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798 
10. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal 

ile Bursa Üyesi İhsan Sabri Oağlayanğil'e, 
Başkanlık tezkeresinde gösterilen sebep 
ve sürelerle izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/117, 118) 798 

11. — İki aydan fazla izin alan Manisa 
Üyesi Ruhi Tunakan'a tahsisatının verile
bilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/119) 798 

12. — İki aydan fazla izin alan Ordu 
Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a tahsisatının 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/118) 798 

y. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 799 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni

den teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçle
rinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Sa
vunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be

liğ Belerin, Türk Havayollarına dair sözlü 

Sayfa 
hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/659; 
C. Senatosu : 1/86) (S. Sayısı : 112) 799:817, 

829:830 
2. — Askerî Yargıtay kanunu ta

sarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet, Millî Savunma ve Bütçe 
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sine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve iktisadî İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 2/176; C. Senatosu : 2/19) (S. 
Sayısı: 108) 826:828 

!•! » • 

soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/11) 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iki oturum yapılan bu Birleşimde, Genel 
Kurulda çoğunluk bulunamadığından; 

27 . 6 . 1972 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,50'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mumcuoğlu Bahriye Üçok 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 
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II. - GELI 

Tasarılar 

1. — Dernekler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 
1/606; C. Senatosu : 1/89) (Anayasa ve Adalet 
ve içişleri komisyonlarına) (Müddeti : 15'er 
gün) 

2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi : 1/623; C. Sena
tosu : 1/90) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 10'ar gün) 

3. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : 1/96; C. Senatosu : 
1/91) (Malî ve iktisadî İşler, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddeti : 10'ar gün) 

4. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyet
leri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/82: 
C. Senatosu : 1/92) (Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 10'ar gün). 

5. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında gümrük sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/112; C. Senatosu : 1/93) (Dış-

KÂĞITLAR 

işleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadî İş
ler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 10'ar gün). 

6. — «Çocuklara karşı Nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/223; C. Senatosu : 1/94) (Anayasa ve 
Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün). 

Raporlar 
7. — 1972 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/684; C. Senatosu : 2/21) 
(S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 26. 6.1972) 

8. — Askerî Yargıtay kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/613; C. Senatosu : 1/87) 
(S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1972) 

9. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığı
na gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisinde kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/659; C. Senatosu : 1/86) (S. Sayısı : 112) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

..*« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun 70 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendim, 

müzakerelere başlıyoruz. 

Iîî. — YOKLAMA 

Muhterem arkadaşlarım gündem dışı konuş

ma istemleri vardır. Kısa olması istirhamı ile 

hepsinin yerine getirilmesine çalışılacaktır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kars Üyesi Y. Ziya Aynm'in; Kars'ın 
İğdır, Tuzluca ve Diğor ilçeleri ve köylerindeki 
su baskım dolayısıyle meydana gelen hasar ve 
alınması gereken tedbirlere dair gündem dı^ı de
meci. 

BAŞKAN — Kars'ın İğdır, Diğor ve Tuzlu
ca ilçeleri ve köylerindeki su felâketi hakkında 
gündem dışı konuşmak üzere buyurun Sayın 
Yusuf Ziya Ayrım. 

Kısa olmasını rica edeceğim. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörlre; iki aydan beri fasılasız 
yağan yağmurların bereket getirmesine rağmen 
son aylarda bazı bölgelerde bu bereketin yerini 
bir felâket almıştır. 

Haziranın 15'inde Kars'ın İğdır, Tuzluca ve 
Diğor ilçelerinde yağan şiddetli yağmurlar ne
ticesi Diğor ilçesinin Halıkışlak, Kilittaşı, İğ
dır'ın Çalpala, Tuzluca'nm Aliköse, ince, Hara
be, Ortabucak, Buruksu, Söğütlü köylerinde ve 
bilhassa çıplak ve ağaçsız olan bu bölgede, de
re yataklarını teraslamak suretiyle meydana 
getirmiş oldukları tarlalarını tamamıyle sel su
lan tahribetmek suretiyle bÜ3>iik hasara uğrat
mıştır. 

Memleketin her tarafında bu gibi hâdiseler 
zaman zaman vukua gelmektedir. Memnuniyeti 
mucibolan bir keyfiyet; Hükümetten ilgili kişi
lerin, imar iskân Bakanlığı Müsteşarı ile Âfet
ler Genel Müdürünün mahalline derhal gitmiş 
olmalarıdır. Fakat, bazı formaliteler, hasara uğ

ramış bulunan bu mmtaka halkını önümüzdeki 
yıllarda müstahsil durumdan çıkaracağı için 
daha müşkül durumda bırakacaktır. 

Muhterem senatörler, bundan beş yıl evvel 
Erivan'ın karşısında İğdır ilçesine bağlı 400 ha
nelik bir köy vardı; eski ismi Dize, yeni ismi 
Koeikıran. O bölgenin en zengin köyü idi. Araş 
nehrinin taşması dolayısıyle buradaki sulama 
kanallarının tahribedilmesi, evlerinin yıkılması 
neticesi Hükümet, ilk yıl, felâket anında her 
3̂ -erde olduğu gibi zeytin ekmek ve saire dağıt
mıştı. O bölgede bulunduğumuz o sıralarda ora
nın halkı, «Biz çok utanıyoruz, lütfen bize bunu 
reva görmeyin; hamdoîsun bizim geçinebilecek 
imkânlarımız vardır.» diye seslenmişlerdi. Fa
kat; sulama kanalları tamamıyle tahribedildiği 
için iki sene hasat, harman yüzü görmeyen ve 
ekin ekemeyen bu köylülerimiz üçüncü yılda 
bir heyet göndermek suretiyle, «Aman bize 
Dünya Gıda Fonundan bedelsiz yiyecek yardımı 
yaptırın» diye müracaatta bulunmuşlardır. 

Mer'i kanunlarımızdaki durum şöyle : Hasa
ra uğra3/an vatandaş kaymakama müracaat et
tiği zaman, «Efendim, siz vasıtayı tutun, me
murların da harcırahlarını yatırın, biz gidip ha
sarı tespit edelim» deniyor. Muhterem arkadaş
larım, artık bu formaliteleri kaldırmak lâzım
dır. Adam zaten hasara uğramıştır. 

ikinci bir husus : Çok âcil olarak Hüküme
tin bazı konulara el atması lâzımdır. Her şey
den evvel, hasara uğramış bu bölgenin yolları
nın hiç olmazsa öküz arabasının geçecek şekle 
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getirilmesi lâzımdır. İkincisi, bu vatandaşları 
tekrar müstahsil duruma geçirmek için sula
ma kanallarının ele alınması lâzımdır, ilgililerle 
yapmış olduğumuz temaslarda, inşaatlardan ar
tacak artıkların Planlamadan geçirilmek sure
tiyle ancak altı ay sonra çıkacak bir müsaade 
ile bu köylerin yardımına koşulacağını ifade 
ediyorlar. 

Muhterem senatörler, takdir edersiniz ki, 
bir hasat ve harman devresi geçiyor, üç ay son
ra yine ekin devresi başlıyor. Zaten bu seneM 
mahsulü kaybetmiştir, bir de önümüzdeki sene
yi kaybederse, Hükümet ilerde daha büyük 
yardımlar yapmak durumunda kalacaktır. 

Bu bakımdan istirhamım şudur : 
Bu bölgeye yapılacak olan en âcil iş, bura

nın yollarını vasıtaların gidip gelebileceği bir 
hale sokulması ve bilhassa hasara uğramış bu
lunan Tuzluca, İğdır ve Diğor köylerinin sula
ma kanallarının bir an evvel ele alınmasıdır. 

Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Malatya Üyesi Hamdı özer'in, sulama 
suyuna yapılan zammın kaldırilmasma dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, sulama su
larına yapılan zam hakkında Hükümetin dikka
tini çekmek üzere, çok kısa olmak kaydıyle bu
yurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Görünürde önemsiz, hakikatte önemli bir ko
nuda; Türk çiftçisini ve dolaylı olarak Türkiye 
düzenini etkileyen bir konuda kısaca maruzatta 
bulunacağım. 

Türkiye'nin ekonomik dayanağı olan tarım, 
Devletin desteğini beklerken, sulama pahalılı
ğında onun gadrine uğramıştır. Bu yıl tarım su
lama suyuna yapılan yüzde 100 zamla Türk çift
çisine ve millî gelire ağır bir darbe indirilmiştir. 
Ayrıca, 1971 yılına ait su ücretini ödeyen çiftçi 
«geri ödeme» adı altında % 60 fazlalıkla Dev
lete borçlandırılmıştır. Devlet, vatandaşla yap
mış olduğu bir akdi kendi lehine, onun aleyhi
ne olarak tek taraflı değiştirmekle hukuku ih
lâl etmiştir. Devletimiz, çiftçi hakları üzerinde 
fiyat oyunları oynamaktadır; hem çiftçinin ürü
nünü çiftçiye pahalıya mal etmekte, hem de I 

ürünlerin fiyatını ucuz tutarak onun emeğini 
hiçe saymaktadır. Toprağın potansiyel değerin
den yararlanması için Devlet üreticiye yardım 
elini uzatacağı yerde, onun önüne iki yönden 
fiyat barajları ile çıkarak, «Sen ürünü pahalı 
üret. ucuz sat» demektedir. Bu, bir bakıma sa
vunduğumuz düzene saldırıdır. 

Ayrıca, eşit potansiyelde ve eşdeğerde olan 
toprakların sahipleri bu topraklar için eşit mik
tarda vergi ödemekle yükümlüdürler. Bunlar
dan zengin olanı fahiş su ücretini ödeyip bol 
ürün alırken, fakir olanın tarlası susuz kalacak 
ve az ürün alacaktır. Vergisini ödeyemez duru
ma düşen bu fakir, toprağını zengine veya Dev
lete terk zorunda kalacaktır. Bu, bir düzen kay
mışıdır ki, yurdumuzu bir yandan bir yana alır 
götürür ve haberimiz olmaz arkadaşlar. O hal
de savunmak istediğimiz Devlet düzenimizi Dev
letin eli ile yıkmaya kalkışmayalım. Süratle bu 
yanlış yoldan dönülmelidir, toprak reformun
dan daha önemli olan tarım reformuna Devlet 
daha çok önem vermelidir. Az emek ve az mas
rafla kaliteli ve bol ürün alması için, Devlet, 
çiftçiye yardımcı olmalıdır. Ürünlerin defter fi
yatlarını ayarlamak suretiyle çiftçileri teşvik 
ve himaye etmek ve onları toprağa bağlamak 
şarttır. Toprak reformundaki amaç ve istikrar 
da buna bağlı kalacaktır. 

Devletle vatandaş arasındaki münasebetin 
ifadesi olan düzenin korunmasında önce Devlet 
sorumludur. Zenginin toprağı sulanırken, yanı-
basmdaki fukara toprağının onun bağrı gibi 
kavrulmasına Devlet ne sebep, ne de seyirci ol
mamalıdır, 

Hükümetten istirham ediyorum, toprağın su
lanmasında çiftçiye engen değil, destek olsun. 
Çiftçilere imkân eşitliği tanınsın, sulama suyu
na yapılan zammı derhal kaldırsın, eskisinden 
de ucuz fiyatla su vererek daha çok ürün alın
masına yardımcı olsun. Sulama suyundan alı
nacak ücretin tespitindeki ölçü ve amaç, su is
rafını önlemek ve herkese sulama imkânını sağ
lamak olmalıdır. Bu ücret, toprağı kısır hale 
sokacak kadar onun kan damarlarını kurutma-
malıdır, 

Sayın senatörler, onbinlerce Türk çiftçisinin 
ve Türk toprağının feryadını huzurunuzda Hü
kümete duyurdum. Acilen yardıma koşacağına 
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güveniyorum. Bu umudun huzuru içinde Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer ücuzaVın, yağan 
dolu ve yağmurlar sonucu yurtta genel bir âfet 
haline gelen durum dolayısıyle alınması gereken 
bazı tedbirler hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal; son fena 
hava şartlan sonunda yağan dolu sebebiyle 
çiftçinin maruz kaldığı durum hakkında, bu
yurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Mesele umumî bir hal şeklini almıştır. Ben 
huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim. Son yağan 
yağmurlar sırasında Eskişehir'in merkez, Mah
mudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar 
ilçelerine bağlı 37 köyümüzde dolu çok mühim 
hasar yapmıştır. Bunlardan 29'nda mahsulün 
% 100'nün hasar gördüğü, kalan 8 köyde de 
% 50'nin üstünde hasar gördüğü tespit edilmiş
tir. 

Benim istirhamım şu hususlarda olacaktır : 

Bu hasar sebebiyle geçen yıllar çiftçi borcu
nun tecili cihetine gidilecektir, ama bu kâfi de
ğildir, Hükümetin, bilhassa Ticaret Bakanlığı
nın bu mesele üzerinde dururken, önümüzdeki 
yıl ekimini sağlayabilmek için bu âfete maruz 
kalan köylerin gelecek yıl mahsûlünü elde ede
bilmesi için köylüye yeniden tohumla birlikte 
sarf edebileceği gübrenin de kredi olarak sağ
lanması. 

Şimdi, bu yıl ki borçları tecil edilecek, önü
müzdeki yıl için yeni bir kredi açılma imkânı 
sağlandığı takdirde, köylü, otomatikman iki 
kat borçla karşı karşıya gelecektir. Bu biriken 
borçlan da, mahsulü idrakten sonra bir taksitte 
ödemesi büyük güçlük yaratacaktır. Yetkilile
rin bu durumu da nazan itibara alarak köylü
nün bu birikmiş borçlarının muayyen bir müd
det içerisinde taksitle ödenmesi. 

Ayrıca, bu âfete maruz kalan köylerin nüfus
ları nazarı itibara alınarak, yurt dışına gönde
rilen işçi kontenjanı sırasında, bu köylerden hiç 
olmazsa 10 ilâ 20'şer kişilik vatandaşlanmızın da 
öncelik tanınarak dış ülkelere işçi olarak gönde
rilmesinde köyün büyük faydası olacağı kana
atindeyim. 

i Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. —• Sakarya üyesi Osman Salihoğlu'nun, 
Sakarya'da meydana gelen son sel âfeti dolayı-
sıyle, Sakarya nehrinin ıslahı için alınması ge
reken tedbirler ve son zamanlarda meydana ge
len et sıkıntısı hakkındaki gündem dışı demeci 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın Osman Salihoğlu; Sakar
ya'daki sel felâketi ve memleketteki et sıkıntısı 
hakkında, buyurun efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm; 

Benden evvel gündem dışı konuşan arka-
daşlanmın konuşmalanndan anladığımız şe
kilde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden son 
günlerde yağan yağmurlar bir sel âfeti şek
linde tecelli etmiştir. 

Hepinizin radyolardan ve basından duyup, 
öğrendiğiniz gibi Sakarya bu âfetlerin en bü
yüğüne mâruz kalmıştır. Sakarya'da öteden 
beri maalesef periyodik olarak üç - dört yılda 
bir kere devam eden bu sel âfeti, son olarak 
20 Haziranda başlayan şiddetli yağmurlarla, 
o tarihe kadar görülmedik büyük bir âfet 
şeklini almıştır. 

Bunun çeşitli sebepleri vardır. Hiç şüphe
siz orman tahribatı bir faktör olarak daima 
ileri sürüldüğü veçhile, bunun bir payı var
dır ama, teknik bir adam olarak gezip gördü
ğüm ve bakanlıkların teknik elemanlan ile de 
mutabık kaldığımız bir hususu mutlak surette 
önlonmedikçe, bütün Sakarya sathını orman
larla ihya etseniz dahi, bu âfetin önüne geçil
mek imkânı olmadığını belirtmek isterim. 

Hepinizin bildiği gibi, Sakarya nehri yan 
derelerle beraber sahile yaklaştıkça büyü
mekte, ama, mecrasının tıkalı olmasından mü
tevellit çok kere baraj vaziyeti alarak ovayı 
sular altında bırakmaktadır. Dinsiz çayı, Mu
durnu çayı ve çeşitli küçük çayların, vahşi 
dereler manzarasında, tabiatta ne şekilde ise o 
şekilde durması, bu sel âfetinin başlıca âmili 
olmaktadır. 

1958 lerden itibaren, bilhassa 1963'de bri
fing verilen Sakarya'da, Devlet Su İşleri Ge-

| nel Müdürlüğünce, «Aşağı Sakarya Islah Proje-
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si» diye hazırlanan proje kâğıt üzerinde kalmış, 
maalesef yıllardan beri kuvveden fiile çıkarı
lamamıştır. O tarihten bu yana yaptığı tahri
bat dikkate alınacak olursa, şayet bu ıslah 
için sarf edilecek para ile de mukayese edi
lirse, tahmin ederim ki, onun belki elli misli, 
yüz misli tahribat olmuştur. 

Arkadaşlar, bu son sel âfeti, maalesef mah
sulün de en verimli bir zamanına Tasladığın
dan, çiftçimizi büyük ölçüde zarara sokmuş
tur. Hükümet mensuplarından; İmar ve İs
kân Baka;nı, Bayındırlık Bakanı, Tarım Ba
kanı gelmişlerdir, elemanları da gelmişlerdir; 
tetkik etmişlerdir, ancak bunun, psikolojik bir 
etkiden öteye bir mana taşımayacağı da aşi
kârdır. 

Hadise, bilhassa ilgi halamından Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanhğmı ilgilendirmesine 
rağmen, maalesef Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı arkadaşımız gelmediği gibi, ilgilileri de 
ilgilenmemişlerdir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Eskişehir'de 
bulunan Bölge Müdürü, Vali ve bakanlarla ge
zilerimiz esnasında, ancak kendilerinin geldi
ğini duyduğumuz halde, sahada görme imkânı
na sahibolmadık. Bilhassa Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün milyarlara varan bütçe
sine rağmen bu mecralarda, bu nehirlerde bu
güne kadar bigâne kalması, aktii bir şekilde 
harekete geçmemesi zararları her geçen yıl da
ha da artırmaktadır. 

Bir misal vereceğim arkadaşlar : 

1969 yılında, Karasu'nun Dançayırı diye bir 
deresi var, burada bir se] kapanı yapılması 
projelenmiş olmasına ve bütün gayretime rağ
men bu projeyi tatbikata geçirtemedim. En son, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Os
man Avcı iken, kendisine vaziyeti izah ettiğim
de, «Emanet suretiyle de bu yapılablir, maki
nelerinizin bunu yapmasında, diğer işleriniz 
dahi aksamaz^ dedim ve kendisini ikna et
tim. 

Emir verdi. Şimdi, Validen, vahim bir 
hâdise olarak öğreniyoruz ki, Bölge Müdürlü
ğüne verilen emir, Genel Müdürlüğün engel
lemesi suretiyle şöyle bir tatbikata sokulmuş
tur. 

Makineler bölgeden gönderiliyor, Vilâye
tin emrine giriyor. Bu sel kapanının yapılacağı 

Karasu'nun Dançayırı köyünde, köylüler ayak
lanmış; hepsi, arazi üzerinde istimlâk talebetme-
yeceklerini beyan etmiştir. Bütün bu beyanları 
vali toplamış bir şevkle, bir heyecanla işe baş
lanacağı zannedilirken, 15 gün o makineler 
Sakarya Valiliğinin önürde yatırıldığı halde, 
Genel Müdürlük, «istimlâk için müracaat eden
ler vardır» diyerek makineleri çekmiştir. 

Sayın bakanların dikkatini çekerim : 
Maiyetindekiler bu şekilde sabote edici dav
ranışlar içindedirler. Şayet o zaman o yapılsa 
ki, keşif bedeli de 3 milyon 800 küsur 
bin liradır, bugün gidip görseniz yürekler 
acısıdır, belki 15 milyon sarar sadece orada 
olmuştur. Yine de bunun üzerine eğilineceğini 
sanmıyorum, ama hatırlatmakta fayda var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; Hendek.. Geyve, Ak
yazı, merkez kaza başta olmak üzere en bü
yük zararı görmüşlerdir. Büyük çiftçilerin za
rarları yanında, bilhassa bahçe ziraati yapan, 
domates, patlıcan gibi sebzeleri yetiştiren kü
çük bahçe tarımı ile uğraşan vatandaşlarımız 
büyük zarara uğramışlardır. Orada bakanlarla 
vaki görüşmelerimizde, mevzuatın bunlara ya
pacağı bir şey olmadığını söylediler. Ben de 
o kanaatteyim. Ama bunların bir yıl zarfında 
yeniden o milleri, o çamurları kaldırıp da top
raktan istifade etmeleri de imkân dahilinde 
olmadığına göre, sayın Hükümetin bu vatan
larımız için bir ek kanun veya kararname, 
ne ise bilmiyorum, getirmesinde mutlaka bir 
tedbire gitmesinde büyük fayda vardır. 

Geyve kazasının ayrıca şehri büyük tahri
bata uğramıştır. Şehir birbuçuk metre su ir-
tifaında aşağı - yukarı 8 - 10 saat kalmıştır. 
Kerpiç olan evlerin temellerinin bundan bü
yük zarar gördüğü teknikman meydandadır. 
Bilhassa, Selçuklular zamanında yapılan bir 
köprü bugüne kadar orada tarihî bir eser ola
rak dururken, maalesef bu selle, o da orta
dan kalkmıştır 

Hükümetin kısa süre icmde tedbir alması 
gerekmektedir. Ancak, teknik elemanlar için 
de söylüyorum, öyle iskarpin ayağında, kıra-
vat boynunda gidip de köylüye faydalı olmak 
mümkün değildir. Çizmeyi ayağına çeken mü
hendis araziye girmeyi göze almalıdır. Ara
ziye girmeden, eli cebinde tespit ve tetkik müs-
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pat netice yer: ne, maalesef menfî etkiler yap
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, can kaybı olmaması 
tesellimiz olmuştur. Tekrar ediyorum, Sakar
ya nehrinin Aşağı Sakarya projesi kâğıt üze
rinde arşivlerde duracağına, bunun süratle 
tatbikatına geçmek ve bu âfetten Sakar
ya'yı kısa zamanda kurtarıcı tedbirlere git
mekte büyük fayda vardır. 

Muhterem senatörler, bu arada, hepimizi 
ilgilendiren, bütün vatandaşları ilgilendiren 
ve sön bir aydan beri zuhur edsn bir de et sı
kıntısı meselesi vardır. Bu, yavaş yavaş bü
tün illeri etkisi altında bırakmaktadır. Çeşitli 
şekilde bunu kendisine göre izah edenler var
dır. Elbette ki, istihlak artmıştır. Türkiye'de 
planlarla kalkınma hızı arttıkça, istihlâklerle 
artacaktır. Ama, bunun tedbirlerini Hükü
metler almaya mecburdur. Bugün Ankara ilin
de boyda,n boya kuyruklar görüyoruz. Et, ana-
besin maddesi, bu şekilde sıkıntılar içinde; 
Hükümet buna bir tedbir almıyor. Ticaret Ba
kanının bir beyanını duydum, «Dışardan sekiz 
liraya ithal edeceğiz» dediler. Henüz onun 
da laftan öteye bir vaziyette olduğunu sanmıyo
rum; ama et konusunun mutlaka haili, ka
çakçılığın önlenmesi, ihracatın durdurulması 
gerekir. Biz kendi istihlâkimizi temin edemi
yor isek, ihracatın fantaziden öteye bir anlam 
taşımayacağı da tabiîdir. 

