim. 

Gelelim tatbikatına : Aynı bakanlıkta kısa 
bir süre bakan vekilliği yaptığım için Sayın 
Millî Savunma Bakanının toleranslı ve o mevkie 
gelecek her arkadaşın da Devlet hayatı içinde 
ahenkli çalışacak ehliyette bulunması tabiî bu
lunduğundan, el bete ki, bir Millî Savunma Ba
kanı kendisine özel kalem müdürü alacaksa, ya
ver alacaksa her hangi bir şekilde mahdut şunu 
istiyorum dediği zaman, elbette ki, Genelkurmay 
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Başkanı veya Kuvvet Kumandanları bu anlayış 
ve ahenk içinde onun arzularını yaparlar. Ama 
bu bir disiplinli hiyerarşi içinde tahakkuk ede
cek işi, onları tamamen bertaraf edip ben dile
diğim gibi yapacağım dendiği an, müesseselerin 
zararına olduğu bir yana, arz ettiğim Anayasa 
hükmü ile bağdaşmıyacağı gibi, Anayasa Mah
kemesi kararı ile de telifine imkân yoktur. Söz
lerimi şöyle sona erdirmek istiyorum : Bir kanun 
çıkartıyoruz, sonuna geldik, bir maddesi biraz 
evvel tadil oldu, yani Millet Meclisine süratle 
g;dip orada neticelenecektir. Bu maddenin bu 
fıkrasının çıkması artık bu kanunun gecikmesi 
gibi bir konu ile de ilgisini kaybetmiştir. Böyle 
olunca, gerek Türk Silâhlı Kuvvetlerinin disip
lin ve kumanda zincirini koruma, gerekse Millî 
Savunma Bakanının siyasi temayül, - arkadaşı
mız için söylemiyorum, objektif konuşuyorum -
Millî Savunma Bakanlığına gelecek her han^i 
bir zatın siyasi temayül ve tercihlerinin ordu hi
yerarşisi içerisinde rol almasına ve rol sahibi ol
masına meydan vermemek ve nihayet Adalet 
Partisini teşkil eden sayın senatör ve milletve
killerinin topunu ihtiva eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Adalet Partisi Grupu tara
fından benimsenerek açılmış bir dâvanın konu
sunu teşkil edip. Anayasa Mahkemesince kara
ra bağlanan bir hükmün aynı gerekçelerle yeni 
baştan <?etirilmesindeki mahzuru belirtmevi Se-
n°toT"a karsı bir vazife telâkki ettim. Takdim 
Yüksek Hevetinizindir. Teşekkür ederim. (C. H 
P. sıral mandan, alkışlar) 

B \SKAN •—• Genel Kurulun bilgilerine sn-
nu1mîmps ik1' veni takrir daha gelmiştir. Okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
121 nci maddenin ilişik şekilde tadilini arz 

ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Koçaş 

a) Astsubaylar ile binbaşı (dâhil) daha aşa
ğı rütbedeki subayların tâyini kuvvet komutan
ları tarafından; 

b) Yarbay ve albayların tâyini kuvvet ko
mutanlarının inhası ile Genelkurmay Başkanı ta
rafından; 

c) Generallerin tâyini kuvvet komutanları
nın göstereceği lüzum ve Genelkurmay Başkanı
nın teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı tara

fından inha edilir; Başbakanın ve Cumhurbaşka
nının muvafakatleri ile tâyin yapılmış olur; 

d) Genelkurmay II nci Başkanı ve kuvvet 
komutanları Genelkurmay Başkanının teklifi üze
rine, aynen generallerin tâyini usulüne göre ya
pılır ; 

e) Askerî hâkimlerin tâyini, Genelkurmayın 
muvafakati alınarak Millî Savunma Bakanının 
inhası üzerine, aynen generallerin tâyini gibi 
olur; 

f) Jandarma subay ve astsubayları özel ka
nunlarına göre tâyin edilirler; 

g) (c) ve (d) fıkralarındaki tâyinlerin uy
gulanmasında Millî Savunma Bakam inhayı 
yapmazsa, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaş
kanına gerekli teklifin yapılmasını yazı ile Baş
bakandan isteyebilir. Başbakan yapacağı tekli
fin birer suretini Millî Savunma Bakanı ve Ge
nelkurmay Başkanına da gönderir. Cumhurbaş
kanının onayından geçen karar kesinleşir. Sa
vaşta bütün tâyinler Genelkurmay Başkanı ta
rafından yapılır. (Bakanlar Kurulu kararı isti-
yen tâyinler hariç) Genelkurmay, albay (dâhil) 
daha aşağı rütbede sahiplerinin tâyin hakkını, 
kuvvet komutanlıklarına veya gerekli komutan
lıklara bırakabilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 121 nci maddesi son fıkrasının şifahen 
arz ettiğimiz hususlar nazara alınarak aşağıda
ki şekilde tadilini arz ederiz. 

(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Millî 
Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanının tek
lifine uygun inha işlemini yapmadığı takdirde, 
Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gere
ken teklifi yapması hususunu Başbakandan ya
zılı olarak istiyebilir. Başbakanın cevabi kararı 
kesindir. Bu cevap Millî Savunma Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığına ayrı ayrı bildirilir. 

Muş Muğla 
İsa Bingöl İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Sayın Ural, buyurun. 
SAFFET URAL (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, bu maddenin bundan önceki müzake
resi sırasında geniş ölçüde konuşmuştum. Müm
kün mertebe Başkanın da ricasını nazarı itibare 
alarak kısa konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 31 nci 
maddede yapılan değişiklikle bu kanunun hiç 
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.değilse asgari ölçüde tatmin edici bir kanun hü
viyeti almaya yöneldiğini sevinçle müşahede et
mekteyim. O maddenin o şekilde tadiline oy ve
ren muhterem arkadaşlarıma, aksi oy verenlere 
de yürekten teşekkür ederim. Temenni ederim ki, 
şimdi izah edeceğim gerekçe ile bu 121 nci mad
dede ve 172 nci maddede küçük birer değişiklik 
yaparsak bu kanunu, şu sıkışık devre içerisinde, 
oldukça tatmin edici bir kanun olarak Silâhlı 
Kuvvetlerimize çok yararlı olmak üzere bu Yüce 
Senatodan çıkmış olacaktır. Bu yolda yardımla
rınızı bekliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 121 nci madde üze
rinde ben evvelce konuştum, daha birçok ar
kadaşım konuştu, Sayın Bekata konuştu. Evvelâ 
kısaca kendi yaptığım konuşmamın bir özetini 
tekrar edeceğim. Bir defa, albayların hepsinin, 
Millî Savunma Bakanının imzalıyacağı emir ile 
tâyin edilmesi uygun değildir. Arz etmiştim, 
50 - 60 liralık kadrolara üçlü kararnamelerle 
tâyinler yapılırken, Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alay Kumandanlığı vesaire daha pek çok, çok 
önemli mevkilere tâyinlerinde kararname ile çık
malarının daha doğru olacağı inancındayım. Bu 
bakımdan Sayın Koçaş'm biraz evvel sunmuş ol
duğu tadil teklifindeki hususun nazarı itibar e 
alınması uygun olur kanaatindeyim. 

İkinci bir konu da (e) bendinde Millî Savun
ma Bakanlığı karargâhı ile doğrudan doğruya 
bu Bakanlığa bağlı kuruluşlar. Bu siyasi bir 
makam olan Bakanlığın karargâh olamıyacağı-
nı geçen sefer de arz etmiştim. Eğer karargâh 
ise, bir kumandanlık ise Başkumandana bağlı 
olması ieabeder. Halbuki Sayın Bekata'nm biraz 
evvel okuduğu Anayasa Mahkemesi kararma 
göre ne Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savun
ma Bakanlığının bir dairesi, bir şubesi, ne de 
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkan
lığının bir şubesidir. Bu bir siyasi organdır. Millî 
Savunma Bakanlığında demek daha doğru olur. 
Yine daha önce arz ettiğim gibi, arka tarafta 
Cumhurbaşkanına bir müracaat mevzuu vardır. 
Halbuki yine arz etmiştim ki, Cumhurbaşkanı, 
sorumh bir şahsiyet değildir. Cumhuriyetimizin 
temsilcisidir. Millî Savunma konularında Büyük 
Meclislere karşı sorumlu olan Bakanlar Kurulu
dur. Ye dolayısiyle onun başındaki Başbakan
dır. Yâki müracaat ve şikâyetler, muamelâttan 
ötürü, nihayet Başbakanlığa yapılır. Başbaka

nın vereceği karara uyulması her iki taraf için 
mecburidir. Uymayı istemiyen taraf her halde 
istifa müessesesi vardır, istifa ederler ve bu me
sele böylelikle halledilir. Bu fıkranın Bakanlık
ça Büyük Meclislere sunuluşunda mevcudolma-
dığmı Sayın Millî Savunma Bakanı da burada 
ifade buyurmuşlardı. Ama ne yapalım efendim, 
Mecliste bir önerge ile arkadaşlar dâhil ettiler, 
biz de tekabbül ettik gibi bir gerekçenin sığın
masına ve masum düşünceler taşıdığına inanma
ma rağmen şayanı kabul görmemekteyim. Çün
kü Sayın Bekata'nm vukufla izah ettiği gibi, Millî 
Savunma Bakanlığı demiyorum; bir şubesi, ik
tidarlar baki değildir ilelebet, nihayet bir siya
si parti şubesi derekesine girmiş olur, orduda 
disiplin bozulur, emir, kumanda zincirinde kop
malar olur, efendim bâzı zayıf şahsiyeti olan 
kimseler siyasi organın kanatları altına girerler 
ve askerliğe, disipline, emir, komuta münase
betlerine katiyen uymıyacak tavırlar takınırlar. 
Buna bu Yüce Senatonun fırsat ve imkân ver
memesinin uygun olacağı kanaatindeyim. İfade 
düşüklüğü vardır, arz etmiştim. İşte bu sebeple 
Yüce Heyetinizin bu maddenin hiç değilse, bir 
noktayı daha arz edeceğim. Efendim müsaade
nizle, arz etmiştim ki, ben siyasi organın, as
kerin gösterdiği süngüler arasında dar hudut 
içinde kalmasına da taraftar değilim. Bugünkü 
tatbikata göre Millî Savunma Bakanının müste
şarını veya müsteşarlık karargâhmdaki perso
neli tayin ile sorumlu olan makamlar kuvvet ko
mutanlıkları ve Genelkurmay Başkanıdır. Evet, 
Millî Savunma Bakanı kararnameyi inha eder, 
yukarıya çıkarırlar, ama dilediği adamı bırakın, 
bir tek adamı kabul etmek mecburiyetinde kalır. 
Fersi tatbikatta bâzı kadrolar için üçer aday 
tatbik edilmektedir. Emir ve komuta zincirini 
bozmadan Anayasanın 110 ncu maddesindeki Ge
nelkurmay Başkanına ait Başkomutanlık yetki
lerine, otoritesine tecavüz etmeden bu işi daha 
evvel izah ettiğim bir önergeyle tanzim etmek 
mümkündür. Millî Savunma Bakanı kendi ba
kanlığında ve ona bağlı kuruluşlarda dilediği 
kadroda tercihler yapabilmek imkânına sahibola-
bilecek bir önerge teklif etmiştim. Bu teklife 
göre üçer aday gösterilecek, her kadro için 
Millî Savunma Bakanı dilediğini seçebilecek. 
Yine o önergemde bir maddeyle Millî Savunma 
Bakanının isteği veya Genelkurmay Başkanının 
teklifi ve kuvvet kumandanlarının lüzum göster-
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mesi üzerine de değiştirebilecektir. Kendi mu
vafakati veya isteği ile. Bu takdirde hem Genel
kurmay Başkanlığının salâhiyetlerine bir teca
vüz vâki olmamış olacak, hem de siyasi organ 
tereihsiz bir tatbikat içinde bulunmak zorluğun
dan kurtulacaktır. İnanıyorum ki, iyi bir Millî 
Savunma Bakam, iyi bir Genelkurmay Başkanı 
iyi kuvvet kumandanları bu gibi bir fıkraya, 
bir maddeye lüzum kalmadan da bu münase
betleri suhulet içinde yürütürler, yürütegel-
mişlerdir. Ama anlaşılıyor ki, burada açıkça 
ifade edilmemesine rağmen, Sayın Bakanımız 
bâzı müşkülâtla karşı karşıyadır. Bu sebeple 
benim önergeme veya şümullü olarak maddeyi 
tüm olarak daha düzgün bir duruma soktuğuna 
inandığım Sayın Koçaş'm takririne iltifat buyur
manızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İki arkadaş daha var efendim. 
Sayın Bingöl. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; bendeniz takririmle yeni bir 
fikir, bir yetki, bir merci ve bir usul değişikli
ği teklif etmiş değilim. Ancak 121 nci madde
nin son fıkrası okunduğu zaman, bir cümle dü
şüklüğü, bir takdim tehir müşahede edilmekte
dir. Hattâ bazen yanlış bir mâna da çıkabilir, 
görüşü içinde ben, bu fıkrayı, sadece daha ko
lay anlaşılır ve daha vazıh mânası çıkabilir şek
li ile ifade ettim. Sondan bir evvelki cümlede 
yahut metnin tamamını okuduğumuz zaman 
daha vazıh çıkacaktır, (b) ve (e) bendlerinin 
uygulanmasında Genelkurmay Başkanının tek
lifi üzerine Millî Savunma Bakanı inha işle
mini yapmadığı takdirde Genelkurmay Başka
nı Cumhurbaşkanlığına gereken teklifi yapma
sını Başbakandan yazıyla istiyebilir. Burada 
bir noksanlık var, bu yazının bir örneği aynı 
zamanda -Millî Savunma Bakanına ve Genel
kurmay Başkanına bildirilir. Şimdi Genelkur
may Başkanının yazmış olduğu yazının tekrar 
kendisine bildirilir gibi bir mâna çıkmaktadır 
ve Başbakanın bu kararma uyulması mecburi
dir. Yine de bir noksanlık vardır, kesin bir 
ifade anlaşılamamaktadır. Biz bunu şöylece ta
dil ederek (b) ve (c) bendlerinin uygulanma
sında Millî 'Savunma Bakanı, Genelkurmay 
Başkanının teklifini uygun bularak inha işle
mini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Baş
kanı Cumhurbaşkanına gereken teklifi yapması 
hususunu Başbakandan yazılı olarak istiyebi

lir. Başbakanın cevabi kararı kesindir. Cevap 
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığına ayrı ayrı bildirir şeklinde tavzih edi
ci mahiyette olacaktır. İltifat etmenizi istirham 
ederim. 'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, Türkiye'nin bir kaderi var. Her 
ihtisas erbabı o ihtisasla ilgili bakanlığa geldi
ği vakit, orada daha az muvaffak oluyor. Fa
kat kendi ihtisas iyi e ilgili olmıyan bakanlığa 
gittiği zaman daha çok muvaffak oluyor. Ben 
bunu 1950 - 1960 yılları içinde büyük karar
gâhlarda Genelkurmay, Millî Savunma ve Ka
ra Kuvvetleri' karargâhında bulunduğum dört, 
beş yıl içinde kendi meslekimde 'gördüm. Bu
nun böyle olmasında bakanlık kademesinde 
sevk ve idarenin esasını kavramak, teferrua
tına girmemek suretiyle bakanlığın yapması 
halinde başarının üstün olduğu, ama teferrua
ta girildiği vakit meselelerin arasında boğu
lup esasın kaybedildiği kanısına vardım. Bu 
itibarla benim büyük karargâhlarda bulundu
ğum sırada, itiraf ediyorum, sivil bakanlar, bir 
asker bakan görmüşümdür, sivil bakanlar as
ker bakandan çok daha parlak Millî Savunma 
Bakanlığı yapmışlardır. O dönemde bir asker 
bakan gelmişti, o bir süre sonra teferruata o 
kadar çok daldı ki, ancak Ankara merkez ku
mandanı olabildi, daha başka birşey olamadı. 
Bununla ne demek istediğimi açıkça ortaya 
koyduktan sonra, şimdi maddeye geçiyorum, 
121 nci maddenin fıkralarına. Burada a, b, c 
fıkralarında tâyinlerin bir prosedürü gösteril
miş. Aastsubayların ve albay rütbesine kadar 
bütün subayların tâyinleri kuvvet kumandanla
rının inhası ile Millî Savunma Bakanı tarafın
dan yapılıyor, (b) fıkrasında general ve ami-
rallerinki, kuvvet kumandanlarının lüzumu, 
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî 
Savunma Bakanının inhası üzerine kararnamey
le yapılıyor; (c) fıkrasında kuvvet kumandan
ları ve Genelkurmay Başkanı, general ve ami
rallerin atanmaları Genelkurmay Başkanının 
teklifi, Millî Savunma Bakanının inhasiyle yi
ne kararnameyle oluyor. Demek ki, bütün su
bay, general ve amirallerin hepsinin tâyinin
de, birinci fıkrada doğrudan doğruya tâyin 
Millî Savunma Bakanı tarafından (b) ve (c) 
bendlerinde de onun inhasından geçmesiyle 
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yapılıyor. Yani bütün tâyinlerde manivelanın 
ucu bakanın elindedir. Bakanın onayı veya in
hası bahis konusu olmadıkça hiçbir subayın, 
astsubayın, general ve amiralin tâyinleri bahis 
bomusu olamaz. Baıkamn maınivelâsının dışına 
çıkmış hiçbir husus yoktur, (a), (b), (c) fık
ralarında. Hal böyle iken (d) fıkrası zaten ko
nuşmuyorum, o ayrı bir prosedür, (e) fıkrasın
da Millî Savunma Bakanlığı karargâhına tâ
yin edilenlerin hiç rütbelerine bakılmaksızın, 
doğrudan doğruya Millî Savunma Bakanı tara
fından yapılmış olmasını garip buluyorum. Bu
rada güya Millî Savunma Bakanlığının karar
gâhından ötürü bir tâyin durumu var; ne kuv
vet kumandanlarına, ne Genelkurmay Başkanı
na hiç sormaya lüzum yok gibi bir hava. Yani 
onların inhaları veya teklifi olmadan nasıl tâ
yinler Bakanın inhasından geçiyor, manivela
nın ucu Bakamın elindedir, a, b, c bendlerinde. 
Şu halde (e) fıkrası aslında tamamen lüzum
suzdur, hiç lüzum yoktur, (e) fıkrasına. Benim 
1959 - 1960 arasında, bir yıla yakın bir zama
nım da personel işlerinde geçmiştir. Gerçekten 
çok küçük rütbedeki subayların ve astsubay
ların tâyinlerini daha büyük makamlara bırak
mak meseleyi uzatır. 1959 tatbikatıma göre 
Binbaşı rütbesine kadar dâhil olan bütün su
bay ve astsubayların, ki, kuvvet kumandanları 
tarafından yapılırdı, bu daha uygun bir sistem
di. Yani merkeziyetçilikten uzaklaştırıyordu. 
Ama yine a, b, c hendlerinin bu şekilde yapıl
mış olmasının da bir mahzuru olduğu kanısın
da değilim. Ama (e) fıkrası, sanki Millî Sa
vunma BakanlığmıU kumaııdamlara, Genelkur
may Başkanına rağmen bir durum meydana ge
tiriyor. Yani bir cephe almış gibi bir durum 
meydana geliyor. Bu, yanlış arkadaşlar. Ben 

Millî Savunma Bakanlığı karargâhına her han
gi bir subay tâyin edilirken, büyük rütbeli 
bir subay, bir albay, general tâyin edilirken 
Millî Savunma Bakanının bundan hiçbir habe
ri olmamış, birdenbire tâyin çıkmış. Böyle bir 
şeyi aklım almıyor. Bu çok yanlış. Eğer bu
günkü şu andaki tatbikatta böyle birşey varsa, 
çok yanlış bir tutum. Ama çıkarmakta olduğu
muz kanunun a, b, « bendlerinde 'böyle yanlış 
'bir tutum varsa bunu önliyecek tedbiri almışız. 
Manivelanın ucu doğrudan doğruya Bakanın 
elindedir, şu halde (e) fıkrasına hiç lüzum 
yoktur. 

Arkadaşlarım, ben sözlerimin başında Millî 
Savunma 'Bakanlığı hizmetlerinin sivillikten 
gelem hakanlar tarafından daha iyi tedvin 
edildiğini, belki öyle değildir ama benim gör
düğüm 5 - 6 sene içimde, ifade etmiştim. Yalnız 
bunun bâzı şartları var. Onu arz etmek istiyo
rum. Millî Savunma Bakanı eğer ordu ile mü
nasebetlerinde, büyük kumandanlarla münase
betlerinde popülerliği elinden bırakmazsa, o 
çok sempati topluyor, çok sempati topluyor ve 
benim, yakın, •bahsettiğim 10 yıllık devre içe
risinde bütün ordunun gönlünü kazanmış, böy
le lbir insan da var, hepiniz biliyorsunuz. Buna 
mukabil bakan askerlerle münasebetini ünifor
malı imişçesine bir duruma soktuğu takdirde, 
münasebetler daha gergim oluyor ve yıkıcı olu
yor, tahripkâr oluyor.. Bumu da kendimin yıl
larca tecrübemin bir neticesi olarak arz etmek 
istiyorum. Bu itibarla bu (e) fıkrasının tama-
miyle lüzumsuz olduğunu, bunun kaldırılmak
la Bakanlık karargâhına, müsteşarlık karargâ
hına tâyin edilecek her hanıgi bir büyük rütbe
linin, bir küçük rütbelinin tâyininin Ba
kanın iradesi dışında olmadığını (a), (b), 
(c) bencilerinin sağlamış bulunduğunu da 
ifade etmiş oluyorum. Üstelik bu (e) 
fıkrasından sonra gelen, som cümle som fıkra
ları üç dört cümleyi ihtiva eden (b) ve (c) 
bendlerinde uygulanmasında diye başlıyan yer 
tamamiyle lüzumsuz. Böyle durumlar olmaz. 
Kuvvet kumandanlarının Genelkurmay Başka
nının inhası ile gelen bir durumu Bakan onay
lıyor ve kararnameye gönderiyor. Zaten inha 
olmazsa onay olmayacaktır. Onay olmazsa imha 
olmıyacaktır. İkisi birbirimi şey yapıyor. Bina
enaleyh üstelik Bakanlığı, sanki askerlikte As
kerî Ceza Kanununda, İç Hizmet Kanununda 
olduğu gibi, Genelkurmayın üst makama şi
kâyetin havasını taşıyan bu madde lüzumsuz. 
Hiç böyle şeye lüzum yoktur. Tatbikatta da 
böyle bir şey olmaz ve ayrıca biraz önce İsa 
Bingöl arkadaşımızın ifade ettiği gibi burada 
bir cümle de atlanmış, bir atlanmış cümle var 
burada. «Cumhurbaşkanına gereken teklifi yap
masını Başbakandan yazı ile istiyebilir. Bu ya
zının bir örneği...» Orada şöyle bir cümle ol
ması lâzım : «Başbakan buna göre lüzumlu in
ha yazısını yazar, Cumhurbaşkanına gönderir.» 
Biter o cümle. Atlanmış cümledir bu. Bu ya
zının ıbir örneği de filâna verilir, falana veri-
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lir diyor, demesi lâzım. Atlanmış bir cümle 
var, hiçbir mâna çıkmıyor. Benim kanaatim, 
ben önerge vermedim, ama önerge veren arka
daşlarıma katılıyorum, (e) fıkrası ve ondan 
sonraki bütün diğer bendler fazladır, lüzum
suzdur. a, h, c fıkraları bütün mahzurları ber
taraf edecek, Bakanlığın, bütün her türlü tâ
yinde manivelayı elinde tutacak bir imkânı 
sağlamaktadır. 