Bu iki konu üzerinde Hükümetin dikkatini 
çeker, arkadaşlarıma saygılar arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, sayın Ba
yındırlık Bakanı Mukadder öztekin. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, çok muhte
rem üyeler; 

Ben, Sayın Salihoğlu'nun Sakarya sel felâ
keti dolayısıyle temas ettiği konulara, benim 
Bakanlığımı ilgilendirir hususlara münhasır ol
mak üzere cevap vereceğim. 

Biliyorsunuz, geçen hafta yurdun muhtelif 
bölgelerine, alışılmamış büyük yağışlar, beklen
medik âfet halinde yağışlar vuku buldu. Bu 
cümleden, pek muhterem arkadaşımın temas et
tiği Sakarya bölgesine de 20, 21 ve 22 tarihle
rinde, «yağış» demek hafif olur, âdeta bir tu
fan şeklinde, üç günde metrekareye 271 kg. yağ
mur düştü. Bu rakama bidayette biz itimat et

memiştik; fakat mahallinde DSİ ilgilileriyle ve 
Meteoroloji kayıtlarıyîe vardığımız netice bu 
oldu. 

Sayın arkadaşımın değindiği gibi, bu, Sa
karya gibi bazı anasulann ve Dinsiz, Mudur
nu ve Melen çayları gibi çayların normal taş
kınlığından ziyade, tepeden inen yağışın bütün 
araziye ağır bir yük halinde yayılması bir âfet 
halini almıştır, metrekareye 271 kg... 

Konu o gece bize intikal eder etmez, sorum
lu bütün arkadaşlar Devlet Bakanı Bay kara snın 
başkanlığında toplanarak, gece bire kadar ma
hallinden gelen haberleri değerlendirdik ve ge
ce birde sorumlu imar ve İskân Bakanı arka
daşımız, olayın en önemli merkezî sıkletini teş
kil eden Sakarya iline hareket etti. 

Ertesi günü sabahleyin aynı ile ben de gittim 
ve giderken güzergâh üzerinde benim konum ile 
ilgili olan, sorumluluğum altındaki mevzuları 
tetkik ederek gittim. Hepimizin devamlı geç
tiği Bolu dağında birçok heyelanlar ve hemen 
aşağıda Mudurnu Çayı üzerindeki Büyükmelen 
ve Küçükmelen köprüleri ve Sakarya iline ka
dar gittim. 

Benden evvel oraya istanbul Birinci Bölge 
Müdürü Rıdvan Bey ve Adapazarı Karayolları 
Bakım Şubesi Şefi Kâmil Bey giderek durumu 
tetkik etmiş ve bir harita üzerinde tespit etmiş
lerdir. Vali Beyle beraber iki saatlik gizli bir 
brifing yaptık. Arkadaşımızın itilama arz et
mek için söylüyorum, konuyu şu şekilde bağla
dık : 

Gerek Akyazı, gerek Hendek ve Geyve kaza
larındaki Karayolları ile ilgili ilk öntedbirler 
nelerdir, bunları alalım dedik; öntedbirler cüm
lesinden olarak bir makina kaydırması yaptık 
ve evvelâ trafiği ağır trafikten hafif trafiğe çe
virmek durumu ile yolların sıhhatli bir şekilde 
nasıl açılabileceği hususunu tespit ettik. 

ikinci çalışma olarak, sular çekildikten son
ra, temelden olan çalışmaları da yapmak üzere 
programladık. 

Dün tekrar Birinci Bölge Müdürü Rıdvan 
Beyle görüştüm; bana, arkadaşımın biraz evvel 
söylediği meşhur tarihî köprü hariç, bizim için 
köprü konusunda Karayollarını ilgilendirir bir 
program olmadığını, bir milyonun üstünde âfet
ler bölümünden bir yardım yapılırsa, kendi 
alanlarına giren bütün noksanlıkları telâfi ede
ceklerini söylediler. 
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Sayın arkadaşımın burada temas ettiği ziraî 
mahsûlde vukubulan hasar ve imar ve iskân 
Bakanlığı ile ilgili diğer, konuları da, zabıtları 
alarak, ilgili bakan arkadaşlarıma aynen inti
kal ettireceğim. 

Çok Muhterem Salihoğlu bir de et konusuna 
temas ettiler. 

Biliyorsunuz, et ihracatı ve canlı hayvan ih
racatı durdurulmuştur. Bir iki gün içinde, bu 
konuda Hükümetin kesin ve müessir tedbirleri 
de ilân edilecektir. 

Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

5. — Kars Üyesi Sırrı Aîalay'ııı, yurdun her 
yerinde çclcümckte olan et darlığının nedenleri 
ve alınması gereken tedbirlere dair gündem elişi 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, yurdun her 
yerinde ciddî bir şekilde çekilmekte olan et dar
lığının nedenleri ve alınması gerekli uzun ve kısa 
vadeli tedbirleri belirtmek üzere gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kare) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, 

Biraz önce Sayın Salihoğlu da bir nebze işa
ret ettiler; Türkiye'de geniş bir şekilde görü
nürde bir et darlığı, bir et sıkıntısı vardır. As
lında, Türkiye et üretimi, et tüketimini karşıya-
cak durumdadır; yani bir et açığı söz konusu 
değildir. Ancak, yıllardan beri tatbik edilen 
bazı ekonomik olmayan tedbirler; kapak müda-
heleler ve diğer yönü ile alınması gereken eko
nomik tedbirlerin alınmaması yüzünden, Tür
kiye'nin her yerinde bugün kasap, celep, Hükü
meti; kendisinin istediği bir sahada belediye
lerle beraber sıkıştırmış durumdadır. 

Belediyeler, hiç gereği yokken ve ekonomik 
kuralların tamamen dışında olarak yer yer Tür
kiye'de et üzerinde müdahalede bulunmuşlardır. 
Türkiye'de hiçbir tarım ürünü narh yolu ile, 
belediyelerin yahut Devletin tazyiki altında de
ğilken, müdahale mümkün değilken ve buna 
rağmen çeşitli şekilde takviye, çeşitli şekilde ga
rantiler, çeşitli şekilde himaye tedibrleri görür
lerken; buğdaydan sonra yılda 8 milyar lira 
civrmda millî gelire katkıda bulunan et üretimi 
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üzerinde belediyeler çok yanlış bir davranış 
içerisinde bulunarak narh koymuşlardır ve geniş 
kitleleri bugün bir et davası ile karşı karşıya 
getirmiş bulunmaktadırlar. 

Kesin şekilde ifade ediyorum; bu, tamamen 
yanlış, haksız ve hatalı olarak belediyelerin yap
tığı, Hükümetin de seyirci kaldığı müdahale 
yüzünden olmuştur. Yoksa, Türkiye'de aslında 
bir et meselesinin olmaması gerekir idi. O hal
de, yapılacak tek ve akıllıca şey, ekonomik ku
rallara uygun olarak, serbest piyasa şartları 
içersinde etin serbest bırakılması, dalgalandık
tan sonra, etin kendi değer ölçüleri içersinde fi
yatını bulmasıdır. 

Türkiye'de çeşitli gıda maddeleri artarken, 
hele etin hammadesi olan yem üzerinde hiçbir 
müdahale bulunmazken ve yem fiyatlarının üç
te iki oranında arttığı bir dönem içersinde, be
lediyelerin et üzerinde müdahalede bulunmaları, 
Hükümetin de buna seyirci kalması, hele Ticaret 
Bakanının «ithalât yapacağım.» şeklindeki be
yanatı, - eğer bir lâtife değil ise - Türkiye'nin 
hayvancılığı için en büyük bir tehdit vasıtası
dır ve sanırım ki, böyle bir söz söylenmemiştir. 
Dışarıdan et ithali demek, Türkiye'nin hay
vancılığına en ağır bir darbeyi indirmek demek
tir. 

Az miktarda bir insanın kısa bir dönem içer
sinde et ihtiyacını temin için, dış ülkelerden 
8 liraya et getirmek bir hayalden ibarettir. Ge
çen yıl Amerika Birleşik Devletlerinin şimal 
mmtakasında donmuş sığır etinin ihracat fiyatı 
409 dolar iken, bugün 900 dolara çıkmıştır. 
Dünya piyasalarında sığır eti ortalaması 1 200 
dolar iken, Türkiye'ye 3 - 9 liradan et ithalâtını 
düşünebilmek, dünya piyasalarını bilmemek de
mektir. 

Et ithalâtını düşünmek, Türkiye'nin hay
vancılığını daha uzun yıllar dar boğazlar içerisi
ne götürmek demektir, ithalât şöyle dursun, et 
ihracatını veyahut canlı hayvan ihracatını dur
durmak bile yanlış ve hatalıdır. Ama, diğer 
taraftan denecek İd, et astronomik rakamlarla 
çıksın ve Devlet buna karşı seyirci mi kalsın? 
Zeytinyağı çıkacak, peynir çıkacak, patates çı
kacak, soğan çıkacak, eti belli bir miktarda 
tutacaksınız. Bu mümkün değildir. Et belirli 
bir noktaya çıkmak zorundadır. Diğer serbest 
rekabet piyasası içerisinde yerini bulmaya 

793 — 



C. Senatosu B : 70 27 6 . 1972 O : 1 

mecburdur. Diğer gıda maddeleri ile aynı se
viyeye gelmeye mecburdur. 

Ama, bir gerîçek de vardır: Asigarî işçi üc
retleri 20 lira civanında iken ve bugün işçiler 
için asgarî 37 lira civarında üeret gerekir iken, 
hâlâ Türkiye'de ayda 600 lira geliri olmayan 
binlerce Devlet memuru varken, millî gelir
den kişi başına 250 liria pay alan varken, etin 
kilosunun astronomik rakamlar bulması ger
çekten güç bir meseledir. Ama ne yapalım M, 
Türkiye'de gelir dağılımında büyük bir ada
letsizlik mevcuttur. Zaten, Türkiye'de et konu
su nüfusun % 10 unu teşkil eden bir tabaka
yı hiç ilgilendirmemektedir. Nüfusun % 10'u 
millî gelirden % 60 civarında büyük payı al
dığı için, etin fiyatını 100 lira da, 200 lira da 
yapsanız nüfusun % 10'u için, gelirin büyük 
payını aldıkları noktai nazarından hareket et
tiğimiz takdirde, etin fiyatı hiçbir şekilde 
onları ilgilendirmez. Yani, nüfusun üst taba
kasındaki % 10'u, etin fiyatı ne olursa olsun 
bulabilecek ve sofrasına gerekirse dışarıdan 
getireibüeeektir. Nüfusun alt tabakasını teş
kil eden % 10'u ise zaten et istihlâk etmemek
tedir; eti bayramdan bayrama görmektedir. 
Asıl et davası, geriye kalan % 80 nispetindeki 
nüfus üe ilgilidir. Ayrıca et davasında taraf, ne 
üretici ve ne de tüketicidir; konu, kasap, ce
lep ve tüccar ile belediyeler arasında geçmek
tedir. 

Şimdi dikkat buyurun, et buhranı çıktığın
dan bu yana et sıkıntısında taraf olan et üreti
cisi midir? Hayır. Etin tüketicisi olan geniş 
halk kitlesi midir? Hayır. Kimdir? Kasaptır, 
celeptir, tüccardır, komisyoncudur ve beledi
yelerdir. Ama demokrasilerde halli gereken 
husus, onu birinci derecede ilgilendiren mese
lelerdir. Üretici masa başında mıdır? Hayır, 
üreticinin, hiç haberi dahi yoktur. Tüketici 
masa başında mıdır? Onun da haberi yoktur. 
Bütün bu meseleler, belediyeler ile kasap ve 
tüccarlar arasında dönmektedir ve bu dönen 
meselelerin sonunda yine hesabı geniş halk 
kitlesi sinesine çekmektedir. 

Bu meselede sonunda Mmin dediği olacak
tır? Belediyelerin dediği olmayacaktır; eko
nomik kuralların dediği olacaktır. Aylar ge
çecektir, yine fiyatlar yükselecektir; ama bu 
arada bazı çıkar çevreleri menfaatler temin 

edeceklerdir ve piyasada kötü et aylarca re
vaç (bulacaktır. 

Ekonomik kuraldır; siz ekonomik olmayan 
şekilde gıda maddeleri üzerinde baskıda bu
lundunuz mu, piyasada kaliteli ürün çekilir, 
yerini kalitesize bırakır'; fukara insan, imkân
sız Devlet memuru en pahalı bir şekilde en 
kötü eti yer ve millî gelirden çok pay alanlar 
ise, kaliteli eti yerler. Belediyelerin yaptı
ğı müdahaleler bunu doğurmuştur. Beceriksiz
liği yüzünden buna sebelbolmuşlardır; kalitesiz 
et revaç bulmuştu*4. Kaliteli etde ise bir piyasa 
kayması olmuştur; Beyrut - İstanbul hattı içe
risinde olmak üzere eti piyasa yine maslset-
miştir, fakat kötü eti pahalı şekilde, çaresiz 
olan geniş halk kitlesi almak zorunda kal
mıştır. O halde, ekonomiye müdahalelerde çok 
dikkatli olmak lâzımdır. 

Şimdi sözlerimi özetleyeyim: Belediyelerin 
et üzerindeki narh tedbirleri yanlıştır, hata
lıdır ve hem üreticinin aleyhine ve hem de tü
ketici kitlenin aleyhinedir, Bu, sadece bele
diyelerin birer hevesi, birer gösterişinden iba
ret kalır. Sonunda kazançlı olarak Komis
yoncu, celep ve kasap çıkacaktır; bir aydan 
beri çıktığı gibi. Ne hakkı vardır? Belediyenin 
bu şekildeki müdahalesi sadece kasabın işine 
yaramaktadır, üreticinin ve tüketicinin işine 
yaramamaktadır. Belediyelerin süratle ve der
hal, narh şeklinde et üzerindeki müdahalele
rine son vermeleri gerekir. Vermedikleri tak
dirde bu buhran devam eder ve sonunda ka
sap ve komisyoncu kazançlı çıkar; üretici ve 
tüketici ise zarar eder. Bırakmaz et fiyatları 
dalgalansın ve neticede dünya normları için
deki gerçek değerini bulabilsin ve et ürjeten 
mıntıkadaki hayvan sahibi köylüler de tek 
gelirleri olan canlı hayvan değeri nispetin
de satabilsin. 

Hiçbir şey üzerine narhı koymazsın, 3 ncü 
Selim devrindeki Yeniçeri Ağasının yaptığı 
gibi, en kolay yol olarak belediyeler vasıta-
siyle narh. Bu, mümkün değildir. Bu, bu asrın 
artık ekonomik bir kuralı da değil. Bu yollara 
gitmeye lüzum ve sebep yoktur. Her şey hima
ye edilecek, ama et üzerinde baskı kuracağız. 
Bu, mümkün değildir ve bu kadar ekonomik 
kuralları da bir yana bırakıp bu şekilde ha
reket etmeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. 
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Hele, et ithali gibi, Türkiye'nin hayvancı
lığını geriye götürecek bazı beyanlardan çok 
uzak olmak gerekir. Et ihracatını, canlı hay
van ihracatımı serbest bırakmak zorunludur. 
Et üzerinden narhı kaldırmak da zorunludur. 
Ama, bunun yanında, uzun vadeli tedbirleri 
•alabilmek için, Hükümetin, beş yıldan beri 
Meclis komisyonlarında görüşülmekte olan ve 
bir türlü karara bağlanamayan Et Endüstrisi 
Kanunu getirip çıkartması lazımdır; Tarım 
Kooperatifleri Bankası Kanununu getirip çı
karması S.âzımdır. 

Uzun vadeli tedbirler alınmadıkça böylesi
ne buhranlar daima kapımızı çalacaktır ve et 
buhranı devam edecektir. Hiç olmazsa bu kısa 
vadeli hususlarla ilgili tedbirlerin derhal alın
ması gerekir. Et üzerinde narh devam ettiği 
müddetçe geniş halk kitlesinin vebali ve çek
tiği ıstıraplar Hükümetin ve belediyelerin ya
kasında olacaktır. Et ve canlı hayvan ihracatı 
durdurulduğu takdirde, canlı hayvan fiyatla
rının düşmesinin vebali belediyelerin ve so
rumlu kişilerin üzerinde olacaktır. Bu yanlış 
tedbirlerden süratle kaçınmak gerekir, eğer bu 
durum devam ederse, konuyu, bir Meclis Araş
tırması olarak hep beralber getirelim. Göre
ceksiniz M, alınan bu tedbirler haksızdır, yer
sizdir, isabetsizdir ve süratle tamiri gereken 
hareketlerdir. Bia< hafta içerisinde Hükümet 
ve belediyeler narhı kaldırmaz, ihracata izin 
vefmez ve et ithalâtının kesin surette yapıl
mayacağını taahhüdetınezse, Cumhuriyet Se
natosunda bu konunun bir araştırma konusu 
olarak ele alınmasının zorunlu bir hale geldiği
ni de ifade etmek isterim. 

Saygılarımla, 

6. — Bursa Üyesi İhsan Sabri ÇağlayanğiV 
in, İran'a yapmış olduğu bir gezi dolayısıyle, 
Türkiye - İran arasındaki karayolu ulaşımı ve 
gümrük kapısı hakkındaki intibalarına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Sabri Çağlayan-
ğil, buyurun. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Özel sebeplerle karayolu ile Tahran'a yol
culuk yaparak yurda dönmüş bulunuyorum. 
Dikkati çeken bazı müşahedelerimi dile getire

rek birtakım aksaklıkların giderilmesine yar
dımcı olabilmek ümidiyle yüksek huzurlarınızı 
kısaca işgal etmeme müsaade buyurmalarını 
muhterem arkadaşlarımdan rica ederim. 

Evvelâ bana bu konuşma imkânını bağışla
yan Sayın Başkan'a teşekkür ile söze başlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizden 
iran hududuna değişik İstikametlerden gitmek 
mümkündür. Bu yolların en çok kullanılanı; 
biri, Sivas üzerinden geçen yol; diğeri, Karade
niz sahillerini takibeden Samsun - Trabzon yo
ludur. Her iki yol da Aşkale'de birleşiyorlar. 
Ondan sonra hududa kadar tek yoldur. 

Bu yollardan Sivas'tan geçeni, Ankara'dan 
İran sınırına kadar 1 263, Trabzon'dan geçeni 
de 1 442 kilometredir, iki yol arasında 180 ki
lometre kadar bir fark vardır. Onun için gi
denler daha çok Sivas yolunu tercih ediyorlar. 
Türkiye'den iran'a geçen kara transit yollan, 
Batı memleketlerini Doğu'ya bağlayan yegâne 
ve önemli bir geçittir. Bu yollardan, orada ba
na yetkililerin verdiği malumat beni yanıltma
dı ise, ayda ortalama 10 bine yakın yolcu, 3 bin 
otomobil, bin kadar da otobüs ve kamyon ge
çiyor. Gürbulak sınır mevkii, Kapıkule'den 
sonra en önemli sınır kapımızdır. 

Yollarımızın durumu övünülecek halde de
ğil. Gerek Karadeniz, gerek Sivas tarafında İs
lah edilmemiş kısımlar var. Yolcular, yer yer 
güçlük çekiyorlar. Zigana Geçidi hâlâ rahat 
geçilebilir bir hale gelmemiş. Zara ile Ümranlı 
arası bir felâket. Yol, yeni bir güzergâha nak
ledilmekte olduğu için hamtopraktan geçit ver
mişler. Yağış sırasında vasıtalardan ve içinde
kilerin başına gelmeyen kalmıyor. Bu zarurî 
ve muvakkat durum, pekâlâ mazbut bir servis 
yolu yapılmakla, ya da muvakkat Mr zaman 
için geçit kapatılmakla hallebilebilir. Ama, hiç
bir veçhile geçit sağlanmadığı halde, yolda ras-
ladığım Karayolları personeli, bize, geçitin nor
mal olduğunu söyleyerek bu berbat yola sal
dılar. Her iki yolda da yer yer görülen bu ak
saklıklardan ve âdeta genel bir vasıf alan ba
kımsızlıklardan sonra, Aşkale ile sınır arasın
daki müşterek kısım, ta hudut kapısına kadar 
oldukça hazin bir manzara arz ediyor. Asfalt 
zemin harabolmuş, derin çukurlar her tarafta 
yaralar gibi açık, çok rahatsız bir yolculuk ya
pılıyor ve sürat asgariye iniyor. 
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Hudut kapısında ve gümrük binasındaki 
durum iç açıcı değil. Yolcular genellikle Gür-
bulak'a çok geç saatte varabiliyorlar. Gürbu-
lak'ta yolcuları gerekli şekilde barındıracak bir 
tesis yok. Gümrük binasından bir kısım ayrıl
mış ; adı motel, kendisi beter 40 yataklı bir yer; 
pis, pahalı, personel muaşeretten mahrum, tu
ristlerin her yönden izac edilmesine kadar çe
şitli şöhret sahibi bir yer. Motel'den ziyade 
«han» tâbirine müstahak olan bu yere Maliye 
bakıyor, gümrük binasından ayrıldığı için. Ma
liye de, lâyığına değil, artırana kiralıyor. 

Mahallî gümrük müdürünün de hiçbir mu
rakabe hakkı yok. Şikâyetler Doğubeyazıt Kay
makamlığı vasıtasiyle, mahallî salık müdürlüğü 
memurlarına intikal ettirilmek suretiyle, mü
eyyidesiz ve kifayetsiz bir mukabeleyle karşıla
nıyor. 

Gümrük binasının motoru, tamiri imkânsız-
laşmış bir derecede eski, makinisti yok, odacı
lar işletiyor; günde müşkülâtla 3 - 4 saat cer-
yan verebiliyorlar, bu da ihtiyacı karşılamıyor. 

Gümrük müdürünün emrinde, arızalı olarak 
daimî malûl bir vasıtadan başka araç yok. 

Gümrük personelinin lojmanı diye yapılan 
kısımlar, durumunu tasvir ettiğim motele ay
rıldığı için; gümrük teşkilâtı ve personeli sıkı
şık bir duruma girmişler. Esasen, mahrumiyet 
bölgesi olan bu yarlerde, personel cidden sıkın
tılı bir halde. Bina tamire muhtaç, kalorifer 
arızalı. Hulâsa; bakımsızlık, mahallî hizmetler
le giderilemeyecek bir raddeye varmış. Gelip 
geçenlere Jjilgi verecek, yol gösterecek, harita, 
broşür, doküman dağıtacak bir turizm memuru 
yok. Batının en büyük merkezlerinde çifter çif
ter memur istihdam eden bir kuruluşun, dikka
tini biraz da bu tarafa çevirmesi zamanı geldi
ği kanısındayım. 

Bizim bu üzüntülü halimize mukabil, kom
şu taraf çok değişik bir durum ve tutum için
de. Bilhassa, iran Tahtının 2 500'ncü Yıldönü
mü vesilesiyle verilen zengin tahsisat ve gös
terilen ilgiyle iran tarafı medenî bir hale gel
miş, Batı esprisi içinde düzenlenmiş, amiyane 
tabiriyle çiçek gibi bir durumda göze çarpıyor. 
Geniş imkânlar yetkililerin emrine verilmiş. 
Kusur bulmak güçleşmiş. 

Yol durumlarına gelince; 
Bunları, yani biz yapamıyoruz, onlar yapar 

diye söylemiyorum ama, 1953 senesinde bizim 

taraf gayet rahat geçit verir halde, karşı taraf 
perişandı; şimdi mesele bir beraks oldu, buna 
dikkati çekmek için söyölüyorum, bir. Bir de, 
idare hayatında geçen uzun ve tecrübe kazan
dıran bir durumumuz var. Yollar kışın harabo-
lur, yağmur göz açtırmaz, muayyen bir devrede 
bakıma girer, ilgililer, «Canım işte yeni baha
ra girdik, kış uzun sürdü, tam bakıma şimdi 
geçeceğiz» gibi mazeretler söyleyebilirler, ama 
bu ihtimal aynı iklimi taşıyan karşı taraf için 
de varit, ona dikkati çekmek için söylüyorum. 
O tarafın yolları son derece müsait. 900 küsur 
kilometrenin 50 kilometresi Alman otobanları 
gibi tamamen kenarları teçhiz edilmiş, «sahran» 
tabiriyle fevkalâde güzel, mütebaki kısımlar-
sa, bizim şehirlerarası yollarımızın en yüksek 
standardından ve vasfından daha ileri bir hal
de. 

Değerli arkadaşlarım, ben sizi fazla üzmek 
istemiyorum, Söylemek istediğim şunlar: Biz 
denizden geçmiş çayda boğulmuşuz. Büyük hiz
metlerle dağlar yarılmış, güzergâhlar açılmış, 
altyapılar hazırlanmış, imkânlar sağlanmış, 
ama ilgisizlik bütün bu işleri yarım ve bakımsız 
bırakmış, iran sınırından geçip Türkiye'ye ayak 
basan yabancılar için hiç te iyi bir karşılama 
yapmıyoruz. Milyarlarca liralık bütçemizden, 
bu noksanı giderecek tahsisatın bizim malî 
dengemizi sarsmayacağı kanaatindeyim. Hattâ, 
mevcut tahsisatı kullanma yoluyle bile bu ku
surların önlenebileceğini zannediyorum, ama 
ihmal ama lâkaydî koskoca bir Devletin itibarı
nı dosta düşmana karşı zannediyorum ki, lü
zumsuz, yersiz şekilde sarsıyor. 

Ben kimseyi tenkidetmek istemiyorum; o 
kadar iç işlerimize kapandık ki, etrafımızı gö
remez hale geldik. Sadece dikkati çekmek ve 
bu yola belki faydalı olmak ümidiyle huzurunu
za geldim. 

Yüce Senatonun değerli üyelerini saygıyle 
selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Gündem dışı konuşmalar bitmiştir, günde
me geçiyoruz efendim. 

7. — Vazifeyle yurt dışına giden Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Bakam 
Z ey yat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kere (3/120) 
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BAŞKAN — Başkanlık sonuşları var, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazifeyle yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara' 
nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. 

Muhterem arkdaşlarım, 28 Haziran 1972 
Çarşamba günü saat 15,00'te Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacağını 
saygılarımla arz ederim efendim. 

8. — İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm, Der
nekler kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan seçilecek altışar üyeden kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/89, 4/31) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinden gelen Dernekler kanunu 
tasarısının Anayasa ve Adalet, içişleri komis
yonlarından 6'şar üyenin iştirakiyle kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini ars ve 
teklif ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Geçici komisyon kurulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

.9. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Gay
ri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
dörder üyeden kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair tezkeresi (1/88, 3/121) 

BAŞKAN — Bir tezkere var takdim ediyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

«Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu Teşkiline ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun, tasa
rısının taşıdığı ivedi mahiyeti nedeniyle, Cum
huriyet Senatosunun tatile girmeden önce görü
şülebilmesi için, havale edilmiş olduğu içişleri, 
Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından seçi
lecek 4 er üyenin katılmasıyle bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâlettin Coşkun 

içişleri Komisyonu Başkanı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Okunan öner
gede kurulması istenen Geçici Komisyona, Ana
yasa ve Adalet Komisyonumuzdan da aynı sa
yıda üyenin katılmasını talebetmekteyim. 

Gerekçem şudur: Eski eserlerin korunma-
sıyle ilgili olan kanun tasarısında; Hü
kümetin getirmiş olduğu metinle, Millet 
Meclisinde yapılan değişiklikler çok önem
li farklar taşımaktadır. Millet Meclisinde 
yapılan değişikliklerle Eski Eserleri Ko
ruma Kurulu bağımsızlığını kaybetmiş bir du
rumdadır ve ileride millî eserlerin, eski eserle
rin korunması konusunda çeşitli etkilerin al
tında kalması mümkün olan bir heyet haline 
getirilmiştir. Bu, ciddî bir önem taşımaktadır. 
Bu sebeple, bu heyetin tarafsızlığını ve bu he
yetin tamamen seçilme tarzında ve seçilme şek
linde devamlılığını sağlamak üzere, hükümle
rin Anayasaya uygun bir şekilde tedvini için 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan da üç kişi
nin bu Geçici Komisyona seçilmesi hususunu ek 
olarak teklif ediyorum. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yazılı önergenizi bekliyorum 

efendim. 
Sayın Sırrı Atalay tarafından verilen öner

geyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Sözü edilen kanun tasarısının görüşülmesi 
için kurulacak Geçici Komisyona Anayasa ve 
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Adalet Komisyonundan da dört üye alınmasını 
saygıyle talebederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Gerekçesini izah ettiler. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Evvelce okuttuğum önergeyi, bu kez, kabul 
buyurduğunuz önerge muvacehesinde, yani Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan da dört üye 
alınması suretiyle Geçici Komisyon kurulması 
şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Bay kal ile 
Bursa Üyesi İhsan Sabrı Çağlayangil'e, Başkan
lık tezkeresinde gösterilen sebep ve süreler ile 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/117, 
118) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin izinleri var, on
ları okutup oylarınıza sunacağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 26 . 6 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu Ordu Üyesi Beürir Sıtkı Baykal, 
hastalığına binaen, 15 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren (20 gün) 

C. Senatosu Bursa Üyesi ihsan Sabri Çağla-
yangü, mazeretine binaen, 12 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

«Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir 
Sıtkı Baykal hastalığına binaen, 15 . 6 . 1972 ta
rihinden itibaren 20 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ihsan 
Sabri Çağlayangil, mazeretine binaen,12.6.1972 
tarihinden itibaren 20 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — İki aydan fazla izin alan Manisa Üyesi 
Ruhi Tunakan'a tahsisatının verilebilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/119) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
11 nci Toplantı yılı içinde iki aydan fazla 

izin alan Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ruhi Tunakan'm tahsisatının verilebilmesi iç
tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

12. — İki aydan fazla izin alan Ordu Üyesi 
Bekir Sıtkı BaykaVa tahsisatının verilebilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/118) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
11 nci Toplantı yılı içinde iki aydan fazla 

izin alan Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Be
kir Sıtkı Baykal'ın tahsisatının verilebilmesi, 
içtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 
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V. — GÖRÜŞ 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileş
tirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi î/659; C. Sena
tosu 1/86) (S. Sayısı : 112) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

«Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkında kanun tasarısı», Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, si
lâh araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi maksa-
diyle hazırlanmış olup en kısa zamanda kanun
laşması gerekli olduğundan, gündeme alınarak 
diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Önergenin aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; aslında bu teklife bir diyece
ğim yok, çıkması lâzım tabiî. 

Yalnız, Salı günleri sorular ve genel görüş
me var. Nedense bunlara bir türlü sıra gelmi
yor. Bunlardan bir tanesi de benim geçen sene 
bu aylarda vermiştim. Akdeniz Gübre Sanayii 
ile ilgili. 300 milyona çıkacak tesis, 600 milyo
nu geçti, hâlâ bir neticeye varılamadı. Çeşitli 
devreler geçti, bakanlar değişti, hükümetler de
ğişti, fakat bir türlü biz bunu konuşamıyoruz. 
Nihayet bu mevzu birinci sıraya geldi. Artık 
öyle bir hale geldik ki, her Sah ve Perşembe 
günü bir öncelik ve ivedilik teklifiyle kanun
ları görüşüyoruz ve kontrol yetkimizi yapamı
yoruz. 

(1) 112 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

,EN İŞLER 

Bu bakımdan, bugün için Sayın Bakanımız 
Mesut Erez buradalar, geçen defa da gelmişler
di bu mevzuu görüşmek üzere; o gün de Hükü
met programının görüşülmesi vardı, tabiî onun 
gecikmesi mümkün değildir, kaldı. Şimdi ken
dileri buradalar. Her zaman bir bakanın buraya 
gelmesi de mümkün olmuyor, görüşmek üzere 
hazır olduklarını sanıyorum. Bu bakımdan bu 
kanun teklifinin görüşülmesini kendi gününe 
bırakalım, Sah günleri de bizler murakabe va
zifemizi yapalım. O bakımdan bunun aleyhinde 
oy kullanmanızı istirham eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde konuşul
muştur. 

M. FAİK AT A YURT (Uşak) — Benim de 
bir önergem, vardı. 

BAŞKAN — Bir önerge, konunun gündeme 
alınması için yeter Sayın Atayurt. Gerçekten 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sayın Faik 
Atayurt'un da aynı mealde önergesi vardır. 

Önergenin aleyhinde konuşulmuştur. Evve
lâ gündeme almması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Komisyon Başkanı ve 
Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Yerindeler. 

112 Sıra S?.yılı kanun tasarısına ilişkin ge
rekçe ve maddelerin okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Okunmaması kararlaştırılmış
tır. 

Tümü üzer.nde görüşmek iste>en sayın üye? 
Sayın Haydar Tunçkanat, buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçleri
nin yenileştirilmesi amacı ile Millî Savunma Ba
kanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle söz almış bulunuyorum. 

Çok önemli bir kanun tasarısı. Bunun üze
rinde dilimizin döndüğü kadar yetkilileri uyar-
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mak vo daha iyi bir sonuca ulaşabilmek için 
elimizden gele!? gayreti sarf etmek istiyoruz, bu 
maksatla sez almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bugün 500 bin kişi

yi aşmış bulunmaktadır. Eğer' buna içişleri 
Bakanlığında emniyet kuvvetleri için görevlen
dirilmiş olan polis, jandarma ve toplum polis 
kuvvetlerini de katacak olursak, sadece iç ve 
dıs güvenlik hizmetleri için 600 bin kişinin üze
rinde bir insan topluluğunu hazır vasiyette bes
lemekte ve bekletmekte olduğumuz aşikâr bir 
şekilde görülür. 

Dünya ulusianyle Türkiye'yi mukayese etti
ğimiz zaman; Fransa ve ingiltere gibi zengin ve 
bizden daha fazla sanayileşmiş NATO ülkelerin
de dahi, bizim kadar büyük çapta insan kala
balığı çok olan bir silâhlı kuvvet hemen hemen 
yoktur. Hakikaten bu husus, üzerinde çok 
cnemle durulması lâzım gelen bir meseledir. 

Genelkurmay Başkanlığına gittiğiniz Karmn 
size bir brifink yaparlar «Efendim, Bnslarm 
100 küsur tümeni var, iste şuradan şöyle, Kaf
kaslardan beyle bir saldırı olursa, Türkiye'nin 
bunlara karşı koyabilmesi için §u kadar tüme
ninin ayakta tutulması lâzımdır.» deyip kesti
rip atarlar; ama Rusların kaç tane uçakları, 
kaç tane füzeleri, ne kadar atomla işleyen de
nizaltılar!, ne kadar deniz üstü silâhlı kuvvetle
rinin olduğundan hiç sös edilme». Sadece ka
ra kuvvetleri mukayese edilir, deniz ve hava 
kuvvetleri arasındaki büyük fark hiç işaret 
edilme::;. 

Artık sır olmaktan çıkmış oîan bir konu, 
Türkiye'nin bugün S50 uçağı var, Rusların 10 
binin üstünde uçağı var. Ruslar, atomla i?lejen 
denizaltı silâhlarında da bugün neredeyse Ame
rika ile yarış etmektedirler, 

İttifakı içeririnde bulunduğumuz NATO ül
keleriyle birlikte, bir savaş vukuunda birlikte 
savaşacağımız da dikkate alınmak saretiylo. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde bası indirimlerin 
yapılması zarurîdir. Bu hususu uzun samandan 
beri bu kürsülerden lemekteviaı fakat ma
alesef Genelkurmay Başkanlığımızda bir zihni
yet değişikliği şimdiye kadar vukubulmadığı 
için, bizini fikirlerimiz bu kürsülerde sadece 
söylenmekle kaldı, Bütün dünya devletleri ka
ra kuvvetlerini azalttığı, Lava ve deniz müte

harrik Iruvvetlerini modern silâh, araç ve gereç
lerle teçhiz ettiği, ateş ve harekeı kabiliyetleri
ni artırdıkları halde, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
maalesef onların çok dûnunda kalmıştır. 

Bu kanun tasarısının gerekçesine baktığı
mızda, «Türk Silahlı Kuvvetlerinin hali hasır 
durumundan ileri yıllara sirayet edecek olan 16 
milyar liralık yükümlülüğü ve girişimi» konu
ları zikredilmekle bazı noktaların onlarca da 
kabul edilmiş olduğu görülmektedir. Fakat, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hali hazır durumu 
hakkında herhangi bir açıklama yapılmıyor. 
Gerekçeyi dikkatle tetkik ettiğimiz saman, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modernize edilmesi 
zarureti ifade edilmekle hali hazır durumun 
modern olmadığı, yeniden teşkilatlanma zorun
luluğunun ortaya konmuş olduğu kabul edili-
vo * 

Tasarının malî portesi görünüşte 16 milyar 
Türk lirasıdır Bu 10 esne içerisinde % 15 zam
larıyla beraber bu miktar 13 milyar lirayı aşa
caktır. Bu 10 sene içerisinde dünya silâhlarm-
daki, telmcloüdeki ve savaş konseptindeki ge
lişmeleri de dikkate alırsa bu tanarı tamamlan-
d?oı zaman belki ileride 40 mkvar lirakk bir 
t r. sarı ile çelmek icabedecektir. Çünkü bugün
kü silâhlar nasıl demode olmuşsa, satınalmakta 
olduğumun silâhlar ^a o zaman demode oîaeak-

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yemden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi nokbai nazarı kanun tasarısının gerekçe
sinde belirtiliyor. Evet, yeniden teşkilâtlanma
nın zaruretine biz de inanıyoruz. Eğer, Türk 
Eara Kuvvetlerinin hali hazır teşkilâtı ve aynı 
zamanda kadrolarının bu kabarıklığı ile devam 
ettirilecek olursa bir gelişme mümkün değildir 
muhterem arkadaşlarım. 

Bugün bir zırhlı tümenin modern silâhlarla 
teehiz edilmesi için 400 milyon dolardan fazla 
paraya ihtiyaç vardır. Bunun Türk parası ola
rak karşılığını bulmak için beher doları 14 ile 
çarpmak lâzımdır. Bu bir tümen değil de 20 
kadar kara tümeni, motorlu tümenler ve aynı 
zamanda zırhlı tümenler olursa, eîbetteki bun
ların beslenme, bakım ve idame masrafları da o 
ölçüde artacaktır. 

Konuyu açıklamak üzbre bir örnek vermek 
istiyorum, Esk'. Meclis binasının balam ve ida-
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me masrafları çok az bir para ile karşılanmak
taydı; fakat bu Meclis binasına geçtiğimiz za
man bu masrafların birkaç misli, hatta 10 misli 
artmış olduğu görülmektedir ki, bunu idareci ar
kadaşlarımız daha iyi bilirler. Bu balamdan 
eğer Türk Silâhlı Kuvvetlerinin teşkilâtlanma
sı sırasında ateş kudreti, hareket kabiliyeti ar
tırılırken, buna mukabil Silâhlı Kuvvetler mev 
cudu bu ölçüde kalacak olursa, istenilen bu teş
kilâtlanma mümkün olamaz. 

Arkadaşlar, bu bir hesap meselesidir, 500 
bin kişiyi nasıl teçhiz edersiniz? Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, NATO'ya dâhii olurken, o zamanki 
politikacılar, «Biz NATO'ya bütün Silâhlı Kuv
vetlerimizi verelim ki, Amerika NATO'da bu
lunduğumuz sürece bizim her türlü araç, gereç 
ve silâhlarımızı vermek suretiyle Silâhlı Kuvvet
lerimizi teçhiz etsin; demişlerdi. Bu olmadı, ar
kadaşlar, mümkün değil. 

Bir tümenin modern silâhlarla teçhizi konu
sunda biraz evvel malûmat arz etmiştim. Bu
gün böyle bir tümenin teçhizi için belki birkaç 
misli paraya ihtiyaç olabilir. Bir zırhlı tümen 
400 milyon dolara teçhiz edilir. Bugün bir sa
vaş uçağı 1 0 - 1 5 milyon dolara malolmaktadır 
arkadaşlar. Amerikalıların son olarak geliştir
miş oldukları savaş uçaklarının 15 milyon do
lara malolduğunu okumuşsunuzdur. «Yardım» 
adı ile Almanya'dan almış olduğumuz yeni nak
liye uçaklarının tanesi tahmin ediyorum ki, 
12 - 15 milyon mark üzerinden verildi. Uçakla
rın ne kadar pahalı olduğu görülmektedir. Bu
nun yanında modern silâhlar, radarlar, radarla
rın içindeki, televizyonlar, leser ışınları ve gü
dümlü mermilerin başlı başına birer servet ol
dukları anlaşılmaktadır. 

Arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimiz, Genel
kurmay Başkanlığımız, değişen dünya konsep-
ti içerisinde bugünkü görüş ve kanaatlerini mu
hafaza edecek olursa, bu teşkilâtlanma müm
kün değildir. Bu şartlar altında Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ateş ve silâh kabiliyetini artırmak 
da mümkün değildir. Çünkü bu bir hesap ki
tap meselesi olup, para ortadadır. Türk Silâh
lı Kuvvetlerine yıllık bütçe ile verilen para 8 
milyar lira veyahut bundan biraz fazladır. Bu 
bütçe ile Silâhlı Kuvvetlerin sadece yiyecek, içe
cek ve maaş giderleri karşılanmakta, idame stok
larını artırmak için herhangi bir şey yapılama-

I maktadır. Hepinizin malûmu olduğu üzere, se-
I ne içerisinde büyük ölçüde ilâve tahsisatlar ve

rilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığının bu 
suretle giderleri karşılanabilmektedir. Bir za
manlar Petrol Ofisi ve Toprak Mahsûlleri Ofi
sine olan borçlar ödenmiyor, borç hanelerine 
yazılıyordu; ama bugün borçları var mı yok mu 
bilmiyorum. Değişen dünya konsepti konuları 
gerekçede zikredilmiş, «Dünya konsepti de
ğişmiştir» denilmiştir. Evet, onu kabul ediyo
ruz. Kuvvet dengesi değişmiştir; evet, onu da 
kabul ediyoruz. Bugün kuvvet dengesi, artık 
Amerika'nın merkezî kontrol sisteminden çıka
rak, Nixon'un son söylediğine göre, beş kuvvet 
denge merkezî hâsıl olmuş oluyor; Amerika, 
Rusya, Japonya, Çin ve Birleşik Avrupa ola
rak beş yerde bu dengeyi toplamış oluyorlar. Es
kiden Rusya ve Çin'e karşı Amerika, karşı ta
rafta Japonlar da dahil olmak üzere Avrupa, 
müştereken NATO ile birleşmek suretiyle bir 
denge kurulabilmişken; bugün Amerikalıların 
da kabul ettiğine göre, konsept tamamıyle de
ğişmiş oluyor; yani, dünya kuvvet dengesinde
ki durum beşe bölünmüş oluyor. 

Şimdi bütün bu gerçekler karşısında, elbet-
teki Türk Silâhlı Kuvvetlerinin reorganizasyonu 
ve yeniden teşkilâtlanması şarttır; fakat bu pa
ra ve yıllık bütçelerle verdiğimiz ödeneklerle, 
bu kadar insanı silâh altında tutmak mümkün 
değildir arkadaşlar ve bu Silâhlı Kuvvetler ba
şarılı bir savaş için hazırlanamaz, yeteri kadar 
stoklan ve idamesi temin edilmek suretiyle yü
rütülemez. Bunu biz uzun senelerden beri bu
rada kürsüde söylüyoruz; fakat şimdi bu vesile 
ile bir kere daha söylemek ihtiyacını duyuyo
ruz. Çünkü bunlar yapılmadığı takdirde bu bir 
hayalden ibarettir, hayalden daha ileriye geçe
mez. 500 bin kişiyi silâh altında bulunduracak
sınız; dünyanın iktisaden bizden çok daha faz
la kalkınmış olan ülkelerinden biri olan Alman
ya'nın 400 bin kişi bile değil. Ancak, geniş 
toprağı olan Fransa'nın, ki bugün hakikaten 
Avrupa'da başlı başına roketleri ve atom gücü 

I de olan bir ülke olarak, 500 bin civannda bir 
kuvveti mevcuttur. E, bizim ise ekonomik gü
cümüz onlann kat be kat altında olduğu halde, 
onlar kadar, hatta birçok noktalarda onlan aşan 

| bir kuvveti silâh altında bulunduruyoruz. 
Bu bakımdan ben diyorum ki, eğer hakika-

I ten şu tasandan yararlanmak suretiyle Türk 
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Silâhlı Kuvvetlerini modernize etmek, son tek
nolojiye göre ayarlamak ve teşkilâtını buna 
göre düzeltmek gerekiyorsa, Silâhlı Kuvvetle
rin sayısında bir indirim yapmak kabul edilme
diği takdirde; yani ateş gücü ve hareket kabili
yetini artırmak veyahut bunu eksiltmek konu
sunda bir şey söylemiyorum, elbetteki artacak, 
bu bir anafikir olarak kabul edilmediği takdir
de, bu paraların hepsi, şimdiye kadar olanlar 
gibi, yalnız yemek, içmek, giyim veyahutta bi
raz dışarıdan yeni silâh alınırsa, bu silâhların 
idamesi için en azından yılda, başlangıçta 1,6 
milyarın % 10'u kadar bir yedek parça, bir ik
mal malzemesine ihtiyaç vardır, ileri senelerde 
bu, çok daha da artacaktır. Çünkü malzemeler 
eskiyecek, yıpranacaktır. Onları karşılamak 
için fabrikalar, yeniden bizim için daha pahalı 
olarak yedek parça imâl edeceklerdir. 

Burada bir husus daha var; uzun zamandan 
beri yerli harb sanayii kuralım diyoruz. 1 nci 
Nihat Erim Hükümetinin Programında da var
dı bu. Yerli haîfb sanayii kuralım derken ne
yi kastediyoruz? Bir kere mevcut silâh fabri
kalarımız, kapasitesini devamlı artıracak şe
kilde ve onları orduya devamlı olarak ikmal 
malzemeleri verebilecek şekilde o parayı tah
sis edip onları -taahhüde sokmak lâzım. Farze-
delim, bana senede şu kadar' milyon piyade mer
misi, şu kadar milyon hava mermisi yahut uçak
savar mermisi, modern güdümlü mermiler ya
pacaksın şeklinde onlarla bir taahhüde girip, 
onlarla bağlantı kurmak lâzım. 

Bir de memeleketin anasanayii olan demir, 
çelik, motor sanayii gelişmedikçe, elektronik 
sanayii kurulmadıkça, elbette ki, harb sana
yiini kurmak bir hayal olur ve dışarıdan ta
şıma su ile değirmen dördürme misalinden öte
ye geçemez. Çünkü alacağımız her silâhın ye
dek parçasını dışarıdan ikmal edeceksek, bun
lar her yıl pahalılanacak ve daha pahalılanmış 
olarak bize intikal edecektir. Çünkü, bu aldığı
mız silâhları, önümüzdeki yıl fabrika kapata
caktır ve imal etmeyecektir. Bitmiştir çünkü 
bu silâhlar. Şimdi satmalacağımız silahlar, 
belki projeleri 10 yıl önce yapılmış olan silâh
lardır. Biz bunları 10 yıl sonrasına kadar kul
lanacağımıza göre, en azından 10 yıl biz onla
rın yedek parçailanna muhtacız ve fabrikalar 
bunu bize özel olarak yapacakları için, ayrı
ca daha fazla fiyat isteyeceklerdir. 