Esasen bu maddenin çok daha geniş ve de
taylı yazılmış olması burada değil de Anaya
sanın 110 ucu maddesinin 'bahsetmiş olduğu 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ve hattâ Millî Savun
ma Bakanlığı teşkilât kanununda daha detay
lı, daha uzun yazılmış olması lâzımdır. Zaten 
öyle bir kanun geldiği zaman orada da temas 
edilecektir. Binaenaleyh bunun üzerindeki mü
zakerelerin fazla uzaması zamanımızı alıyor. 
(c) bendinin ve ondan sonraki bütün fıkrala
rın çıkarılmasının hiç bir zararı olmıyaeaktır. 
Mâruzâtım budur, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
madde üzerinde arkadaşlarımızın hepsi en ince 
noktalara kadar temas ettiler. Sayın Bekata da 
Anayasa bakımından tamamen iştirak ettiğimiz 
bir açıklamada bulundu. Bu bakımdan tefer
ruata girmiyeceğim. Yalnız neden bu maddeyi 
mahzurlu gördüğümüzü kısaca belirtecek ve 
yanlış anlaşılan bir noktayı açıklamakla yeti
neceğim. Biz bu maddeye taraftar değiliz, çün
kü kanaatimizce Anayasaya aykırıdır. Neden
lerini Sayın Bekata izah etti, aynen iştirak 
ediyorum. Anayasanın bu şekilde düzenlenme
sinin 'sebebi de kanaatimce, şimdi tekrarına 
mâni olmak istediğimiz hükümlerin vaktiyle 
kötü kullanılmış olması idi. Bunun için de biz 
maddenin tümü üzerinde görüştüğümüz zaman 
iktidarların yarın muhalefete geçeceklerini 
düşünmelerini, gayet samimî bir hissimizi ifa
de etmek üzere söyledik. Bir Adalet Partili ar
kadaşımızın da Seçim Kanunundan şikâyetini 
yine aynı hisle misal gösterdim. Samimî kana
atim odur ki, bizi bu şekilde konuşmaya mec
bur eden saik, bu kanunla günün birinde ordu
ya siyaset, politika sokulabileceği gerçeğidir. 
Ordu bugün politikanın içindedir, böyle bir şey 
söylemedim. Bunun tarihî misalleri vardır ar

kadaşlarım, 'bir tanesini kısa olarak arz ede
yim, çok kısa bir şey olduğu için. Bir tarihte 
bir Bakan 'Genelkurmay Başkanlığı teşkilâtı 
içinde bulunan «general ve amirallerle bâzı kur
may hizmetlerinin tâyinini yapan bir şubeyi 
iki satırlık 'bir emirle Genelkurmay Başkanlığı 
binasından kendi Bakanlık binasına nakletti ve 
emrine aldı. Biz o zaman o binada şube müdürü 
idik, hunun ıstırabını çektik, bunun mahzur
larını gördük. Bütün isteğimiz şu kanunun or
duya en iyi hizmet edecek şekilde çıkarılması
dır, endişemiz sadece bundan ibarettir. Bizim 
tamamen samimî olduğuna inandığımız, hiçbir 
art fikri olmıyan bu düşüncelerimize karşı Sa
yın Bakan bizim mesnetsiz konuştuğumuzu 
iddia ettiler. Sayın Başbakan da ordu üzerin
de kimse politik hesap yapmasın, orduya 
politika sokulduğunu bilen varsa söylesin, ki 
tekrar ediyorum biz orduya politika sokulmuş
tur, demedik, bu madde bu haliyle çıkarsa so
kulabilecektir günün birinde dedik. Arkasın
dan da yine Sayın Başbakan ordunun şu oldu
ğu, bu olduğu, subayların şu olduğu bu oldu
ğu gibi cevap bize olduğuna göre, bize söylen
memesi ica'beden bâzı şeyleri bu kürsüde söyle
diler. Buna üzüldük. Ancak madde üzerinde 
konuşmuyorum, usul dışına çıkmak istemiyo
rum ve Başbakanın tamamen yanlış bilgiye da
yandığından emin olduğum bu sözlerine cevap 
vermiyeceğim. Ancak bu madde ile ilgili yan
lış anlaşılan ve dolayısiyle yanlış tefsir edilen 
biraz evvel belirttiğim hususa sadece açıkla
mak bakımından kısaca temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; şahıslarımızdan 
bahsetmek istemeyiz, hepiniz gibi ama böyle 
ithamlara, hattâ hitaplara da mâruz kalmak 
bizim için haksızlık olur. Bu hususta biz imti
handan geçtiğimiz kanaatindeyim. Öyle imti
han ki, şu salon içinde bulunan kıymetli arka
daşlarımızın büyük kısmı bilir, ordunun tama
mı diyebileceğim kadar büyük bir kısmı bilir, 
bilhassa yakinen Sayın Devlet Başkanı bilir. 
Biz ordunun pazarlık konusu edilmemesi için, 
ordu içinde görüş farkları, münakaşa konusu 
olmasın, ordunun menfaatleri rencide edilme
sin, diye ilgililerin bütün ısrarına rağmen üni
formamızı, rütbemizi ve istikbalimi zâ feda edip 
köşemize çekilmeyi bile göze aldık. Bir yanlış 
tefsire meydan verilmesin diye şunu da ilâve 
edeceğim, biz, bu kararı verip çekilirken par-
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lâmento açılmış, yani bizim politikaya girme 
arzu ve ümidimiz de yoktu. Rica ediyoruz, bu 
söylenen izahat muvacehesinde istirham ediyo
ruz, asıl politik maksatlar uğruna vatan, mil
let edebiyatı yaparak ordunun ismini bize kar
şı kullanmasınlar. Biz de kendileriyle ve en az 
kendileri kadar ordudan çıkmış olmak dolayı-
siyle ordunun bütünlüğünü politika dışında 
kalmasını, hakikaten güvenilir, bir millî birlik, 
millî kuvvet olması hususunda kendileri kadar 
hassasız. 

Bizim ordu ile münasebetleıimize gelince : 
Bir aile fertlerinin aile hukuku içerisindeki 
münasebetlerine benzer. Yani ordu ile pazarlı
ğa ihtiyacımız yoktur. Bu hususu açıklamaya 
lüzum hissettim. Çünkü çok üzüldük bu cevap
tan. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
buyurdular, «'bu kanun veto edilmeseydi bu 
haliyle kanunlaşmış olacaktı.» Aynen bu tâbiri 
kullandılar. Hayır arkadaşlar, kanun veto edil
meseydi bizim değiştirmek istediğimiz şekilde 
kanunlaşacaktı. En azından 10 - 15 madde de
ğişip gelmiştir. Biz onların bir kısmından vaz
geçtik, prensibe dayanmıyan teferruata daya
nan bir - iki sene içinde tatbikatta mahzuru 
görüldüğü için, kendiliklerinden değiştirmek 
istiyecekleri maddeler üzerinde de durmadık. 
Grörüyorsunuz prensibe dayanan bir - iki nokta 
üzerinde ısrar ediyoruz. Israrımızın sebebi de 
takdir buyurursunuz ki, hiçbir zaman şahsi 
düşünce, şahsi endişe falan değil, tamamen 
ordunun menfaatleri bakımındandır. 

Sayın Millî Savunma Bakanının, özür dili-
yerek söylüyorum, bu noktada haklı olarak, 
çünkü verdikleri bir misalin yanlış .anlaşıldığı 
kanaatindeyim, arkadaşlarımız böyle söylüyor
lar, ama tecrübelerine ve bilgilerine 'güvene
rek böyle söylüyorlar, ama bu kanunu hazırla
yıp getirenler de askerlerdir, şûradır, orgene
rallerdir, buyurdular. Belki bu yanlış anlaşıl
dı, bâzı cevaplar oldu, Sayın Bakanın bundan 
üzüldüğünü tahmin 'ediyorum, ben yanlış anla
madım, ne demek istediklerini gayet iyi anlıyo
rum. Bu vesile ile bir sual sormak istiyorum 
kendilerinden: Acaba bu madde hakkında da, 
yani bize hep misal diye, bizim fikirlerimizi 
cerh etmek için bizden daha yetkili olan, bu
gün ordunun lderlerinin fikirlerini misal ola
rak gösterdiler. Acaba bu madde hakkında da 

Askerî Şûranın bir kararı var mı, varsa nedir, 
yoksa Askerî Şûra üyelerinin düşünceleri bu 
madde üzerinde nedir? Bu hususun açıklanma
sını arkadaşlarımızın oy vermesi bakımından 
faydalı mütalâa ediyorum. 

Bundan sonra da Sayın Bakana bir ufacık 
sitemim olacak, bizi mesnetsiz konuşmakla it
ham ettikleri içıin. İstirham ediyorum, üç gün
dür şurada görüşüyoruz, tartışıyoruz, mesnetli 
veya mesnetsiz konuştuğumuz hususu Adalet 
Partili arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere 
Yüce Senatonun vicdanında yerini bulduğuna 
kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, son sözümüz ve 
teklifimiz şu olacaktır : Esasen madde muhte
va bakımından olduğu kadar maddî hatalarla 
da doludur. Arkadaşlarımız, Sayın Bingöl, bil
hassa izah ettiler, Sayın Karaman, Sayın Ural 
izah ettiler. Maddi hatalarla da doludur. Bu 
bakımdan bu maddenin 'gözünüz kadar sevdi
ğiniz, üzerine titrediğiniz ordumuza günün bi
rinde politika sokulabileceğine vesile olmasın
dan endişe ediyoruz. Buna müsaade etmeme
nizi istirham ediyoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Topaloğlu, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Askerî Personel Kanuııu-
um, askerî personelin atanmaları ile ilgili 
21 nci maddesi hakkında tenkidlcrde bulunan 

ırkadaşlarıma ve sual soran arkadaşlarıma arzı 
3evabedeceğim. Bilhassa Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata, Millî Savunma Teşiklât Kanununun lağvı 
baklandaki Anayasa Mahkemesi kararı hakkm-
la kendi açılarından bu kararın izahını yaptı
lar. Ben de bu karar üzerindeki tetkiklerimi 
"îeyeti Umumiyeye arz edeceğim. Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun subay ve astsu
bay atanmaları hususunu tanzim eden 121 nci 
ıaddesi hakkında açıklamada bulunmak ve 
iadcIeyi tenkid eden veya sual soran muhte

rem senatörlerin konuşmalarını cevaplandıra
cağım. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Anayasa 
Mahkemesi 13 Temmuz 1966 tarihli Resmî Ga
zetede neşredilen 1966 tarih ve esas 63 e 67 ka
rar ve 1966 ya 19 sayılı karariyle, Millî Savun-

î ma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine dair 
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5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 neti maddeleri ip
tal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu iptal 
kararının gerekçesinde Anayasanın 106 ncı mad
desine ve 4951 sayılı Kanuna göre kurulmuş bu
lunan Millî Savunma Bakanlığının varlığına bu 
kararın etki yapacak mahiyette olmadığı sarih 
olarak belirtilmiştir. Yani Anayasa Mahkemesi, 
Millî Savunma Bakanlığı Teşkilât Kanununun 
1, 2 ve 3 neü maddelerini lâğvetmiş olmasına 
rağmen, 4951 sayılı Kanun muvacehesinde Millî 
Savunma Bakanlığının varlığının kabul edilece
ğini kararında belirtmiştir. Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 110 ncu maddesine göre millî 
güvenliğin sağlanmasından Silâhlı Kuvvetlerin 
savaşa hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. 
Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin komu
tanıdır. Anayasamızın Silâhlı Kuvvetlerin sa
vaşa hazırlanması ile ilgili bu maddesinin Ana
yasamızın 6 ncı maddesi ile birlikte mütalâa 
edilmesi gerekir. Yürütme yetkisini tanzim eden 
6 neı maddesi, yürütme görevi kanunlar çerçe
vesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından yerine getirilir, hükmü mevcut bulun
maktadır. Millî Savunma hizmetlerinin de bu 
genel prensip esasları dâhilinde yürütülmesi 
gerekir. Savunma hizmetlerinin genel yürütme 
sorumluluğuyla ilgili kısmının yanı sıra bir de 
komuta sorumluluğu mevcut bulunmaktadır. Ko
muta sor anıl ulu ğunun kime ait olacağını Anaya
samızın 113 neü maddesi hükme bağlamıştır. İş
te Sayın Bekata'nm burada temas etmediği hu
sus yürütme yetkisiyle komuta yetkisinin tefriki 
gerekir. Anayasanın 110 ncu maddesi Millî Savun
ma hizmetlerinin komuta yetkisinden dolayı Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harbe hasırlanması göre
vini ve sorumluluğunu Genelkurmay Başkanına 
vermiştir. Ama yine Anayasanın 6 ncı maddesi
ne göre yürütme sorumluluğu Millî Savunma Ba-
kamndadır. Kamu hizmetleri içinde yer almış 
bulunan Millî Savunma Bakanlığı hizmeti, harp 
sanatının öğretilmesi ana gayesinin tahakkuku 
için bir yandan idari hizmetlerin, diğer yandan 
da komuta hizmeti olmak üzere diğer kamu hiz
metlerinden farklı bir hizmet şeklindedir. Ko
muta hizmetinin her türlü etkiden uzak bir şe
kilde ve günlük politik görüşlerden uzak olması 
komuta hizmetinin özelliği bakımından gerekli
dir. 

Atanma işlemi komuta hizmeti ile doğrudan 
doğruya ilgili olan bir hizmet değildir. Bu işle
min malî, hukukî ve idarî yönlerinin bulunması 
sebebiyle bu işlemler yüzünden yargı mercileri 
önünde Parlâmento huzurunda hesap vermek 
durumunda olan bir siyasi yetkilinin bulunması 
gerekir. Bununla hem Anayasanın 6 neı madde
sindeki yürütme yetkisinin kullanılması temin 
edilmiş olacak ve hem de stratejik komuta hiz
metinin hertürlü etkiden uzak bulunması sağla
nacaktır. Anayasamızın 110 ncu maddesine gö
re, millî güvenliğin sağlanmasında ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin savaşa hazırlanmasında Ba 
kanlar Kurulunun sorumlu tutulması millî gü
venliğinin sağlanması yönünden genel sorumlu 
luktur. Bu genel sorumluluğun yanı sıra savun
ma hizmetlerinin idarî, malî ve hukukî yönleri
nin yerine getirilmesi görevinin Millî Savunma 
Bakanına ait olması Anayasamızın temel ilkele
ri ve prensiplerine uygun bir hal tarzıdır. Millî 
Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine da
ir 5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 neü maddelerini 
iptal eden Anayasa Mahkemesi kararının gerek
çesini, Anayasanın 110 ncu maddesi ile birlikte 
tetkik etmek gerekir. îptal kararının gerekçesi 
5398 sayılı Kanunun 1. 2, 3 neü maddelerinin 
Anayasanın 110 ncu maddesine aykırı bulundu
ğunu belirtmektedir. Anayasanın yürütme yet
kisi hakkındaki 6 ncı maddesi ve 110 ncu mad
desi gözönünde bulundurulursa bu iptal kararı
nın Anayasanın 110 ncu maddesine göre. Genel
kurmay Başkanının görev ve yetkilerinin özel 
kanun ile düzenleneceği esasına dayandığı anla
şılır. Burada 5398 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
şöyle bir tarif yapmaktadır. «Millî Savunma Ba
kanlığı, Genelkurmay ve Müsteşarlık karargâhın
dan ibarettir.» Anayasa Mahkemesi haklı olarak 
Genelkurmay Başkanlığını Milî Savunma Bakan
lığına bağlı bir karargâh telâkki etmediği için 
iptal etmiştir. Yoksa Millî Savunma hizmetleri
nin G-enelkurmay Başkanlığı tarafından yapıl
masını derpiş etmemiştir. Aksi takdirde Anaya
sanın 6 ncı maddesine aykırı bir hüküm vazet
miş olurdu, Anayasa Mahkemesi. 

İptal kararının varmak istediği hukuki neti
ceye mesnet olmak üzere gerekçesinde yazılan 
hususlar sadece iptal kararının gerekçesi olarak 
mütalâa edilebilir. Gerekçe başlıbaşma hüküm 
ifade etmeyip, kararın mesnedi olarak kıymet-
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lendirilebilir. Bu itibarla gerek Millî Savunma 
Bakanlığının ve gerekse Genelkurmay Başkanı
nın görev ve yetkilerinin tesbitinde Anayasamı
zın kabul etmiş bulunduğu temel prensipler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Siyasi, hukukî ve 
malî sorumluluk gerektiren konuların, genel yü
rütme kavramı içinde yetkili siyasi organa bıra
kılması, komuta hizmetinin ise, her türlü etki
den uzak olarak Genelkurmay Başkanına ait bu
lunması Anayasanın gereğidir. Anayasanın 
110 ncu maddesinin Temsilciler Meclisi ve Kuru
cu Meclisteki müzakerelerinde de bu noktalar 
üzerinde yapılmış olan konuşmalar da bu anla
yışa varmamıza rehber olmuştur. 

Subay ve astsubayların atanmaları hakkında 
tasarının 121 nci maddesinde yer alan hükümler 
bu anlayışa uygun olarak tanzim edilmiştir. 
Maddenin Millet Meclisi tarafından kabul edilen 
şekli, (e) bendi haricolmak üzere, Senatomuzda 
evvelce yapılan müzakeresinde kabul edilen şek
lin tamamen aynıdır. Subay ve astsubayların 
atanmaları hizmetinin aksamadan yürütülmesi 
esasına bağlı olarak yapılacaktır. Bunun için de 
personelin şahsi dosyalarının bulunduğu hizmet 
safahatının bilindiği kuvvet komutanlıklarınca 
tâyin teklifleri yapılacak, general ve amiral atan
malarında ise, kuvvet komutanlıklarının lüzum 
göstermesi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca 
atanma teklifi yapılacaktır. Bu teklifler üzerine 
astsubaylar ile albay dâhil olan subayların atan
maları Millî Savunma Bakanlığınca, general ve 
amirallerin atanmaları ise üçlü kararname ile ya
pılacaktır. Bu atanma şekli ile lüzum gösterme 
ve teklif yapma yetkisini haiz olan kuvvet ko
mutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı atan
ma işlemine katılmış bulunacak ve sorumlu si
yasi organ ise, Anayasanın esprisi içinde yürüt
me görevini yerine getirmiş olacaktır. 

121 nci maddeye Millet Meclisi tarafından 
eklenmiş bulunan (e) bendi, Millî Savunma Ba
kanlığı karargâhında görevli subay ve astsubay
ların atanmalarını düzenlemektedir. îlk bakışta 
bu bendin, atanmalarda bir statü değişikliği ge
tirdiği anlamı çıkmakta ise de, bugüne kadar ya
pılmakta olan tatbikat göz önünde bulundurul
duğu takdirde bu bendin atanmalarda statü 
değişikliği getirecek kadar geniş bir anlam taşı
madığı neticesine varılır. Ordu menusplarmm 
nakil ve tâyinleri hakkında 6966 sayılı Kanuna 

istinaden çıkarılmış bulunan Silâhlı Kuvvetler 
Mensuplarının Nakil ve Tâyinleri hakkında
ki Yönetmeliğin 22 nci maddesinde Bakanlık 
Müsteşarlığı, başkanlık ve dairelerdeki kadrola
ra ismen tâyin isteğinde bulunabileceği belirtil
miştir. Aynı maddeye göre personelin safahatı 
uygun ise tâyini yapılacaktır. Maddenin (e) ben
di, bu şekilde uygulamayı kanun hükmü haline 
getirmiştir. Ve esasen bu maddede, (e) bendin
de, Millî Savunma Bakanlığı Karargâhına ya
pılacak tâyinlerin Millî Savunma Bakanlığınca 
yapılacağı tesbit edilmiştir. Millî Savunma Ba
kanlığı dediğimiz zaman, Millî Savunma Bakanı 
demek değildir, Millî Savunma Bakanlığı. Mil
lî Savunma Bakanlığında sivil şahıs olarak yal
nız bir Millî Savunma Bakanı vardır. Müsteşar, 
müsteşar muavinleri, daireleri yine askerî per
soneldir. Bu askerî personel, Millî Savunma Ba
kanlığı Karargâhının ihtiyaçlarını 6966 sayılı 
Kanuna göre hazırlanmış Yönetmeliğin 22 nci 
maddesine göre istekte bulunacak, alâkalı kuv
vetlerden yani askerî personele kaynak olan kuv
vetlerden Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve-
va Deniz Kuvvetlerinden istekte bulunacak ve 
bu istek üzerine müsteşarlıkla kuvvetler arasın
daki anlaşma ile, diğer tâyinler nasıl Bakanın 
on^vına sunulmuşsa Bakanlık Kararıra hmd a ki 
tâvinler de Bakanın onayına sunulacaktır. 

Bu maddenin yürüyüşü tamamen bu şekilde 
teknik ve tatbik edilmekte olan usule uy sim ve 
biraz evvel arz ettiğim sebeplerle, Anayasa Mah
kemesinin verdiği karara ve Anayasanın 110 ncu 
maddesine avkırı ol mı varak tanzim edildiği hal
de. Savın Hıfzı Oğuz Bekata bu maddevle si vasi 
tercihlere yol açılacaktır, demek suretiyle hak
sız bir beyanda bulundular. 

Biraz evvel arz ettim, Millî Savunma Bakan
lığınca yapılacak bir tâyinde, tâyin edilecek per
soneli, intihabeden askerî personeller her hal
de siyasi bir tercihte bulunmazlar. Millî Savun
ma Bakanına teklifte bulunacak, Millî Savun
ma Bakanlığı Müsteşarı bir askerî personeldir, 
askerî şahıstır, bir kumandandır. Bu şahsın bir 
politik tercihte bulunacağını söylemek sanırım 
haksızlık olur. 

Sonra Sayın Bekata, bu madde ile, bu (C) 
bendi ile komuta zinciri bozulacaktır, dediler. 
Biz bunu buîrün tatbik etmekteyiz, 6966 sayılı 
Kanuna göre hazırlanmış yönetmeliğe göre, Ba-
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kanlık ihtiyacı için personel tâyininde Bakanlık, 
askerî personelin kaynağı olan kuvvet komutan-
lıklariyle bu irtibatı yapmakta ve bu tâyinler 
bugün bu şekilde cereyan etmektedir. 

Sayın Sadi Koçaş da aynı görüşe katılarak 
bu maddenin Anayasaya aykırılığı üzerinde dur
dular. Bunu da biraz evvel komuta hizmeti ile 
.yürütme hizmetinin tefrik edilmesi zarureti hak
kındaki beyanım ile cevaplandırmış oluyorum. 
Çünkü Anayasanın 110 ncu maddesindeki Genel
kurmay Başkanının Başbakana karşı Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanması sorum
luluğu bir komuta sorumluluğudur. Yoksa Mil
lî Savunma Bakanlığının bütçesinden sizlere kar
şı mesul Millî Savunma Bakanının icra, yürütme 
hizmetleri, ki hukukî ve malî bütün meseleler 
bunun içerisindedir, bu meselelerin hukukî, malî 
mesuliyeti olmıyan makam ve mercilerine terki
ne, sanırım ki, Anayasamızın bugünkü ruhu. 
müsait değildir. 

Sayın Sadi Koçaş, kendisine, mesnetsiz ko
nuşma yaptı, dediğimize de değindiler. Sadece 
bunu şunun için söyledik. 

Biz bu maddenin şevkiyle bir siyasî tercih ve
ya o zaman söyledikleri gibi, bu maddenin işle
yişinde Orduya politikaya katılması gibi en ufak 
bir maksadın bulunmadığını ve biraz evvel söy
lediğim gibi, tamamen teknik mahiyette bu 
maddenin işletilmesi hakkındaki iyi niyetimize 
rağmen bu maddenin tatbikatında böyle bir 
yolun açılacağı şeklindeki şüphelerini cevaplan
dırmak için arz etmiştik. Bugün bu vaziyette 
kendileri de, kendisinin böyle söylemediklerini. 
ama bir endişeleri olduğunu ifade ettiler. Ben 
de konuşmalarımda böyle bir endişenin mev-
cudolmıyacagmı ve olamıyacağını ifade etmiş 
oldum. 