Ben bu konuşmamda bu hususların da te
minat altına alınması için Sayın Bakandan 
istirham ediyorum; tasarıda pek fazla açık
lama yok, eğer bizim bu düşündüklerimiz ta
sarının içerisinde mevcut ise kendileri bu
rada açıklasınlar ve bizde anlayalım ki, haki
katen bu para Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden organizasyonuna, en son teknik gelişme
leri karşılayacak şekilde teşkilâtlanmasına, ha
reket kabiliyeti ile ateş gücünün artırılmasına 
yarayacaktır. 

Ama, şu Birinci Dünya Savaşından kalma 
zihniyet artık değiştirilmelidir. Benim 10 ta
ne tümenim varsa 10 defa kuvvetliyim, 20 tane 
tümenim vatfsa 20 defa kuvvetliyim, düşünce 
tarzı (yani kara tümeninden bahsediyorum) 
artık geçmiştir, böyle bir görüş iflâs etmiştir. 
Bir tümenin olacak, fakat bu tümen buradan 
kalkıp savaş yeri neresi ise, işaret edilen yer
de zamanında bulunmak şar tiyle savaşa gire
cek şekilde hazırsa, o tümen savaşabilir. Aksi 
takdirde, Adapazarı'dan çıkıp da, İskenderun'a 
veyahutta Mersin'e gidinceye kadar o tümen 
yarısını yolda dökerse, bu tümen, tümen de
ğildir, bu tümen, bir alay dahi olamaz ve bu
nun savaş gücü de yoktur. Hele bu tümenin stok
ları yoksa, cephaneleri yoksa ve ikmali yapıl-
mıyorsa, bu tümen savaşamaz muhterem arka
daşlarım. Bu bakımdan, savaşabilecek, hareket 
kabiliyeti yüksek tümenler teşkil etmek lâ
zım.Bunlar da gücümüz nispetinde olacaktır. 
Azalan mevcudu ne ile karşılayacağız? İşte İs
rail ortadadır; daimî ordu olarak 32 bin kişisi 
silâh altındadır, 24 saatte 240 bin kişiye, 48 saat
te 320 bin kişiye ulaşabilmektedir. 

Bizde seferberlik işleri öne alınmamıştır, 
g'ayet perişan vaziyettedir. Bu seferberlik işle
ri süratle düzenlenmelidir. Bu suretle mevcu
dun azlığı, seferberliğin çabuklaştırılması su
retiyle telâfi edilmelidir. Arada hele ihtiyatlar 
hiç eğitim görmemektedir; o da parasızlıktan
dır. Millî Savunma Bakanlığının bunları eği
tecek malî gücü yoktur. Bu eğitilmeyen in
sanlar savaşa davet edildikleri zaman da hiç
bir şey yapamazlar. Silâhlar, araçlar değiş
miştir; onları savaş esnasında yeniden eğiti
me sokmak mümkün değildir. Savaşlar artık 
eskisi gibi uzun sürmemektedir, bir hafta on 
gün içinde olacak olacaktır. Bir hafta on gün 
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içinde ihtiyatları eğitime sokmak dahi müm
kün değildir. Yakın komşularımız bunu çok iyi 
yapmaktadırlar, İsrail senede iki ay medburi ola
rak yedeklerini silâh altma almaktadır ve bu
na mukabil Türkiye'de yedekleri silâh altına 
almak şöyle dursun, hiçbir suretle eğitime ta
bi tutulamazlar. Mevcut sırası gelen kur'a erle
rinin dahi hepsini birden silâh altına almak 
mümkün değildir. Bu kadar insanı eğitmek, ye
tiştirmek elbetteki kolay bir iş değildir. İkti
sadî güç ister, büyük para ister, büyük tek
nik ister, büyük teşkilât ve organizasyon is
ter. 

Bunlar gerçeklerdir, matematik gerçekler
dir. Bunlar yapılmadığı takdirde bu kanundan, 
herhangi bir fayda sağlanması mümkün de
ğildir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. ve 
Millî Birlik Grubu sıralacından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tasarı, kanıma göre çok geç bile kalmıştır. 

Ben, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modern silâh
larla teçhiz edilmesini çok eskiden beri arzula
dım ve Devlet bütçesinden 1 kuruş para çıkma
dan Silâhlı Kuvvetlerimizin modern bir şekilde 
hangi şartlar altında teçhizatını ikmal ettirebi
liriz diye düşündüm ve o niyetle de 12 .11.1970 
tarihinde üç teklifi Yüce Meclise sundum : 

Bu tekliflerden bir tanesi, 27 . 7 . 1970 ta
rih ve 1316 sayılı Kanun ile değiştirilen 
6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Subay 
ve Yedek Askerî Memurlar hakkındaki Kanu
nun bazı hükümleri ile ilgili teklifim; 

ikincisi, 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı 
Kanun ile değiştirilen 21 . 6 . 1927 tarih ve 
1111 sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili teklifim; 

Üçüncüsü de, 18 . 3 . 1932 tarih ve 1958 sa
yılı Kanun ile değiştirilen 21 . 6 . 1927 tarih 
ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 105 nci 
maddesi ile ilgili teklifimdir. 

Bir de biliyorsunuz, Tütün beyiyeleri bir 
kanun ile 1968 yılında donduruldu ve bunun 
artan kısmının silâhlı bir müsademede vazife 
malûlü olan arkadaşlarımıza tevziine aidolan 
Kanun Yüce Meclislerde kabul edildi. Fakat 
Birlik Partisinin itirazı ile Anayasa Mahkemesi 
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de şehitlik ve vazife malûllüklerinin eşitlik 
prensiplerine uygun olmadığı nedeni ile bunu 
iptal etti. Hattâ Yüce Anayasa Mahkemesi bir 
de misal veriyor ve bir hela temizleyicisi, bir 
ahır temizleyicisi ile harpte şehidolanm, gazi 
olanın görevi ve muhatarasının bir olmadığını 
ileri sürmek sureti ile de, yalnız o kısmını iptal 
ediyor idi. 

Anayasa Mahkemesi, «1968 yılma kadar Tü
tün beyiyelerini dondurma» kısmını uygun bul
du. Bendeniz Anayasa Mahkemesinin bu uygun 
bulduğu kısmını aldım ve silâhlı bir müsademe 
ile ölenin muhatara yönünden kendi iradesinin 
dışında olduğunu; her halde bunun bir hela te
mizleyicisi, bir ahır temizleyicisi ile mukayese 
edilemeyeceği nedeni ile de bu gibi vazife ma
lûllerine de dondurulan paradan muayyen bir 
nispette verilmesini ve artan kısmının Hazine
ye değil, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vurucu gü
cünü artırmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
verilmesi için bir teklif vermiştim. 

Şimdi üzerinde durmak istediğm konuya 
geliyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 1958 sayılı Kanunun 
105 nci maddesi şu ana kadar yürürlüktedir. 
Anayasaya aykırıdır, diye bir hüküm de vaz'-
edilmediğine göre; şimdiden sonra söylense de 
zaten müddeti geçmiştir, burada bedele ait hü
küm 250 lira. Yani askere gitmek istemeyen 
için böyle, 1952 yılında, Türk Milletinin müda
faa gücünün her an artması arzu edilir, nüfu
sumuzun gayet az olmasına rağmen 259 liralık 
bir bedeli o zamanın hükümeti ve meclisleri ka
bul etmiş. Bendeniz bunu aldım, 20 bin liraya 
çıkarttım. 

Şimdi, 20 bin lira bedel kabul edildiği tak
dirde, demin arz ettiğim kanunlardaki değişik
likler de kabul edildiği takdirde, gerek Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin iaşe durumu, elbise duru
mu gibi hususlarda tasarrufa girilecek, gerekse 
insan yığınlarını lüzumsuz olarak karargâhlar
da bekletme durumu olmayacaktır. Şimdiki 
muharebe süngü muharebesi değildir. Her ne 
kadar «harbin sonunu süngü alır» denirse de 
şimdiki muharebe düğme muharebesidir. Kim 
düğmeye evvel basarsa o, dünyanın altını üstü
ne getirir. 

Teknik bir açı olması nedeni ile bütün bun
ları hesabettim. Sayın Bakandan da istirham 
ediyorum, bu saydığım dört teklif ile her sene 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerine en aşağı 1 000 750 000 
Türk Lirası sağlanmış olacaktır. 

Biz tasarımızda ne diyoruz? 1 600 000 000 
Lira.. Bu, Devlet Bütçesinden çıkacaktır. Ben 
diyorum ki; Devlet Bütçesine yüklenmeyelim. 
Mevcut kanunlarımız var. Ben bu kadar uğraş
tım, ama belki kifayetsizdir, belki daha da ileri 
gidilmek istenir. Benim bazı konuştuğum yer
lerde 20 bin liralık bedelin ucuz olduğunu söy
leyen kişiler de mevcuttur. Bu duruma göre 
benim istirhamım, iyi niyetle verdiğim bu tek
liflerimin de Hükümet üzerinde dursun. Aşa
ğı - yukarı iki seneden beri bu teklifler duruyor. 
Her sene 1,5 milyar Lira Türk Silâhlı Kuvvet
leri ve dolayısı ile Hazine zarar etmiş olsa, iki 
senede üç milyar lira zarar içindedir. Halbuki 
bu üç milyar lira ile de yeni yeni silâhlar alı
nabilirdi. 

«Yeni yeni silâhlar» deyince bir hekim ola
rak açıkça şunu ifade etmek isterim; bugün mu
harebe, teknik muharebedir. Dün hayran kaldı
ğımız bir silâh, ertesi günü bakıyoruz ki, işe ya
ramıyor. Meselâ uçaklar böyledir. Dün Ameri
ka'dan satmalmak için uğraştığımız, didindiği
miz, belki de para yokluğu ile alamadığımız bu 
uçakların bugün ikinci plana düştüğünü görü
yoruz. Eğer Türk Silâhlı Kuvvetleri için haki
katen harp sanayiini kendi iç bünyemizde kuv
vetlendirme ve modern silahlanmaya doğru bir 
imkân mevcut ise, ben derim ki, bu işte evvelâ 
top tüfeği bırakalım, tayyare alımını bıraka
lım; hatta daha da ileri gidiyorum; nasıl ki her 
müessese bir reorganizasyona gitme zorunlu-
ğunda ise, Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi iç 
bünyesinde bir reorganizasyona gitmelidir. Ar 
tık askerlikte teknik muharebe diyoruz, özür 
dileyeceğim, kışlalara gidiyoruz, görüyoruz, 
insan yığınları toplu halde duruyor, insan zi
yanı.. Bunlar, maalesef özür dileyerek söyle
yeceğim, atıl kalıyor. 20 yaşında bir insan, tam 
işe alınacağı bir zamanda askere almıyor. Bu 
askere aldığımız insanları hiç olmazsa kendi alış
tığı meslekî yönlerde yöneltmek lâzım. Elekt
rikçi olan bir asker piyade oluyor. Bu zaten sa
nat enstitüsünde zor zor elektriği yeni öğren
miş, 20 aylık sürede piyade olarak geçince, 
yeni öğrendiğini de unutuyor. Dokumacı da 
kendi mesleğini unutuyor. 

Yani demek isterim ki; Türk Silâhlı Kuv
vetleri almış olduğu kuraları sanat yönlerine 
göre de tevzi etmeli ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerini, sanatı unutturan bir müessese değil, tek
nik bilgiyi artıran bir müessese haline gelecek 
bir şekilde reorganizasyona gitmelidir. Bir Türk 
vatandaşı olarak da bunu istemek benim hak
kımdır. 

Tasan yerindedir, hatta kanıma göre her 
ne kadar da dış ülkelerden alınacak olan kısım
lar bu 16 milyarın dışında ise de, bizim Devlet 
Bütçesinin kâfi geldiği nispette bu bendenize 
göre az biledir. Ama, bu az olan rakamları ar
tırabiliriz. Saym Hükümetimizden istirhamım, 
şu arz ettiğim teklifleri her Hükümet gibi: 
«Biz de düşünüyoruz, biz de getireceğiz» de
yip komisyon çalışmalarını engellemesinler, iyi 
niyetle verdiğimiz bu kanun teklifleri maalesef 
Milli Savunma Komisyonunda iki seneden beri 
beklemektedir. Hükümet temsilcileri; Hükü
metimiz de getirecektir, iyidir demişler, te
şekkür etmişlerdir, ama iş yürümüyor. Benim 
istirhamım, bu iyi niyetle verdiğimiz tekliflere 
de Hükümetimizin sahip çıkmasıdır. Bunlar 
390 - 391 - 392/2 numaralı dosyalardır ve 
Millî Savunma Komisyonunda Saym Bakanlığı
mızın görüşünü beklemektedir. 

Her sene en aşağı 1 000 750 000 lira zarar et
meyelim. Bu teklifi de Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin vurucu gücünü artırır düşüncesiyle iyi ni
yetle verdim. 

Tasarının hayırlı, uğurlu olmasını ve müs
pet oy kullanılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özmen, buyurunuz efen
dim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi anıacıyle Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara keçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısmm getiril
mesinden dolayı çok memnunum, bahtiyarım. 
Getiren arkadaşlarıma, Hükümete çok çok te
şekkür ederim. 

Yalnız bir iki noktayı söylemek bizim için 
en büyük vazife olduğundan dolayı, arkadaşla
rıma düşüncelerimi arz edeceğim. 
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Haydar Tunçkanat arkadaşımı tebrik ederim, 
teşekkür ederim. Çok güzel noktalara değin
di. 

Arkadaşlar, bundan sonra, gelecekte süngü 
süngüye harp ederek Gelibolu'da, Çanakkale'de 
babamızı, dedelerimizi, amcalarımızı süngünün 
ucunda şehit verecek değiliz. Arkadaşımın bu
yurduğu gibi, gelecek yıllarda düğmeyi basan 
harbi kazanacaktır. Binaenaleyh, Türk Milleti
ne Yüce Milletimize, kadirşinast Milletimize 
bu kanun tasarısının ehemmiyetinin ne kadar 
büyük olduğunu anlatabilirsek, bu hamiyetse-
ver Millet, Çanakkale'de saniyede binlerce ev
lâdını kaybeden Millet, Kara Kuvvetlerimize, 
Hava Kuvvetlerimize, Deniz Kuvvetlerimize en 
büyük önemi verecek ve onu yakın zamanda, 
istikbalde omuzlarının üstünde yükseltecektir. 
Buna, bu memleketin karalık günlerini görmüş 
bir insan olarak kaniim. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşımın söyledi
ği gibi, kanun teklifi çok güzel, gayet cazip, in
sana huzur veriyor, rahatlık veriyor, cesaret 
veriyor, ferahhk getiriyor. Ama, arkadaşımın 
söylediği gibi, acaba bu yetki Millî Savunma 
Bakanlığımıza verildikten sonra, üzerinde şim
diye kadar her meselede olduğu gibi ciddiyetle 
durulacak ve gereği yerine getirilecek midir? 
Malûmu devletleri, sayının önemi fazla değil
dir, ama keyfiyet; onu kullanacak el, o düğme
ye basacak el son derece cesaretli, son derece işe 
ehemmiyet verici ve ehliyetli olmalıdır. 

Evet arkadaşlar, bundan sonra harpler, is
tikbalde göklerde olacak ve göklerde kanlı sa
vaşlar cereyan edecektir. Bunu şimdiden gö
rüyoruz. Görenler zamanında görmüş ve rah
metli Atatürk de nutkunda bunları uzun uzun 
o zamanki Büyük Millet Meclisimize anlatmış
tır. 

Arkadaşlar, bu noktayı Sayın Bakanımıza, 
Hükümetimize, değerli senatör arkadaşlarımıza 
iyice anlattıktan sonra, gelelim diğer bir iki 
düşüncemize... 

Bizim talebeliğimiz sırasında, 1941, 1942, 
1943,1944,1945 yıllarında, fakültede olduğumuz 
yıllarda her sene kamplar kurulurdu. Meşhur 
Dışkapı'daki Sarıkışla'da ve Karabiberler Çift
liğinde ki, şimdi Süvari Alayımızın bulunduğu 
yerde kamplar kurulurdu ve biz talebe olarak 
bu kamplara gelir, çok şeyler öğrenirdik. Arka
daşlar, bu, zamanla kaldırıldı. Acaba neden 

kaldırıldı? Bunu öğrenmek istiyorum Sayın 
Bakanımızdan ve Hükümetimizden. Acaba, o 
günlerde, hiçbir teçhizatın olmadığı, en ufak 
bir askerî vasıtanın, gerecin bulunmadığı gün
lerde, sivil elbiselerimizle Sarıkışla'ya son bir 
gayret ve ciddiyetle koşup onları öğrendiğimiz 
günlerde bu kamplar yapılıyordu da, bugün 
son sistem araçlarımız, gereçlerimiz olduğu hal
de acaba üniversite talebelerimiz için neden 
kamp yapılmamaktadır, niçin yapılmıyor? Bu
na neden önem verilmiyor? Arkadaşımın söy
lediği gibi, neden öğretilmiyor? Son sistem 
araçlar, gereçler, silâhlar yüce ordumuza veril
diği, halde, neden öğretilmiyor? Acaba sebebi 
nedir bunun? Bunu ben şahsen öğrenmek isti
yorum. 

24 yaşında evlâdım var, üniversiteye devam 
ediyor, ama, askerlik nazarî bilgisinden başka, 
uygulamaya ait, tatbikata ait, ameliyeye ait en 
ufak bilgisi yoktur. Tabanca kullanmasını bil
miyor 24 yaşında delikanlı, üniversite tale
besi... 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Öğretiyorlar... 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Ben onlar 
için konuşmuyorum değerli arkadaşım. O öğre
tenler cezasını bulacak. Bu memleket sağ olduk
ça, bu Millet ayakta durdukça, Türk Ordusu 
sağlam kaldıkça, Parlamentoları kaldıkça onlar 
cezasını görecek. Ben, benim gibi düşünenlerin 
evlâtlarını söylüyorum değerli arkadaşım. 

Açık söylüyorum size, benim 24 yaşında bir 
evlâdım var. iktisadî Ticarî ilimlere devam 
ediyor, tabanca kullanmasını bilmiyor. Ben 
onun yaşında iken daha üniversiteye gelme
den evvel kamplarda, Sarıkışla'da bunları öğ
rendim arkadaşlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Öğretiyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Orta - Do-
ğu'ya gönderelim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarıma hürmetim sonsuz. Onların fikir
lerine her zaman hürmet ederim, onları hür
metle selâmlarım. O da başka bir facia. 
Onu yapanları arıyorsanız iller idaresi Ka
nununu açın okuyun. O zaman gel bakalım 
deyip, sigaya çekin... Benim konuştuğum baş
ka mesele. Şimdi şurada müspet, olumlu bir ka-
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nun tasarısı gelmiş; memleketimizin kaderi 
memleketimizin mukadderatı, gelecek günleri
miz, çocuklarımızın yasaması, vatanın ayakta 
durması, selâmeti şu kanunda verilen yetkile
rin iyi kullanılmasına bağlı. Bunu söylüyorum. 

Arkadaşlar, bir de gittiğimiz yerlerde şunu 
duyuyorum ve gördüm; taşradan askerlik şu
beleri kaldırılıyor ve merkezlere doğru götü
rülüyor. 100 bin nüfusu olan bir kazada,, il
çede askerlik şubemiz kaldırılmış ve merkeze 
götürülmüş. Acaba bunların sebepleri nedir? 
Bunları da değerli Bakanımızdan ve Hükümet
ten öğrenmek istiyorum. 

Sayın bir arkadaşımızın söylediği gibi, de
delerimiz yıllarca, bu memlekete hizmet etmek 
için zamanında bedel vermiş ve çok kötü, ka
ranlık günlerimizde, İstiklal Harbinin sonla
rında bedel vardır, çokları gitmiş bunu ver
miştir. Acab bugün, öğretme, öğrenmek 
çok kolay olduğuna göre, o zaman 6 ayda öğ
reneceğimizi bugün 3 ayda öğrenebileceğimize 
göre, bedel davası hakkında sayın Hükümeti
miz ve Millî Savunma Bakanlığımız ne düşü
nüyor?. Artık 6 ayda, 1 yılda, 2 yılda bugün 
talim terbiye yoktur arkadaşlar. 3 ayda mo
dern silâhları çocuklarımız öğrenebilir ve on
ları cesaretle kullanabilir. 

Tekrar ediyorum sevgili arkadaşlarım; 
Mehmet Akif'in şiirinde yazıldığı gibi, biz, 
Gelibolu'da, Çanakkale'de şehit düşmüş insan
ların evlâtlarıyız. Babalarımızın, dedelerimi
zin, amcalarımızın, dayılarımızın kanları pa
hasına kazanılmış bu topraklarda yaşıyoruz. 
Şu kanunla bu memleketin, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin daha yükseklere çıkarılmasını arzu 
ediyoruz. Bu milletin yaşamasını, bu Devletin, 
bu Hükümetin var olmasını istiyoruz. Şu ka
nunun getirilmesinden dolayı Hükümetimize 
ve Millî Savunma Bakanlığımıza en derin te
şekkürlerimi sunuyorum. Bu kanunun da 
her zaman olduğu gibi, daha çok ciddî, daha 
çok disipline uygun bir şekilde kullanılaca
ğına inanıyorum arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer buyurunuz 
efendim. 

ıSayın Tunçkanat, esas itibariyle kanunu 
tasvibetiklerini, fakt bu kanun münasebetiyle 
şimdiye kadar çeşitli vesilerle söyledikleri baz, 

hususları bir kere daha beyan etmek ihtiyacını 
duyduklarını ifade ederek sözlerine başladı-

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
Sayın Senatörler; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
latlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlı
ğına gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkında kanun ta
sarısını görüşmek üzere toplanmış bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, maddeleri gözden 
geçirdim. Türk Silâhlı Kuvvetleri Milletimi
zin maddî manevî gücü, kalesidir. Moral ba
kımından, millî gelenek bakımından ayakta 
duran tek varlığımız, tek güvencimiz Türk Si
lâhlı Kuvvetleridir. Ancak; nüfusumuz kısa 
zamanda 36 milyonu bulmuştur. Büyük ölçüde 
bir kuvveti iaşe etmek, onların her türlü teç
hizatını, silâhını bugünkü modern çağa uygun 
bir şekilde temin etmek, mutlak surette malî 
gücümüze de bağlıdır. Her yıl onbinlerce 
Türk genci silâh altına girme çağma gelmek
tedir. Bunlar ne olacaktır?.. Her yıl, yığıla 
yığıla büyük bir yekûna baliğ olmuştur. Bu
nun için, Anayasamızın 60 ncı maddesinde de 
belirtildiği gibi askerlik hizmeti vatan hiz
meti olarak kabul edilmekte ve bu vatan 
hizmeti, yalnız silâh altındaki hizmet olarak 
kabul edilmemektedir. Askerlik çağı gelenler 
hiç vakit geçirilmeden, bilhassa teknik per
sonel, ilgili kurumlarda vazifelerine devam et
meli, nasılki, öğretmenlerin yapmış oldukları 
hizmetler askerlik hizmetinden sayılıyorsa, 
bunlar da bu hizmetlerde görevlendirilmeli ve 
askerlik hizmetinden sayılmalıdır. 