Çok sayın senatörler, 121 nci madde a, b, c 
fıkraları daha evvel (d) fıkraları Senatomuzca 
kabul edilmiş (e) fıkrası da biraz evvel izah 
ettiğim sebeplerle, yine tatbikata tamamen uy
gun olarak tanzim edilmiş bir madde olarak hu-
zurunuzdadır. Bu bakımdan maddenin aynen 
kabulünü takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Okya-
yuz, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, bu maddenin taşıdığı hu

kukî ve gerçek ehemmiyet sebebiyle, bu kanu
nun birinci geçişinde ve bu ikinci görüşülmesin
de gerek Meclis komisyonlarında, gerekse Umu
mi Heyetlerde çok münakaşa edilmiş ve her 
yönden fikirler serd edilerek hakikatlerin hak 
verici gücü aranmıştır. Ben bu maddenin tama
men haklı bir diğer zaviyeden kısaca mütalâa 
edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

Hepimizin hep birden inandığımız büyük bir 
hakikat var. Demokrasiler; bir milletin irade
sinin, milletin iradesine hâkimiyeti prensibini 
hukuk nizamı içinde değerlendiren bir sistem 
olarak; halkın reyiyle iktidara gelenlere ida
rede siyasî bir sorumluluk yüklemektedir. Böy
le olunca; demokratik rejimin temel hükmünde 
Devletin meslek ve müessese ve hizmet hususi
yeti bakımından zor kullanan bütün kuvvetleri
nin katî olarak siyasi sorumluluk taşıyan ma
kamlara bağlı olması, bağlı kalması tabiî ve 
hukukî bir neticedir. Bunun dışında kuruluş 
ve işleyiş nizamına hükmeden âmiller bakımın
dan, bir demokratik rejimi düşünmek illetine 
hâkim hususiyetler yönünden asla mümkün de
ğildir. Bu hukukî gerçeklerin, politikanın mak
satları içinde kullanılacaktır iddiası realiteye, 
kanuna ve daima beraber ve bir olduğumuz 
büyük milletimize hizmet iman ve heyecanımıza 
uymamaktadır. Bir memlekette bu türlü bir 
gelişmenin millete kuvvet ve hak tanıyan huku
ku ve gerçek gücü realitede işler bir nizam ola
rak değer alıyorsa ve bu yolla kurulmuş bir 
Devlet varsa zor kullanma gücüne sahip unsur
lar, müesseseler, siyasi sorumluluk taşıyan ma
kamlara bağlı olacak ve bağlı kalacaktır. Bu, 
hukukun, bu millete hizmet isteğimizin bizi bir
leştirici gücünü taşımaktadır. Esasen Anaya
samızın 110 ncu maddesi bu fikre, bu hakikate 
karşı olabilecek, aykırı olabilecek bir nizam 
da getirmiş olamaz. Bu hüküm, Genelkurmayı 
hiçbir şart içinde Millî Savunmanın bir dairesi 
haline de getirmiş değildir. Sonra; bütün hü
viyetiyle Anayasamız; demokratik nizamın ese
ridir, zaferidir ve demokratik rejimin koruyueu-
sudur. O halde; Millî Savunma Bakanlığı ile 
Genelkurmayın bu hakikî ve hukukî gerçek 
içinde yerleri nedir? Münasebetleri nasıl ve ne 
olmalıdır? Gibi mukadder soruların çengelleri, 
fikrî âlemimizi zorlıyabilir. Bu sorular içinde 
dahi bizi birinci plânda, içinde bulunduğumuz 
ve halkın, halk tarafından idaresi nizamı olan 
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demokratik hukukun ve demokratik ahlâkın 
gerçek âmilleri bu kökten kuvvet alan fikriyatı 
alâkadar eder. 

Hakikat odur ki, bu türlü bir hukuk kuvve
tinin, büyük âmili olan millet iradesi gücünün 
tatbikattaki işleyişi içinde; Millî Savunma 
Bakanı, Silâhlı Kuvvetlerin elbette ve yalnızca 
vekili harcı olarak mütalâa ve kabul edilemez. 
Bu türlü bir mütalâa elbette, demokrasinin, 
millet iradesinin hukuk ölçüleri, hukuk kalıp
ları içinde değerlendirilmesi ve şekillendirilmesi 
bakımından çok yanlış ve çok hatalı olur. 
Bu, rejimin, sistemin kendi kendisini inkâr et
mesi olur. Devletin dayandığı idari ve hukukî 
prensiplere de tamamen aykırı düşer. Halen 
memleketimizde işlemekte olan bu nizam içinde 
malî vasıtalarını ve malî mesuliyetlerini kanun
ların tâyin ettiği makamlar, insanlar taşımak
ta ve sevk etmektedir. Bilindiği gibi Bakan, 
birinci derecede ita âmiridir. Bu hakikatin 
kapsadığı mâna odur ki ; Millî Savunma Bakanı 
siyasi sorumluluğu içinde ve onun devamında 
malî mesuliyeti elinde tutan bir insan olarak; 
Devlet mekanizmasının işlemesine müessir esas 
temel hükümler içinde, yüklendiği hizmetin 
devamında, bu kuvvetlerin kendisine bağlı 
kalması ieabeden ve zaruri olan bir hukukî 
müessesenin, hukukî bir kuvvetin temsilcisi
dir. Eğer böyle olmaz ve böyle düşünlmez, böy
le kabul edilmezse, milletin iradesinin tahakkuk 
ve taazzuvunda onun temsilcisi olarak vazifeli 
ve mesul makamlar ve insanlar, Silâhlı Kuvvet
lerin eylem ve işlemlerini takibetmesi maddeten 

ve fiilen mümkün olmıyacak ve bu suretle reji
min esas temel hükmü işliyemiyecek, Devlet 
müessesesi hukuk olarak, kuvvet olarak za'fa 
düşürülecektir. Milletin; milletin kaderine hâ
kimiyeti prensibini bir fazileti, bir büyüklük ola
rak değerlendiren bir zihniyetin sahibi Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin büyük, küçük bütün 
evlâtları, bu türlü bir tatbikatın içinde yücelip 
yükselecek, vazife bağlılıklariyle vakar dolu 
yerlerini alacaklardır. Bu tatbikatın, iktidar
daki partinin politikasının Silâhlı Kuvvetler 
içinde yerleşip gelişeceği, tesir edeceği iddia 
ve ithamı da, arz ve ifade ettiğimiz hukukî ve 
temel hükümler içinde asla ve mutlaka doğru 
olamaz. 

Milletin hâkimiyeti fikrini inkâr edecek de
mokratik bir rejim tahayyül ve tasavvur edile-

miyeceğine göre; bu maddenin Anayasa nizamı 
ve gerçek tatbikat ve rejimin temel ve esas un
surları yönünden hiçbir hukukî za'fı yoktur. 

Maddenin son fıkrasının bu düşünce ve ger
çek içinde bir zaıf ifade ettiği endişesi de vâri-
dolmamalıdır. Genelkurmay Başkanlığının el
bette vazifesinin değişik hususiyetleri ve ehem
miyeti vardır. Maddenin (b) ve (c) bencileri
nin tatbikatında Millî Savunma Bakanı ile her 
hangi bir ihtimal içinde bir anlaşmazlığa düşme
si mümkündür. Bu halde, Genelkurmay Baş
kanına, siyasi otoritenin en büyüğüne, madde; 
yalnızca müracaat hakkı vermektedir. Buna ben
zer bir tatbikatın İngiltere ve Fransa'da da mev
cut. bulunduğunu mütehassıs arkadaşlar ifade 
etmektedirler. Maddede görüldüğü veçhile hü
küm, siyasi sorumluluk müessesesini büyük bir 
titizlikle korumuş ve son hükmü vermek hakkını 
icranın en büyük kuvvetine bırakmıştır. Kanaa
timizce bu tatbikatın hukukî ve tatbikî ehemmi
yeti Kurmay Başkanına hak ve hukuk öl
çüleri içinde mütefevvik bir vaziyet vermiş de
ğildir. Bu, yalnızca teknik kanaatle, siyasi so
rumluluk taşıyan Bakanın anlaşmazlığının, eş 
büyük siyasi otoriteye götürülmesini sağlamakta 
ve en sonunda gene, siyasi otoritenin karariy-
le bu görüş ayrılığının halledilmesine imkân ha
zırlamaktadır. Bu işleyişin Devlet fikrini ve 
Devlet gücünü zayıflatıcı olmaktan çok, ona 
kuvvet ve hüviyet veren bir mânası olmalıdır. 

Millete, onun iradesi istikametinde hizmete 
memur ve mecbur olanların, onun kaderine iyi
liklerin ve saadetlerin âmilini bulmaktaki müş
terek mecburiyeti, her şeyden evvel, belli ve 
belirli bir nizamın değişme hükümlerine riayet 
ve hürmetle kazanılabilir. Bu madde taşıdığı 
mâna itibariyle bu hukukî ölçüyü kapsamakta
dır. Bu maddenin bu mâna ve kuvvetini artırır 
mahiyette olan takrirler için, biz kararı Genel 
Kurula bırakarak bu düşünce ve davranışın gü
cünü artırmayı uygun buluruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin maddi ve mânevi 
gücüne yeniden güç ve kuvvet katacak tedbirle
rin aranılması ise, Büyük Türk Milletinin en 
büyük isteğidir. Millî iradenin her hizmette ve 
her sahada zaferi, hepimizin saadeti olacaktır. 
Bu ise, her zaman demokratik rejimin zaferine 
hizmetle kazanılabilir. En derin hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir daha 
gelmiştir efendim şu anda. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

121 nci maddenin (c) fıkrasının metinden çı
karılmasını ve son paragrafın da aşağıda gösteril
diği şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Hazım Dağlı 

(b) ve (c) bencilerinin uygulanmasında, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, 
Genelkurmay Başkanı durumu yazı ile Başbakana 
bildirir. Bu yazının bir örneğini Millî Savunma 
Bakanına gönderir. Başbakan kararım yaziyle 
Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başka
nına bildirir. Başbakanın bu kararma uyulması 
zorunludur. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulca alın
mış kifayeti müzakere takriri var idi, dün alın
mıştı. Şöyle idi : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısı üzerinde uzun konuşma yapılmıştır. Komis
yonca ısrar olunan maddeler üzerinde müzakere
nin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Okundu, kabul edildi. Bu madde üzerin
de 9 kişiye söz verdim, buna rağmen. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
Sayın Bekata bu madde üzerinde ikinci görüş

me istiyorlar da onun için okudum. Bir kere ko
nuştular, bir kere daha konuş t ular. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben 
bir defa konuştum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Bekata, 
iki defa, iki defa efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bir 
defa konuştum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, iki defa konuştu
nuz. 121 nci madde üzerinde Suphi Batur, Sami 
Küçük... Hayır konuşmamışsınız. 

Buyurun efendim, buyurun, Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, vaktinizi katiyen 
fazla almıyacağım. Yalnız bâzı işler var. İşte he
men çıksın deriz, kanun iade edilmesin, deriz ve 
onlardaki hataları da görmemezlikten geliriz. Bu 
kanun üzerinde, bir değişiklik olacak, gidecek. 

Şimdi bu 121 nci maddenin (a) fırkası : Ast
subaylarla asteğmen ve albay rütbelerincleki su
bayların atanmaları. Asteğmen ve albay. Burada
ki üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ne oluyor? 
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Asteğmenden albaya kadar, albay dâhil, yahut 
asteğmen ilâ albay (albay dâhil). Bu kadarcık ba
sit Türkçeleştirmeyi artık yapalım ve Cumhuri
yet Senatosundan da, Türkçe den başka her şey 
ifade eden böyle bir cümle çıkmasın. 

Yine Sayın Dağlı'mn şimdi vermiş olduğu 
bir önerge var. Bu son fıkrada da hakikaten mâ
na yok. Türkçe denilecek bir tarafı yok, bunun. 
Başbakandan yazı ile istiyebilir. Bu yazının bir 
örneği aynı zamanda Millî Savunma Bakanına 
filân. 

Arkadaşlarım da belirttiler, Komisyon anla
yışa varsın getirsin, Türkçeleştirsin, Komisyon 
Başkanı arkadaşımız da bu mevzuda hassastır. 

Bir de (e) bendinin kaldırılması isteniyor, 
diğerlerine aykırılığı vardır, diye. O fikrî mevzu
dur, belki temele taallûk eder, ama diğer kısım
lar üzerinde bunu lütfedip tamamlasınlar. Yani 
bu haliyle bu Senatodan böyle bir madde çıkarsa 
gerçekten Senatoya yakışır bir hal almaz. 

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurun. 
Müsamahanız devam ettiği müddetçe bütün 

hususlara söz vereceğim efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, ben sadece Senatodaki 
bu konuşmamı zapta geçmiş bulunan hukukî yan
lışlar ile, yanlışlığına şahidolduğumuz halde kar
şıdan cevap vermemiş olmanın rahatsızlığını du
yarak çıkmış bulunuyorum. 

Sayın . Millî Savunma Bakanı arkadaşımız, 
Sayın Kocasın sordukları bir soruyu cevapsız bı
rakarak indiler. 

Sordukları soru şu idi: Bu maddenin bilhassa 
(e) bendinin yazılmasında ve böylece yer almasın
da Sayın Koeaş, Genelkurmay ve Kuvvet kuman
danlarının ve Askerî Şûranın rızası var mıdır, 
diye açık bir sual sordular. Sayın Millî Savunma 
Bakanı bu soruyu cevapsız bırakarak inmiş bulu
nuyorlar. 

Bu sorunun cevabı, hayırdır., O halde Sayın 
Millî Savunma Bakanının bu kürsüden konuş
tukları eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu bir. 

2. Ben, muhterem arkadaşlarım takdir buyu
rurlar ki, bir tetkike dayanmıyan bir iddiayı ko
layca huzurunuza, getirmek itiyadında olan bir 
kimse değilim. Bu itibarladır ki, Sayın Millî Sa
vunma Bakanı arkadaşımızın kendi açılarından 
vâki mütalâalarını şahsan değil, Anayasa Mahke
mesi kararından okuyacağım birkaç cümle ile ce-
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vapl andıracağım ve kendilerini zannederim ki, 
cevap verme imkânından uzak bir hale getirece
ğim. 

Şimdi, bu elimizdeki Anayasa Mahkemesinin 
kararında, metnin Genelkurmay Başkanlığının 
Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasına imkân 
vermemek ve buna mukabil Başbakanlıkla doğ
rudan doğruya irtibat kurmak için teklif edilmiş 
olduğu anlatılmak istenmiştir. Gerekçede izahat 
veriyor. Şu duruma göre Anayasanın 110 ncu 
maddesinin Genelkurmay Başkanlığının Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlanması hususunu kesin 
olarak önlemiş olduğunu kabul etmek zorıuıluğun-
da bulunmaktayız. Yukardaki açıklamalara göre 
5398 sayılı Kanunun birinci maddesinin Genel
kurmay Başkanlığını, Millî Savunma. Bakanlığı
na onun bir dairesi halinde bağlamış bulunan 
hükmünün Anayasaya aykırı olduğundan iptali 
gerekmektedir. 

Ancak burada belirtilmesi gereken husus 
5398 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yer alan 
ve Millî Savunma Bakanlığına verilmesinin 
Anayasaya aykırı olduğu 'anlaşılan (dikkatinizi 
rica ederim) söz konusu görevleri yerine getir
mek üzere maddede öngörüldüğü şekilde teşki
lât kurulmasına da Anayasada aykırılık bulun
duğudur. Yani teşkilât kanununda bu cins gö
revler yeraldığı takdirde Anayasaya aykırıdır, 
diyor ve Sayın Millî 'Savunma Bakanının bir sö
zünü şimdi gene Anayasa Mahkemesinin bir ka-
rariyle düzelteceğim. Anayasa Mahkemesi bu 
kararını 14 Nisan 1966 da verdiği halde, son 
beşinci maddesinde der ki : 1 ve 2 nci maddelere 
ilişkin iptal hükmünün, Anayasanın 152 nci ve 
44 neü maddeleri, 50 nci maddeleri uyarınca 
12 Ekim 19'66 tarihinde yürürlüğe girmesine oy 
birliğiyle karar verildi. Yani altı ay sonra yü
rürlüğe girer, diyor. Bununla kasdı şu: Bu müd
det zarımda Millî Savunma Bakanlığı vazife ve 
teş'kilât kanununu 'hazırlasın ve çıksın demek is
tiyor. Şu halde burada son olarak bir pasajı da
ha okuyup konuşmamı bitireceğim. «Yukarda 
açıklandığı gibi, bu konuların Millî Savunma 
Bakanlığına görev olarak verilmesi Anayasaya 
aykırı bulunduğuna göre, Bakanlığın Anayasa
ya aykırı olarak kendisine verilmiş bulunan bu 
görevlerini Genelkurmay Başkanlığı ve müste
şarlık vasıtasiyle, (kelimeye dikkatinizi rica 
ederim) yürüteceğini 'gösteren hükmünde tüm 

olarak Anayasanın 110 ncu maddesinde yeralan 
ilkelere aykırılığı meydanda olup iptali gerek
mektedir.» Bu, Anayasa Mahkemesinin esbabı 
nıucibesi ve kararı. 

Şimdi bir noktayı da düzeltelim. Anayasanın 
6 nci maddesi, genel olarak yürütme görevi ka
nunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulu tarafından yerine getirilir, diyor. 
Neyin çerçevesinde? Kanunların. O kanunlar 
Genelkurmay Başkanlığının ve kuvvet komutan
lığının hüviyetini Anayasanın 110 ncu maddesi 
olarak tescil etmiş, tahkim etmiş. O halde yürüt
me yetkisinde Hükümet serbest ve kendisine gö
re takdir kullanacak halde değil, kanunlar çer
çevesinde tatbik edecektir. O kanun da çıkmış 
ve yürürlüktedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, buyurdular 
ki, Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımız, biz 
dediler, bugün bunu tatbik etmekteyiz. O halde 
sormak mümkün müdür ki, neye yetki, neye 
'Anayasaya aykırı görülen bir kanun maddesi
ne lüzum görüyorsunuz? Mademki, tatbik edi
yorsunuz, kanun olmadan tatbik edilebilen bir 
husus için yeni bir kanuni teminat veya mes
nede ne ihtiyaç var? Onu hemen arz edeyim ki, 
bugünkü tatbikat, kısa bir süre o makamda 
oturduğum için arz edeyim ki, bu maddedeki gi
bi değildir. Doğrudan doğruya Genelkurmay 
Başkanı ve kuvvet kumandanları ile yakın irti
batla. ^onların lüzum göstermesi teklifi ve bu 
istişaredeki mutabakatla yürütülmektedir. Yok
sa bu maddedeki gibi Millî ıSavunma Bakanının 
şahsi takdiriyle değildir. 

Yeni bir-şahit, Sayın Dağlı; o da bulundular. 
Tatbikat, muhterem Bakanın ifade ettikleri gibi 
değil, benim arz 'ettiğim 'gibidir. 

Şimdi bunu ela böylece ifade eyledikten son
ra niçin bu husus üzerinde durduğumu arz ede
yim. Bir mühim kanun çıkıyor, hepimizin ar
zusu odur ki, bu kanun esas, temel maddelerde 
sakat olmasın. Ordunun, Türk Silâhlı Kuvvetle
rini siyaset, politika dışında bırakmak arzusu 
ittifak üzere hepimize malolmuştur. Bir Millî 
Savunma 'Bakanı tercih ettiği kimseyi almak, 
tercih ettiği kimseyi terfi ettirmek ve kendisi
nin hükümlerine göre ordu içinde tasarrufta bu
lunmak yolunu kendisine açarsa, eşyanın tabia
tına aykırıdır, ki, günün birinde politik tesirler 
rol oynıyabilir. O halde bu kapıyı, yani siyase
tin ordu içinde tercih temayüllerinin rol alması 
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kapısını kapamakta müstakbel birçok muhata
ralı ahval bakımından büyük faydası vardır. Bu 
itibarla muhterem arkadaşlarım, Sayın Dağlı 
arkadaşımızın da içinde tecrübeyle bir süre hiz
met ettikleri içindir ki, aynı hükmü, benimsiyeıı 
önergelerine benim de katıldığımı arz ve konuş
malarımızın, yarın mutlaka düzeltmeye değil, 
aynı zamanda muhataralarından bizzat Millî Sa
vunura bakanlarının şikâyetçi olacakları bir yo
la şimdiden imkân açmamak ve böyle bir yolun 
getirebileceği çeşitli mahzurların tesiri altında 
bâzı 'hâdiseleri bugünden önlemek üezre Bakan 
yetkisinin, yarın getirecekleri, istikbalde getir
meye mecbur oldukları zaten, Millî Savunma Ba
kanlığının kuruluş ve görevleriyle ilgili kanun 
içinde tezekkür edilmesine bırakarak bu kanun
dan bu hükmün çıkarılmasında büyük isabet ol
duğunu tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Komis4yon Başkanı arkadaşımız bu mad
de hakkındaki görüşlerini yazılı olarak, edebî 
bir üslûpla, okudu. Demek ki, Sayın Komisyon 
Başkanı aynı üslûpla bu maddenin redaksiyonu
nu da gayet güzel yapabilirdi. Arkadaşlarımın 
ihtilâfa düştüğü nokta budur. Sayın Komisyon 
Başkanı orada yazılı olduğu gibi edebî bir üs
lûpla bu maddenin 3rerine gelmesi isteğini aca
ba düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, maddeyi Ko
misyon Balkanının güzel üslûbu içinde anlaşı 
lir bir vaziyette görmek isterdik, acaba bu şekle 
sokmayı arzu ederler mi, diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEYFİK OKYAYUZ (If el) — Sayın Başkanım. 
maddenin son hükümlerinin yazılışında hatalar 
bulunduğunu sarih olarak ifade ettim. Ama ar
kadaşlarım bu yazılı şeklin daha edebî şekilde 
yazılması hususunda bir takrir lütfederlerse biz 
de mukavemet etmeyiz. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen üye 
var mı?.. 

SAFFET KRAL (Bursa) — Ben Sayın Da*-
lı'nın takririne katıldığımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz istiyen 
yok. Usulî mevzuata gireceğiz. 

121 nci madde üzerinde Sayın Dağlı, Sayın 
Koçaş, Sayın Bingöl ve Karaöz, Sayın Ural, Sa
yın Küçük, Sayın Kaplan, Sayın Kalpaklıoğlu, 

yine Sayın Kaplan, Sayın Ataklı, Sayın Küçük'-
ün yine, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'mn takrirleri 
vardır. Açık oy talebi vardır. Belki şaym sena
törler bu kadar yüklü bir takrir yığınının açık 
oy yapmak suretiyle sonuçlanamıyacağını bil
dikleri için okumak suretiyle iltihakla veya ge
ri alınmak suretiyle biraz tasarruf etmemiz 
mümkün olacağı kanaatiyle takrirleri tekrar 
okutup geri alacak arkadaşları veya iltihakları 
tesbit edeceğim. 

(Cumhuriyet. Senatosu Muğla Üyesi îlyas 
Karaöz ve Muş Üyesi İsa Bingöl'ün önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Acık oya arz edilmesini istiyor 
musunuz efendim ? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Hayır efendim. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Koçaş'm 

önergesi tekrar okundu.) 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkanım, ben takririmi geri alıyorum ve 
Sayın Dağlı'nın takririne katılıyorum. 

BAŞKAN —• Saym Koçaş takririni geri al
mıştır. Şimdi okunan takriri... 

SAFFET KRAL (Bursa) — Başkanım, be
nim takririmi de okumayın. Ben de Sayın Dnğ-
Vum takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın UraPda takririni geri alı
yor. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Ben dp fak
irlerimi geri alıyorum ve Sayın Dağlı'nın tak
ririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Siz iki takriri de geri alıyorsu
nuz ve iSaym Dağlı'nın takririne katılıyorsunuz. 
Saym Küçük iki takririni geri almışlar ve Sayın 
Dağlı'nın takririne katılmışlardır. 

Sayın Kaplan takririniz iki tane mi efen
dim? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — İki takri
bimi de geri aldım. 

BAŞKAN —• İki tanesini de geri almış ve Sa
vın Dağlımın takririne katılmışlardır. Sayın 
Dağlı'nın takririni bir kere daha okutalım, di-
Ter takrir sahipleri belki okutmadan katılma 
imkânını bulurlar; 

(Çankırı Üyesi Hazım Dağlı'nın takriri ikin
ci defa okundu.) 

BAŞKAN — Efendim diğer takrirleri de bir 
eleyelim ele ondan sonra komisyondan soralım. 
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Başkanlığa 

Madde 121. E fıkranın metinden çıkarılması
nı .arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Efendim 
ben 'takririmi geri alıyor ve Sayın Hazım Dağlı'-
mn takririne iltihak ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

121 ne i maddenin son fıkrası Hükümete bir 
tazyik mânası taşıdığından işbu fıkranın metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu geri alıyor 
musunuz ? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Tavzih ettikleri için alıyorum, izah etmiş Sayın 
Komisyon Başkanı. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim, Sayın Bekata 
siz de katılıyor musunuz Sayın Dağlı'nın takri-
rme. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim bir defa okunsun. 