Meselâ, toprak reformu yapacağız. Ne ile 
yapacağız?.. Ezbere bir parselleme yapılamaz. 
Şu halde, daha Türkiyenin kadastrosu ancak 
25 yılda bu tempo ile ikmal edilebilecektir. 
Birçok teknik eleman, kadastrocular Kadast
ro G-enel Müdürlüğünün emrine hemen veril
melidir. Bunun gibi teknik personele, yani 
askerlikten biraz daha uzak ihtisası bulunan 
teknik personele mutlaka Devlet sektöründe 
vazife verilmeli ve bunlar askerliğin yapmış 
olarak kabul edilmelidir. 

Arkadaşlar, bu yığılma neye sebebolmak-
tadır?.. Birçok gençlerimiz üniversiteyi bitir-
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mistir; fakat Yedek Subay Okuluna gitmek 
için sıra beklemektedirler. Birçok gençlerimiz 
hayata atılmıştır, evlenme çağındadır fakat 
askerliğini yapmadığı için beklemektedir. Biz. 
bugün nüfusumuza göre, eğer silâh altına 
alacak olursak aşağı - yukarı 5 milyondan 
fazla mükellefi silâh altına almamız gerekir 
ki, bunu beslememize de imkân yoktur. Şu 
halde, memleketin malî gücüne de destek ol
ması bakımından, hiç vakit geçirmeden as
kerlik çağma gelen kimseleri silâh altına al
mamız ve onları Devletin diğer sektörlerinde • 
çalıştırmamız gerekmektedir. 

Bedele gelince : 
Bedel, çok faydalı bir netice verecektir 

arkadaşklar. Demin Sayın öztürkçine arka
daşımız hesabını da yapmıştır. Bedeli ver
mekle büsbütün askerlikten çekilmiş olmaya
caktır bu mükellef. Fakat, Devletin malî gü
cüne, ordumuza büyük ölçüde yardımcı ol
muş olacaktır. 

Şu halde özetliyorum; askerlik çağı gelen 
mükelleflerin bekletilmeden, bilhassa ihtisas-
larıyle ilgili sektörlerde çalıştırılması ve bu 
sürelerinin de askerlikten sayılması; 

ikincisi, bedelin kabul edilmesi. 
Bu, gittikçe çoğalan nüfusumuzun ve onun 

ihtiyacının karşılanması, bakımından mut
laka faydalı olacaktır kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın Üye?... 
Buyurun sayın Millî Savunma Bakanı Mehmet 
izmen. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 
İZMEN Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzda müzakere edilmek üzere bu
lunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yeni
lenmesi amacı ile Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara sâri yetki verilmesi hakkındaki 
kanunun tümü üzerindeki sayın hatiplerin 
konuşmalarını beraberce dinledik. 

Sayın hatip arkadaşlarıma, evvelâ hepsi
nin müştereken kanunu esas itibariyle tasvi-
betikleri, bu kanun hedef ve istikâmetinde 
savunma gücümüzün savunma politikamızın 
memleket ihtiyaçlarına uygun şekilde teşkilât
lanması, takviye edilmesi ve müessir hale ge-
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tirilmesi temennisinde bulundukları içim, müş
terek görüşleri böyle olduğu için, hepsine 
teşekkürlerimi sunmakla sözüme başlamak is
tiyorum. 

Konunun ehemmiyetine işaret ettiler. Ha
kikaten konu, son derec ehemmiyetli bir ko
nudur. 

Değerli hatiplerin konuşmalarına evvelâ 
genel olarak cevaplarımı arz edeceğim, sonra 
bazı arkadaşlarımızın temas ettikleri tek tek 
mesafeler var, onlara da kısaca cevaplarımı 
arz edeceğim. 

ilk önce Sayın Tunçkanat arkadaşımızın 
görüşleri üzerinde durmak istiyorum. 
lar ve konuşmalarının ağırlık noktasını teşkil 
eden, Silâhlı Kuvvetlerin bugünkü mevcudu
nun azaltılması, yani bugünkü mevcudu ile bu 
kanunla istenilen takviyenin yapılmasının müm
kün olup olmadığı hususunda tereddüt izhar et
tiler. 

Muhterem senatörler, yüksek malumları ol
duğu üzere, Anayasamızın 110 ncu maddesi 
savunma politikasının tertibinde, tayininde, sa
vunma gücümüzün memleket gerçeklerine uy
gun şekilde finanse edilmesinde Hükümetin 
Meclislere karşı sorumlu olduğu hükmünü taşı
maktadır. 

Yine, bu kanun maddesine göre; Genelkur
may Başkanı hazerde ve seferde Silâhlı Kuv
vetlerimizin komutanıdır ve Genelkurmay Baş
kanının yetkileri de kanunla tayin edilir. Bu ka
nun da, yine yüksek malumunuz olduğu veçhi
le, 1324 numara altında çıkarılmış, yürürlüğe 
konulmuştur. Genelkurmay Başkam bu kanun
la kendisine verilen yetkilerin kullanılmasında 
Bakanlar Kuruluna karşı, Başbakana karşı me
suldür. Şu halde, memleketin savunma ihtiyacı, 
savunma politikası ve kuvvet hedefleri, Anaya
samızın arz ettiğim şu hükümleri muvacehesin
de, yine Anayasa ile tadadedilen yetkili merci, 
mesul merci ve makamlarca tayin ve tespit edi
lecektir ve edilmektedir. 

Bu kanun hükmüne göre, Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından, kuvvet hedefleri de dâhil ol
mak üzere, kanunumuzun gerekçesinde ve ka
nunun Millet Meclisi ve Yüce Senatoya izafet
le kanunu tetkik eden komisyonlardaki müza
kereler neticesinde tanzim edilen raporlarda işa
ret edildiği üzere, bu, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
bugün içinde bulunduğumuz şartlar muvacehe-
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sinde yeniden teşkilâtlandırılması ve vazifesini 
hakkı ile görebilmesi için, modern silâh, araç 
ve gereçlerle teçhiz edilmesi bir program halin
de tespit edilmiş ve bu program mesul kade
melerin tetkikinden geçmiş ve nihayet, bizde 
usul olduğu üzere, Yüksek Askerî Şûradan da 
geçmiştir. Bu konuda, geçen aylarda sayın 
Meclislerimizin ilgili komisyon üyelerine bu ih
tiyacımız, bu kanunla hedef aldığımız konular 
üzerinde geniş şekilde bir brifing yapılarak me
sele anlatılmıştır. Brifing arzu edilirdi ki, bü
tün Meclis ve Senato üyelerine yapılabilsin; 
fakat yer imkânları ve vasıta imkânlarının sı
nırlılığı karşısında Meclisleri temsilen komisyon 
üyelerine bu brifing yapılmış ve bu brifingte 
mesele bütün etrafı ile bütün esprisi ile arz ve 
izah edilmiştir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bu brifingi 
hepimiz görmek istiyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN (Devamla) — Bu brifinge katılan birçok 
arkadaşlarımdan takdirkâr sözler dinledim. 
Kendilerine bu takdirkâr ifadelerinden dolayı 
Bakanlığım adına ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
adına bu vesile ile teşekkürlerimi arz ederim. 

Yalnız, Sayın Tunçkanat mazur görsünler, 
belki maksatları o değildi ama, «Genelkurmay 
Başkanlığınca zaman zaman bu kuvvet hedefle
ri, savunma ihtiyaçları ve savunma politikası; 
işte şuradan şu gelecek, buradan bu gelecek şek
linde birtakım donelere dayanılarak ifade edi
lir ve bununla mesele geçiştirilir» dediler. 

Sayın arkadaşımızın kastının bu olduğunu 
sanmıyorum. Bu kadar ciddî bir meselede şu 
veya bu şekildeki donelere istinat ederek mese
leyi oldu bittiye getirme gibi bir şey yoktur. 
Ben yanlış tespit etmedimse (Böyle bir intiba 
aldım.) Bu derecede ciddî bir meselenin şöyle 
geçiştirici donelere istinat ederek izah edildi
ği hususundaki görüşlerine sureti katiyede iş
tirak etmemekteyim. Meselenin her zaman lâyık 
olduğu ciddiyetle ortaya konduğu ve konmak
ta bulunduğu da yine Yüce Heyetin malumu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlektin sa
vunmasında kuvvet hedeflerinin tespiti, hepi
nizin bildiği gibi, birçok faktörlere tabidir. He
le memleketimiz için, diğer memleketlere nis
petle çok daha çeşitli faktörlere tabidir. Bu ba

sit bir reçete halinde; şu kadardır, bu kadardır 
şeklinde ifade edilemez. Nitekim, yıllardan beri 
)U mesele üzerinde durulduğu halde, bu mese
le hakkında öyle hemen kolay karar verip de, 
ıu şekilde olsun demenin de mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bu konular her yıl 
}ütçe görüşmeleri münasebetiyle de uzun boy
lu görüşülmekte ve ilgililer, mesuller tarafın
dan da cevapları verilmiş bulunmaktadır. 

Yüce Heyetinizi fazla yormamak için kısa 
kesmek istiyorum. Meselenin ehemmiyeti ve ne
zaketi cümlece malumdur. Arkadaşımız diyor-
larki; «Bunlar doğru olabilir ama, gerekçede 
yahut raporlarda bu hususlara ait tafsilât mev
cut değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu konunun husu
siyeti, özelliği, ve hassasiyeti bakımından gerek
çelere bütün bunların tafsilâtını geçirmek doğ
ru olmadığı gibi, böyle bir usul de mevcut de
ğildir. Bu meselenin kendine has hususiyeti 
dikkate alınarak, gerçeklerin hacmi ona göre 
tayin edilmektedir. 

Kaldı M, her yıl bütçe görüşmeleri müna
sebetiyle Yüce meclislerin üzerinde durdukları 
bir nokta vardır. Savunma bütçemiz daha zi
yade bir idame bütçesidir ve bütçemiz.n cari 
masraflar yekûnunun büyük bir nispet tutmak
tadır. Binaenaleyh, bu kadar önemli tahsis 
yapılan idame masraflarının kemâli ile yerine 
getirilebilmesi için, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
vazifesini yapacak şekilde modern araç, ve 
silâhlarla teçhiz edilmesi ve müessiriyetinin 
artırılması daima temenni edilmiştir. İşte hu
zurunuzdaki bu kanun yıllardan beri ileri 
sürülen bu temenninin zannediyorum ki mek
tup bir ifadesidir. Bu temenniyi yerine ge
tirmek maksadıyle hazırlanmıştır. 

Ayrıca, bu ayın başlarında güvenoyu alan 
Hükümet Programında da savunma hizmetle
rimiz üç kısımda mütalâa edilmiştir: 

Bir; Silâhlı Kuvvetlerimiz yurt savunması 
vazifesini yerine getirmek için her zaman kuv
vetli halde bulundurulacaktır. Bu, esas hedef
tir edinlmiştir. 

İkincisi, Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden 
teşkilâtlandırılması, modern silâh ve araçlarla 
teçhiz edilmesi hususunda, burada şimdi mü
zakere ettiğimiz kanunda duyulan ihtiyaç, 
Hükümet programımda ifade edilmiş ve bu 
şekilde programa alınmıştır. 
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Yine, Hükümet Programında savunma po
litikası ile ilgili bahsinde, memlekette savun
ma sanayininin kurulması için gerekli tedbirle
rin alınacağı ifade ödilmdş ve bu suretle özetle
diğim Hükümet Programı da güven oyu almak 
suretiyle Yüce Meclislerin tasvibine mazhar 
olmuştur. 

işte huzurunuzdaki kanun, bu hedefleri, bu 
gayeleri esas tutan ve Anayasa, Hükümet Prog
ramı ve Yüce Meclislerin her zaman dile ge
tirdikleri temenniler istikâmetinde hazırlan
mış bir kanundur. 

Kanun, esprisi itibariyle iki kısımda müta
lâa edilmelidir. Birincisi, duyulan ihtiyaç, ikin
cisi, bunun finansmanı., 

Duyulan ihtiyaç, esas memleketin savun
ma ihtiyacı olarak, memleketimizin içinde bu
lunduğu jeopolitik şartlardır. 

Yine, içinde bulunduğumuz bölgede son za
manlarda husule gelen denge değişiklikleri, si
lâh sanayiinde, silâhlanma mevzuunda tekno
lojinin çok suretle gelişmiş bulunması ve kom
şularımızın bu teknolojinin ortaya koyduğu 
silâh ve araçlarla silâhlanmış bulunması ve ni
hayet Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilât
lanması maksatlarım karşılamak için hasır
lanmış bir kanundur. 

Bu suretle tespit edilen ihtiyaç, demin arz 
ettiğim kademelerden geçerek, nihaî şeklini 
almış, yetkili mercilerin tasvibiyle meydana 
gelmiştir. 

Bu şekildeki ihtiyacın finansmanı mevzuun
da Yüce Meclislerden 16 milyar Türk Lirası tu
tarında bir finansman kaynağı istiyoruz. Bu 
16 milyarlık finansman kaynağı, belki biran
da verilse o derecede yerindedir, çünkü ihti
yaç, demin arz ettiğimi şekilde, âcil ve biran 
evvel giderilmesi lâzungelen safhalardadır. An
cak, bunu 10 yıllık bir devre içinde karşılamak 
hususundaki Hükümet teklifi, de memleketin 
ekonomik takati ve malî imkânlarının, arz et
tiği hususlar gözıönünde tutularak bu zaman 
zarfında hu ihtiyacın finanse edilmesi mak-
sadıyle yapılmıştır. 

Bu hususta mevcut kanunlar kâfi olmadı
ğı için, bu yetkiyi istemekteyiz. Bugün Artır
ma Eksiltme Kanunu, Muhaselbei Umumiye Ka
nununda bildiğiniz hükümler vardır. Bu hü
kümler, bu kanunla istediğimiz yetkileri ihti
va etmemektedir. 

Yine Sayın Tunçkanat'ın beyanları arasın
la şöyle bir ifade tespit etmiş bulunuyorum: 
«Bugün alınacak silâhlar belki 10 yıl evvelki 
tekniğe göre yapılmış silâhlardır, halbuki 
bulgun daha da ileriye doğru gelişmeler olmuş
tur.» dediler. 

Sayın senatörler, bu kanunla istenilen yet
kiyi verdiğiniz takdirde, lüzumlu silâh ve araç
lar en son tekniğin ortaya koyduğu silâh ve 
araçlar olarak alınacaktır. Derhal bu ihtiyacı
mızın giderilmesi cihetine gidilecektir. Kanu
nun gerekçesinde de ifade edildiği gibi, müm
kün olduğu kadar mevcut yerli milî savunma 
sanayiini geliştirmek, lazımsa mevcutlarına 
yerinlerini eklemek suretiyle ihtiyacımızın yer
li millî sanayiden tedarik etmek cihetine gidi
lecek ve âcil olanlar, ihtisas konusu olan silâh 
ve araçlar dışardan temin edilecektir. Bu si
lâh ve a.Tiaşların, kanunun verdiği yetkiyi al
dığımız takdirde; hazırlıklar da şimdiden ya
pılmış bulunmaktadır, derhal tedarik edilmesi 
cihetine gidilecektir. Ancak bedelleri 10 yıllık 
bir süre içinde, her yıl bütçeye konulacak 1 
milyar 600 milyonluk ödemeklerle ödenecek
tir. 

Şunu söylemek istiyorum ki, Sayın Tunç
kanat'ın ileri sürdüğü endişeler varit değil
dir ve bu kanunun hedefi kendilerinin de arzu 
ettikleri istikamettedir, yani bütün mülâhaza
larını içine alan bir kanun olarak getirilmiş
tir. 

Yine ifadeleri arasında, «Gerek bu kanunla 
istenen miktarlar, gerek bütçelerimizin ihtiva 
ettiği savunma ödenekleri yekûnu da dikkate 
alınsa, bu mevcut muhafaza edildiği takdirde 
Silâhlı Kuvvetlerimizin arzu edilen şekilde teç
hizi ve müessir hale getirilmesi bir hayaldir» de
diler. 

Muhterem arkadaşlar, hiç hayale sığmayan, 
hiç hayale pay bırakmayan bir konu olması iti
bariyle, savunma politikasının silâh, araç ve 
gereçlerin tedarikinin bir hayale istinat ettiri
lecek konu olmadığını kendileri de bilirler. Bu 
hususu böylece ifade etmek istiyorum. En ciddî 
bir şeyi hayal üzerine kurmak mümkün değil
dir ve böyle bir şey de sureti katiyede bahis-
mevzu değildir. Memleketin gerçek ihtiyacı ve 
bu ihtiyacın giderilmesi için memleketin taka
ti dikkate alınarak bu kanun sevkedilmiştir. 
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Öztürkçine arkadaşımız, savunma ihtiyaçla
rımızın finanse edilmesi mevzuunda birtakım 
kaynoMarm tedarikinden bahsettiler. Savun
ma ihtiyaçlarımızın devamlı şekilde artarak 
takviye edilmesi, kuvvetlendirilmesi elbette he
pimizin arzusudur. Yalnız daha ziyade görüş
lerini bedel mevzuuna istinat ettirdiler. Yani 
askerlik hizmetlerinin ibedelle karşılanması mev
zuuna temas ettiler. Bu mevzu, biliyorsunuz 
birkaç seneden beri ortaya atılan bir mev
zudur. Çeşitli mahfillerde üzerinde biçok mü
nakaşalar cereyan eden bir mevzudur. Bu, va
tan hizmetinin bedelle karşılanması mevzuu 
üzerinde umumî bir görüş henüz mevcut de
ğildir. Bu mesele bir münakaşa konusudur. Kal-
dıki, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan fon
ların, tahsisatın bütçelerimizin her yıl artan 
imkânları ile karşılanması hususundaki geliş
meler tatmin edicidir. Böyle, bedel yoluyle 
temin edilen bir meblâğın belki bir faydası 
olur, ama bu esaslı surette dikkate alınacak 
bir memba olarak da mütalâa edilmemelidir. 

özmen arkadaşımız da yine kanun üzerinde
ki mütalâasını müspet olarak beyan ettiler. Te
şekkür etmiştim. 

«Bu kanunla alınacak yetki acaba ciddî ola
rak kullanılacak mı?» diye buyurdular. Şimdi
ye kadarki savunma hizmetleri için alınan yet
kilerin hiç birisinin gayriciddî olarak kulla
nıldığına dair bir tenkitle karşılaşmadığımız 
için, bunu da herhalde arkadaşımız, ciddî ola
rak kullanılacaktır manasında ifade etmiş ol
salar gerekir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Tabiî.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN (Devamla) — Hiç şüphe yok ki, her yet
kinin Hükümet tarafından ve mesul bakanlar 
tarafından, mesul idare kademelerindeki in
sanlar tarafından ciddî şekilde kullanılacağı mu
hakkaktır. Zaten her türlü hareket ve tasar
ruflarımız Yüce Meclislerin tenkit ve muraka
besi altındadır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben de öyle 
söyledim, her zamanki ciddiyetle dedim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEH
MET İZMEN (Devamla) — 

Himdi özer arkadaşımız kanunu tasvip bu
yurdular, kendilerine teşekkür ederim. 

Ayrıca, Anayasanın 60 ncı maddesi üzerinde 
de durdular. Anayasanın 60 ncı maddesi tadil 

edilmiştir. Söyledikleri şekilde, vatan hizme
tinin bir kısmı Silâhlı Kuvvetlerde, bir kısmı 
da diğer âmme hizmetlerinde yapılabilir ve bu 
husus da kanunla tespit edilir, hükmünü ihtiva 
etmektedir. Bu hususta kanun hazırlanmıştır 
ve üzerindeki çalışmalar bitmek üzeredir. 

Muhterem senatörler, kanunun tümü üzerin
deki görüşmelere ve münferit konulara bu su
retle cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. Kanun, 
muhtelif hatipler tarafından da ifade edildiği 
gibi, önemli bir kanundur. Bu kanunun uy
gulanması için birçok hazırlıklar yapılmış ve 
yapılmaktadır, birçok projeler de son şeklini 
almak üzeredir. Bu kanun tasvibedildiği tak
dirde, bu kanun istikametinde, hülâseten arz 
ve beyan ettiğim şekilde savunma politikamız 
tayin edilecek Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden 
teşkilâtlanması yapılacak ve bugünün ihtiyaçla
rına uygun bir şekilde modern araç ve gereçler
le teçhiz edilecek ve memleketin her yönden 
maruz bulunduğu tehlikelere karşı bütün gü
cü ile en müessir bir şekilde karşı koymak im 
kânına Silâhlı Kuvvetlerimiz sahibolacaktır. 

Kanunun tasvibedilmesi hususunda alâkanı
zı rica eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, 

Sayın Millî Savunma Bakanı, benim konuş
malarıma vermiş olduğu cevaptan anladım ki, 
ben bazı hususları ya yanlış ifade etmişim veya
hut da yanlış anlaşılmış. Bu hususları tavzih 
etmek üzere huzurunuza tekrar gelmiş bulunu
yorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, memleketin 
millî savunma politikasında Parlamentoya karşı 
Bakanlar Kurulu sorumludur. Bakanlar Kuru
lu da bir direktif hazırlar, Genelkurmay Baş
kanlığına verir. Anayasaya göre Bakanlar Ku
rulunun ve Genelkurmay Başkanının görevleri 
bir kanunla tanzim edilmiştir. Anayasada da 
bazı hususlar vardır. Bunların ışığı altında 
kanun çıkmış, Millî Savunma Bakanlığı ile Ge
nelkurmay Başkanının görevleri birbirinden ay
rılmış, daha açık ve kesin bir şekilde bölünmüş
tür. Fakat asıl sorumluluk Bakanlar Kurulun
dadır ve Bakanlar Kurulu da Parlamentoya kar
şı sorumludur. Yalnız, Bakanlar Kurulu bir 



C. Senatosu B : 70 27 . 6 . 1972 O : 1 

direktif hazırlar, direktifte; memleketin im
kân ve kabiliyetleri şudur, tehditler budur, du
rum budur ve benim de dış politikam, savunma 
politikam şudur der ve buna göre Genelkurmay 
Başkanına bir direktif verir. Bu direktifin ışı
ğı altında Genelkurmay Başkanlığı program ve 
planını buna göre geliştirir. Böyle bir direktifin 
verilip verilmediğini biz çok daha evvel Demi
rci Hükümetinin Millî Savunma Bakanı Sayın 
Topaloğlu'ndan sormuştuk, «Verildi.» demişti. 
Şimdi onun üzerine iki Hükümet geçti ve bu 
üçüncü Hükümet oluyor, bu politikada herhan
gi bir değişiklik oldu ise, bir direktif ile bu ye
niden Genelkurmay Başkanlığına intikal ettiril
miş midir, ettirilmemiş midir, biz bunu bilmiyo
ruz. 

Ben konuşmam esnasında dedim ki, Genel
kurmay Başkanlığındaki brifinge gidersiniz, 
o, sadece Rusların kara kuvvetlerini hedef al
mak suretiyle hareket eder. Yani, brifingde bu 
görüş ve noktaî nazarla hareket ederler. Hal

buki, bugün bütün dünyada hava kuvvetleri 
birinci plana geçmiştir, harbin ilk müessir unsu
ru onlardır. Ama, bizim Genelkurmay Başkan
lığında bu tür bir düşünce ve bu değişiklik 
henüz yer almamıştır. Bunu biz yakından mü-
şahade ediyoruz. Hâlâ Birinci Dünya Harbi gö
rüşüne uygun olarak kara tümenleri ile onla
rın adetleri ile sayıları ile güçlerini, dengelerini 
kurarak bu yolda hareket etmektedirler. Deniz 
kuvvetlerimiz eskimiştir; Savaşabilecek gemi
lerimizin en genci 15 - 20 yaşındadır. Belki 
25 - 30 yaşında olanları da vardır; eski ge
milerdir. Türkiye yalnız bir kara ülkesi değil 
ki, Türkiye aynı zamanda bir deniz ülkesidir 
ve denizyollarının bir savaş anında açık bu
lundurulması lâzımdır. Bunu da kuvvetli bir 
donanma ile yapacaktır. Ama, bunu Yunan do
nanması ile mukayese ettiğimiz takdirde, bizim 
donanmamızın daha zayıf olduğunu görürüz. 