Yüksek -Başkan!ığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 121 nci maddesinin (e) bendinin : 

1. Siyasi tercih ve temayüllerin, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri içinde etkisine yol açarak, cid
dî sakıncalar doğuracağı için, 

2. Ordu kumanda zincirini bozarak, disip
lini tahribedeceği için, 

3. Anayasanın 110 nen maddesine aykırı 
olduğu için, 

-1. 13 Temmuz 1966 tarihli ve 12317 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan, Anayasa Mahkeme
sinin 14 . 4 . 1966 tarih, 1963/67 esas ve 1960/19 
karar sayılı ve davacısı Adalet Partisi T. B. M. 
Meclisi Grupu olan ve 5398 sayılı Millî Sa
vunma Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerine 
dair Kanunun 1, 2, 3 ncü maddelerinin Anaya
sanın 110 nen maddesine aykırı olması sebebiyle 
iptalini istiyen dâva üzerine, Anayasa Mahkeme
since talep yerinde görülerek, aynen : «-Madde
nin, Genelkurmay Başkanlığını, Millî Savunma 
Bakanlığının bir dairesi halinde düzenliyen lıük- j 

münün, Anayasaya aykırı olduğundan, iptaline» 
şeklinde verilen açık kararın metin ve ruhuna, 
bahis konusu (e) bendi de, aynı gerekçe ile tıpa
tıp uyması itibariyle, Anayasa Mahkemesi kara
rma da aykırı bulunduğu için, 

Bu (e) bendinin maddeden çkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Dağlımın önergesinin (e) bendi ile alâkalı kısım, 
aynı neticeyi teklif ettiğine göre birleşmektedir, 
demektir. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, şu halde. Ka
tılmak suretiyle geri alıyorsunuz takririnizi. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Geri 
almıyorum. Yalnız (e) bendi ile birleşiyor. 

BAŞKAN — Yani Sayın Dağlı'nın takriri 
kabul edildiği takdirde sizin takririnizin de ge
reği yapılmış oluyor. Yani tatbikatımız bir katıl
mayı gerektiriyor ki, tek takriri acık oya ko
yalım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

121 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 
gösterilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

(b) ve (e) bendlerinin uygulanmasında Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, 
Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gere
ken teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile isti-
vebilir. Bu yazının bir örneği aynı zamanda 
Millî Savunma Bakanına gönderilir. Başbakan 
kararını yazı ile Millî Savunma Bakanına ve Ge
nelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu 
kararma uyulması zorunludur. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim 

Hazım Dağlımın takririnin son kısmı aynı şeyi 
ihtiva, ediyor. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanını kaldırmış, 
doğrudan doğruya Başvekile 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Cumhur
başkanı meselesinde ben de şahsan ısrar etmiyo
rum. 
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BAŞKAN —• Siz katılıyorsunuz, geri alıyor
sunuz. 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî Personel kanunu tasarısı 121 nci mad-
/desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 
Madde 121. — Subay ve astsubayların atan

maları : 
A) Astsubay - Albay (albay dâhil) rütbele-

rindeki subayların atanmaları, kuvvet komutan
lıklarının teklifi üzerine Millî Savunma Baka
nınca; 

B) General ve amirallerin atanmaları, kuv
vet komutanlarının lüzum göstermesi ve Genel
kurmay Başkanının teklifi üzerine müştereke ka
rarname ile; 

O) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay 
îkinei Başkanı general ve amirallerin atanma
ları üzerine müşterek kararname ile; 

D) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay 
ve astsubaylarının atanmaları, Özel kanunları 
gereğince; 

Yanılır. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç katılmıyorlar 

ve takririnin açık oya arz edilmesini istiyorlar 
S°vm Al/nallan bir takribiniz daha vardır. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bir «vet> 
kelimesini kaldırıp, ilâ mânasına gelen « - » ko
nulması meseleyi halleder. 

BAŞKAN — Astsubaylar ile albaylar arası
na bir «tire». 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

121 neî maddenin fa) fıkrasında (asteğmen 
ve albay) kelimeleri arasındaki (ve) nin çıkarı
larak yerine ( - ) işaretinin konmasını arz ede
rim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Bu da acık oya konulacaktır. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Açık oy 

talebim yok. 
BAŞKAN — Hayır efendim, mecburiyet var

dır. Savın B'ngöl, Sayın Karaöz, İsrar buyurulu-
yor mu bu takrirlerinizin oya.... 

21 . 7 . 1967 O : 2 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım, benim maruzatım nihayet teknik bir 
mevzudur. 

BAŞKAN — Onu teknik bir matbua hatası 
deyip bir tire ilâvesiyle oylıyacağız. Zaten açık 
oya arz edeceğiz, bilâhara. Yani Yüksek Heyeti
niz tadili kabul buyurduğu takdirde. Sayın Ka
raöz? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bizim takri
bimizle Dağli'nın takriri arasında fark var. Sa-
vm Fehmi Alpaslan'ın beyaniylc birleşiyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Alpaslan takririni geri 
aldı. Yalnız bir matbaa hatası dolayıslyle astsu
bayla, albay arasındaki tire ilâve ettiler ve geri 
aldılar. 

Sayın Hazım Dağli'nın takririni tekrar oku-
+un oylarınıza sunacağım. 

(Çankırı Üyesi Hazım Dağli'nın takriri üçün-
"ü defa okundu.) 

BAŞKAN — Komisvon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

B ARKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNM\ BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo-
TUZ. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Mevcut takrir gereğince açık oylarınıza 
ıvz edece Sim. 

H/VZIM DAĞLI (Çankırı) — Lüzum yoktur 
efendim açık oya, 

BARKAN — Rica ederim, takrir vardır bu
mda S^vın Harım Dağli'nın teklifi bahis mev-
"•-n.-M rlf>Şildi>. E<Vr takrir şahinleri f'eri alırlarsa 
aHc ov t.akrîHp-rini. mesele vok. Ama... Komis-
Tryn-'L'm. hakikaten veni ffeTnr's+ir. Sırası Telince 
f!ov.q.ea1rt",m. Savın llvas Karaöz ve İsa Bingöl'ün 
+ ık-Hrtne katilivor musunuz? 

a^CÎGÎ KOMÎRVON BAŞKANI O \ V Î T 
TEVFİK OKYAYUZ (îceD — llvns K^aoVün 
takririne a^Tiı mahiyette olması itibariyle kati
li vomz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Savın İsa Bingöl ve îlyas Ka
raöz'ün takririne Hükümet ve komisyon katili-
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yor. Takriri bir defa daha okutalım da oya ko
yalım, efendim. Bütün arkadaşlar... 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başka
nım, bu takririn oylanmasında açık oy teklifimi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı'nm takriri
ni okutuyorum evvelâ. Çünkü oy takriri veren
ler, o gerekçe ile vermişlerdir. Bu üç takriri oku
tacağım. Üç takrirden birisine komisyon ve Hü
kümet katılmaktadır, ikisine katılmamaktadır
lar. Sayın üyeler dikkatle dinlesinler, oylarını 
ona göre versinler. Açık oy takriri geri alınmış
tır çünkü. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Arkadaşım şahsı 
adına konuşmuştur. 

BAŞKAN — Efendim talebettiğiniz hukukî 
değil beyefendi. Yalnız Hazım Dağlı'nm takri
rinde aeık oylamayı geri alıyorum. Olur mu 
beyefendi? Sayın Betil olur mu? 

(Çankırı Üyesi Hazım Dağlı'nm önergesi 
dördüncü defa okundu.) 

BAŞKAN — Sayın İsa Hisan Bingöl ve Sa
yın İl yas Karaöz'ün önergelerini okutuyorum : 

(İsa Hisan Bingöl ve İlyas Karaöz'ün öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Artııkmac'm önergesini 
tekrar okutuyorum : 

(Yozgat Üyesi Sadık Artııkmac'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, bu takrire katılıyor 
musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı'nm teklifi
ni, birçok takrir sahipleri katıldığı cihetle evve
lâ oylarınıza arz edeceğim. Komisyon ve Hükü
met katılmıvorlar. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Açık oy talebini 
bir kişi geri almıştır, kendisine vekâlet vermiş 
değiliz. Biz hepsine açık oy istiyoruz, kendi adı
na geri almıştır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bunun hakkında biz de ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz de, Sayın Ural 
takriri geri aldığını huzurunuzda beyan etti. 
Zapta geçti itiraz etmediniz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Şahsı adına iste
di, akabinde biz söyledik. (İmza 9 a düştü, ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, takrir sahipleri 9 de
ğil, fazla. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Akabinde iti
raz etmedikleri için mesele kalmamıştır, kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bütün hâdise huzu
runuzda cereyan etmektedir. Fakat bir sayın üye 
kalkıp da ben kendi adıma yapmıştım dedikten 
sonra hayır tümünüzün vekâleti ile yapmıştır 
iddiasında bulunamam. Çok rica ederim. Benim 
şimdi o çekilen arkadaşımdan gayri üyelerin ade
dini saymaktır vazifem. 12 sayın üyenin imzası 
var. Şimdi isimleri okuyacağım : 

Saym Ural vazgeçtiğine göre, 11 sayın üye 
vardır. Açık oya arz edeceğim. (İmza sahipleri 
burada mı, sesleri) Hepsi buradalar. Sayın Betil 
burada, Savın Hazerdağlı burada, Sayın Tune-
kanat burada, Sayın Gündoğan burada. Sayın 
Topaloğlu burada, Sayın Bekata burada. Saym 
Yetkin burada, Saym Eyidoğan burada, Saym 
Oztekin burada, Sayın Aksoley burada, Saym 
Mumcuoğlu burada. Oy verme muamelesine Sa
vın Pırıltı'dan başlıyacağız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Ben imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Yanınıza iki arkadaş daha bu-
^m. Çünkü itiraz ediliyor. Takrirde 13 imza var
dır. Zarflar dağıtılsın. 

Bu arada Yüksek Heyetinizden iki karar ala
cağım efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

6.— Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa

yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna 
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ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/362; Cumhuriyet 
Senatosu 1/823) ile 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kad
roların eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metninin kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'in önergesi (Millet 
Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senatosu 1/824) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

1. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına ait 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ile, 

2. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1.) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının, 

Havale edildikleri (Ticaret) Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu ile Plân ve Bütçe komisyonla
rından seçilecek 3 er kişiden müteşekkil geçici 
bir komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

21 . 7 . 1967 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Senato Başkanlığına 

Senatomuzun 25 . 7 . 1967 Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere oturumun tatiline ka
rar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Artvin Konya 
Fehmi Alpaslan Muhittin Kılıç 

İzmir Tabiî Üye 
Cahit Okurer Fahri Özdilek 

CAHİT OKURER (İzmir) — Bir yanlışlıkla 
oturumu tatil denilmiş, oturumu tatil değil 19,30 
dan sonra olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şu anda yapıl
maz zaten. Şunu şimdi oylamanın sebebini arz 
edeyim, Personel Kanunu üzerinde bitmesini sa
bahtan beri arzu eden arkadaşlarımız vardır. 
Başkanlık Divanı ile kendileri karşı karşıya idi. 
O sebeple takriri oya arz ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tak
ririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Muhterem arkadaşlar, Salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere bugünkü celse nihayetinde 
bir ara verme vaziyeti hâsıl olsun diye takrir 
veriliyor. Muhterem arkadaşlarım, bütün parti 
grupları ve şahısları adına konuşan arkadaş
lar, kanun, tasarı ve tekliflerinin buradaki 
müzakeresinin ekspres hızı ile geçtiği hakkın
da beyanda bulunurlar. Sonra komisyonlara 
öncelik ve ivedilikle getirilen teklif ve tasarı
lar mecburen Geçici komisyonlar konuşulur. 
Böyle bir kanun teklif ve tasarısının, Senato
ya yağmur gibi yağdığı günlerde, bâzı arka
daşlarımız kendi gömüşlerine göre ara vermek 
ve muayyen günlerde çalışmak gibi 'bir prog
ram ortaya koymaya kalkarlar. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz Tem
muz ayının 15. ine kadar, sonra Temmuz ayı
nın son haftasına kadar diye, çeşitli düşünce
lerle grup başkanları, grup arkadaşları, Sena
to mesaisinin devamını öngörmüşlerdi. Şimdi 
bu vaziyet karşısında biz Temmuz ayının so
nuna da bitiremeyiz, çalışmalarımız bu Ağus
tosa da intikal eder. Ağustosa intikal etsin, ica
bında Ağustos ayında da çalışalım. Her zaman 
ifade etmeye çalışdığım gibi, burada muayyen 
arkadaşlar gelip, muayyen arkadaşlar çalışa
caklar, muayyen arkadaşlar birbirleri ile takı
şacaklar, diğerleri arzu ettikleri gibi dolaşacak. 
Onun için ben bu takririn aleyhindeyim. Eğer 
çalışmaya devam edilecekse Cumartesi, Pazar, 
Pazartesi devamlı olsun ve biz daha munta
zam kanun teklif ve tasarılar ( üzerinde daha 
rahat çalışabilmek daha rahat konuşabilmek 
imkânına sahih olalım. Meselâ bugünkü gibi, 
bâzı usul yanlışlıklarına düşüp de Senato çalış
malarının dışarıda her hangi bir tefsire sebe
biyet verecek hal olmamasını önliyelim. Çok 
istirham ediyorum, bu Salı gününe tehiri ar
kadaşlarım kabul buyurmasııılar ve devamlı 
olarak çalışarak mevcudolan ve halen gelmekte 
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olan kanun ve tasarıların, biran önce rahatlık
la 'konuşulmasını temin edelim, hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde görüşüldü. 
Takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Usul hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, takririniz 
esasen normal mesaimize mütedairdir. Umumi 
Heyetin aldığı karar veçhile gerektiğinde Cum
huriyet Senatosu Cumartesi günü saat 10,30 dan 
13,00 e, 13,00 ten 19,30 a kadar müzakeresi hak
kında karar .alınmıştır. Cumartesi günü için Si
zin takririnizde... 

5. _ GÖRÜŞÜLEN 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet Se
natosu 1/798) (S. Sayısı : 970) 

BAŞKAN — Görüşülmelere devam ediyoruz. 
Yüksek Heyetiniz de meselenin çabuk halli ba
kımından üç tane takririmiz var. Bir numara
lı sepet Sayın Hazım Dağlı, iki numaralısı 
Sayın Hükümet ve komisyonun kabul ettiği 
İsa Bingöl ve Karaöz'ün, üç numaralı sepet de 
Sayın Artuknıaç'ın takrirlerine oy kullanmak 
üzere bir turda üç takririn de •neticesinin alın
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Bu hu
susu Kabul edenler... Etmiye>nler... Kabul edil
miştir. (Böyle şey olmaz sesleri) Tatbikatını 
yapacağız. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artukmaç tak
ririni geri almışlardır. İki takrir vardır. Birisi 
Sayın Hazım Dağlı'nmdır, birisi de Hükümetin 
ve komisyonun katıldığı İsa Bingöl ve İlyas Ka
ra öz arkadaşımızın takriridir. (Üç takrir de 
kabul edilirse ne olacaktır sesleri) 

Efendim ikisini ayrı ayrı oylıyacağız. Ayrı 
ayrı neticeler alacağız. (İkisi de kabul edilirse 
sesleri) İkisi de kabul edilirse redakte etmek 
üzere komisyona veririz, yeni bir metinle gelir. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, buna rağmen bir usulsüz
lük yapılmış ve benim takririm... 

BAŞKAN — Yok usulsüzlük. Takririniz ya
rın saat 10,30 da toplanılmasına mütedairdir. 
Kararımız vardır. 

•SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Tamam efendim. O halde önergemi okutun, ar
kadaşlar böyle bir takrir olduğunu bilsinler. 

BAŞKAN — Umumi Heyetin kararı vardır, 
daha evvelki kararını ref edecek. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Netice hâsıl olmuştur. 

ÎŞLER (Devam) 

(Böyle bir usul var anı sesleri) Oy verme mu
amelesine Sayın Pırıltı'dan başlıyoruz. Birisi 
Sayın Hazım Dağlı'nm, birisi Hükümet ve ko
misyonun katıldığı, İsa Bingöl ve Karaöz'ün 
takrirleridir. (Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı
dan başlanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 
üye... Oyunu kullanmıyan sayın üye?... Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Açık oy neticelerini arz ediyorum: Her iki 
açık oylama da aynı anda vâki olmuş ve kür
sünün sağ tarafında bulunan sepete Sayın Ha
zım Dağlı'nm takririne; sol taraftaki sepete de, 
Sayın İsa Bingöl ve Karaöz'ün takririne oy 
(kullanılmıştır ve aynı anda oylarını kullanmış
lardır. Ancak açık oylama sonucunda, Sayın 
İsa Bingöl ve Karaöz'ün sepetine sayın üyeler 
oylarını kullanmamak suretiyle, karar salt ço
ğunluğunu sağlamamıştır ve attıkları oy sayısı 
72 olduğu cihetle bunun neticesini arz etmiye-
ceğim. 

Hazım Dağlı'ya ait takririn oylanmasına, 
98 sayın üye oy kullanmış, 58 kabul, 38 ret, 
2 çekimser, bir oy iptal. Hem salt çoğunluk sağ
lanmış, hem de karar nisabı 58 oyla kabulü 
göstermiştir. Bu suretle Sayın Hâzıım Dağlı'
nm takriri kabul 'edilmiştir. (Alkışlar) 

CAHİT OKUEER (İzmir) — İlyas Karaöz'
ün teklifini salt çoğunluk olmadığı için bildir-
mediniz. Salt çoğunluk şu anda vardır. 
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BAŞKAN — Halihazırda salt çoğunluk ol
duğu gibi, oylama esnasında da mevcuttur. An
cak bâzı üyeler Sayın Bingöl ve Karaöz'ün 
takrirlerinin oylamasında iradelerini izhar et
memişler ve bu sebeple 70 oy tesbit edilmiştir. 
Çoğunluğun mevcudiyetini kürsüden bizzat 
müşahede ettiğim gibi; bu, Sayın Dağlı'mn 
önergesine kullanılan oylarla da sabit olmuştur. 
(Netice bil dirilsin' sesleri) 

Artık neticeyi bildiremeyiz, efendim. Yani 
bir, karar nisabı değildir. 92 yi aramak mec
buriyetindeyim. Önergeye yalnız 70 oy kulla
nıldığını ifade ediyorum. Diğer önerge ile aynı 
anda oylandığı için bunun karar nisabına te
siri yoktur. 

Şimdi efendim, tadil şekliyle maddenin açık 
oya arzı icabediyor. Yine bir açık oy takriri var, 
efendim. 

Sayın takrir sahipleri, acaba, hâlâ açık oy
lamada ısrar ederler mi? («Hayır, hayır» ses
leri) 

Lütfen efendim, kim yetkili ise takrirde, o, 
ifade etsin. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Geri alı
yoruz mademki normali oydu. 

İL YAS KARAÖZ (Muğla) — Bu mevzuda 
Yüce Senatoda kabul edenlerin salt çoğunluğu 
mudur, yoksa oy kullananların salt çoğunlu 

mudur 1 
BAŞKAN — Oy kullananların salt çoğunlu

ğudur. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Tatbikat ak

sinedir. 
BAŞKAN — Sayın Okurer bir daha arz ede

yim, galiba bir tereddüt oldu. 'Açık oylamada 
aranan 92 dir. Eğer bir açık oylamada 92 yi 
bulamazsak birleşimi kapatırız. Burada iki oy 
tezahür etmiştir, aynı anda ve aynı zamanda iki 
oy tezahür etmiştir. Birisi 98, diğeri 70 tir. O 
sebeple 70 oy nazarı itibara alınmamaktadır. 
98 iştirak hem karar nisabıdır, hem açış nisa
bıdır. Aksi halde tek İlyas Kara öz'ün takriri 
olsaydı, onu da arz edeyim, derhal birleşimi ka
patacaktım, tefhim dahi etmiyecektim. 

Tadil şekliyle maddeyi okutarak oylarını
za arz ediyorum:. 
V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

Madde 121. — Subay ve astsubayların atan
maları : 

a) Astsubaylar ile asteğmen - albay (al
bay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmala
rı; kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî Sa
vunma Bakanınca, 

b) General ve amirallerin atanmaları; kuv
vet komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyaca-
ğı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararna
me ile, 

c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay 
II nci Başkanı general ve amirallerin atanma
lar; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Sa
vunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıya-
cağı ve Cumhurb a sıkanının onaylıyacağı karar
name ile, 

d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay 
ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları 
gereğince, 

(!b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdir
de, Genelkurmay Başkanı durumu yazı ile Baş
bakana bildirir. Bu yazının bir örneğini Millî 
Savunma Bakanına gönderir. Başbakan kararını 
yazı ile Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay 
Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına 
uyulması zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

31 nci maddeyi tadil şekliyle okutup oyla
rınıza arz edeceğim. Sayın LTçagök'ün kabul edi
len takriri gereğince. 

b) En az bekleme süreleri 
Madde 31. — Subayların en az beldeme sü

releri aşağıda gösterilmiştir:. 
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile na-

sıpları birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek 
okulu bitiren subayların bekleme süresi: 

1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte 
ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa
külte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl, 

2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yük
sek okulu bitirenler için bir yıl, 

Öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakülte 
ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik bolde-
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<me süreleri, fazla olan öğrenimi süreleri ka
dar, 'eksiktir. 

Kara, deniz, bava akademilerini ikmal eden
lere her okudukları seneye mukabil 1 sene 'kı
dem verilir. 

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler 
icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savun
ma Balkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile barış zamanına ait normal bekleme sü
releri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme 
neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla 
çıkarılır. 

Havada : Uçucu üsteğmen ve yüzbaşılara; 
denizde denizaltıcı, dalgıç, balık adam üsteğ
men ve yüzbaşılara birer sene kıdem verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekli ile oyları
nıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Madde 172. — 
Komisyon raporunu dkutuyorum. 
Tasarının 172 nci maddesi verilen önergele

rin ışığı altnıda yeniden incelendi. 
Sayın üyeler tarafından verilen Önergeleri 

altı grupta toplamak mümkündür. 
Birinci grup: Maddeye pilot ve pilot aday

larından başka uçuş ekibinin de ilâvesine dair
dir. (Sayın Ural ve Sayın Uçagök'ün önerge
leri) 

İkinci grup: Maddeye denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adamların da ilâvesi hakkındadır. (Sa
yın Özgür, Sayın Öztürkçine ve Sayın İnci'nin 
önergeleri) 

Üçüncü grup : Maddeden pilot ve pilot aday
larının çıkarılması hakkındadır. (Sayın Koçaş'-
m önergesi) 

Dördüncü grup: Maddede geçen bir keli
menin düzeltilmesi ve bir kelime ilâvesi hakkın
dadır. (Sayın Bozealı ve Sayın Karaman'm 
önergeleri) 

Beşinci grup: Maddenin sarih olmaması se
bebiyle yeniden yazılması hakkındadır. (Sayın 
Kalpaklıoğlu'nun önergesi) 

Altnıcı grup: Soru mahiyetindedir. 
Bu maddenin tedvin gayesi Silâhlı Kuvvet

lerde başka namlarla tazminat ve ödenek alan
ların, ayrıca kıta tazminatından istifade etme
meleri esprisine dayanmaktadır . Maddede sa
yıldığı üzere : 

1. Genelkurmay Başkanına 1453 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi uyarınca verilen makam 
tazminatı, 

2. Hizmet eri tazminatı, 
3. Tayın bedeli, 
4. Mahrumiyet yeri ödeneği, 
5. General ve amiral rütbe tazminatı, 
6. Pilot ve pilot adaylarının 144 sayılı Ka

nunla verilen tazminat olmak üzere kendilerine 
yukarıda belirtilen ödemeler yapılanlar haricol-
mak üzere, tazminat ve ödenek gibi her hangi 
bir namla ödeme yapılanlara ayrıca kıta tazmi
natı verilmemesi kabul edilmiştir. Görülüyor ki, 
maddede sadece pilot ve pilot adaylarının iki 
tazminat almaları istisna olarak yer almıştır. 
Bunun da gerekçesi şudur : 

Yüksek malûmları olduğu üzere pilotluk mes
leki büyük hayat rizikosu olan bir meslektir. 
Mesleki cazip bulmak için, kendilerine uçuş taz
minatı kabul edilmek suretiyle, uçmıyan perso
nelden farklı tutulmuşlardır. Kendilerine uçuş 
tazminatı alıyor diye kıta tazminatı verilmiye-
cek olunsa şöyle bir durum meydana gelecektir. 
Bugün bir pilot üsteğmen 675 lira uçuş tazminatı 
almakta ve bu miktar kadar uçuşu olmıyan 
üsteğmenden fazla para almaktadır. Kendisine 
kıta tazminatı verilmezse, uçucu olmıyan üsteğ
men kıta tazminatı alacağı için aradaki fark 
351 liraya düşecektir. Farkın bu derece azal
ması, büyük hayat rizikosu taşıması sebebiyle 
uçuş hizmetini cazip halden çıkarmaktadır. Bu 
hal personelin uçuştan ayrılarak yer hizmetleri
ne kaymasına sebebolacaktır. Tasarının kabul 
edilen 24 ncü maddesinin (b) bendine göre uç
mak istemiyen bir kimseyi uçuşa zorlamak im
kânı olmadığından uçanla uçmıyan arasındaki 
ödeme farkı azaldığı nisbette, uçmak istemiyen-
ler çoğalacak ve bundan hizmet geniş ölçüde za
rar görecektir. 