Şimdi, ben bu fikri, yani dünyada askerî 
konseptler değişmiştir, denge değişmiştir, fikir
ler değişmiştir, savaş doktrinleri değişmiştir 
derken, bizim bu değişiklikten ne derecede 
etkilendiğimizi ortaya koymak istedim ve bizim 
maalesef bu değişikliklerden yeteri kadar etki
lenmemiş olduğumuzu açıklamak istedim. O ba
kımdan Sayın Bakandan özür dilerim, her hal
de bu yanlış anlaşılmış; yani «Savuşturulur» 
şeklinde ben bir ifade kullanmadım. Sadece, bu 
değişen dünya görüşleri, savaş doktrinleri, kon-
septleri içerisinde maalesef bizim Genelkurmay 
Başkanlığımızda bu değişiklikler zamana uy
gun şekilde olmamıştır, şeklinde ifade etmek 
istedim. 

Yine Sayın Bakan dokundular; bir de ben, 
«Eğer Türk Silhlı Kuvvetlerimizin mevcudu 
bu şekilde kaldığı müddetçe yıllık bütçelerden 
tahsis edilen paralarla Silâhlı Kuvvetlerimizin 
arzu edilen şekilde savaş gücüne sahibolması bir 
hayaldir» dedim. Evet, bu gerçektir arkadaşlar. 
Bu matematik ifadedir; örnek de verdim. Halep 
orada ise, arşın burada. 

Netice itibariyle, bir gizli oturum yapılırsa, 
bunlar tartışılır, enine boyuna bunların mate-
matikman da bu para ile on sene içerisinde bu
mun mümkün olamayacağını ispatlamak gayet 
kolaydır. Bu da hayal değil, bir gerçektir. Be
nim söylediğim de budur. Yalnız, arzu edilen 
seviyeye, yani NATO'nun öngördüğü hedeflere, 

Sonra, kanunun gerekçesi o kadar kıt ki, hiç
bir şey anlaşılmıyor. Gerçi, parlamenterlere 
Genelkurmay Başkanlığında bir brifing yapıl
mıştır, ben o birif ingde neler konuşulduğunu bi
liyorum, hazır bulunanlardan onu öğrendim. 
Ama, ne gerekçede, ne de orada, bugünkü de
ğişen dünya konsepsiyonları ve ne tür bir teş
kilâtlanmaya gidileceği hakkında hiçbir bilgi 
yok. Kanun tasarısında da böyle bir şey yok. 
Evet, birçok büyük lâflar ediliyor, içersinde yu
varlak lâflar var. Ama, bunlar bir gizli otu
rumda açılanabilir. Burada bu şekilde tatmin 
edici değildir. Bunları bugün NATO bilmekte
dir. Yani, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kuvvet 
hedeflerini, nasıl bir teşkilâtlanmaya gidilece
ğini elbetteki onlar biliyorlar. Çünkü, oraya 
bilgi verilecektir. Amerikalılar biliyor, Yunan
lılar biliyor, bizim bilmemizde ne gibi bir mah
zur var? Eğer bizim bilmemizde bir mahzur 
varsa, lütfen Sayın Bakan bir gizli oturum 
istesin ve bizi yeteri kadar tenvir etsinler. Bu
rada güzel lâflar var, evet; «Dünya dengesin
deki değişiklik, Orta - Doğudaki durum...» Evet, 
Türkiye tehdidedilmektedir, sıkışık durumdadır, 
dış yardımlar kesilmiştir, kendi paramızla bir
takım imkânlarımızı kullanıp, bu eksiklikleri 
tamamlamamız lâzım. Kabul ediyoruz ama ne 
yapmak istiyorlar, görüşleri nedir? 
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eğitim ve savaşa hazırlık seviyesine ulaşabil-
mize için, tahmin ediyorum 1968 -1969 yılında; 
Millî Savunma Bakanlığının kendi hazırladığı 
raporlarda vardır, 36 milyar Türk Lirası iste
mişlerdir. Silâhlarımızı yenilemek ve sadece 
NATO'nun asgarî savaş seviyesine ulaştırabil
mek için, yani istediği, arzu ettiği seviyeye 
değil, asgarî kabul edilebilir NATO'nun öngör
düğü seviyeye çıkarmak için, Millî Savunma Ba
kanlığının kendi hazırlamış olduğu ve Parla
mentoya sunduğu raporlar arasında bu bilgi
ler de mevcuttur. O zamanki Genelkurmay Baş
kanı zamanında idi. Aşağı - yukarı rakamların 
doğru olduğunu tahmin ettiğim ve 36 milyar lira 
olduğunu sandığım bu miktarın muayyen bir 
sene içerisinde verilmesini istiyorlardı. 

Bu bakımdan, benim söylediklerim, yani 
«Hayal» dediğim kısım gerçektir; hakikaten 
zordur. Bir uçağın fiyatını verdim, son zaman
larda Almanlardan yardım karşılığı alman bir 
nakliye uçağının fiyatı 12 yahut 14 milyon Al
man Markıdır. Tahmin ediyorum, Amerika'dan 
satmalınacak uçaklardan Phantomların bir 
tanesi en azından 5 milyon dolardan aşağıya 
değildir. 

O bakımdan, hesap, kitap meselesidir. Bunlar 
karşılaştırıldığı takdirde çıkabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Tümü üzerinde?. Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

iki kelime ile bazı hususlara cevap vermek 
ihtiyacını duydum. 

Evvelâ, huzurunuzdaki bu kanun, bir hiz
met kanunu değildir, bir yetki kanunudur. Biz 
bu kanun ile gelecek yıllara sâri yetki istiyoruz. 
Bu kanun ile istediğimiz yetki verildiği takdir
de, her yıl Bütçeye konulacak 1 milyar 600 mil
yonluk ödenekle hizmetler yapılacaktır. Bu 
hizmetlerin yapılması münasebetiyle Sayın 
Tunçkanat'm ileri sürdüğü hususlara ait bilgi 
her zaman, her yıl bütçesi müzakere edildiği sı
rada uzun uzun görüşülebilir. 

Gerekçenin ifade edildiği şekilde tutulması, 
konunun nezaketi ve hassasiyeti dolayısıyledir. 
Yoksa, bilgi vermekten kaçınma halini ifade 
eden bir vesika değildir. 

I Savunma politikamız, kendilerinin de bu
yurdukları gibi, Millî Güvenlik Kurulu karar
ları ve bu kararlardan sonra meydana gelen 
Hükümet direktifinin Genelkurmaya intikali 
ile tepit edilir Genelkurmay, kanunun kendisi
ne verdiği yetki ve kanunun kendisine tanı
dığı sorumluluğu gözönünde tutarak bunu tes
pit eder ve bu suretle Anayasanın 110 ncu mad
desinde ifade edilen Hükümet politikası şeklin-
de ortaya çıkar. 

Kanunun tatbikatına ait endişeleri varit de
ğildir. Demin de arz ettiğim gibi, her yıl bu
nun hesabı gerek tahsisat talebi sırasında, ge
rek hizmetlerin ifası ile ilgili sorular münase
beti ile her zaman verilecektir. Bu hususda hiç 
endişeleri olmasın. Kanun, ifade ettikleri ihti
yacın kemali ile yerine getirilmesi maksadına 
matuftur., 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 

verilmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye

niden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçleri
nin modern teknik gelişmelere uygun şekilde 
yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 
16 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartla
ra göre Bakanlar Kurulu karan ile % 15 nis
petinde artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

Buyurunuz Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu 1 nci madde vesilesi ile, ki söyleyecek

lerim onun şümulü içerisinde, ben de fikirleri
mi Heyeti Umumiyeye arz etmek istiyorum. 

Bu verilecek paranın kullanılmasında şüp
hesiz bir program, bir pnoje, bir plan, bir esas 
takiıbedilecektir, edilmesi de lâzımgelir. Fakat 
görüyoruz ki, tasanda buna ait sarih hüküm 

I yoktur. Sayın Bakanı dinlerken benim de aklı-
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ma geldi, konunun nezaketi biraz da buna im
kân vermiyor, anıklanamıyor. Nereye ne kadar 
para verilecek, ne şekilde verilecek, nasıl ve
rilecek, niçin verilecek şeklindeki meseleyi, 
«kanunun nezaketi» sözleriyle geçiştirdi. 

Hakikaten konunun bir nezaketi var. Fa
kat, bazı hatipleri dinlerken, bu askerî mev
zularda insanın, «'Biz bilmiyoruz, ama düş
man bizi bizden iyi biliyor» diyesi geliyor. Bu
rada, bu işten anlayan arkadaşlarım geliyor
lar, filân memleketin askerî gücünün şu veya bu 
unsurunu en küçük detayına kadar rakam ra
kam veriyorlar. Mecmualar da yazıyor bunu. 
Bizim Türkiye'nin askerî gücünün hangi sa
hada ne olduğunu ben bilmiyorum diye, bilme
si lâzımgelenler bilmiyor mu? Düşmanlar bilmi
yor mu? Bile bile bu harpler yapılıyor, bu mü
cadelelere giriliyor. O halde neyi kimden, ne
den sâklıyacağız? Alacağımız tayyare 30 tane 
mi olacak, 50 tane mi olacak? Bunun saklana
cak neresi var, muhterem arkadaşlar? Han
gi cins tayyare alacağız? Yazılır, pekâlâ. Ya
ni bunda saklanacak bir şey mi var? Gücü
müz neye yetiyorsa, nasıl bir deniz veya hava 
filosu kuracaksak yasılır. Yeniden tümen
ler mi ilâve edilecek? Niye yazılmaz? Yazılır. 
Zırhlı tümen mi konacak, yazılır. Şu kadar si
lâh isteniyor denilir, yazılır. Müzakeresi ya
pılan bütçelerde her faslın nelerden ibaret ol
duğu, nereye ne kadar para vetrileceği ayrı 
ayrı yegân yegân yazılı değil mi? Saklı mı, giz
li mi?.. Yeni bir makinalı tüfek mi bölüğe ve
rilecek, yeni bir cins makinalı tüfek mi gele
cek, yazılsın, makinalı tüfekle teçhiz edilecek 

densin . Yeni sistem top mu getirecek, o tayya
reler eskidi de yeni tipleri mi gelecek yazılsın, 
Hatta, son zamanlarda vakıflar biraz da moda ha
line geldi; Hava Vakfı, Deniz Vakfı kuruldu. Gü
zel teşebbüsler. Peki, bu vakıflarla berıaber, bun
ların kendiliğinden toplamış oldukları para
larla, yaptıkları planlarla, projelerle bu da he-
mahenk olacak mı, birleştirilecek mi? Meselâ, 
öteden beri Hava Kuvvetleri Kumandanı Tür
kiye'de tayyare yapmanın lüzumundan, fayda 
ve zaruretinden bahseder ve Türk efkarı umu
miyeti de buna hazırlanıyor. Ama, zaman için
de olacak, diyor. Meselâ, bu projede, bu prog
ramda bu da var mıdır? Bunu burada Parla
mento üyesi olarak görmek isterdik. 

Muhterem arkadaşlar, kimi, neyi kimden sak
lıyoruz?.. Sonra, şayet bunun gizlenecek tara
fı varsa (Bizden değil tabiî de, bütün dünya 
efkârından) hiç olmazsa kamufle edilerek de 
yazılabilirdi. Askerî Şûranın vereceği bir karar 
ile bu planların tasdik edilmesi için Hüküme
tin kontrolundan ve Millî Güvenlik Kurulun
dan geçer ve «Tasvibinden sonra bu paralar 
sarf edilir» denilirdi. O da yok. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu para, bizim 
Bütçe Kanunumuzda, her sene orduya ait büt
çenin her faslı nasıl tek tek gösteriliyorsa, bu 
da oralarda, her biri için ne kadar ihtiyaç var
sa, oralara zam edilmek sureti ile oralarda gös
terilirdi ve buradan da pek âlâ geçerdi. Biz de; 
şu kîisma bu kadar, bu kısma bu kadar, bu se
ne bu kadar, gelecek sene şu kadar, 10 sene zar
fındada şu hedefe varmak üzere şu kadar ye
kûn tutar diyebilirdik. Bu yine orada da zikre
dilebilirdi. O da yok. 

Bana kalırsa, burada bütçe kanun tekniği
ne de aykırılık var. 

Muhterem arkadaşlar, bu espri içinde yarm 
ordunun gelip de, «Tuttuğumuz hesap olmadı, 
16 milyarı yanlış istemişiz, 30 milyar istiyoruz» 
dememesi mümkün mü? Der; niye demesin?.. 
Allah göstermesin memleket öyle bir felâkete 
gidecek olduktan sonra, bizde 16 milyar değil, 
36 milyarı da veririz; o da bir şey değil. Zaten 
varlığımızı, memleketin istikbalini teminat al
tına almak için böyle bir zaruret varsa, Parla
mentodan saklanacak bir şey mi var? Parlamen
to bu fedakârlığı, bu vatanperverliği elbette M 
gösterecektir, zaten vazifesidir. Göstermeyip de 
ne yapacaktır? Yardımcı olacak; ama bilerek, 
muayyen bir hedefe birlikte gitmek şartıyle; 
bir meçhule değil. 

Sonra, burada bir fabrika yapılması mevzu
unda da bir izahat yok. Benim gönlüm isterdi 
ki, şu tasanda bu fabrikanın yapılması zikre
dilsin. Demiyor. Betahsis baktım, dikkatle oku
dum. Yani, şu veya bu silâhın Türkiye'de ima
linin zarureti bahis mevzuu ise., ordumuz buna 
karar vermeliydi ve burada zikri geçmeliydi. 
Bununla filân numaralı tankı Türkiye'de imal 
edeceğiz, demeliydi. Çünkü, bunun ordunun yan 
sanayiine de tesir ettiği malûmunuz. Bir vapur 
yapmanın yan sanayie tesir ettiği bildiğimiz bir 
gerçek. Ama küçükten başlayarak hangi tüfek-
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ten, hangi tabancadan, hangi otomatik taban
cadan nasıl, nereye, hangi hedefe gidilecekse, 
burada zikredilmeliydi. Hiç olmazsa, şu imal 
edilecektir, bunun imali için fabrikalar kurula
caktır, bu maksatla bu yatırıma gidilmektedir, 
denmeliydi, bu da yok. 

O halde, bir istihsale matuf değil, bir istih
lâk manası taşıyor. Yani, yine silâhı dışardan 
alacaksınız, silâhı istimal edeceksiniz, demode 
olacak veya çalışmaz hale gelecek, böylece is
tihlâk yerini bulmuş olacak, para da gidecek... 
E, gönül isterdi ki, bu büyük yatırıma doğru 
giderken, bu silâhların Türkiye'de imaline ma
tuf bir davranışa girilsin. Madem bu kadar büt
çe dışında 16 milyar liralık, hattâ bir bakıma 
18 milyar liralık bir para istenirken, orduyu âti 
için takviye etme bakımından, düşmanlara harp 
sırasında veya diğer zamanlarda muhtacolma-
mak için, bizatihi kendi ordumuzu kendimiz 
teçhiz etmek için, bunda zaruret vardı, işte bu 
bir fırsattı, işte bu bir imkândı. Parlamento 
üyesi de reyini verirken; ordu artık şu silâhı 
yapmaya karar vermiştir, Türkiye'de bunun ya
pılması imkân dahilindedir, raporlar alınmıştır, 
bu silâhı bundan sonra düşmandan alacak de
ğil, Türkiye'de biz yerli malı olarak imal edece
ğiz, diyebilmeliydik. Bu imkânı, bu fırsatı bu 
kanunla muhterem Hükümetimiz bize bahset
meliydi. Biz de buna daha memnun olarak rey 
vermeliydik ve böyle bir hedefe de gitmeliydi. 
Her halde bunda zaruret de var. Neden, derse
niz muhterem arkadaşlar; büyük rütbeden kü
çük rütbeye kadar ordu mensuplarının da, «Tür
kiye'de artık silâhın yapılması, imal edilmesi 
zamanı gelmiştir, dışardan almanın büyük sa
kıncaları vardır.» sözleri gazetelere, radyolara 
intikal etmiş ve bütün Türk efkârı umumiyesi, 
dünya efkârı unıumiyesinin de malûmu olmuş 
keyfiyettir. 

Sırası gelmişken bir konudaki fikrimi arz 
edeyim muhterem arkadaşlar. Bunu söylemeye 
mecburum. Bir vicdan borcu olarak içimde ta
şıyorum, birkaç kere de söyledim. Ben de. fu
kara Türk Milletinin, elbette iki, ordusuna say
gı duyduğunu ve ona elinden gelen büyük feda
kârlığı seve seve yaptığına kaniim. Bu, güzel 
bir gelenek ve asırlardan beri böyle devam edi
yor. Hattâ «Ordu - Millet» şeklinde de tabirler 
kullanılıyor. Bugün artık «Ordu - Millet» tabiri 
de kalmamıştır. Çünkü herkesin kendine göre 

bir işi var. «Ordu - Millet» artık asırlarca ev
vele ait bir keyfiyet, ama askeri, askerliği sev
diğimiz manasına kullanılıyor galiba ve o ba
kımdan da söyleniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, şunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz; bu fukara millet 500 bin 
kişiyi besleyemez, ordu olarak yt satamaz. Ben 
buna kaniim. Ne olur; yaşatma/ mı, yaşatır, 
beslemez mi, besler; am? bugünkü gibi. Kendi
leri gelip söylüyorlar, ağızlarından işitiyoruz 
muhterem arkadaşlar. Benim askerime bir yıl
da tahsis edilen 2 000 - 3 000 lira, bir Yunan 
askerine tahsil edilen 6 000 lira, bir Bulgar 
askerine tahoii edilen senece 8 000 lira, Ra
kamları tam olduğu gibi söylemiyorum, ama on
lar bizim rakamlarımızın birkaç kat üstünde. 
Hele ingilizle.le, Amerikalılarla mukayese eder
seniz arada daha çok farklar var. 

Niçin bu böyle, bu rakamlar bir şey ifade et
mez mi muhterem arkadaşlar? Gerçeği söyle
meye mecburuz. Benim azıcık paramla besle
nen askerimin vurucu kuvveti, silâhı, teçhizatı 
şunu, bunu başkadır; büyük parayla beslenen 
ordunun vurucu kuvveti başkadır. Allah göster
mesin bu memleketin ufku karardığında ben yüz-
binlerce askerimi hududa sevk edeceğim, düş
man da sevk edecek. Onun vurucu; kuvveti be
nimkinden fazlaysa, benini rakamımın büyük 
olması bir şey ifade edecek mi? Kimi, niçin, ne
den saklıyoruz? Artık bu zihniyet yerîeşmeii; 
yani askerin vurucu kuvvetinin gittikçe çoğal
tılması, arttırılması için, gücümüzün yettiği ka
dar para vermemizde bir zaruret varsa bunu 
vermeliyiz; fakat gücümüzün yettiği nipette 
bu parayı Türk bütçesinden vjrdikten sonra, 
hakikaten vurucu kuvveti emsal ordularından 
daha üstün şekle çıkacak bir askerî donatıma, 
bir askerî güce sahibolması da bu milletin hak
kıdır ve bizder isteğidir. Niçin saklıyoruz; 500 
bin insanı beslemek, gereği gibi teçhiz etmek im
kânlarına hak katen millet olarak sahip deği
liz. Çünkü, Jirtisadî, malî potansiyelimiz o öl
çüde bu memlekette artmadıkça, yükselmedik
çe, benim millî sanayiim, millî ekonomim o po
tansiyel içinde o kadar büyük inkişaf kay
detmedikçe, ordu adedinin rakam olarak yuka
rıya çıkması bir şey ifade etmez arkadaşlar. 
Rakam olarak yukarıya çıkarız; fakat vurucu 
kuvvet olarak ezici kuvvet olarak, düşmana 

— 814 — 
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mukabil kuvvet olarak umduğumuz büyük te
rakkiyi elde edemeyiş. Bu birbirimizi kandıracak 
mevzu değil. Birbirimizi ikna edeceğimiz bir 
konudur ve bugünden bunun yolunu arayıp, bu
lup buna gitmemiz lâzım gelmektedir. 

Bu vesileyle Sayın Bakanımızın ağzından şu
nu öğrenmek isterdim. Bundan evvelki Nihat 
Erim hükümetleri bir harekete geçmişti, bakı
yorum Sayın Melen Hükümetinde bu mevzuda 
bir hareket yok. O da şu : Fazla gelen aske
rin nereye aktarılacağı mevzuu. Bedeli nakdî 
dedik, reddettiler, onu geri buluyorlar. Ben yi
ne aynı fikrimde ısrar ediyorum, bedeli nakdî
de zaruret vardır, bu bir askerlik vergisidir, 
bu zenginlerden alınacak bir vergidir, sosyal ada
letin ta kendisidir, fukara asker orduda teç
hiz etmek, orduda yedirip içirmek, ona kışla 
yaptırmak, silâhını temin etmek renginden ala
cağımız parayla mümkün olacaktır, millî büt
çeye bir katkıdır bunda fayda vardır, utanıla
cak bir taraf da yoktur. 

Bu fazla askerin nereye aktarılacağı yolun
da zannediyorum ki, bugünkü Sayın Ferid Me
len Hükümetinde bir hareket yok, onun için Sa
yın Bakan bu mevzuda bir şey söylemedi. Bu
nu, şunun için arz ediyorum; 500 bin askeri, ki 
her sene de artıyor, beslemenin zarureti karşı
sında kalan Türkiye'nin zayıf bütçelerinin yü
künün bu manada azaltılması için, bu i azla as
kerin hangi iktisadî yönde, askere alınmayanla
rın memlekete faydalı olacak şekilde bir başka 
işte istihdamı mevzuunda anlaşılan Hükümette 
bir fikir ve karar yok. Yıllardar. beri yapaca
ğız, edeceğiz diyorlar, bir arpa boyu ilerleyeme-
di. Bu arada tabiî hükümetlerin de sık sık de
ğişmesi belki buna mani oldu; ama gönlümüz 
istiyor, millet de istiyor, Parlamento da istiyor 
ki, bu fazla gelen askeri askerî kışlaya almaya
lım, bunlara bir başka vazife verelim, bunları 
memlekete faydalı olacak şekilde başka işte is
tihdam ettirelim, çalıştıralım, ordunun yükü 
azalsın, elimizdeki parayı daha büyük imkânlar 
içerisinde kullanma fırsatını bulalım. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerim bundan iba
ret. Bu sözler söylenmedi değil, çok hatipler ta
rafından yıllardan beri söylenmektedir. Biz söy
lüyoruz, zabıtlara geçiyor, ilgililer dinliyor, bel
ki içlerinden bu fikirleri hiç benimsemeyenler 
var. Belki iclsrinde bir kısmı da bu fikirleri 

benimsiyorlar, fakat her nedence bu çemberi 
koparıp dışarıya çıkacak bir hareketin içerisine 
giremiyorug. 