Bu gerekçe ile yani uçan ve uçmıyan iki su
bay arasındaki bugün mevcut ödeme farkını aynı 
tutup, uçuculuğu cazip kılmak anıaciyle pilot 
adaylarının kendi tazminatlarından 'başka ayrı
ca kıta tazminatım da almaları gerekçesiyle 
madde tedvin edilmiştir. 

Bu gerekçenin ışığı altında önergelerin tahli
line gelince : 

Birinci grup önergeler, uçuş ekibinin de pilot 
ve pilot adayları gibi iki tazminat almalarını ön
görmekte ise de, yukarıda açıklanan gerekçe mu-
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vacehesinde ancak pilot ve pilot adaylarının iki 
tazminat almaları gerekli görülmüştür. Bunun 
uçuş ekibine teşmili, diğer namlarda meslek taz
minatı alanların da aynı yolda talepte bulunma
larına sebebiyet vereceğinden istisnanın genişle
tilmesine imkân görülememiştir. 

İkinci grup önergeler denizaitıcılarm da pi
lotlar gibi iki tazminat almaları hakkındadır. 
Deniz Kuvvetlerinde yaşama ve görev şartları 
itibariyle sualtı ve suüstü gemilerinde büyük 
bir fark mevcut değlidir. Yaşama ve görev şart
ları bir farklılık arz etmiyen suüstü ve sualtı 
gemi personeline yapılan ödemelerin çok farklı 
olması hizmete tesir edeceğinden, denizaitıcıla
rm ayrıca kıta tazminatından faydalanmaları 
uygun mütalâa edilmemiştir. 

Üçüncü grup önergeler pilot ve pilot adayla
rının ayrıca kıta tazminatı almaları yolunda ol
duğu için yukarıdaki gerekçelerle bu önergele
rin olumlu mütalâasına imkân görülememiş
tir. 

Dördüncü grup önergelerden birisi maddenin 
dördüncü satırındaki (Başka) kelimesinin (ha
riç) şeklinde değiştirilmesi hakkında olup 
(Başka) kelimesi metinde (hariç) anlamına kul-
lanıdığmdan böyle bir düzeltme yapılması, za
ruri görülmemiştir. 

Aynı şekilde maddeye tazminat kelimesinden 
sonra ödenek kelimesinin ilâvesi hakkındaki 
önergeye gelince; tazminat kelimesi ödeneği de 
kapsamakta olduğundan ilâvenin yapılması za
ruri görülmemiştir. 

Beşinci grup önerge; maddenin sarih olma
dığından yeniden yazılmasına dair ise de m e- j 
tinde yeter sarahat mevcut bulunmamakta
dır. 

Altıncı grup önerge soru mahiyetinde olup, 
tazminat deyimi dışında ödenek alanlar (Hâ
kimler gibi) kıta tazminatı alacaklar mı şeklin
dedir. Maddede istisna tutulanlar dışında her 
hangi bir namda tazminat veya ödenek alanlar i 
kıta tazminatı aîmıyacaklardır. 

Arz edilen sebepler muvacehesinde madde
nin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Cavit Tevfik Okyayuz İ 
İçel I 

Geçici Komisyon Başkanı I 

İSA BİNGÖL (Muş) — Usul hakkında, | 
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BAŞKAN — Ne usulü efendim? Bu 172 nci 
madde ile mi alâkalı, neyin usulü'? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Tutumunuz'hakkın
da. 

BAŞKAN — Benim bir tutumum yok. Kâtip 
arkadaşımız verilen takrirleri okuyor, efen
dim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkanım, 
lütfediniz de konuşayım. 

BAŞKAN — Takrirleri okuyoruz efendim, 
veremiyeceğiın. 

İSA BİNGÖL (Muş) — İsrar ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Bingöl, neyin usulü? Kâ
tip arkadaşımız okuyor. Ben burada okutuyo
rum. Ne usulü var bunun? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Ben oylamanın du
rumunu izah edeceğim . 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında yarın söz 
alıp konuşursunuz efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Neticeye tesir ede
bilecek anormal bir tutumunuz vardır. Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, takrirlerden son
ra size söz veririm. 

Başkanlığa 

172 nci maddenin üçüncü satırındaki (aday
larına) kelimesinden sonra (ve uçuş ekibine 
dâhil bulunanlara) kelimesi erinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim, 

Eskişehir 
Gavsi Uça gök 

BAŞKAN — Bu takrirler hakkında da açık 
oylama vardır. Sayın senatörlerin belki takrir
lerini geri almaları veya iltihakları bahis konu
sudur. O bakımdan okutup mütalâalarını ala
cağım. 

Deva m b uyurunu z. 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 172 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
mevcut «Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli 
pilot ve pilot adaylarına» ibaresinin sözlü ola
rak Yüce Senatoya arz edeceğim, gerekçe ile 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Saffet Ural ' 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

172 nci maddenin birinci fıkrasının, 1453 
sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilim ekte 
olan makam tazminatı, hizımeteri [tazminatı, 
tayın bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, gene
ral - amiral tazminatı ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde görevli pilot ve pilot adaylarına 144 
sayılı Kanunla verilmekte olan; ibaresinden son
ra, «ve deııizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara 
223 sayılı Kanunla verilmekte olan», cümlesinin 
ilâvesini saygılarımızla arz ederiz. 

Antalya Tabiî Üye 
Aikif Tekin îSelâhattin Özıgüneş 

Sayın Başkanlığa 

172 nci maddenin 3 ncü satırında: (Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot aday
larına 144 sayılı Kanunla) kelimesinden sonra 
(ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamlara 223 
sayılı) nın ilâvesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ben biraz evvel okunan önergeye işti
rak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bundan evvel 
okunan önergeye iltihak ediyor ve önergesini 
geri olıyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 172 nci maddesine, denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adamları da kapsamına alması için aşa
ğıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Tevfik İnci 

172 nci maddenin üçüncü satırında; (Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde ^görevli pilot ve pilot 
adaylarına 144 sayılı Kanunla) Kelimelerinden 
sonra: 

(Ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamlara 
223 sayılı Kanunla) ibaresinin ilâve edilme
sini. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

172 nci madde 3 ncü satırındaki (Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot aday

larına verilen tazminat) hükmünün tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

172 nci maddedeki (başka) tâbiri maddeyi 
yanlış anlamaya sebebolmaktadır. 

4 ncü satırdaki «başka» kelimesi yerine (ha
riç» kelimesinin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Geri al
dım. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı önergesini geri 
aldı efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

172 nci maddenin 4 ncü satırının «her hangi 
bir isimle tazminat veya ödenek alanlara» ola
rak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Başkanlığa 

172 nci madde sarih değildir, şifahen arz 
edeceğim sebeplerle komisyona iadesiyle yeni
den maddenin kaleme alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

172 nci maddenin dördüncü satırında «her 
hangi bir isimle tazminat alanlara» deyimi 
var. 

Tazminat deyimi dışında ödenek alanlar 
(Hâkimler gibi) ayrıca kıta tazminatı alabile

cekler midir. Bu hususun açıklanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Yüksek Başkanlığa 

Silâhlı Kuvvetler Personel kanunu tasarısun-
( ıdaki 172 nci maddenin üçüncü satırı başındaki 
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«Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve 
pilot adaylarına» ibaresinin 'tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Saffet Ural 

BAŞKAN — 31 ve 121 nei maddelere oyu
nu kullanın iv an sayın üye v Yok. 

Öv verme muameleleri bitmiştir. 
Takrir var efendim onu okutayım. 

Başkanlığa 

Kanun tasarısının Komisyona iade edilen 
maddeleri bitmek üzeredir. Bu itibarla müza
kerelere tasarı bitene kadar devam edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte fonlun an Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanununun bitirilmesini temincn toplantı
nın 19,30 dan sonra da devamını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Ömer üeuzal 

BAŞKAN — Takrirlerin lehinde aleyhinde 
söz istiyen? Yok. 

Zaten 19,30 a 3 dakika var. 
'Bitinceye kadar devamı hususunu oylarını

za arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etnıiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Buyurun Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, uzun zaınan vaktinizi almamaya 
çalışacağım. Bu maddede başlıca iki haksızlık 
yapılmakta idi. Yüce Heyetinizin bu haksızlık
lara mejrrlan vermiyeck bir metinle biran evvel 
neticeye ulaşmak istediği inancındayım. Bunu 
kolaylaştırmak üzere müsaadenizle kısa bir 
açıklamada daha bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım geçen gün- bu konu 
üzerinde konuşurken pilot ve pilot adaylarına 
verilenden başkası ödenmek suretiyle hava nak
liye birliklerimizde özellikle görev yapan, tay
yare ile beraber uçan makinist, telsizci ve sey-
rüsefercilerin bu kanun kapsamı dışına çıkarıl
dığını, doiayısiyle mağdur edildiğini ifade et
miştim. Sayın Bakan, biz kimsenin müktesep 

haklarına dokunmuyoruz, efendim istiyen eski 
almakta olduğu tazminatı alır, ama işte ya kıta 
tazminatı alır, ya onu alır demek suretiyle bir 
yanlış anlayışa sebebiyet vermişlerdir inancın
dayım. 

Muhterem arkadaşlarını, eğer tasarı şimdi 
yazılı olan metin halinde çıktığı takdirde şöy
le bir durum doğmaktadır. Buıgün astsubay 
çavuş rütbesinde olan bir telsizci veya makinist, 
mevcut 144 sayılı Kanunla, 243 lira uçuş parası 
almaktadır. Havada uçtuğu için ayda 243 lira 
uçuş parası almaktadır. Bu, albay maaşııım 
% 9 una tekahül etmektedir. Buna mukaibil bu 
tasarı ile kıta tazminatı alan bir astsubay çavuş 
da yüzde 9 hesabiyle 24-3 lira almaya devam 
edecektir. Yalnız uçuş ekibinde olan yüzde 10 
almaktadır, 270 liradır. Arada 27 lira fark var
dır. Bu takdirde 27 lira için hayatını kuzu kuzu 
riziko etmek mecburiyetinde kalıp kalmıyaea-
ğını takdirlerinize sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konu daha var. 
Yukarıda bu kanun madesi üzerinde komisyon
daki ikinci görüşmede şöyle bir mantık kulla
nıldı. Efendim biz Millî Savunma Bakanlığı ola
rak elimizde imkân var; uçmak istemiyeni biz 
mutlaka kıtada tutacak değiliz ya, onu bir 
karargâha tâyin ederiz. Binaenaleyh karar
gâhta. kıtada alınmakta olan kıta tazminatının 
yarısı alınmaktadır. Bu yarıyı alma inak için 
adam uçmaya mecbur olur. Engizisyon usulleri 
tatbik etmek suretiyle insanlara muamele yap
manın çoktan insanlık tarihinden uzaklaştığına 
inanıyorum. Arkadaşlarım bugün yerde maki
nist olan, her hangi bir başka tayyarede bulu
nan şahıs da 243 lira para alacak, uçan da be
nimle birlikte hayatım kuzu kuzu rizikoya 
sokan adam da 243 lira para alacak. Bunda ada
letle, nasfetle bağdaşan bir tarafı var mı
dır. 

Bir nokta daha var muhterem arkadaşlarım. 
Yirmi sene, 17 sone Jet Konunun verdiği haklar 
içerisinde yıpranma tazminatı alan arkadaşları
mız vardır. Bunlar, orduda hizmet yeteneklerini 
-kaybetmedikleri için hava kuvvetlerimizin yer 
hizmetlerinde diğer sağlam, sıhhatli insanlar gi
bi kullanılmaktadır. Meselâ bunlardan bâzılarına 
hizmet bölük komutanlığı, muhafız bölük komu
tanlığı, hizmet grup komutanlığı gibi vazifeler 
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verilmektedir. Şimdi iki türlü hizmet grup komu
tanı çıkıyor, gözümüzün önüne. Birisi uçuculuk
la hiç ilgisi olmamış, binaenaleyh bir yıpranma 
zammı almıyan, kıta tazminatı alan, ama öbürü 
de vaktiyle ciğerlerini kaybetme pahasına yap
tığı hizmetlerin karşılığını alan bir adama bu
gün aynı hizmet tabur komutanlığım, aynı hiz
met bölük komutanlığım yaptığı halde, hayır 
arkadaşım, sen yıpranma tazminatı alıyorsun, 
sana ben kıta tazminatı vermem, yahut karar
gâh tazminatının yarısını vermem. Bu çok yan
lış bir zihniyettir. Onun _ için kısaca arz ediyo
rum muhterem arkadaşlarım, bir şey daha var, 
ben Deniz Kuvvetlerinde görev yapan dalgıçla
rın, kurbağa adamların ve denizaltıcı arkadaş
ların emirle, emir verildiği takdirde dalış yapma' 
mecburiyetinde olup olmadığı hakkında bir bil
gi sahibi değilim. Ancak bir uçuş ekibini bir pilo
tu uçmaya icbar edecek dünyanın hiç bir me.rn-
leketinde bir kanuni zorlama yoktur. Uçmak, bi
raz hoş görün, insan üstü, yahut normal insan
ların dışındaki insanların bir hasletidir, bir çıl
gınlığıdır, yahut bir vazife anlayışıdır. Onunla 
onu karıştırmak doğru olmaz. Şimdi kısaca tekli
fim şudur: Eğer bizim mevcut metindeki Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde pilot ve görevli p'let aday
larına, kelimesini çıkarırsak, 14-1 •şayi!t kanunin 
verilmekte olan tazminattan başka herhangi b'r 
tazminat alanlara kıta tazminatı verilmez hük
müne yanı amanda 141 saydı Kanunun (b) ben
dinle, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara 
243 sayılı Kanunla verilrnrkte olan tazminattan 
başka tazminat alanlara kıta tazminatı verilmez. 
hükmünü koyarsak çok âdil, çok yerinde bir ka
nun maddesi tedvin etmiş obumz. Böylelikle ham 
haksızlıklara sebebiyet vermiş olmaz ve- beni ele 
d o "TU bir iş yanmış oluruz. Bu volda h:mim ver
diğim önerge eksiktir, Sayın Özgür'im önergesi 
ile benim önergemi birleştiren bir önergeyi tak
dim etmek arzusundayım. İltifatınızı İstirham 
ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sn halde okunan önergenizi g?-
ri alıyorsunuz, başka önerge vereceksiniz. 

Sayın Koeaş, buyurun : 
SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, üç, 
günlük müzakereler sonunda Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununda ulaşılan uzlaştırıcı 
ve tatmin edici diyeyim, neticesinden dolayı ha
kikaten müteşekkiriz. Çok iyi bir karar alındı. 

BAŞKAN — Altı gündür, tasrih ederim 
efendim. Cuma, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Per
şembe, Cuma tam bir hafta. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Evet efendim, 
haklısınız. 

Muhterem arkadaşlarım, havacılığın hususi
yetlerine, zorluklarına ait evvelce çök temas et
miştim. Biraz evvel Sayın General Ural da te
mas ettiler. Bu yüzden uzun konuşmaiiarla vak
tinizi almıyacağım. Bugün Nâto orduları içinde 
Türk Havacılarının hakikaten üstün bir duru
mu vardır. Dünyada Türk adını şerefle temsil 
ediyorlar, istikbâle güvenle bakmamızı sağlıyor
lar ama maddenin bu şekliyle -artık değil böyle 
üstün vasıflı ekiplere, vazife yapacak genç ve 
muktedir uçuculara bile sahih olamayacağımız en
dişemiz cardır. Denizaltıcılar ve kurbağa adam
ların durumu da aşağı yukarı aynıdır. Ben de 
Sayın Ural'ın bahsettikleri gibi önergemi geri 
alarak bizim önergemizle Sayın Özgür'ün öner
gesini tevhit eden yeni bir önerge takdim edi
yorum. Bunun dikkate alınmasını arz ve istir
ham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Vermiş oldukları önergeyi geri 

aldılar. Sayın Özgür buyurun. 
SELÂHATTlN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler, biraz evvel ifade edil
diği gibi altı gün süren sıkı mesaiden sonra siz
lerin huzurunuzu fazla almak istemezdim. Fakat 
vermiş olduğumuz önergenin reddine dair Ko
misyon gerekçesini çok hafif bulduğumdan biraz 
uzun boylu konuşmak ihtiyacını duydum. 

Mesele şuna tazminat, şuna kıta tazminatı, 
şuna denizaltı tazminatı vermek meselesi değil
dir. Mesele Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bir bir
liğe ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Onu yaşata
cak mıyız, yaşatmıyaeak mıyız? Mesele budur. 
Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda Türk deniz-
altıcılığı hakkında biraz konuşmak istiyorum. 
Türk denizaltıcılığı 87 senelik tarihi olan, Abdül-
mecit ve Abdülhamid denizaltılariyle vazifesine 
başlamış ve şerefli hizmetler yapmış, hattâ 1935 
senesinde meşhur Amiral Dönitz albay rütbesin-
deyken Versay Anlaşması kendileri için denizaltı-
ları yasak ettiği için Türkiye'de, Marmara'da, 
Erdek'te, eğitim yapmıştı bir grup subaylarla ve 
bugün NATO devletleri arasında Türk clenizaltı-
cılığının büyük bir yeri vardır ve her zaman 
takdirle bahsedilen bir birliktir. 
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Sayın arkadaşlarım, denizaltıcı olmak gönüllü 
'bir hizmettir. İstiyen olabilir, fakat onun gönül
lü olması lâzımdır ve yüksek fizik ve moral şart
ları ister. Bir denizaltı gemisi, Sayın Bakana 
sordum, kıta içerisine girmiyor. Bugün Kara
deniz'de, Akdeniz'de, Hint Denizinde NATO 
manevraları yapıyor, suyun altında yalnız başına 
vazife yapıyor ve yaptığı vazifeler cephe görev
leri iki hafta, üç hafta vazife yapıyor, 21 gün su 
yüzüne çıkmıyor. Biz hem suyun altında yüksek 
tazyikte, hem de havacıların irtifa, şinorkel 
çalıştırırken irtifaın, alçak tazyike mâruz kalan 
ve büyük moral ve asap gücü istiyen bu hizmeti 
'biz ldiçümsiyemeyiz. 

Efendim elimizdeki tasarıda pilotlara böyle 
bir şey veriliyor. Pilotlarla aşağı - yukarı şart
l an a.vm ve bendeniz hem Yavuz gemisinde, hem 
de muhriplerde, hem de denizaltının bütün ka
demelerinde hizmet görmüş bir arkadaşınızım. 
Sayın Komisyonun vermiş olduğu cevabı bir defa, 
daha nazarı dikkate sunmak isterim. Diyor ki 
Komisyon : Yaşama ve görev şartları arasında 
bir fark yoktur. Nasıl olur arkadaşlar? Bu o ka
dar sudan bir cevaptır ki, ben size bunun böy
le olmadığını söyliyeyim. Emekli Sandığmda-
ki fiilî hizmet zammı neden verilir denizaltıcı-
lara? Bunun cevabını verir misiniz lütfen? Si
gorta neye pilot, denizaltıcı ve madende çalışan 
mühendis ve işçilerden hususi prim alır? Niçin? 
Rizikolu iş olduğu için. Niçin 87 seneden beri bu 
sınıfa bir tazminat, veriliyor? Sebep nedir? De
niz subaylarından farklı olarak bu tazminatı 
alıyorlar. 

Komisvonun bir suüstü gemisi, bir muhrip
le bir denizaltı gemisinin şartlarını bir tutması, 
görev ve yaşama şartlarını bir tutması mümkün 
değildir arkadaşlar ve bir denizaltı gemisinde 
bir subay ancak 39 yaşma kadar vazife görebilir, 
39 yaşında âzami hadlidir ve fiilî vazife göremez. 
Eskiden denizaltı subayları birçok yerlere de şe
ref misafiri olarak kabul edilirdiler bu zamlar
dan sonra. 

Savın arkadaşlarım, bizim gayemiz şu alsın, 
hu almasın meselesi değil. Biz denizaltı filosuna 
bugün Türkiye kuvvetlerinin tek NATO ku
mandanı olan, denizaltı filosundan dolayı tek 
NATO kumandanlığı olan ve aşağı - yukarı tek 
seyyal vurucu kuvveti ile yalnız başına bir de
nizaltı gemisi, bugün 200 mil karelik bir sahada 

yalnız başına hizmet eden bir denizaltı gemisi; 
siz bunu alıyorsunuz, Pakistan'a gönderiyorsu
nuz, Amerika, İngiltere, diğer devletlerle 
CENTO tatbikatı yapıyor ve Pakistan donanma
sının subaylarına eğitim gösteriyorsunuz. Bu 
kadar şerefli, bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli 
bir filoyu, bundan kıskanmak suretiyle istikba
lini çürütmeye, böyle bir kuvvetten yoksun et
meye hiç kimsenin hakkı yoktur zannederim. 
Önergeme iltifat -edeceğinizi ümideder, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, bir takririniz gel
di. Sayın Özgürün de bir takriri var. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Benimki, Sayın Özgür'üıı takririyle, Sayın Ural'-
m takririni birleştiren bir takrirdir. 

BAŞKAN — Sayın Özgürün takriri Sayın 
Tekinle beraber verilmiş. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Evet, bu takrir 
Sayın Özgürün verdiği takrirdeki hususları ihti
va etmiyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

172 nci madde, 3 ncü satırının tasarıdan çıka
rılarak (144 ve 223 sayılı Kanunla verilmekte 
olan) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca 'Seçilen Üye 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Bunda da. açık oy takriri var
dır. Fakat takrir sahiplerinden hiçbirisini görmü
yorum. Acaba Başkanlığı yine muahaze ederler 
mi? Zilleri çalayım mı? 

Açık oy takriri var efendim, onun yoklama
sını yapmak mecburiyetindeyiz. 172 nci madde 
üzerinde de birçok takrirler vardır, açık oy tek
lifi de vardır. Açık oy sahiplerine sorarak açık 
oya katılıp katılmadıklarını tesbit edeceğiz. 

'SAFFET URAL (Bursa) — Verdiğim önerge 
okunursa zannederim birleşme olacaktır. (10 kişi 
yok sesleri) 

BAŞKAN — Okuyup tesbit edeceğiz 10 ar
kadaşımız var mı! Belki katılmıyanlar olabilir. 
Bunun yoklamasını yapacağız. Meselâ, Sayın 
Tunçkanat?.. Buradalar. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Zihni Betil? Burada, Fikret 
Gündoğan? Burada, Hayri Mumcuoğlu? Burada. 
Mukadder Öztekin? Yok. Akif Eyidoğaıı? Burada. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Salim Hazer-
dağlı? Burada, Mebrure Aksoley? Burada. Takrir 
sahiplerinden dört kişi burada bulunmadığı ci
hetle açık oylama yoluna gidilmiyecektir. Sayın 
UraPm vermiş olduğu son takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

172 nci madde metninde yazılı «Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot adaylarına» 
ibaresinin tasarıdan çıkarılmasını ve «144» ra
kamından sonra «ve 223 sayılı kanunlarla veril
mekte olan tazminatlardan başka, her hangi bir 
isimle tazminat alanlara, kıta, tazminatı veril
mez» şeklinde cümlenin tamamlanmasını, bundan 
sonraki metnin tasarıda muhafaza edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bursa 
- SaffetUral 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutarak Ko
misyonun ve Hükümetin mütalâasını alıp oyları
nıza arz edeceğim. 