Ben şuna ir anıyorum, günün birinde bu söy
lediklerimiz olacak. Muhterem arkadaşlar, bir 
askerlik vergisi zenginlerdin alınacak; gidecek
ler buna, gitmeye mecburlar. Bir zenginin oğ
lundan 20 bin lira niçin aUnmasm. askerlik ver
gisi altında neden alınmasın. Benim verme kud
retim varsa, benim oğluma sen talim de yaptır, 
iki sene talim yaptıracağına bir ^ene talim yap
tır, al 20 bin lirayı; niçin almıyorsun?.. Bu 20 
bin liraya orduda hiç ihtiyaç yok mu?.. Var 
arkadaşlar. 20 bin tane dert kaldırır. Fuka
ra köylüyü, askere gitmiş köylüyü bununla bes
lersin. Ordu cadırgâhta duruyor Neden mun
tazam kışlalar bu para ile yapılmasın da, fuka
ra asker oraya köyünden geldiğinde banyolu 
yerde, rahat odalarda yatıp, talim etmesin. Gö
rüyorsunuz, hakikaten perişan halde çadırda, şu
rada, burada yangınlarda bazer. can tehlikesi 
içerisinde, soğukta titriyor hasta oluyor. Bun
lar birer gerçek. Efendim, Anayasanın 12 nci 
maddesine aykırı imiş. Aykırı da değil muh
terem arkadaşlar; neden?.. Olandan alınır, zen
ginden alınır, altı ay da noksan yaptırırsın ona. 
Tadlime de tabi tutarsın, imtihana da tabi tu
tarsın, bu bir iltimas değil, bu bir kayırma de
ğil. Aksine memleketin millî müdafaasına bü
yük ölçüde yardımdır, iştiraktir. Vatanperve-
rane bir davranış olarak kabul etmek lâzım ge
lir. 

İnşallah bir gün bu söylediklerimiz tahak
kuk safhatma geçer. Millet adına konuştuğu
muz, milletin arzusu istikametinde konuştuğu
muz inancı içinde bu söylediklerimiz bir gün 
tahakkuk ederse, milletle beraber bendeniz de 
sevinirim, iyiye matuf olduğunu bildiğim ve bu 
kanaatte olduğum için samimî düşüncelerimi 
arz etmiş oldum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürleri
mi, şükranlarımı sunarım. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?,. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Kal-
paklıoğlu arkadaşımız kanunun tümü üzerinde
ki görüşmelere benzer bir görüşme yaptılar. Ba
zı hususlara temas ettiler, cevap arz edeyim. 
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Evvelâ bu kanunla gizlenen, kapaklanan 
hiç bir şey yoktur. Sarih olarak arz ettim; bu 
kanun bir yetM kanunudur, bir hizmet kanunu 
değildir; gelecek 10 yıla sarî yetki, kanunudur. 
Bu kanunla istenilen yetki alındığı takdirde, her 
yıl bütçeye 1 milyar GûÖ bm lira ödenek kona
caktır. Diğer bütün bütçe tertiplerinde olduğu 
gibi o yıl ne hizmetler yapılacaksa, o hizmet
lerin karşılığı bütçeye konulacak ve sonra bu 
ödeneklerin hesaplan verilecektir. Gizlenmiş, 
kapanmış biç bir şey yoktur. 

Kaldı ki, bugünkü Artırma, Eksiltme Kanu
nunda, Muhasebei Umumiye Kanununda buna 
müşabih hükümler vardır. Maruzatını arasın
da arz ettim, bu hükümler bu ihtiyaca cevap 
vermediği için böyle geniş bir yetki istiyoruz. 
Bugün âcil bir ihtiyaç vardır, bu âcil ihtiyacın 
giderilmesi için böyle bir yetldye de ihtiyaç 
vardır. Sonra bu kanun bir yetki kanunudur, 
bir hizmet kanunu değildir. Bir hizmet kanu
nu dahi olsa, bu kanunla yapılacak şeyleri bü
tün teferruatıyle şu kadar şu alınacak, bu ka
dar bu alınacak diye saymayı gerektiren bir ka
nun tekniği de yoktur. Kanunlarda hizmetler ifa
de edilir, hizmetler münakaşa edilir, o hizmetle
rin hesapları her zaman verilir. 

Kuvvet mevcuduna gelince: Demin arz et
tim, memleketin savunma ihtiyacı neyi gerek
tiriyorsa, menJeket hangi tehlikelere maruzsa, 
ona göre savunma ihtiyacı tespit edilir, savunma 
ihtiyacının gerektirdiği kuvvet bulundurulur. 
Bu kuvvetin, kuvvet hedeflerinin nasıl tespit 
edildiğini de biraz evvel arz ettim. Kaldı ki, 
maruzatım meyanında arz ettiğini gibi Silâhlı 
Kuvvetlerimiz yeniden teşkilâtlandırılacaktır. 
Bu kanunun hedeflerinden birisi de budur. Bu 
teşkilâtlanma sırasında kuvvet hedefi miktarı 
da yeniden elbette bütün icapları ile gezden ge
çirilecektir. B1! hususa da cevap arz etmiş ola
yım. 

Bedel mevzuuna gelince : Askerlik hizmeti
nin, zengin olanlardan para şeklinde, zengin ol
mayanlardan hizmet seklinde alınmasmı, şahsî 
konsepsiyonuma da uygun görmediğim gibi, 
bugünkü demokratik anlayışlara da uygun de
ğildir. Bu mesele münakaşa edilecek bir mesele
dir. Bunun kanunumuzla dolayısıyle irtibatı 
vardı?, fakat kanunun içinde değildir. 

Ayrıca «Bugün Ordumuzun bir kısmı çadır
lardadır.» dediler. Bugün iftiharla söyleyelim 

ki, Türk Milletinin daima cömertçe verdiği tah
sisat ile, Ordumuzun hiç bir cüz'i tamı çadırda 
değildir, kendine lâyık yerlerdeiir, arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is

teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi okunduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 1 nci ınâdde kabul edilmiş-
tiı\ 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapı
lacak yüklenmelere karşılık Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, araç vt gereçlerinin 
yenileştirilmesine ait her türlü s hm ve gider
ler» adı altında açılacak özel bir bölüme 1973 
yılından itibaren her malî yıl için 10 yıl süre ile 
(1.6) milyar liralık ödenek konulur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 ora
nındaki artış karşılığı da aynı şekilde her yıl 
bütçesine ödenek konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarmıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Hizmetin devamlılığını sağlamak 
amacıyle yılı içinde harcanmayan ödenekleri 
gelecek yıllar bütçelerine devren ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — ödeneklerle yapılacak alım, ya
pım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve iha
le kanunları hükümlerine tabi değildir. Yapı
lacak alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait alım 
usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen 
ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü 
ile sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yap
tırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 10 
yıllık süreyle bağlı kalmamak kaydıyle ayrı bir 
ödeme planı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-



C. Senatosu B : 70 

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Yurt dışından sağlanacak her 
çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapı
lır. Bu silâh, araç ve gereçler gümrük ve her 
türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza sunula
caktır efendim. İtiraz olmadığı takdirde kupa
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. Vazifeli
ler kupaları sıralar arasında dolaştırsınlar. Be
yaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oy çekin-
ser oyu ifade edecektir. Üzerlerinde basılı oy 
kâğıdı olmayan sayın üyeler kabul, ret, çekinser 
kelimelerini yazmak suretiyle tasarı hakkındaki 
iradelerini izhar edeceklerdir. Mühürlü kâğıt
lar vazifelilerden istenebilir. 

2. — Askerî Yargıtay kanana tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, MilU Sa
vunma ve Bütçe ve Plan komisyonlar nidan 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/013; C. Senatosu : 1/87) 
(S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

(1) 110 sıra sayılı basmayım tutanağın so- I 
ııuna eklidir. \ 

— ••817 
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Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan Askerî Yar

gıtay kanun tasarısının Anayasanın Geçici 
17 nci maddesine göre altı ay içerisinde kanun
laşması gereken tasarılardan olmasına ve konu
nun önemine binaen gündeme alınarak, gündem
deki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önerge, yeteri kadar gerekçeyi 
muhtevidir. 

Evvelâ gündeme alınması konusunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Gündeme alınması kabul edilmiştir efendim. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan hazırlar. 

110 Sıra Sayılı Askerî Yargıtay kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan dörder üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporunun müzakeresine başlıyo
ruz. 

Komisyon raporunun ve maddelerinin oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması karargir olmuştur. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Askerî Yargıtay kanunu tasarısı 

I NCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Askerî Yargıtay 

Madde 1. — Askerî Yargıtay, Türkiye Cum
huriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görev
lendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş 
Madde 2. — Askerî Yargıtay; Başkanlık, 

Başsavcılık ve dört daire ile bu kanunda gösteri
len kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül 
eder. 

Askerî Yargıtayın kadroları Millî Savunma 
Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık 
Madde 3. — Askerî Yargıtayda bir Başkan 

ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca Başkan ta
rafından verilen görevleri yapmak ve yokluğun
da kendisine vekâlet etmek üzere bir ikinci 
başkan bulunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye ?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başsavcılık 
Madde 4. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı; 

bir başsavcı, başsavcı yardımcısı ile yeteri ka
dar başsavcı yardımcılarından kurulur. 

Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı 
başyardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli 
başsavcı yardımcısı vekâlet eder. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daireler 

Madde 5. — Her dairede bir başkan ve yedi 
üye bulunur. Daireler bir başkan ve dört üye
nin katılması ile toplanarak karar ve hüküm 
verirler. 

Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o 
dairenin en kıdemli üyesi başkanlık görevini ya
par. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye ?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Daireler Kurulu 
Madde 6. — Daireler Kurulu, Askerî Yargı

tay Başkanının Başkanlığında, İkinci Başkan, 
daire başkanları, kararma itiraz edilen veya 
direnilen daireden, bu kararın alınmasına katıl
mamış olanlardan bir ve diğer dairelerden ikişer 
üyenin katılması ile onüç kişiden kurulur. 

Başkanm kurula katılmaması halinde ikinci 
Başkan Kurula Başkanlık eder. Bu takdirde 
kararma itiraz edilen veya direnilen daireden 
bir üye daha kurula katılır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok„ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
Madde 7. — Askerî Yargıtay Genel Kurulu; 

Başkan, Başsavcı, ikinci Başkan, daire başkan
ları ve üyelerin tamamından kurulur. 

Genel kurul üye tamsayısının beşte dördü ile 
toplanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulu 
Madde 8. — Askerî Yargıtay Başkanlar Ku

rulu; Başkan, ikinci Başkan ve daire başkan
larından kurulur. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulu 

Madde 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; As
kerî Yargıtay Başkanı, başsavcısı, İkinci Baş
kanı ve daire başkanlarından kurulur. 

Kurulun yeter sayısı yedidir. Kararlar oy 
çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler ile 
bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşme
lere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması 
sonucu, kurul üye sayısı dörtten az olursa, konu 
Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun karan 
kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kalemler 
Madde 10. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı 

ile her dairede birer kalem teşkilâtı kurulur. 
Her kalem teşkilâtında bir Başkâtip ile yete

ri kadar büro memuru bulunur. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is

teyen sayın üye ?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İdarî Hizmet Kuruluşları 

Madde 11. — Askerî Yargıtay Başkanlığına 
bağlı bir Genel Sekreterlik ile daire müdürlüğü 
ve bunlara bağlı diğer hizmet üniteleri bulunur. 

Bu hizmet ünitelerine verilecek personel, Mil
lî Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye ?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim 
Madde 12. — Askerî Yargıtay üyeleri, en az 

albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler 
arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş ye
rin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından 
Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Boş üyelik birden fazla ise; Askerî Yargı
tay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli ola
rak adayları tespit eder. Boş üyelik adedince 
üyeleri Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından 
seçer. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atanma 
Madde 13. — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş

savcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları As
kerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem 
sırasına göre atanırlar. 

Boşalan yerlere atanma en geç bir ay içinde 
yapılır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atanma şekli 
Madde 14. — Askerî Yargıtay Başkanı, 

Başsavcısı, ikinci Başkanı ve daire başkanları 
ile Askerî Yargıtay üyeliğine seçilen askerî hâ
kimlerin atanmaları Genelkurmay Başkanının 
teklifi ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın 
müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının 
onayına sunulur ve Resmî Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başsavcı yardımcılarının atanmaları 
Madde 15. — Başsavcı yardımcısı, albay rüt

besinde birinci sınıf askerî hâkimlerden baş
savcı tarafından gösterilecek üç aday arasından 
Millî Savunma Bakanınca usulüne göre atanır. 

Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu 
hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik 
aranır ve genel atanma şartları da dikkate alı
narak başsavcı tarafından, boş yerlerin üç katı 
olarak gösterilen adaylar arasından Askerî Hâ
kimler ve Askerî Savcılar Kanunu hükümlerine 
göre atanmaları yapılır. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-
niştir efendim. 

II NCİ BÖLÜM 

Görevler ve işleyiş 

Genel görev ve yetkiler 

4 Madde 16. — Askerî Yargıtayın genel görev 
ve yetkileri şunlardır : 

1. Askerî mahkemelerden verilen ve kesin 
olmayan hüküm ve kararlan son yargı yeri ola
rak inceleyip karara bağlamak, 

2. Askerî yargıda kanun hükümlerinin ve 
hukuk kurallarının uygulanmasında birliği sağ
lamak, gerektiğinde kurulları arasında beliren 
içtihat uyuşmazlıklannı birleştirmek, 

3. Askerî Yargıtay Başkanının, Başsavcısı
nın, İkinci Başkanının, daire başkanlarının ve 
üyelerinin askerî yargıya tabi şahsî suçlarına 
ilişkin ceza dâvalanna ve kamu dâvası ile bir
likte bu suçlardan doğan istirdat ve tazminat 
dâvalarına ilk ve son yargı yeri olarak bakmak. 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevleri 
Madde 17. — Başkanın görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtayı temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtaym verimli ve düzenli ça

lışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği 
tedbirleri almak, dairelerin çalışma durumları 
hakkında gerekli gördüğü bilgileri yazı ile iste
mek, 

3. Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık 
etmek, 

4. Askerî Yargıtay üyeleri arasından Genel 
Sekreteri seçmek, 

5. Askerî Yargıtay başkanları, Başsavcısı 
ve üyelerinin lüzumunda Yüksek Disiplin Kuru
luna şevkleri için gerekli işlemleri yapmak, 

6. Askerî Yargıtaya ait önemli geçici işlerde 
veya başkanlık ettiği kurullarda dosya tetkik 
etmek üzere Askerî Yargıtay üyelerini görevlen
dirmek, 

7. Askerî Yargıtay memur ve iderî görevli
lerini denetlemek veya denetletmek, hizmetin 
gereklerine göre uygun göreceği yerlerde görev
lendirmek, 

8. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
işleri yapmak. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Başsavcının görevleri 
Madde 18. — Başsavcının görevleri şunlar

dır : 
1. Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil 

etmek, 
2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel 

yönetim işlerini yürütmek, 
3. incelenen dava dosyalarında soruşturma 

yapan ve iddia makamını temsil eden askerî 
savcılar ile yardımcılarına not vermek, 

4. Genel Kurul toplantılarına ve istinatla
rın birleştirilmesi müzakere ve kararlarına ka
tılıp oyunu kullanmak, 

5. Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini de
netlemek veya denetletmek, 

6. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Dairelerin görevleri 
Madde 19. — Dairelerin görevleri şunlar

dır : 
1. Başkan tarafından daireye gönderilen 

dava dosyalarını inceleyip karara bağlamak, 
2. İncelediği davaları hükme bağlayan aske

rî hâkimler ve yardımcıları hakkında not ver
mek, 

3. Kanunun öngördüğü hallerde ilk derece 
mahkemesi olarak hüküm vermek. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Daire başkanlarının görevleri 
Madde 20. — Daire başkanlarının görevleri 

şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli 

bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk 
ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlar
daki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için 
gerekli göreceği tedbirleri almak ve dava dos
yalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek, 

2. Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi 
sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazma
yacağı kararların müsveddelerini yazacak üyeyi 
belli etmek, 

3. Daireye bağlı kalem görevlilerini denet
lemek. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Üyelerin görevleri 
Madde 21. — Üyelerin görevleri şunlardır : 
1. Kendilerine verilen dava dosyalarını in

celeyip, kurulda sözcülüğünü yapmak, 
2. Bulundukları kurullarda görüşmelere ka

tılmak ve oy vermek, 
3. Görevlendirildikleri hallerde karar ve 

müsveddelerini yazmak. 
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BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz is
teyen say m üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Daireler Kurulunun görevleri 
Madde 22. — Daireler Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
1. Askerî mahkemelerden verilen direnme 

kararları ile Askerî Yargıtay dairelerinden çı
kan kararlara karşı Başsavcılıkça yapılan iti
razları inceleyip karara bağlamak, 

2. incelediği davaları hükme bağlayan as
kerî hâkim ve yardımları hakkında not vermek, 

3. İlk derece mahkemesi olarak Askerî Yar
gıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların 
temyiz yolu ile incelenmesini yapmak. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye 7... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Genel Kurul görevleri 
Madde 23. — Genel Kurulun görevleri şun

lardır : 
1. Askerî Yargıtayda boşalan üyelikler için 

yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye 
sayısını tespit etmek, 

2. Askerî Yargıtay üye adaylarını seçmek, 
3. Anyasa Mahkemesine, Askerî Yargıtay-

dan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa 
göre seçmek, 

4. Üye mevcudunun üçte birinin teklifi üze
rine yetersizliğe karar vermek, 

5. Askerî Yargıtaym kendi varlık ve görev
lerini ilgilendiren alanlarda Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 149 ncu maddesine göre Ana
yasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına ka
rar vermek, 

6. Askerî Yargıtayın çalışma esasları ile il
gili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek, 

7. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 
Madde 24. — Başkanlar Kurulunun görev-. 

leri şunlardır : 
1. Yeni seçilen üyelerin çalışacakları daire

leri belli etmek ve zorunluluk halinde üyelerin 
dairelerini değiştirmek, 

2. Askerî Yargıtay içtüzüğünün uygulan
masında çıkacak uyuşmazlıkları kesin olarak 
karara bağlamak, 

3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmaya ve
ya dairenin toplanma ve kararı için yeter üye 
sayısını sağlamak gibi geçici sebeplerle bir üye
nin dairesini iki ayı geçmemek üzere değiştir
mek, 

4. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcı, İkin
ci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin aske
rî yargıya tabi şahsî suçlarından dolayı yargı
lamalarına Askerî Yargıtaym hangi dairesinde 
bakılacağını belli etmek, 

5. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen gö
revleri yapmak. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Adlî ara verme işleri 
Madde 25. — Barış zamanında genel adlî ara 

verme Askerî Yargıtayda da aynen uygulanır. 
Adlî ara verme süresince tutuklu ve açıklı 

işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörü
len diğer işlere bakılır. 

Bu dönemde nöbetçi kalacak daire veya da
ireler ile üyeler Genel Kurulca, Başsavcı yar
dımcıları ise Başsavcı tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — «Açıklı» sözün

den kastedilen mana nedir? 
BAŞKAN — Sayın Sözcü, «Açıklı» sözün

den kastedilen mananın ne olduğunu Sayın Be
til soruyorlar. Lütfen efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, bazı davalarda 
açığa alınma olur. Açığa alınmış şahıs hakkın
da dava takibedildiği ve bir an evvel k arara 
bağlanması arzu edildiği için bu şekilde yazıl
mıştır. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var 
mı efendim?.. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Askerî Yargıtay içtüzüğü 
Madde 26. — Askerî Yargıtayın iç düzeni, 

çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, 
Genel Sekreterlik ve diğer idarî hizmet ünite
leri personelinin görev ve sorumlulukları bu 
kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir 
İçtüzükle belirtilir. 

Bu içtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

III NCÜ BÖLÜM 

Yargılama usulü 

Genel hükümler 

Madde 27. — Askerî Yargıtay daireleri ile 
diğer kurullarda ve Başsavcılığında, bu kanun 
ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununda ve diğer kanunlarda belirti
len yargılama usulleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Toplantı ve toplantı yeterliği 
Madde 28. — Askerî Yargıtay daireleri ile 

diğer kurulları oylamaya katılacakların hepsi
nin hazır bulunması veya kanunla belli edilen 
çoğunluğun meydana gelmesi ile toplanırlar. 

Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oy ve 
açık sayım ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kararlar için oy yeterliği 
Madde 29. — Askerî Yargıtay daireleri ile 

diğer kurullarda kararlar oy çokluğu ile verilir. 
Özel hükümler saklıdır. 

Askerî Yargıtay Genel Kurulu ile Başkan
lar Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulunda 
oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tara
fın oylan çoğunluk oyu sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

İçtihatları birleştirme kararları 
Madde 30. — Askerî Yargıtayın bir dairesi 

hukukî bir meselede kendinin yerleşmiş bir iç
tihadından veya Daireler Kurulunun veya diğer 
bir dairenin yerleşmiş içtihadından ayrılmak 
isterse veya bir daire ile Daireler Kurulunun 
kararları arasında aykırılık bulunursa bu ko
nudaki içtihatların birleştirilmesi Genel Kuru
lun içtihatları birleştirme toplantısında karara 
bağlanır. 

Daireler Kurulu, kendisinin yerleşmiş bir iç
tihadından ayrılmak ister veya Daireler Kuru
lunun kararlan arasında bir aykırılık bulunur
sa aynı şekilde işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

İçtihatlann birleştirilmesini istemek 
Madde 31. — Askerî Yargıtay Başkanı doğ

rudan doğruya veya daire başkanlan veya baş
savcısının gerekçeli bir yazı ile başvurması üze
rine içtihatların birleştirilmesini Genel Kurul
dan ister. 

Diğer merci ve kişilerin gerekçeye dayanan 
yazılı başvurmalan halinde Askerî Yargıtay 
Başkanı içtihattan birleştirme yoluna gitmenin 
gerekip gerekmeyeceğinin tespiti için bu isteği 
kapsayan dilekçe veya yazıyı içtihattan Bir
leştirme Kuruluna verir, içtihattan Birleştirme 
Kurulunda, bu şekildeki başvurmaların görüşü
lebilmesi için mevcut üye sayısının salt çoğun
luğu ile karar verilmesi gereklidir. 

içtihattan birleştirme kararlarının değişti
rilmesi veya kaldınlması hakkında da yukarda-
ki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

içtihatları birleştirme kararlarının etkisi 
Madde 32. — içtihattan birleştirme karar

lan benzer olaylarda Askerî Yargıtay Daireler 
Kurulu ile daireleri ve askerî mahkemeler ile 
disiplin mahkemelerini bağlar. 
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Bu kararlar Resmî Gazetede yayınlanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Oyların toplanması 

Madde 33. — Askerî Yargıtay dairelerinde 
ve Daireler Kurulunda oylar evvelâ "sözcü üye 
ve bundan sonra en kıdemsiz üyeden başlanıl
mak üzere kıdem sırasına göre toplanır, içtihat
ları Birleştirme Kurulunda ise oy en kıdemsiz 
üyeden başlanılmak suretiyle kıdem sırasına 

göre verilir. 
Başkan her iki durumda da oyunu en sonra 

kullanır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

IV NCÜ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği cezalar 

Madde 34. — Yüksek Disiplin Kurulu; As
kerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Baş
kanı, daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik 
ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsî 
haysiyet ve itibarını kıran veya görev gerekle
rine uymayan davranışlarından dolayı hakla
rında disiplin kovuşturması yapar. 