(Zonguldak Üyesi Terfik İnei'nin önergesi 
tekra r okun du.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON BAŞKANI CAVİT TEVFÎK 

OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLÜ (Adana Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmemiştir. 

(Tabiî Üye Selâhattin Özgür ve Antalya 
Üyesi Akif Tekin'in önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor. Hükü
met Katılmıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — En aykırısı. 
BAŞKAN — Aykırısını ayıramıyoruz. O 

kadar çok ki, sonra o kadar ince mevzu ki han
gisinin en aykırı hangisinin değil teshil; etmek 
gay r iınümkün. 

— 391 
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(İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aynı 
mahiyette olduğu için geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Öztürkçine geri alıyorlar. 
(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Koçaş'-

ın önergesi tekrar okundu.) 
SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, ben takririmi geri alıyorum. Ge
neral Ural'm takririne katılıyorum. Bir noktayı 
açıklıyayıın. Belki yanlış anlaşılabilir. General 
Ural hem havacıları da almıştır. Selâhattin Öz
gür ve Tekin arkadaşiarımızınkini de ihtiva et
mektedir. Bu noktayı hatırlatmakta fayda vardır. 
Bu bakımdan Sayın Ural ve Özgür arkadaşları
mızın takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgür'ün önergesine ka
tıldığınızı beyan etmiştiniz. 

SADİ KOÇAŞ (Ciimlmrba.skani.nca S. Ü.) — 
İkisinin müşterek şekli olan Sayın Ural'm tak
ririne katılıyorum. 

(Bursa Üyesi Saffet Ural'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON BAŞKANI CAVİT TEVFİK 

OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana, Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özgür (Anlaşılmadı ses
leri) Bir dakika Komisyondan soruyorum, biraz 
evvel bir takrir kabul edildi. Özgür'ün ve Sa
vın Tekin'in o takrirle bu takrir arasında bir 
fark var mı? (Olmadı sesleri) Bunun oylama
sını geri bırakıyorum. Müsaade edin, diğer tak
rirleri oylıyalım, 

(Tabiî Üye Suphi Karamanın önergesi tekrar 
olumdu.) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Geri alı
yorum efendim takririmi. 

BAŞKAN — Sayın Karaman takririni geri 
almıştır. 

(Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? Katılıyoruz. Hükü
met? Katılıyoruz. Komisyon ve Hükümet katıl
maktadır. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkanım başka takrirleri okumak lüzumsuzdur. 
öünkü uçuş ekibi, denizaltı kabul edilmiştir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Vardır efendim. 

BAŞKAN —Okuruz, Heyeti Umumiye bilir. 
(Tabiî Üye Sami Küçük'ün önergesi tekrar 

okundu.) 
iSAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, burada açıklandı, bunun dışında hiçbir kim
se ödenek ve hiçbir şey alamıyacaklarmı ifade 
ettiler. Takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ilral'm takriri kaldı. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? Hükümet 
ve Komisyon katılmıyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bir açıklama 
yapacağım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, siz konuştu
nuz. Hükümet katılmıyor, Komisyon katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

RİPAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Bir 
muıli hata oluyor. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Sayın öz-
güneş'in Saym Gavsi Uçaıgök'ün kabul edi
len takrirleri gerek denizaltında çalışan
lara- ve gerekse havada uçanlara tazminatı 
sağlamıştır diyorsunuz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sağlanma
mıştır. 

BAŞKAN — Uçuş ekibi. Efendim iki tek
lif kabul edildi, her ikisini redakte edelim. 
okuyalım burada. Birisi havacılara, birisi 
deırizaltıeılara ait. (Oylama anlaşılmadı ses
leri.) Efendim kabulü hakkında bir tereddüt 

• var, baştan oya koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Özgür ve Tekin ile Sayın Ueagök'-
ün kabul edilen takrirleri, veçhile, maddeyi 
okutacağım. (Oyhyahm maddeyi sesleri)... Na
sıl oylıyalım1? Tatbikatımız değildir. Madde 
Yüce Heyetinize son tadil şekli ile sunul
madan oylanır mı? Sabırsızlanıyorsunuz, hak
lısınız. Ben de sizin gibiyim. Fakat elden 
bir şey gelmiyor. Yani Heyeti Umumiyenize 
maddeyi tad-jl şekliyle arz etmek mecburiye
tindeyiz. Ural Pasammki kabul edilmedi; 
Sayın özgül ve Sayın üçagök'ünki 'komis
yonda. 
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SAFFET URAL (Bursa) — iyi tescil etti
niz Saym Başkan, iyi tescil ettiniz; sevinci
nize, memnun oldum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim öyle şey olur 
mu? Sevindim, havacılar ve denizaltıcılar taz
minat aldı diye. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
31 nci maddenin açık oylamasına 132 sayın 
üye oy kullanmış 122 kabul 7 ret 3 çe'küm-
ser, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

121 nci maddenin açık oylamasına 126 sa
ym üye katılmış 116 kabul, 9 ret, 1 çekimser, 
salt çoğunluk sağlanmıştır. 

172 nci maddenin redaksiyonu yapılıncaya 
kadar 209 yürürlük maddesi olmakla beraber 
okutayım, takrirler vardır, bunu oylamadan 
172 nci madde gelince oylarız, sonra yürürlük 
maddesini oylamaya geçeriz. 

V - Yürürlük 

Madde 209. — Bu kanunun; 
a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Ara

lık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 
172 nci maddede gösterilen yönetmeliğin yü
rürlüğe konulduğu tarihte, 

b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, 
mahrumiyet yeri ödeneğiı, öğrenim yurtları 
ve burslar, aile yardımı ödeneği, doğum yar
dımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil 
giderleri, emeklilik ikramiyesi (49 ncu mad
de uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve 
yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
leri :1e'birlikte, 

c) Diğer hükümleri yayımını takibeden ay
başından itibaren, yürürlüğe girer. 

(b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe 
girinceye kadar bu konuları clüzenliyen eski 
hükümlerinin aynen uygulanmasına devam olu
nur. 

Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce 
çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat 
ve ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 
tarihinden. 172 neiı maddede yazılı yönetme
liğin yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, ve
rilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta taz
minatından mahsub edilir. Mahsuptan artan 
farklar geri alınmaz. 

BAŞKAN — Takrirler var üç tane okutuyo
rum : 
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Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
209 ııcu maddenüın «İşbu Kanuna tâbi »olan

lara, yeniden sağlanan her nevi malî im
kânlar, 657 sayılı Kanunun tatbukatiyle bir
likte kendilerine verilir» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin. Kalpaklıoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

209 ncu madde 6. ııcı fıkrasında (49 ncu 
madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) 
sözünden hu tazminatlar, kanunun meriyete 
girmesiyle beraber ödenecek mânası çıkmakta
dır. 

Tavzihini arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Müzakere edilmekte bulunan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının yürür
lüğe ait 209 ncu maddesinin (c) fıkrasının, 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 209. — 
a) (aynen) 
b) (aynen) 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
(Son fıkra aynen.) 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

FEFMİ BAYSOY (Erzincan) — Benim de 
vardı. 

BAŞKAN — Başka takr i r yok. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Takmri 
verdim zatıâlinize, benim takririm de Komis
yona verilmişti. 

BAŞKAN — Bütün takrirleri muhakkak 
ben almıyorum.. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Aldınız, 
takriri alan eleman zatıâlinize verdi. 

BAŞKAN — Bilmiyorum belki Komisyon
dadır. Biz dosyası ile birlikte Komisyona ver
dik. Bekliyelim efendim, diğerleri görüşülür
ken. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı ? 

Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Benimde 

bir takririm vardı. 
BAŞKAN — Saym Baysoy takririniz belki 

ziyaa uğramış ola/bilir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çek muhterem arkadaşlar, bu 209 ncu maddenin 
bendeniz şu şekilde değiştirilmesini bir takrirle 
rica ettim. Iltif adetmenizi istirham ederim. 209 ıncu 
maddenin işbu kanuna tabi olanlara yeniden sağ
lanan her nevi malî imkânlar, 657 sayılı Sivil Per
sonel Kanunu tatbikiyle birlikte kendilerine veri
lir şeklinde değiştirilmesini istirham ediyorum. 
Sebebi; biliyorsunuz ki bir 657 sayılı Sivil Per
sonel Kanunu vardı. Yine bildiğiniz sebeplerle 
founun tatbikatı yapılamadı, tatbikine geçilmedi. 
Bu yeniden ele alındı ve yüzbinlerce memuru kap
samına alan bu tasarı üzerimde çalışılmakta ve 
Mecliıse getirilmesi için ikmaline uğraşılmaktadır 
ve şu kanunu bir haftadan beri tetkik ettiğimizde 
görüyoruz ki, pekçdk maddeleri anaıkanun olan 
657 sayılı Sivil Personel Kanununa ek ve paralel 
birçok yeni hükümler ihtiva etmektedir, hattâ 
ona atıf yapmaktadır. Muhterem arkadaşlar bu 
kanunun keza malî hükümleri de bildiğiniz sebep
lerle tatbikata konulmadı ve 470 milyon liralık 
bir paranın muayyen ölçü içimde yani yüzde 10, 
yüzde 15 ayarında avans şeklinde memurlara tat
bikiyle, kısmen halline çalışıldı. Fakat esas kanu
nun tatib'iki, arz ettiğim gilbi, mümkün olamadı. 
Ayrıca Devlet memurlatrımm, yani umumi Hazi
neden maaş alan memurların dışında hususi mıı-
lıa.sob?, belediye ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
memurları da bu kanunun kapsamına giremedi. 
Onun için de ayrı bir tasarı hazırlanmaktadır. 
Görüyorsunuz ki, muhtelif vazife gören memurlar 
arasında bütün çahal amalara rağmen bir ahenk 
tesisine bugüne kadar muvaffak olunmuş değil
dir. Biz fedakâr, vazifeşinas Devlet memuru te
lâkki ettiğimiz subay ve astsubaylarım da bu yeni 
kanunla kendilerine pekçdk imkânlar verildiğini 
terfi, tâyinlerinin birçok yeni esaslara bağlandı
ğını şu kamumla görüyoruz ve kendilerine bu im
kânı vermiş bulunuyorsunuz. Bu reform kanunu
nun memlekete ve orduya büyük hizmet getirece
ğine kaani bulunuyoruz. Ancak bir kısım insan
ların, kendileri gibi, bu memlekete va.zife gören, 
hizmet eden insanlardan ayrı ve onlardan daha 
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evviel bir tazminatla kendilerine verilen yeni im- 1 
kânı zannediyorum kendileri de birlikte ve bera- I 
ber aynı zamanda tatbikini gönülden isterler. Be- j 
nim ümidim budur. Kaldı ki, muhterem arkadaş
larım, §u müzakeresini yaptığımız kanunda ve I 
dana evvelki kanunlarla iktisabetmiş oldukları J 
birçok maddi imkânlar da vardır. Benim teklifim I 
bu maddi imkânların hiçbirisine dokunmamakta- | 
dır. Yalnız kıta tazminatının diğer sivil memur- t 
ların 657 sayılı Kanunun tatbikiyle birlikte ve- I 
rilmesine matuftur. Görüyorsunuz ki, bir müsa- I 
vat, bir denge 'kurmaya çalıştım. 

f Muhterem arkadaşlar müsavata riayetimiz 
ve bunu tesisimiz şüpihesiz bizim vazifemiz. Fa- j 
kat ne kadar objektif ölçüler içerisinde davra
nırsak yine takdirde hata olabiliyor. Binaena
leyh, bu tazminat kısmının 657 sayılı Kanun 
ile birlikte meriyete konmasiyle bütçede vâki 
olabilecek açıklığı da önlemiş olacağız. Benim ! 
Sayın Vekilin ağzından işittiğim rakam 215 mil- ı 
yondur. Ama muhterem arkadaşlarım, bu işle. il- j 
gili komisyon üyeleri ile de görüştüğümde bu- ; 
nmı 250 milyon, hattâ 300 milyona doğru çık
tığını, çıkacağını ifade eden arkadaşlarım da 
vardır ve çoktur. Çünkü tatbikata gecikmediği 
için şu anda kuruşu kuruşuna hesabı da müm
kün değildir. 250 ilâ 300 milyonluk rakam bü
yük rakamdır, Bütçede bu para verilmemiştir. 
Bunun bu bütçeden temini kolay değildir. Kar
şıma çıkacaklar ve diyecekler ki, bu kanunun 
tatbiki ile birlikte yapılacak tasarruflardan te
min edilecek para artırılmak suretiyle kıta taz
minatları için verilebilecek, verebileceğiz, he
saplarımız bu merkezde diyeceklerdir. Fakat 
buna yüzde yüz inanmak kolay birşey değildir 
arkadaşlar. Bütçeden verilmiyen bir parayı bu 
kadar büyük bir parayı şuradan veya buradan 
temin etmek suretiyle bir kalemde vermek ko
lay değildir. Eğer bunları Sayın Millî Müdafaa 
Vekilimiz yapabilirse zararı yok yapsın, biz bu 
parayı almıyalım, memnun oluruz. Kendi kış
lalarında, kendi diğer hizmetlerine, sabit tesis
lerine sarfedilsin. Fakat, görüyoruz ki, büyük 
ülçüde müsavatsızlık .getirecektir bu kanun. 
Tazminatın ödenmesi bir kere Bütçede olmıyan 
bir ödeme şeklinde tezahür edecek ve başka 
yerlerden açık vermek suretiyle ödemeye gay
ret edecekler. Bunu gelecek sene inşallah ümi-
dederiz, Hükümetimiz 657 sayılı Kanunu da ge-

ı tirsin, bunun tatbikatiyle birlikte sivil memura 
j verilebilecek parayı da bütçede bulsun, getir-
! sin. Biz de seve, seve bu kanunla birlikte öde-
j me imkânı bulalım. Fakat, karşılıksız , olarak 

bu kadar büyük meblağın ödenmesi kolay bir 
şey değil. Kahramanlık fedakârlık mesleki olan 
askerlik meslekinde çalışan arkadaşlarımız şüp
hesiz ki, bu müsavatı gönülden arzu eden kim
selerdir ve bu haklı talebim Umumi Heyetiniz 
tarafından is?afına da mutlaka memnun olacak
lardır, sevineceklerdir ve böyleec bir tefrik, bir 

j ayırma gibi icabı halinde akla gelen meseleler 
f de ortadan kalkacaktır. Ben Sayın Bakanımız-
I dan ve sevimli Komisyon Başkanımızdan takri-
| rime iltifat etmelerini istirham ediyorum. Siz

ler de iltifat buyurursanız muhterem arkadaş-
j iarım, kendi ölçüm içerisinde müsavaatı temin 
i edebileecğimi umduğum takririmi takdim etmiş 
I bulunuyorum, ltifatmızı esirgememenizi istir-
I ham edyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyurunuz.-
j FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
| bendenizin, dün verdiğimi belirttiğim önergem 

de aynı mahiyette idi. Şimdi, benim söyliyecek-
lerimi biraz evvel sayın arkadaşım ifade ettik-

l leri için bunun üzerinde fazla durmıyaeağım. 
\ Onun önergesine iltihak ediyorum, . kabulünü 

de istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, bu madde 
î üzerinde mi söz istediniz? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Hayır 
I efendim, sonunda istiyorum. 
| BAŞKAN — Sonunda mı efendim ? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sonunda. 
S BAŞKAN — Yalnız sonunda İçtüzüğümüz 

bir lehte ve bir aleyhte konuşmaya imkân ve-
I rir, lehte ve aleyhte konuşma alınmıştır. Arzu 
I buyurursanız bu maddede veya diğer madde-
j 1er d e konuşabilirsiniz. 
I Başkaca madde üzerinde söz istiyen yok. 
I Hükümet adına buyurun Sayın Millî' Savunma 
I Bakanı Topaloğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
I PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın se-
j natörler, Sayın Kalpaklıoğhı'nun uzunca yap-
j tığı konuşmanın yanlış anlamlara sebebiyet ve-
| receği inancı ile söz almış bulunuyorum. Bu 
I kanunun getirdiği malî hükümler 657 sayılı Dev-
( let Memurları Kanununa paralel olarak getiril-

— 314 — 
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mistir. Ve 137 nci maddesinde, özel bir kanun
la malî hükümler yani, maaş, aylıklar, doğum 
yardımı, ölüm yardımı, yakacak yardımı, mah
rumiyet bölgesi yardımı gibi malî hükümleri
nin Devlet Memurları Kanunu ile birlikte yü
rürlüğe gireceği, özel bir kanunla gireceği tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Burada, 1 Aralık 
1967 tarihinde yürürlüğe gireceği söylenen hu
sus kıta tazminatıdır. Kıta Tazminatı Kanunu
nun ilgili maddesinde, 168 nci maddesi burada 
konuşulurken, kıta tazminatının, Silâhlı Kuv
vetler personelinin özelliğine göre verilmiş bir 
ödenek olduğunu ifade etmiştim. Meclislerimiz
de bu gibi kanunlar çıkarılmaktadır. Hizmetle
rin özelliğine göre tazminatlar çıkarılmakta ve 
bu tazminatları Meclisler idareye verirken, bun
ları Devlet Memurları Kanununun tatbikatına 
talik etmemektedirler. Maaş hükümleri, malî 
hükümler tamamen onlara devredilmektedir. Bu
nunla birlikte, paralel olarak ve yeknesak ola
rak çıkarılmasında haklılık vardır. Ancak kıta 
tazminatı hükmünün askerî personelin vazife
sinin özelliğine göre verilmiş bir ödenek olduğu 
için beraber olmaksızın ve esasen geçen sene bu 

kanun kabul edilse idi 1966 Martından itibaren 
kıta tazminatının verilmesi hususunu Yüce Se
natonuz kabul de etmiş bulunuyordu.' Biz şim
di malî imkânlarımıza dayanarak 1967 Aralık 
ayından itibaren eski bu seneki malî yıl içinde 
ancak 3 ay kıta tazminatı verilmesini bu madde 
ile derpiş ediyoruz. Bunun da tutarı 51 milyon 
lira civarındadır. Ve bunu Millî Savunma Ba-
ikanlığı Bütçesi içerisinde Aralık ayında yapaca
ğımız bir aktarma ile sağlıyacağız. Bu bakım
dan Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımızın görüşüne 
iştirak edemiyeceğimi arz etmek isterim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Köker, buyurunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Efendim, be
nim sorum, kıta tazminatının 1967 yılı Bütçesi
ne tahmil edeceği miktar hakkındadır. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — 51 milyon lira oldu
ğunu söyledim Sayın Köker. 

BAŞKAN — Başka bir soru var, Sayın Ko-
çaş, bir sorusu olduğunu takririnde ifade et
mişti. Nasıldı efendim, takririnizde soru mahi
yetindeydi buyurmuştunuz? 

| SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
209 ncu maddenin (b) fıkrasında, 49 ncu mad
de uyarınca verilecek tazminatların haricinde 
diye kerre içerisinde bir hüküm var. Bundan 
kanunun meriyete girmesinden itibaren bir mâ
na çıkıyor, öyle midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — B u kanunun 
bir reform kanunu olduğunu ifade ettim. 49 ncu 
maddesi de asıl reformun tatbiki bakımından 
anamaddelerinden bir tanesidir. Bu madde hük
müne göre terfi sürelerini doldurmuş ve kadro
suzluk sebebiyle terfi edemiyen personelin emekli 
edilmesi halinde diğer malî hükümler 657 sa
yılı Kanunla birlikte tatbik edüeceği halde 
49 ncu madde (e) fıkrasındaki 2 - 8 maaşlık hü
kümleri tatbik edilecektir, yani 657 sayılı Ka
nun beklenmiyecektir. Yalnız bu hariçtir. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Biz de öyle anladık. 

BAŞKAN — O halde 172 nci maddeden son
ra devam edelim, bu maddeye. 172 nci madde
yi tadil seldi ile okutup oylarınıza arz edeceğim. 

VII - Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 

Madde 172. — 1453 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesince verilmekte olan makam tazminatı, 
hizmeteri tazminatı, tayın bedeli, mahrumiyet 
yeri ödeneği, general - amiral tazminatı ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot aday
larına ve uçuş ekibine dâhil bulunanlara 144 sa
yılı Kanunla ve denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adamlara 223 sayılı Kanunla verilmekte olan 
tazminattan başka her hangi bir isimle tazminat 
alanlara, kıta tazminatı verilmez. Bunlardan 
kıta tazminatı velirmesi gereken bir göreve tâ
yin edilenler, fazla olan tazminatı tercih ede
bilirler. Ancak; kıta tazminatını tercih ettikle
rinde bu tazminat göreve katılış tarihini taki-
beden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır ve 
almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı 
zamanda kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile ve
kâlet edenler, o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir gö-

| rev için kıta tazminatı ödenir. 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan-
| masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 
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BAŞKAN — Maddeyi tadil şekli ile oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
209 ncu maddeye devam ediyoruz. Madde üze

rinde tâdile Sayın Kocasın sorusu eevaplandırıl-
dığı cihetle iki takrir kalmıştır. Sayın Kalpaklı-
oğlu ve Sayın Tuna'nmdır. Bunları okutup ko
misyonun ve Hükümetin mütalâasını alacağız. 

(Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıöğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılmadığını beyan 
ettiler. 

L Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYOYUZ (İçel) — Efendim, Sayın 
Kalpaklıöğlu'nun, şahsıma, sevimli, diye hitabe-
derek bir saadet bahşetmesine rağmen bendeniz 
de kanundaki hükme istinaden tazminatın veril
mesinde zaruret görmekteyim. Bu itibarla katıl
mıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Kastamonu Üyesi A. Nusret Tunamm öner

gesi tekrar okundu.) j 
BAŞKAN —- Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞ-LU (Adana Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
Kanunun tümü üzerinde... (210 ncu madde 

var sesleri.) Peki efendim. 

VI - Uygulama 
Madde 210. — Bu kanunun tüzüklere ait hü

kümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları sü
rütül'. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ural kırmızı oy vereceğini beyanla oyu
nu izah etmek sebebi tahtında görüşmek üzere bu
yurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Söz hakkımı Sa> 
ym Eyidoğan'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eyidoğan aleyh
te... Lehte de Sayın Karaman söz istemiştir. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Aziz ve 
muhterem arkadaşlarım, günlerden beri çok önem
li bir kanun üzerinde çalışmaktayız. Büyük Türk 
Milletinin gözbebeği olan Cumhuriyet Ordusunun 
heyeti zabitanmm statüsüyle ilgili Sayın Bakanın 
reform kanunu mahiyetinde olarak takdim ettiği, 
tanıttığı proje üzerinde Senatonun, Encümenin, 
önerge veren arkadaşların, grupların ve nihayet 
açık oylama mekanizmasını işletmek yoluyla ağır
lık konarak ordunun ve milletin hayrına, bilgili 
vukuflu arkadaşların oylarına dayanan, mütalâ
alarına dayanan değişiklikleri getirmek sureti}de 
Cumhuriyet Senatosu hakikaten vazifesini yap
mıştır. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarıma 
tebriklerimi arz ederim. 

Bu arada beni aleyhte konuşturacak iki nokta 
vardır. Birisi bu kadar önemli bir reform proje
sinin hazırlanışı şeklinde gönlümün arzu ettiği 
bir usule gidilememiş olmasıdır. Arkadaşlar, 
NATO camiasında çalışan bir memleketin ordu-
siyle ilgili olarak böyle bir statü kanununu hazır
larken benim <çok sevdiğim arkadaşım, Muhterem 
Millî Savunma Bakanı Topaloğlu arkadaşım, genç 
nıesiekdaşım, pek güzel bilirler, dâhiliyeye ait bir
çok kanunlar için başka memleketlerin kanunla
rını da alıp getirerek, mukayeselerini de getirerek, 
teklifi de ona göre hazırlıyarak kuvvei teşriiyenin 
huzurunuza gelirdik. Dışarda bilhassa NATO 
memleketleri nezdinde ateşemiliterliklerimiz var, 
hava ve deniz ateşemiliterlerinıiz var. Millî Sa
vunma Kavanin Komisyonu var, Danışma Kuru
lu var, İstişare Heyeti var, Genelkurmayın Talim 
Terbiye Dairesi var, birçok talimnameleri, öteden 
beri Türk Ordusu yeni nizamında kurulduğundan 
bugüne kadar medeni memleketin ordularından, 
onların, talimnamelerinden tercüme ederek istifa
de ederiz. Gönül isterdi ki, burada nisbetler mi, 
maaşlar mı, tazminatlar mı, ilerleme şekilleri mi, 
bekleme müddetleri mi ne ise bunların hepsini 
mukayeseli olarak görebilelim, ona göre hazırlıklı 
olarak kendi projemiz üzerinde oyumuzu kullana
bilelim. Nitekim, generallerin nisbeti bizde birhu-
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çük, NATO memleketlerinde ne kadar diyoruz, 
«(Bir bilgimiz yoktur» deniyor. Bunun için bilgi
li olarak gelmekte daha çok fayda vardır. Bu ba
kımdan, bu proje usul bakımından, gönlüme göre 
beni tatmin etmedi diyebilirim. Aleyhtarlığım bu 
kadar. 

İkincisi de; hakikaten, bekleme müddetlerini 
uzun buluyorum. Yani babamın gününden, or
duda çalışan sınıf arkadaşlarımın çalıştığı gün
lerden, yani ben meselâ, Fahri Belen'in smıf ar
kadaşıyım, Askerî Rüştiyeden beraber yetiştik. 
Daha kimi söyliyeyim size? Rahmetli Gürler biz
den iki sınıf sonradır. Benim valilik hayatımla 
bunların kumandanlık hayatı, aşağı yukarı, pa
ralel gitti ; emekliye ayrılışımız filân, arzuları
mızla ayrıldık, da paralel gitti. Şimdi bu nasıl 
şey efendim? Yani bu kadar yaşlandırmakta 
berideniz mahzur görürüm, tatmin etmez. Bu 
noktayı işaret etmek isterim. 

Üçüncü bir nokta olarak da, şöyle bir denge
sizlik görürüm: Şanlı Ordumuzun Hava, Kara 
ve Deniz Kuvvetlerinde vatan vazifelerini mü
kellefiyet yoluyla, ifa etmekte olan Meheetçiğin 
aldığı aylık nedir? Bu kadar türlü, türlü tazmi
nat şekilleri, hizmet eri tazminatı, şu tazminatı, 
bu tazminatı nihayet uçuş tazminatı, dalış fae-
minatı işte bunu vermezsek uçuramayız, bunu 
veremezsek daldırmak zor olur, bu bilmem gö
nül işidir dediğimiz vaziyetlerde erin aldığı ma>-
aş bugün 10 liradan ibarettir. Size şunu arz ede
yim ki, 914 ün birinci altı ayında altın paranın 
tedavül ettiği zamanda, acemi er 30 kuruş ma
aş alırdı. 30 kuruş altın. Muallem er 60 altın ku
ruş maaş alırdı. Şimdi, gönül arzu eder k'i, bu
nun hiç olmazsa Cumhuriyet altını ile muadili
ni yani yüz kadar zaımla çarpılışını verelim. Bu, 
benim hesabıma göre, senede 140 milyon filân 
tutar. Londra ateşemiliterimiz tahkik etsin, bu
gün ingiliz Ordusunda ere ne veriliyor, ne ta
sarruf ediliyor, ne kadarını peşin veriyor, ne 
kadarını er lehine tasarrufa tabi tutuyor, tezke
re aldığı zaman erin eline ne geçiyor. Buna ben
zer bâzı nâfi hükümlerle ve bir fonda teşkil 
edilmek suretiyle erimizi de, Mehmetçiğimizi de, 
onların ailelerini de memnun edecek, sevindire
cek bir yola gidelim. 150 milyon âzami 200 mil
yon büyük bir miktar değildir ve değer arka
daşlar. Arz ettiğim gibi tedavül de ettirirsek ya
tırıma da faydası olur. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğumuz için 
teşekkür ederim, işte bu arz ettiğim üç sebeple 
kırmızı oy kullanacağımı arz ederim yoksa ka
nun, elbette, çok iyi çalışılmış, işlenmiş ve Sena
todan tam numara alacak kadar vazifesini yüzde 
yüz ifa ettiğine kanaat verecek bir travay mah
sulü olduğuna kaani olduğumu arz ederim. 

Hürmetlerimi sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Tüzük sarihtir. Son söz üyele

rindir. Aleyhte görüşme vâki oldu. Lehte Sayın 
Suphi Karaman, buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Türk Silâhlı Kuvvet 
3 eri Personel kanunu tasarısının müzakeresi Yü 
ce Senatoda tamamlanmış bulunuyor. Bu kanun 
Silâhlı Kuvvetler bünyesinde büyük bir boşluğız 
dolduracaktır. Yaklaşık olarak 40 yıldan beri uy
gulanan sicil işlemleri, kıdem ve terfi düzeni ye-
i-me reform niteliğini taşıyan yep yeni bir sistem 
getirilmektedir. Çeşitli özlük haklar daha madeni 
esaslara bağlanmaktadır. Bâzı hatalı taraflarının 
yakın bir zamanda düzeltilmesi şartı ile bu fcanu-
I I Î P , Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesinde, sa 
N'&Ş gücünde olumlu etkilerini pek yakın bir gele 
çekte görebilmemiz mümkün olacaktır. 

Harb Tarihi, Selâhlı Kuvvetlerin savaş gü 
cünün, milletlerin ekonomik ve malî güçlerine da

malı olarak teşkilât, moral ve sevkı idarede ü? 
tünlük elde edilmekle mümkün olduğunu göster
mektedir. Şevki idarede üstünlük ise, askerlik mes
lekinin gereği olan nitelikleri şahsında toplıyan ko
mutanların seçimi, yetiştirilmesi ve yükselmelerine 
öncelik veren mevzuatın uygulanmasına bağlıdır. 
Yüksek komutanlık vasıflarına saihibolaıbilen ordu 
büyüMeri bünyeye uygun teşkilâtın yaratıcısı. 
sağlam moral gücün yapıcısı ve yüksek sevkı 
idarenin başarıcıları olarak, milletlerin hayatın 
da kazanılmış zaferlerin sembolü olmuşlardii 
Mustafa Kemal de böyle ber semboldü. Onu 
38 yaşında, Kurtuluş Savaşında Türk Milletine 
baş yapan şartlar arasında askerlikte kısa za
manda büyük rütbelere yükselmesine imkân ve
ren mevzuatın da rolünü inkâr etmek mümkün 
değildir. Kabul etmek lâzımdır ki, 40 yıldan beri 
uygulanan ve Harb • Okulundan aynı senede me
zun olan yüzlerce binlerce smıf arkadaşını aynı 
zamanda yüzbaşı, binbaşı, albay yapan sistem 
iyi bir düzen değildi. 

Kabul edilmekte olan Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanununun iyi diye nitelendirilebileceği-
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miz yenilikleri ile aksak ve yanlış olarak gördü
ğümüz taraflarını şu şekilde özetliyebiliriz. 

İyi tarafları : 

1. Bu kanunun reform niteliğini taşıyan 
başlıca yönü, sicel işlemleri ile, kıdem ve terfi 
düzeninde getirdiği yeniliktir. Küçük rütbeler
den sonra binbaşılığa, yarbaylık ve albaylığa. 
yükselirken konulan barajlar 10 yıldan beri her
kesin bildiği, «Mahrutun bozulması» gibi durum
ları yakın bir gelecekte bertaraf edecek ve bü
yük rütbelerdeki şişkin mevcutlar dolayısiyle 
ordu teşkilâtını sun'i zorlamalardan ve bozulma
lardan kurtaracaktır. Testiyi kıranla kırmayan 
arasına konulan bu baraj genç subaylarda çalış-
tmayı, mesleke bağlılığı teşvik edecek, eğitim ve 
sevkı idarede verimi artıracak moral güçleri tak
viye edecektir. 

2. Rütbece yükselmiyen ve geride kalanla
ra kademe terfileri ile baremce yükselme im
kânlarının sağlanması, kanunun yenilik olarak 
getirdiği en önemli yönlerinden birisidir. Emri 
kumanda kaabiliyetinin tesbit ve seçiminin, ma
iyet kaygısından ayrılması ve kurtarılması, ger-
çekleştirilmese için yıllarca mücadelesini yaptı
ğımız ve orduya sonsuz faydalar sağlıyacak mo
dern bir anlayış tarzıdır. 

3. Kıdem .sıralarının her rütbeye yükselir
ken alınmış olan yeterlik derecelerine göre yeni
den tesbit edilmesi isabetli bir görüştür. 

4. General ve amiral miktarlarında mahru
tun uygunluğunu sağhyan oranlar yüksek emri . 
kumanda rütbelerinde enflâsyonu önleyecek ve 
büyük rütbelere yükselmeyi zaman zaman görü
len keyfî tasarruflardan kurtaracaktır. Üç yıl
lık bekleme süresi sonunda bir üst rütbeye yük-
selemeyen general ve amirallerin otomatik ola
rak emekliye şevki aşağı kademelere daima ge
neral olma imkânlarını, kanunun tesbit ettiği 
oran içerisinde ve yaş hadlerinde açık bulun
duracaktır. 

5. Son değerlendirme sonunda beşinci ye
terlik grupıına giren yüzbaşı ve binbaşılardan 
hizmetleri 25 yıldan fazla olanlarla beşinci ye
terlik grupuna düşen yarbayların ve 4 - 5 nei 
yeterlik grupuna düşen albayların hemen emek
liye şevki üst rütbelerde birikmeyi kısmen ön-
liyecek ve personeli daima iyi hizmet etme gay- I 
reti içerisinde tutacak bir yeniliktir. } 

6. Terfilere esas olacak yeterlik gruplarını 
tesbit edecek değerlendirme kurullarının teşkeli 
personel yönetiminde ileri bir adımdır. 

7. Savaş takdirnamesi alanlara iki yıl kı
dem verilmesi bir boşluğu dolduracaktır. Savaş 
ve şeref madalyaları ihdası yerinde olmuştur. 

8. Kıta tazminatıma ait getirilmekte olan ye
ni hükümler, yıllardan beri düşünülen ve ümide-
dilen konulardan biri olarak ve iyi uygulanması 
h alinde ihtiyaca cevap verebilecek yeniliklerden 
biridir. 

Kamunun yanlış ve aksak olarak gördüğümüz 
yönü şudur: General ve amiral sayısının muvaz
zaf subay toplamının % 1,5 u olarak kabul edil
mesi yerinde değildir. Geçici birimci madde ile 
halen mevcut general ve amirallerin, kanunun 
49 ncıı maddesinde açıklaman üç yıllık bekleme 
i üresi .sonumda terfi edilememesi halinde emekliye 
aevfki âmir hükmünden muaf tutulması Anayasa
nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu hal general ve 
amirallerde mahrutun birkaç, yılda sağlanması 
yerine 15 yıla, kadar uzatan bir mahzura yol aça-
caik ve aşağı rütbelerden generalliğe normal mik
tarlar içerisinde yükselmeyi uzun bir süre frenli-
yecektir. 

Diğer tarafttan, Yüce Senatoda müzakere so
nunda. düzeltilmiş bulunan şu hususlara da te
mas etmek isterim : 

1. Çok üstün başarılı .subaylara küçük oran
lar içerisinde daha erken yükselme imkânı sağ-
lamıya.n bu terfi düzeni içerisinde kurmaylık kı
demimin kaldırılması son derece mahzurlu idi. 
Kurmay sınıflarına ayrılmayı istek ve seçilme ye
rine tâyinle yapılmaya götürecek bu husus kur
maylıkta, nitelik kaybına yol açacak ve Harb Aka
demilerinin kapılarına kilit vuracaktı. Kurmaylık 
kıdeminin kaldırılması Türkiye'nin jeopolitiğine, 
Türk Milletinin millî menfaatlerine aykırıdır. Bu 
sistem ve bu terfi düzeni içerisinde kurmaylık kı
deminin zarureti kesin inancınızdır. 

2. Uçuş kıdeminin kaldırılması, Hava Kuv
vetlerinde bugüne kadar olumlu sonuçları bulu
nan bir uygulamayı kaldırarak Silâhlı Kuvvetle
rin savaş gücünde son derece zararlı sonuçlara se-
bebolacaktı. 

3. 121 nci madde- (e) fıkrasında Millî Sa
vunma, Bakanlığı karargâhına yapılacak personel 
tâyinleri için konan tâyin, usulü de mahzurlu idi. 
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Fakat bıı hususlar Yüce Senatoda görüşülürken 
düzeltilmiş ve kanun iyi bir duruma getirilmiş
tir. 

Arkadaşlarım; bütün yenilikleri yanında bu 
kamunda ve Devlet Memurları Personel Kanunun
da subay ve memurların mal bildirimini öngören 
hükümlerin yanısıra özel sektörde servet beyanna
mesinin ve vergilerin açıklanmasının kaldırılması 
için gösterilen çabaların garipliğine de değinmek 
isterim. 

Sayın arbadaşlanım, 
Tüık Silâhlı Kuvvetlerinin toplum hayatımız

da öteden beri hak olduğu öneme bu kürsüden 
birçok defalar değinmiş bulunuyoruz. Türk tari
hinin som 150 senelik akışı içerisinde uygarlık ve 
devrimler yönünde yapılan Batılılaşma ve millî
leşme- hareketlerinde Silâhlı Kuvvetlerimizin dai
ma önderlik etmiş olması onu başka milletlerin 
ordularından ayıran, başlıca niteliklerden birisi
dir. Türk inkılâp tarihi, Türk yenileşme hareket
leri hacmini, ordu bünyesinden fışkıran fikir ve 
cereyanlardan almıştır. 

Türk yenilik ve inkılâp tarihinde kışlanın ro
lü diğer milletlerde görülmiyen bir özellik ve 
önem taşımaktadır. Türk devrimlerinin uygarlık 
ışığı, 1850 den sonra asker ocaklarından yayıl-
mııştır. Modern hayatın bütün yeniliklerini halk 
kütlesine kışla aşılamıştır. Batı medeniyetini med
rese zorla kabul ediyor ve fırsat buldukça birta
kım karşı koymalarda bulunuyordu. Medresenin 
kucağında yeni ile eaki çarpıştığı için, yeminin es
kiye. galebesi pek ağır oluyordu. Sosyal hayatı
mızda başlı başına bir kurum olan saray ise, dev
rimleri güç belâ kabul etmiş olduğu için yeniyi 
bir türlü hazmedcnniyordu. Çünkü saray, salta
natının icabettirdiği birtakım geleneklerim kay
nağı idi. Bu sebeple geleneklerle uyuşamıyan ye
nilikler, saray tarafından hoş görülemiyordu. 

Askerlikte ise, «yeni» serbest ve rakipsizdi. 
Çünkü «eski» 1826 da kökümden kaldırılmıştı. 
Askerî müessesede yeninin kurulmasında hiçbir 
şer'i engel yoktu. Kışlaya gelen erler, Anadolu'
nun saf halkı idi. Bu halk saray ve medrese gibi 
bozulmuş bir topluluk değildi. Subayların da halk 
çocuklarından seçilmiş olması iledir ki, her türlü 
yenilik ordu saflarında daha kolaylıkla gelişiyor
du. Hattâ diyebiliriz ki, bugünkü halk idaresi ve 
(demokrasi anlayışımızda ilk kıvılcımını ordu bün
yesinin, «eaki» den uzak bu niteliğinden almış
tır. 

Millî varlığımızın başlıca dayanağı olan Si
lâhlı Kuvvetlerimiz bağımsızlığımızın, özgürlü
ğümüzün ve devrimlerimizin temsilcisi olan millî 
müesseselerimizin. biri ve başta gelenidir. 

Milletlerarası çeşitli kombinezonlardan hiçbi
risi millî varlığımızın korunmasında gerçek temi
nat olamaz. Milletlerarası hukuk kuralları, ordu-
suz hiçbir şeyi başaramazlar. Dünya hangi yolu 
tutarsa tutsun insanlar silâhtan vazgeçemezler. 
Silâhlarını terk etmiş kanunlar halk için, millet
ler için alay konusu olurlar. 

Arkadaşlar, şunu kabul etmek lâzımdır ki, as
kerlik toplum içinde, özel bir mantıkla işliyen, 
özel bir hayat biçimidir. Zulüm ve merhamet, as
kerlikteki otorite hastalıklarını teşkil eder. Mer-
hamıet şeklindeki otorite, yerini ihmal ve gevşek
liğe bırakır. Zulüm şeklindeki otorite, istipdada 
yol açar. Askerlik sosyal tezler yaratamaz, fakat 
onların toplumda uygulanmasına müessir olur. 

Millî Birlik Komitesi yönetimi devrinde Ordu 
Yardımlaşma Kurumunu kuran, bütün garnizon
larda lojmanlar yapılmasını teminat altına alam, 
İç hizmet Kanunu ile muazzaf ve emekli bütün 
Silâhlı Kuvvetler mensupları ve ailelerine ücret
siz muayene, tedavi ve ilâç imkânlarını sağlıyan 
ve yıllarca kanayan bir yara halinde devam eden 
hizmet eri müessesesini halleden biz tabiî senatör
lerin, esasları zamanımızda hazırlanan Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Yü
ce Senatoda müzakeresi sırasında üzerindeki ti
tizliğimiz onun daha .mükemmel olması gayretin
den ibaret olmuştur. 

Türk subayı için en büyük örnek olan en bü
yük asker Atatürk'ün 1914 te yazılmış, «Zabit ve 
kumandam ile hasbıhal» adlı eserinden bâzı par
çaları okuyarak sözlerimi bitireceğim. 

«Bir kıt'a ve özellikle smlbay heyeti yalnız ve 
ancak iyi misal olacak rehberlerle yetiştirilir.» 

«İnsanların hürmet ve taziminin, itaat ve in-
kiyadınm kendinden maddeten değil manen yük
sek olanlar hakkında tecelli etmesi icabat-ı ruhi-
ye-i beşeriyedendir.>x 

«İyi ordular ve iyi kumandanlar yekdiğerin-
den ayrılık kabul etmez hususlardır.» 

«Ordunun selâmetimi vicdanen düşünen erba-
I bı namus ve ahlâk, riyadan muarradır.» 

«Askerlik, tedviri muamelât değil, insanların 
sevk ve idare sanatıdır. İnsanlar ancak emelleri, 

I fikirleri teşhis edilerek sevk ve idare olunabilir. 

— S99 — 
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İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet fikirler 
ve bu fikirleri canlandıran ve yayan kimseler
dir.»* 

Yüee Senatoya hürnnetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

'BAŞKAN — Kanunun tümünü açık oyları
nıza arz edeeeğim. 

Açıik oylama neticelerini arz ediyorum. 

172 nci maddenin açılk oylamasına (125) sa
yın üye katılmış, (122) kabul, (2) ret, (1) çekin-
ser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

209 ncu maddenin açık oylamasına (119) sa
yın üye iştirak etmiş, (117) kabul, (1) ret ve (1) 
içelkinser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

Kanunun tümünün açık oylamasına (116) sa
yın üye iştirak etmiş, (114) kabul, (1) ret, (1) 
çökinser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta
sarısı Cumhuriyet Senatosunda aralıksın 48 sa^et 
müzakere edilmiş ve bir evvel müzakeresi yapıl
mış bulunması gerekçesiyle ikinci defa müza
kereye tabi tutulan bu kanunun tadil -teklif
leri üzerinde müzakere açılması Yüksek Heye
tinizce kafoul edilmiş, 200 küsuru aşan takrir 
verilmiş ve 100 küsur üye arkadaş muMelif gö
rüşmeler yapmak suretiyle kanun üzerinde 
Cumhuriyet Senatomuzun gerekli ihtimam tfe 
emeği sevk etmiş bulunmaktadır. Hatiplerimiz 
kanunun çok acele geçtiğini ifade etmelerine 
rağmen Başkanlık bu kanun üzerinde Cumhuri
yet Senatosunun âdeta bir mücadele manzarası 
arz eden hizmeti sebfe ettiğine inaınmaJfetayfö, 

Kanunun Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve Türk 
Milletine hayırlı olması temennisiyle birleşimi 
22 . 7 . 1967 Cumartesi ıgünü saat 10,30 da top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,55 

DÜZELTtŞ 

21 . 7 . 1967 tarihli 92 nci Birleşim tutanağı sonuna bağlı 988 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılacaktır. 
Sayfa Madde Fıkra Satır Yanlış 

3 

4 
4 
6 
8 
8 

— 

1 
2 
5 
6 
9 

— 

B 
C 

— 
— 
— 

Sonda 

2 
3 
6 
3 
1 

Aydın 
İ. C. Ege 

Devlet kamu 
altyapı 
altyapı 
Plânlama Teşkilâtı 
«C» 

Söz hakkım mahfuz 
Aydın 

1. C. Ege 
Devlet ve kamu 
alt - yapı 
alt - yapı 
Plânlama Merkez Teşkilâtı 
«C» 

t>&<i 
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6234 sayılı Köy Enstitüleri ile îîköğretınen okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 122 
Kabul edenler : 107 

Reddedenler : 14 
Çekinıerler : 1 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı . 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürik 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Bulmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obüs 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söytemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal . 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü 
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ADANA 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

TABII ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sesai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bgk. V.) 

AĞRI 
SaîÜh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanh 
Mahmut Vural 

AYDIN 
îikender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
î. Saibri Çağlayangü 
(B.) 

t»maü Yetiş 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Halûk Berkol 

[Reddedenler] 

IZMIR 
Cahit Okurer 

KARS 
.} Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

[Çekinser] 

BURSA 
Saffet» Ural 

[Oya katümıyanlarj 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
M. ihsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

IÇEL 
C. Terfik Okyayus 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
KARS 

Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kunırulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

—a«m> 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesi hakkında Eskişehir üyesi Gavsi Uça-
gök'ün önergesinin isimler okunmak suretiyle yapılan oylaması sonucu 

(Oylar eşit olduğundan yeniden açık oy pu-
sulasiyle oylama yapılacak), 

Üye sayısı : 183 
: 104 
: 50 
: 50 

4 
: 79 
: 0 

Oy verenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

M. 
ANTALYA 

Akif Tekin 

Hasan Ali Türker 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlıı 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Gav3İ Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Mustafa Dinekli 

[Reddedenler] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaa 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüçoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer -

KASTAMONU _ 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 
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KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Muamnıer öbuz 
KÜTAHYA 

I. Etem Erdinç 
MANİSA 

Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M, Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bgk. V.) 

AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

MAEAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğltı 

[Çekinserler] 

| ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

[Oya katîlmıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (î.) 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpis'kender 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
rRıza Isıtan 

SÎVAS 
Rıfat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âdil Ünlü 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü (t. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 31 nci maddesi hakkında Eskişehir Üyesi Gav-
si Uçag'ök tarafından verilen öner gesinin açık oylamasının sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 56 
Reddedenler : 50 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurcl aküler 

ADANA 
Mukadder öztekin 

AĞJtt 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet ü ra l 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKÎŞEHlB 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

t NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

U R F 4 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 
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ÎÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurcr 

KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Eefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekeınoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Çekin s erler] 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

[Oya katıZmıyanlar] 

BOLU 
S i m IjVunhasanoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç,h" 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şcnocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 
(B§k. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
1. Sabri Çağlayamgil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Öz erdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Keki Kumrulu 

RİZB 
O. Mecdi Agun 

SxYKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemczoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 121 nci maddesi hakkında Çankırı Üyesi 
Hazım Dağlı tarafından verilen önergenin açık oylaması sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 58 
Reddedenler : 38 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFY^ON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

Hasan Âli Türker 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 

Rifat Öztürkçine 
KARS 

Sırrı Atalay 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinckli 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NIĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Redde lenlerj 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

Y'OZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaıı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
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KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğhı 

MANİSA 

Emin Acar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur ülusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(BşkV.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler (İ.) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğhı 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUK 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

[Çekinserler] 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya kaühmyanlar] 

BURSA 
1. Sabri ÇağlayaaTgil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşoglu (B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (t. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

K » * 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 n ~i maddesi hakkında Bitlis Üyesi isa Hisan Bingöl 
ile Muğla Üyesi ilyas Karaöz'ün ön erkelerinin açık oylaması sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Af. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKABA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 70 

Kabul edenler : 47 
Reddedenler : 31 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 113 

Açık üyelikler : 0 

BURDUR 
Ö. Faruk Kına y t ürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Felımi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[Kabul edenler] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoîey 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
ilyas Karaöz 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uç a gök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozeah 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SIVAS 
Rifat öçten 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
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[ÇekinserlerJ 

UŞAK 
Mehmet Faik Atanır t 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Oya kattlmtyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeıırıer 
Rcfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eaıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüne§ 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ABANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V ) 
AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sâim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler (t.) 
Nejat Sarlıealı 

BÎLECIK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağiayaaıgil 
(B.) * "" * 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

Nevzat Özerdendi j 
KARS 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşoğlu (B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumnılıv 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tîğlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
Ali Altuntag 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydıner-
Ömer .--Ergün 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi -
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. t t ) . 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesine verüen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
" ' ' . - Oy verenler : 132 

Kftbul edenler : 122 
Reddedenler : 7 

Oekinserler : 3 
Oya katılmıy&nlar : 51 

Açık üyelikler : O 

[K&bul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rcfet Akaoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
SNıphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kânın Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Kansur Ulusoy 
lımail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangi! 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan-
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıu 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
Befet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

—. 411 — 
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SİVAS 

Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

Zihni Betil 

TRABZON 

ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

BURSA 

Cahit Ortaç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bosealı 

[Reddedenler] 

İZMİR 

Cahit Okurer 

MUĞLA 
Ilyas Kara öz 

[Çekinserler] 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya kaUlrmyanlar] 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi GürsoTtrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KABAHÎSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Mahmut Vural 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlayaıngil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüıeyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SlNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalm 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesine verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salah Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı : 182 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar :' 56 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteçeoğlu 

NlĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eçref Ayhan 
Şevket Koksal 

RIZB 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SP7AS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

413 —-
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URFA 
1. Etem Karak&pıcı 
Hasan Orai 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 

AFYON KARAHÎSAR 

M. Kasım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

I A B İ Î ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Seaai O'Kan 
Mehmet özgünef 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ümaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Mahmut Vural 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevük înei 

nDtJMB^imAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artua 
Hasan Kangal 

[Reddedenler] 

AYDIN 

İskender Cenap Ege 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Çeh 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Somunoğlu 

İZMİR 
Cahit Okıırer 

\ıserj 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya kat 

BURSA 
t. S. Çağlayangil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUH 
Safa Yale.uk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca < 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

ÎZMÎR 
İzzet Birand 

dmtyanlar] 

Ömer Lûtfi Bozeah 
KARS 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusr-et Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Ragıp üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

MUĞLA 

îlyas Karaöz 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadia 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

-•*» t^m<t 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELBB 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Huri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım.Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKEStB 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet UraJ 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Uctizal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Mente§eoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZPi 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoglu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 



:0. Senatosu '; B : 92 21 . 7 . 1967 0 : 1 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneg 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V-) 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Saıiıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Reddâdenler] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Çekinser] 

UŞAK 
M«hmct Faik Atayurt 

[Oya katıhnvyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.). 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yaleıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksolcy 

Ekrem Özden 
İZMİR 

İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdüikerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlû 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

VAN 
Fcrid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğht 
Nadir Nadi 
N. Zerin. Tüzün 

• ^ • ^ 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu nun 209 ncu maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şcnocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDTN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

edenler] 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcab 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ercin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

ŞİARDIN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mentcşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylcmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altunta§ 
Zihni Betü 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai OTlan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

UEFA 

t. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

[Reddeden] 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
[Oya katilmvyanlar] 

BURSA 
I. Safari Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

Âmü Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergiin 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

«•»> 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Personel kanunun tasarısına tümü üzerinde verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 182 

Oy verenler : 116 
Kabul cdenLer : 114 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburmı 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSER! 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
i Emin Açar 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SD7AS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Ernanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hasan Kangal 

[Reddeden] 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

[Çekinser] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

MARDİN 
Abdülkerım Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünllü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Igıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

92 NCÎ BİRLEŞİM 

21 . 7 . 1967 Cuma 

Saat : 10,30 

I I B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
J L K ^ İ J U A l A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millet Meclisince ka'bul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclicsi 1/234; Cumhu
riyet Senatosu 1/789) (S. Sayısı : 970) [Dağıt
ma tar :hi : 11 . 7 . 1967] • 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile Ilköğ-
retmen okullarının Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Senatosu 
1/753) (S. Sayısı : 980) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1967] 

X 2. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'
ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür An
laşması» mn onaylanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eeğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1967] 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas kral
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışiş
leri, Tııriz ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1967] 





Dönem : 1 A Ö Ö 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 0 0 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısının 
Mîllet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt

çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/367; Cumhuriyet 
Senatosu 1/820) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 314 e İ2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1.8 . 7 . 1967 
Sayı : 4365 -1/367 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 7 . İ967 tarihli 142 n3i Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
aşık oy ile kabul edilen, Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bbabeyli 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 29 . 5 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 14, 17 ve 18 . 7 . 1967 tarihli 140, 141 ve 142 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 314 c 2 nci Ek) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 7 . 1967 

Esas No. : 1/820 
Karar No. : 95 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 7 . 1967 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı, Millet Meçlisi 
Başkanlığının 18 . 7 . 1967 tarihli ve 4365 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 . 7 . 1967 tavihli 34 ncü Birleşiminde ilgili Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarı da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Birinci Beş Yıllık Plânın uygulamasında görülen aksaklıkları gidermeyi, plân ve 
yıllık programları uygulıyacak sorumlu yürütme organına bu sorumlulukla orantılı gerekli yetkileri 
vermeyi ve bu suretle hızlı ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, uygulama konusundaki mev
zuat boşlukları yüzünden ortaya çıkacak engelleri bertaraf etmeyi öngörmektedir. 



— 2 — 
Anayasanın 129 ncu maddesi, «iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma» yi plâna bağlamak suretiyle, 

kalkınma ve gelişmenin bir plânlı düşende tahakkuk ettirileceğini temel prensibolarak kabul etmiş; 
41 nei maddenin 2 nei fıkrası ile de, «yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek ve Kalkınma Plânını yapmak» la Devleti yükümlü kılmıştır. 

- Anayasanın 129 ncu maddesi ayrıca, «Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevlerinin, 
plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde göze
tilecek esasların ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbir
lerin özel kanunla düzenlenmesini» emretmiştir. 

Söz konusu 129 ncu madde ile öngörülen kanunlardan şimdiye kadar çıkarılanlar, 91 ve 77 sa
yılı kanunlar olmuştur. Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri hakkındaki 91 sayılı 
Kanunda, plânın muhtevası sadece kalkınma olarak çevrelenmiş, hür ve uygar bir ortamda güven
lik, refah ve mutluluğa biran evvel ulaşmak arzusu içinde tes'bit edilen hedefler ve bu hedeflere 
varış için hazırlanan kalkınma plânı, 15 yıllık bir perspektif içinde 5 yıllık olarak düşünülmüştür. 

Plânın hazırlanması usulü, teşkilâtın kuruluş kanunu ile tâyin edildikten sonra; plânın yürür
lüğe konulması ve bütünlüğünün korunması maksadiyle ve bu unvan ile tedvin edilen 18 . 10 .1962 
tarihli ve 77 sayılı Kanun, daha ziyade yasama meclislerinde plânın müzakere usullerini tesbit 
eden bir kanun niteliğinde olmuştur. 

Böylece, Anayasanın 129 ncu maddesi gereğince, Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görev
leri ile plânm yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hususlarındaki kanunlar kabul edildi
ği halele, «uygulama» ile ilgili bir kanun çıkarılmamıştır ki, uygulama konusundaki kanunun ha
zırlanmasının gecikmesini ve bir tatbikat devresi sonuna kalmasını, yürütme ihtiyaçları ve engel
lerini takip ve müşahedeye imkân vermek gibi bir mucip sebebe bağlamak mümkündür. 

İlk Beş Yıllık Plân tatbikatının takip ve müşahedesi neticesinde hazırlanmış bulunan tasarının 
gerekçesinde mer'i kanunlarımızda plân hedeflerine ulaşmayı güçleştirici hükümlerin, uygulamayı 
engelleyici, usullerin mevcudiyetinin tesbit edildiği, plânın temel hedeflerinden bilhassa dış tediye 
muvazenesi konusunda (sınai mamullerin ihracı ve turizm galirleri) ve kalkınmada öncülüğü derpiş 
edilen sanayiin geliştirilmesinde, bu engelleyici, güçleştirici hüküm ve usullerin izalesi ile ve bu 
kanunda öngörülen yapıcı, koruyucu ve teşvik edici tedbirlerin almmasiyle. hedefe daha katiyetle 
ve isabetle varılacağı ifade edilmektedir. 

Tasarı ile, 
İkinci Beş Yıllık Plânda genel ilkeler olarak öngörüleri; sanayiin geliştirilmesi, ihracatın (döviz 

kazandırıcı muamelelerin) artırılması ve geliştirilmesi, şehirleşmenin tanzimi konularında, plânın uy
gulanmasını sağlayıcı ve plânın muhtevası ile, mevcut ve meri usul ve mevzuatın biribirine uygunlu
ğunu temin edici tedbirler getirilmiş bulunmaktadır. Bu tedbirler, şöyle özetlenebilir : 

1. Sanayiin geliştirilmesi; fonlar tesis ederek malî imkânlar yaratmak, vergi kolaylıkları sağla
mak, sana\rie kuruluş yeri temin etmek, kuruluş formalitelerini ahenkli bir şekilde ve süratle işletmek, 
teşvik esaslarını uygulayacak tek bir merci tesbit ederek sürat ve istikrar sağlamak, gibi tedbirler alın
mak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

2. İhracatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması maksadiyle; mevcut ihraç mamulleri için yeni 
pazarlar bulmak veya yeniden ihraç piyasasına çıkacak hammadde ve memulleri dış pazarlara tanıt
mak ve ilk yerleşme masraflarına, tesis edilecek fondan ödünç vermek suretme Devletin de kısmen 
iştirak etmesi, bu hükmün, yurt dışında iş alacak müteşebbislerin faaliyetleri döviz getirici nitelikte 
ise, getirecekleri döviz ile mütenasibolarak başlangıçta yapacakları tanıtına ve yerleşme faaliyetlerinde 
do uygulanması öngörülmektedir. 

Ayrıca, 261 sayılı Kanunun 1 nei maddesi ile, ihraç mallarının dünya piyasasındaki benzerleri ile 
rekabetini mümkün kılmak amaciyle Hükümete tannan vergilerin iadesi ve sair mükellefiyetlerin'kal
dırılmasına ilişkin yetkiler, tasarının 3 ncü maddesinin (B) bendinde zikredilen muamelelere de te§-

: mil .edilmekte; bunlara ilâveten, ihracatı geliştirici diğer tedbirlerin alınması, yerli sanayi mamulle
rinin emsali mallarla iç ve dış piyasalarda rekabet edebilmesi, ihracatın gerçekleşebilmesi ve Ortak 
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Pazar muvacehesinde sanayiimizin varlığını koruyabilmesi için standart ve kalite kontrolünün daha 
rasyonel hale getirilmesi, tasarının muhtelif maddeleri ile öngörülmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal et':iği mal ve maddeleri ihracedebilmesi hususunda 
halen mevcut bulunan engelin kaldırılması da, dö/iz kazandırıcı tedbirler arasında yer almaktadır. 

3. Tasarı ile, şehirleşmenin tanzimi konusunla derpiş edilen hükümler, şehirleşmenin ekono
mik ve sosyal bünyede meydana getirdiği sonuç/ar bakımından önem taşımaktadır. Büyük ölçüde, 
şehirleşme hareketlerine bağlı olarak, memleketinizde, iskân alanları ile sanayi ve turizm bölgele
ri, genellikle içice geçmiş durumdadırlar. Sanayi kuruluşlarının yerleşmesinde uğranılan güçlük 
bilhassa büyük tesislerin gerektirdiği konularda bazan aşılması imkânsız engeller haline gelmekte
dir. Modern toplumlarda olduğu gibi iskân, sana i ve turizm bölgelerinin iktisadilik prensiplerine 
uygun bir tarzda birbirinden ayrı olarak yer al rıaları, sanayi kuruluşlarının yerleşmesinde ve 
elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin ve beledî hizmetlerin iskân alanlarına götü
rülmesinde büyük kolaylıklar sağhyacağı gibi, memleketimizin turistik potansiyelinin gereken şe
kilde değerlendirilmesine de imkân vermiş olacak'ır. Tasarıda bu hususta yer alan tedbirler, şehir
leşmede düzenli bir gelişmeyi temin maksadına matuf bulunmaktadır. 

Yukarıda ifade edilenler dışında, tasarının muhtelif maddeleri ile, plân uygulamasında kolay
lık sağlayıcı hükümler getirilmektedir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi kaldırılarak, bu ko
mitenin ifa ettiği istişari görev, ekonominin tümü IÜ tetkik, tahlil ve takibeden Devlet Plânlama : 

•Merkez Teşkilâtına verilmekte; plân uygulamasında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren bâzı bakan
lıkların yüksek dereceli memurlarının tâyininde 3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile İktisadi 
Devlet Teşekküllerine tanınmış olan imkânın bu alana da getirilmesi öngörülmekte; kalkınma plâ
nı ve yıllık programlar gereğince yapılacak yatırımların proje ve kontrollük hizmetlerinin, diğer 
memleketlerde olduğu gibi ehliyet esasına göre yürütülmesine imkân vermek ve uygulamayı ko
laylaştırmak maksadiylc bâzı kanunların hükümle "inin kaldırılması ve uygulanmaması, tasarı ile 
getirilen tedbirler arasında yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususları ihtiva eden ve mer'i kanunlarımızda plân hedeflerine ulaşmayı 
güçlcştirici hükümleri kaldıran veya değiştiren, plân uygulaması ile ilişkili, fakat dağınık bir du
rumda bulunan hükümlerin aynı kanun içinde toplanmasını sağlıyan tasarı, Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Sözcü 
İstanbul 

O. tiümüşoğlu 

Kâtip 
Tabiî Üyo 
Muhalifim 
S. Küçük 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
M. Özgüne§ 

Ankara 
T. Kapanh 

Aydın 
î. C. Egı 

Çorum 
A. Çetin 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
O. M. Agun 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. S. Ayanoğlu 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı 

Finmsman : 
JMADDE 1. •— A) Kalkınma Plânı hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen ikt'sadi 

faaliyet sektörlerine Plânın bölgelerara3i dengeli kalkınma ilkesi de göz önünde tutularak, genel 
ve katma bütçelerden ödünç verme şeklinde transferler yapmak amacı ile fonlar tess edilebilir. 

Bu fonların ve dış kaynaklardan aynı amaçla yapılacak tahsislerin iullanılış esasları ve şart
lara yıllık programlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl «Gsüşmo ve teşvik fonları» isimli bir bölüm açılır. Fonlar 
bu bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu transferler, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tesbit edilecek millî bankalar, Cıamu kurumu 
nitd Cindeki meslek kurulukları ve bunların birlikleri, istihsal ve satış (Ezcümle ihracat) koope
ratifleri ile bunların birlikleri aracılığı ile yapılır. 

B) Plânın uygulanmasına ilişkin yıllık programlarda, sermaye ve idare hâkimiyeti mahdut 
sayıda özel kişilere aidolmamak kaydı ilo Devlet kamu iktisadi teşebbüsleri sermayesin'n işti
raki ile kurulması öngörlen karma teşebbüsler'n sormayelerindeki Devlet hisseleri için gerrfdi 
ödemekler, Genel Bütçe Kanununun Maliye Bakar lığı kısmında akılacak bir bölümün maddelerin
de gösterilir. 

Bu karma teşebbüslerjı nitelikleri, yukardaki fıkradan faydalanma şartları vö bunlar üzerin-
deki Devlet denetiminin nasü yapılacağı yıllık programlarda gösterilir. 

Teşvik ve tanzim : 
MADDE 2. — Kalkınma plânı ve yıllık prog;amlara uygun olarak yatırımların teşvik ve tan

zimi maksadiyle : 
A) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli ve 202 

sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddenin 3 ncü fi ırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Yatırım indiriminin nisbeti yukardaki fıkraya göre indirimden istifade edecek yatırım mik

tarının âzami % 80 nidir. Bölgelere ve iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak nisbetler, 
bu haddi aşmamak üzere yıllık programlarda belirtilir. 

B) Yatırım mallarında ve hammaddelerde Gümrük Vergi ve Resimleri ile ithalden alman 
diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi faaliyet sektörlerine göre kısmi veya tam muaflık
lar ihdası veya bu vergiler ve resimler toplamının kısmen veya tamamen iadesi konuları, Bakan
lar Kurulu kararnameleri ile düzenlenir. 

C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler teıis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi 
istimlâki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yapılır. 

Bu bölgelerde icabında kanalizasyon, elektrik, su vo yol gibi altyapı tesisleri yaptırıldıktan 
sonra gayrimenkul, buralarda plân ve program hedeflerine uygun olarak tesis kuracaklara tâyin 
edilecek vâde ve faiz nisbetlerinde ilgili bakanlfdarer, devredilir. Bu fıkranın uygulanmasındaki 
esaslar Bakanlar Kurulu kararnamesi ile düzenlenir. 

D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, h kamınla-n, Mahallî idareler kanunları ile diğer mevzuat
ta her türlü yatırımlara, (Ezcümle sanayi kuru Tuş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini 
ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kurulu 
gerekli tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak alır. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kullanma Plânının uygulanması esaslarına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kon'rolü konularında tatbikatı geliştirici tedbirler 
almaya yetkilidir. Bu kontrollann hizmetin icap'aruuv göre sıhhatli ve süratli bir tarzda yapıla
bilmesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri dışııda ve ek mesai ücreti ödenmek şartiyle veya 
mukaveleli personel çalıştırmak hususunda kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Kalkınma Plânı ve programların?, uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelir
lerinin artırılması maksadMe : 

A) İhracatı teşvik edilecek maddeleri ihraç edenlerin tanıtma, pazar araştırman, ve ilk yer
leşme faaliyetlerine yardımcı olmak amaciyle; ih 'açıcılara, kamu kurumıı niteliğindeki meslek 
kuruluşları vo bunların, birlikleri v*y% ihracatçı birlikleri veyahut; istihsal ve satış (ezcümle ihra
cat) koop3ratifleri ve bunların birlikleri. cFylc birinci maddenin (A) bendinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları uyarınca tesis edilecek bir fondan ödünç verilebilir. Bu. fonun kullanılmasında ve ödünç 
vnrmo işlemlerinde uygulanacak esas, Fart ve usuller, ödünç alanın ödünç verme mukaveiesin-
d":ki hükümlere uymasını sağbyacak tedbirler ve denetleme yollan ile bu fondan hangi ihraç mal
larının. yararlanacağı.. Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tesbit edilir. 

Yukardaki fıkra hükümleri, yurt drmda iş alaca7' Türk müteşebbislerinin tanıtma ve ilk yer
leşme faaliyetlerine yardımcı olunması amaciyle do uygulanabilir. Ancak, bu konu Bakanlar Ku
rulu Kararnamemi ile düzenlenirken, bu müteşebbislerin, dış memleketlerde aldıkları işlerin şümulü 
vo yurd?, getirecekleri döviz miktar?, dikkate alınır. 

B) 27 Haziran 1963 tarihli ve 281 sayılı Kanunun, birinci maddesi ile ihraç malları hakkında 
Bakanla-* Kuruluna verilen yetkiler aşağıdaki hallerde de kullanılabilir; 

1. îthal ihtiyacını ikame edecek ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ilo tesbit edilecek mallar 
hakkında; 

2. Döviz geliri sağbyan ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tesbit edilecek hizmetler hak
kında; 

3. Yurt. içinde yabancı turistlerce yakılacak harcamalar hakkında. 
O) ihracatın Kalkınma Plfvnı v^ yllık programla-: dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi 

için sürekli tedbirler Bakanlar Kurulu kararnameleri ile alınır. 

MADDE 4 . - 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 saTih Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli 
ve 202 sayılı Kanunla eklenen 2 nci ve 3 ncü m"ddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sayılı Güm
rük Kanununa ba^lı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 M-»yıs 1964 ta-
rihli ve 474 sayıh Kanunun 2 nci, 3 ncü ve 5 nci maddeleri: 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle işbu kanunun 2 nci maddesinin «A» ve «B» bendi eri ile 3 ncü mad-
d.o-nnin «B» bendinin «1» numaralı fıkrası gerecine* öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer kanun
larda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak vo bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere 
vn-m^kle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağN. bir «Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teş
vik Bürosu» kurulmuştur. 

Bn büroda, ilgili hakanlıklardan yeteri k ^ ^ r personel, kadroları ile çalıştırılır ve geçici süreli 
görevler için mukaveleli uzman istihdam edilebilir. 

MADDE 5. — Kalkınma Plânı ve yıllık prog ^amlarr. göre şehirleşmenin gelişmesini düzenle
mek amacı ile mahallî idarelere yardım yanılman için Genel B'itçe Kanununda açılacak bir bö
lümdeki. öd^n^k ile dış kaynaklardan yapılacak tahsislerin kullanılması Bakanlar Kurulu ka
rarnamesiyle olur. 

jşnVnrıir»*» jTnjiMTn mıXmT»/Ioiçj 'fıkr'̂ nın "Vfulanmssında hızlı sanayileşme ortamı olan ve bunun 
yükünü taşıyan mahallî idarelerin elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin 
rtlAnlanma'îinı ve yapılmasını sağlamaya; gerekt ğinde müstakbel gelişme sahaları için arsa istim
lâk etmek üzere kararname çıkarmaya yetkilidir. 
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(Bütçe T e Plân .Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 nsü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin.) 

Bu arsaların mahallî idarelere devrine dair esaslar ve usuller Bakanlar Kurulu kararname
siyle tesbit edilir. 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 6. — 18 Oeak 19S4 tarihli vo 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
C nci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye vermiş 
olduğu görevbri Devlet Plânlama Teşkilâtı ifa eder. 

Aynı kanunun 8 nci maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mercii Yüksek Plânlama Kuru
ludur. 

MADDE 7. — Kalkınma Plânının uygulanmasında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren Maliye, 
Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tarım bakanlıklan müsteşar, müsteşar muavini, daire 
başkanı, daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini görevlerine, meslek kıdemi 
ve müktesep maaş derecesi hakkında aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar yapılabilir. 
Bu atanmada, görevliye, tâyin edildiği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir. 

Bu atanmalarla ilgili esaslar, Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınarak Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle tesbit edilir. 

MADDE 8. — Kalkınma Plânının uygulanması ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin ve 
projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu Kararname
siyle düzenlenir. 

Bu kanunun. 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 ncü maddesinin uygulanması ile ilçili olarak 
g3çici görevlerde mukaveleli personel istihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi bu şekilde istihdam edilecekler hakkında da uygulanır. 

MADDE 9. — Bu kanunun 2 nci maddesinin «c» bendi ve 5 nci maddesi gereğince yapılan ka
mulaştırmalarda 8 Eylül 1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 10. — Kalkınma Plânı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların müşa
virlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması, 10 Hazi
ran 1931 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

MADDE 11. — 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 12. — 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal ettiği mal ve maddeleri ihracede-
bilmesi için ihraca* ruhsatnamesi aranmaz. 

MADDE 13. — Bu kanunda söz konusu kararnamelerin vo 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı 
Kanunun'1 nci maddesinde y^züı karamaonelerin çıkarılmasından önco Yüksek Plânlama Kurulu
nun mütalâası alınır. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yarürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C: Senatosu (S. Sayısı : 988) 
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MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 988) 