Disiplin kovuşturması , sonunda, eylemin 
ağırlığına göre; 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
İşlemlerinden birini uygular. 
Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yukarda 

yazılı eylemleri hakkında da, 9 ncu maddenin 
son fıkrasında gösterilen kurul, 35 nci madde
deki usule göre kovuşturma yapar ve yukar-
daki işlemlerden birini uygular. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 
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Soruşturma usulü ve itiraz 
Madde 35, — Yukardaki maddede yazılı ey

lem ve tutumları her ne suretle olursa olsun ha
ber alan Başkan, konuyu Yüksek Disiplin Ku
ruluna sevk eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü 
takdirde içinden bir kişiyi soruşturma yap
makla görevlendirir. Görevlendirilen üye as
kerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine 
sahiptir. Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan 
sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla 
Kurul Başkanına sunar. 

Yüksek Disiplin Kurulu ilgili hakkında ya 
soruşturmanın genişletilmesine veya kovuştur
maya yer olmadığına veya 34 ncü maddede gös
terilen cezalardan birinin uygulanmasına karar 
verir. 

Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz ede
bilir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

Madde 36. — Görevden çekilmeye davet 
edilen ilgili, işlemin kesinleşmesinden itibaren 
izinli sayılır. Bir ay içinde emekliliğini isteme
diği veya istifa etmediği takdirde görevinden 
çekilmiş sayılarak hakkında T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem ya
pılmak üzere durumu Millî Savunma Bakanlı
ğına bildirilir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz iste
yen savın üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Görevle ilgili suçlar 
Madde 37. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, 

ikinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 
görevle ilgili suçlarını her ne suretle olursa ol
sun haber alan başkan, ilgililer hakkında soruş
turma açılmasına lüzum olup olmadığına karar 
vermek üzere konuyu Genel Kurula intikal et
tirir. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevle ilgili 
suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî Savunma 
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Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettiri
lir. 

Genel Kurul önce soruşturma açılmasına yer 
olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç 
kişiyi görevlendirir. Bu üye veya üyeler incele
melerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmek-
sizin durumu bir raporla Başkanlığa bildirirler. 

Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak 
görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verildiği takdirde, kararın bir örneği il
giliye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana 
tebliğ olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 
Soruşturma açılmasına karar verildiği tak

dirde Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanununa göre gerekli soruşturma
yı yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendi
rilir. Bu kurula, üyelerden en kıdemlisi başkan
lık eder. Kurul, askerî savcıların soruşturma 
yetkisine sahiptir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma so
nucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul 
Başkanına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına 
karar verdiği takdirde soruşturma dosyası As
kerî Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Di
vana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı
na gönderilir. 

imzasız, adressiz veya takma adla yapılan 
ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şahsî suçlar 
Madde 38. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, 

ikinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 
askerî yargıya tabi şahsî suçlarını her ne su
retle olursa olsun haber alan başkan, konuyu 
Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yargıtay Başkanının askerî yargıya 
tabi şahsî suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî 
Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula inti
kal ettirilir. 

Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Ku
rul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir ku
rul seçer. 

Kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık 
eder. 

Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisi
ne sahiptir. 

Bu kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuş
turmaya değer görmez veya yapılan soruştur
mayı kamu davasının açılmasını haklı göster
meye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer ol
madığına ve kanunî şartların mevcudolması ha
linde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar 
verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kurulca dava açılmasına karar verildiği tak

dirde bu karar ve soruşturma dosyası başkan
lıkça Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame 
ile dava dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar 
Kurulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dai
resine verir. 

Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme ya
pacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan ve
ya hükümde bulunan üyeler katılamaz. 

Bu hallerde daire veya Daireler Kurulu top-
lanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden ta
mamlanır. 

Hükmü veren daire, Daireler Kurulu kara
rma karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler 
Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması 
zorunludur. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı hakkındaki yar
gılamada Başsavcılık görevi 4 ncü maddede 
belli edilen kanunî vekili tarafından yapılır. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci 
Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin genel 
yargıya tabi şahsî suçlarının kovuşturulmasm-
da Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 
Başsavcısının şahsî suçlarının kovuşturulmasına 
ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bas-
mayazıda 38 nci maddede de bir matbaa hatası 
olmuştur. 37 nci maddenin son fıkralarına vü
cut veren fıkralar 38 nci maddenin son fıkra
sına geçmiştir. Bu haliyle okunmamıştır, doğru 
olarak okunmuştur. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 sıra sayılı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçle
rinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma 
Bakanlığına gelecek yıllara g*eçici yükîenmele-
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re girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun ta
sarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan 
sayın üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir, vazifeliler kutuyu kaldırsınlar. 

110 sıra sayılı kanun tasarısının müzakere
sine devam ediyoruz. 

V NCi BÖLÜM 

Özlük işleri 

Yükselme 

Madde 39. — Askerî Yargıtay Başkan, Baş
savcı, İkinci Başkan ve daire başkanları ile üye
lerinin rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe 
ilerlemesi ve sicil işlemleri 357 sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununda gösterilen esaslara göre ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilik 
Madde 40. — Askerî Yargıtay Başkanı, 

Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları 
ile üyelerinden kadrosuzluk, yetersizlik, disip
linsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle emekli
ye sevk edilecek veya Silâhlı Kuvvetlerden ili
şiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı As
kerî Hâkimler Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yaş haddi 
Madde 41. — Askerî Yargıtay Başkan, Baş

savcı, İkinci Başkan ve daire başkanları ile üye
lerinin yaş hadleri 357 sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununda gösterildiği gibidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek gösterge 
Madde 42. — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş

savcısı, ikinci Başkanı daire başkanları ve üye
lerine Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhu
riyet Başsavcısının aldıkları ek göstergeler,, ay
lıkları ile birlikte verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Protokoldeki yer 
Madde 43. — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş

savcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üye
leri askerî protokol şartlarına tabi olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 44. — 4 Aralık 1962 tarih ve 127 sa

yılı Askerî Yargıtayın Kuruluşu hakkındaki 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI NCI BÖLÜM 

Geçici hükümler ve yürürlük 

Geçici hükümler 

Geçici madde 1. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte Askerî Yargıtayda Başkan, Baş
savcı, ikinci Başkan ve Daire Başkanı olarak 
görevli bulunanlar üye sayılarak rütbe ve kı
dem sırasına göre yeniden atanmaları bir ay 

içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyrum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanuna göre yapıl
ması gerekli Askerî Yargıtay içtüzüğü, Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde yürürlüğe konur. 

Bu içtüzük yürürlüğe girinceye kadar 127 
sayılı Kanuna göre düzenlenmiş bulunan iç 
çalışma esaslarının uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yürürlük 
Madde 45. — Bu kanun yayımı tarihinde 

| yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
Madde 46. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz is

teyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle tasarının müzakeresi bitmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın üye var mı efendim? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle 110 sıra sayısı ile müzakere edi
len Askerî Yargıtay Kanunu tasarısının Millet 
Meclisinde kabul olunan metni aynen Yüce Se-
natomuzca da kabul edilmiştir ve diğer muame
lesi tekemmül ettikten sonra kanunlaşacaktır. 
Memleketimize ve Yüce Askerî Yargıtaya ha
yırlı uğurlu olmasını dilerim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç 
ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî 
Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
kanun tasarısının açık oylamasına 111 sayın 
üye katılmış ve 111 sayın üye kabul oyu kul
lanmışlardır. Bu suretle bu tasarı da Senatomuz
dan geçmiştir. Bu tasan da kanunlaşacaktır. 
Aziz yurdumuza ve Silâhlı Kuvvetlerimize ha
yırlı olmasını dilerim efendim. 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İsler ve Büt-
„ce ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/176; C. Senatosu : 2/19) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1972) (1) 

(1) 108 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mum eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
önerge verilmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün birinci sırasında yer alan 108 S. 
Sayılı kanun teklifinin önemine binaen bütün 
diğer işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Bşk. V. 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Başkanvekili 
Sayın Salih Tanyeri'nin önergesini okuttum. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? 

Buyrun, Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Teklif Millet Meclisinden geldiği gibi veya
hut da Malî ve iktisadî İşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin gibi olmuş olsa idi, bunun ha
kikaten öncelik ve ivedilikle kabul edilmesin
de büyük (bir yararlık olacak idi. Askerlikte 
geçen sürelerin emeklilikten sayılması Cumhu
riyet ISsnatosunda bir zaman kabul edilmiştir, 
Millet Meclisi de bunu reddetmişti. 

Şimdi bizim Komisyonumuzun ve gerekse 
Malî ve İktisadî îşler Komisyonunun kabul etti
ği metnin 1 nci maddesine göre, en çok 15 yılı, 
istek tarihindeki emeklilik keseneğine esas de
rece tutarları nazara alınmak ve bu tarihlerde 
derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve kar
şılık tutan üzerinden borçlandırmak suretiyle 
hesabediliyor. 

Meselâ avukat arkadaşlarıma hatırlatmak 
isterim; onların 45 yıllık borçlanmalan, bu
günkü aldığı maaş üzerinden değil, mebdei 
maaştan itibaren kabul edilmiş idi. Şimdi bu 
husus bir kanunun esaısı olduğuna göre, bu ka
nunun diğer kanunlarla çelişki halinde olma
ması için bunu Rahatlıkla tetkik edip, Perşem
be günü enine boyuna konuşmada büyük fay
da olacağı kanaatindeyim. Bu itibarla ivedili
ğin reddedilmesini ve Perşembe günü enine bo
yuna konuşulmasına imkân verilmesini rica ede
rim. Çünkü teklifin diğer kısımlarında, bil
hassa Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul et
miş olduğu metinde yeni maddeler var. Bu ye
ni maddelerde borçlanmış olan herhangi bir 
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kimsenin bugünkü borçlan ödeme durumu ile 
sonraki durum masında büyük farklar var. Bu
gün 15 hizmet yılı borçlanmış olan bir arkada
şımızla maaşından muntazam bir şekilde ke
sinti devam ederken, yarın ölümü vukuunda bu
günkü mevzuata göre emekli maaşından % 10'u 
kesilecektir. 

Verilen ikramiyelerde bir kesinti yoktur. 
Halbuki Bütçe Plan Komisyonunun ilâve et
miş olduğu maddelerde borç miktarının emek
li ikramiyesinin tamamından kesilmesi, eğer 
emekli ikramiyesinin tamamı kafi gelmez ise 
emekli maaşından % 10 kesinti yapılması kabul 
edilmiştir. Burada büyük bir adaletsizlik de 
mevcudolaöaktır. Bir kısım emekli arkadaşla
rımız emekli oluyor, borcunu emekli maaşın
dan % 10 nispetinde ödemeye devam ediyor, 
bir kısmında ise, emekli olur olmaz ikramiyesi
nin tamama kesintiye tabi oluyor. ÎM emekli 
arasında bir eşitsizlik olacak. 

Bu itibarla rica edeceğim, enine boyuma tet
kik edelim. Esasen bu kanun ne şu anda, ne de 
kabul ettiğimiz zaman yürürlüğe girecek de
ğil; 1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe 
gireceğine göre âcil bir durum da yoktur. Mü
saade edin Perşembe günü rahatlıkla konu
şalım. 

Bu itibarla önergenin reddedilmesini say
gı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçlişgil, bu 
önergenin ivedilik kısmının lehinde mi konuşa
caksınız?.. 

HÜSNÜ BtKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Aley
hinde. 

OBAıŞKAN — Aleninde konuşuldu. Yoksa tü
mü üzerinde söz mü istediniz?.. 

HÜSNÜ BÎKEÇLİGÎL (Kayseri) — Zamanı 
gelince isteyeceğim, 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
öncelik müzakeresi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle müzakere etkMini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon Başkanı ve Hükümet hazırlar. Mü
zakerelere başlıyoruz. 

Teklifin gerekçe ve maddelerinin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
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Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Mebrure Ak-
soley buyurun efendim. 

Sayın Mebrure Aksoley, çok özür dileyerek 
bir hususu 'açıklamak mecburiyetindeyim. Sa
yın Hamdi özer'in şimdi bana verilen yazılı mü
racaatı, sizinkine tekaddüm ediyor. 

HAİMDİ ÖZER (Malatya) — Ziyanı yok Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — öyle mi efendim. Devam buyu
run efendim, arkadaş söz sırasını size veriyor. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa 23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi ile eklenen ek maddenin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi yıllarca komisyonlarda bekledikten sonra 
nihayet Yüce Senatoya gelmiş bulunuyor. 

Bu kanun teklifinin teklifçilerinden biri ol
mam dolayısiyle Senatoya geçte gelmiş olsa mut
luluğumu evvelâ ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım, askerlik görevi bir Devlet hiz
metidir ve Devlet hizmetlerinin en kutsisidir. 
Sulhte veya savaşta olsun Devlet hizmetlerinin 
en çetinidir. Bu hizmette insanüstü emek har
canır. Bazen kan dökülür, bazen en kıymetli bir 
uzuv kaybedilir, bazen de aziz canını feda eder. 
Jandarma Genel Kumandanı Sayın Orgeneral 
Kemalettin Eken'e yapılan şeni suikast olayında 
şehidolan kahraman, cesur, fedakâr erimiz, öz 
evlâdımız Mustafa Baş eşsiz bir öılnektir bu
na. 

Genellikle herhangi bir dairede görev ya
pan bir memur gündüzleri rahat işyerinde, ge
celeri sıcak bir aile yuvasında dinlenirken, bir 
subay, bir er, bir astsubay veya bir yedek su
bay askerlik görevini yazın kızgın güneşin al
tında, kış mevsiminde ekseri açıkta veya bara
kada, çadırda geçirir. Bu yıl Doğuda eksi 48 de
recede askerî birlikler gör̂ ev yapmışlardır. 

Bu teklif şerefli bir hizmeti değerlendirmek 
için getirilmiştir. Lâkin bu teklif incelenecek 
olursa, eşitsizlik ve adaletsizlikle malûl olduğu 
da görülür. Görüşülmekte olan kanun teklifi sa
dece muvazzaf ve ihtiyat askerlik hizmetini er 
olarak yapanların ve 1 . 1 . 1950'den sonra ye-
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dek subay nasbedilenlerden yedeksubay oku
lunda geçirdikleri süreleri fiilî hizmetten say
maktadır. Halbuki 1327 sayılı Personel Kanu
nunun 83, 84, 85 nci maddelerinde memuriyete 
yeni girecek olan memurların askerlikte ge
çen süreleri hem fiilî hizmetlerinden, hem de 
kademe ilerlemesi veya derece terfiinden sa
yılmaktadır. Bu suretle Anayasanın emrettiği 
eşitlik prensibi bozulmuş oluyor; yani eski me
murlar kademe ve derece terfiinden mahrum 
bırakılıyor. Eski memurlarla yeni memurlar 
arasında eşitsizlik husule geliyor. 

Bir hususa daha değineceğim. Bu da ka
dın - erkek memurlar arasındaki eşitsizliktir. 
Şöyle ki; 1944 yılında ortaokul mezunu bir ka
dın, bir erkek aynı tarihte, aynı dairede memur 
oluyorlar. Erkek memur 40 ay askerlik yapıyor, 
kadın memur ise göreve devam ediyor. Bugün 
kadın memurun hizmet süresi 28 yıl 2 aydır, de
recesi, 5, kademesi 4'tür. Erkek memurun hiz
met süresi ise 24 yıl 8 aydır; derecesi 7, kademe
si de 2'dir. Görüşülmekte olan teklif kabul edi
lir kanunlaşırsa, bu haksızlık ortadan kaldırıl
mış olacaktır.. 

Bu verdiğim örnekten anlaşılacağına göre 
kadın ve erkek memurun arasındaki eşitsizlik 
açık - seçik görülmektedir. Adeta vatan hizme
tini yapanlar cezalandırılmıştır. Bu konuyu 
Senatonun yüce takdirine sunuyorum. Bütçe 
Plan Komisyonunda Sayın Devlet Bakanı bu 
konuyu inceleyeceklerini, Personel Kanunu 
açısından düzenlenecek bir tasarı ile ileride hal
ledilebileceğini söylediler, kendilerine hatırla
tırım. 

'Sayın arkadaşlarım; teklif sahibi olarak 
pek cok mektup, telgraf ve telefon aldım. Va
tandaşlarımın dileklerini soru şeklinde özetli
yorum. 

Evvelâ şu hususu belirteyim; uzman ça
vuşların er olarak erlikte geçen hizmetlerinin 

Bütçe Plan Komisyonunda Emekli Sandığı tem
silcileri tarafından belirtildiği üzere kanun 
kapsamına alındığını Senato kürsüsünden tescil 
etmek istiyorum. 

Sorularım şunlardır : 
1. Yedek subay olanların hazırlık kıtasın

da ve ihtiyat askerlikte geçen süreleri bu ka
nun teklifinin kapsamına giriyor mu? 

2. 1 . 1 . 1950 ten önce Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Et - Balık Kurumu gibi iktisadî Devlet 
Teşekküllerinde hizmet gören memurların ye
dek subaylıkta geçen sürelerinin dikkate alın
madığı söyleniyor. Doğru mudur? Eğer doğru 
ise «1 . 1 . 1950» den sonra tabirinin tekliften 
çıkarılarak bu haktan istifade edememiş olan
ları kanun kapsamına almak düşünülemez mi? 

3. Assubaylar okulu bitirdikten sonra as-
subay adayı olarak bilfiil 2 yıl kıtalarda ve as-
subay görevinin sorumluluğu altında Kara, De
niz, Hava Kuvvetlerinde hizmet görürler. Bu 2 
yıllık kısa hizmeti, fiilî hizmetten sayılacak mı
dır. 

Bu sorularımın sayın Komisyon veya Hükü
met tarafından cevaplandırılmasını, bu suretle 
Yüce Heyetin aydınlatılmasını diliyorum. 

Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; saat 
19,00'a gelmiştir, iki arkadaşımız daha söz is
temiştir Müzakerelerin devamı için verilen bir 
önerge de geri alınmıştır. 

Bu itibarla mesai satimizin bitmiş olması ne
deni ile 29 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanılmak üzere 70 nci Birleşimi ka
patıyorum. 

Teşekkürler ederim efendim. 

Kapanma Saati : 19,00 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerin yenileştirilmesi ama
cıyla Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tpkin X I I\. J._L X C tV 111 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 111 

Kaimi edenler : 111 
Reddedenler : 0 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmıyanlar : 65 

Acık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yümaztürk 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
î. S<abri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENlZLl 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soıinunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiİ! 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Günıüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Naızif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevızi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi öz«r 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RtZFi 
0 . Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SlVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztûrk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Oztekin (B 
Mehmet Üııaldı (Bşk.V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşjk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya Katılmayanları 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Mi Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
^.zmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil (t.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
frisan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan.) 
'-İkret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Vecip Mirkelâmoğlu 
a D 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Nihat Erim 
Vehap Güvenç 

Mehmet Izmen 

Fahri Korutürk 

Bahriye Üçok 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğhı 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Tayfur Sökmen (İ.) 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 
C. Bşk. S. Üyeler 5 

Yekûn 7 

*•«>• ^ ö < < 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

70 NOİ BİRLEŞİM 

27 . 6 .1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayii ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanyadan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/2) 

'7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M, Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türk

lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen maUarın mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

10. —Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
r ı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet1 dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
tealimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğirin, Ankara imar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. —Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 



(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayası : 
1574 e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türksan'ın, Dilekçe Karma Komsiyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. —Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit KökerUn, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

2 _ 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

•B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesdne ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadî İşler ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/176; C, Senatosu : 2/19) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1972) 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 
545 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan 

komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 /176; C* Senatosu : 2 /19) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 127'ye 1 nci ek) 

31illet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 5 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 670 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1972 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, 5434 ısayıh T. 0. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sa
yılı Kanunim 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine ve bıı ka
mına geçici bir madde eklenmesine dair kamın teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
mlun 8 . 6 . 1970 tarihli 98 nci ve 22 . 5 . 1972 tarihli 92 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabıd edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 127'ye 1 nci ek) 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 6 . 6 . 1972 

Easas No. : 2/19 
Karar No. : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1972 gün ve 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen, ek maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanıma 
geçici bir madde eklenmesine ait kanun teklifi; Emekli Sandığı ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin 
de hazır bulundurulmaları suretiyle 2 . 6 . 1972 gününde Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 
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Millet Meclisine intikalinden beri kamu oyun la ilgi görmüş bulunan kanun tekliflerinin birleş

tirilmesi suretiyle hazırlanmış bu metnin tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 1327 sayılı Ka
nunla 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren askerlikte geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmiş olduğu 
da nazara alınarak; Kanunim prensibolarak lüzumlu bulunduğu belirtilmiş, ilâveten aynı maksatlı 
görülen ihtiyarlık hizmetlerine teşmili hususu da benimsenerek maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Kanun başlığı aynen kabul olunmuştur. 
Birinci maddede; mevcut 102 nei madde hükmüne «muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış 

olanların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay nasbedilmiş 
bulunanların Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri» ibaresinin eklenmiş olduğu 
tespit edilmiştir. 

Ancak muvazzaf erlik hizmetinin yanında ihtiyat erlik hizmetinin de bu meyanda mütalâası ile 
metne ilâvesi kabul edilmiştir. 

Ancak maddenin, çeşitli hükümleri değerlendirilmesi yanında bazı istisnaları da ihtiva etmesi 
dolayıslyle bir yanlış anlama sebebiyet vermemesi ınaksadiyle; esaslarında hiçbir değişiklik yapıl
mamak kayıt ve şartı ile maddenin bir redaksiyona tabi tutulması da öngörülmüştür. Yeniden tan
ziminde de önce, tanınan haklar fıkralar halinde sıralanarak cümle tamamlanmış, ancak kaydı ile 
başlayan ikinci cümlede de istisnalar üç fıkrada ifade olunmuştur. 

İkinci madde müracaat süresini belirtmekte; borçlanılacak miktarlara, umumî hükümlere naza
ran müracaatçı lehine bir özel hüviyet vermektedir. 

Bu maddenin müzakeresinde idare mümessilleri; müracaatçı miktarını 500 000 civarında tah
min ettiklerim, çok kısa bir süre içinde tamamı un müracaat ederek verilecek bu hakkı değerlen
dirmek isteyeceklerini; bu takdirde de son senelerde emekliler lehine tanınmış, hakların değerlen
dirilmesi nedeniyle süregelmekte olan mahmul çalışmaları sebebiyle, müracaatların intizam için
de değerlendirilemeyeceğini; müracaat için bir mehil tanınmasını, bu hususun da madde met
nine ilâvesini talebetmişlerdir. 

İstek uygun bulunarak, müracaatların 1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren yapılması kabul 
olunmuş; malullük yaş haddi ve res'en emekliye sevk halleri istisna sayılarak bunlar için kanu
nun neşri tarihi benimsenmiştir. Madde bu görüşlere göre yeniden tanzim olunmuştur. 

Vaki değişikliklerle, hizmet sektöründe çok geniş bir kitleye faydalı neticeler sağlayacak bu 
kanun teklifinin; ilk teklif gerekçeleri de raporlara ilâve edilmek suretiyle uygun bulunan şek
li, müzakeresi tensibedilmiş olan Bütçe Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Çankırı Muş Amasya Balıkesir 

Gürhan Titrek İsa Bingöl Macit Zeren Mehmet Güler 

Siirt Konya İçel İzmir 
Abdurrahman Kavak Fakih ÖzUm Lütfi Bilgen Nazif Çağatay 

Balıkesir Tabiî Üye 
Nejat Sarlıcalı Mehmet Suphi Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 108) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/19 16 . 6 . 1972 
Karar No. : 51 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1972 gün ve 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi ile eklenen ek maddenin bii'ineu fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine ait kanun teklifi, Devlet Bakanı ile Emekli Sandığı ve Maliye Ba
kanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu 8 . 6 . 1972, 13 . 6 . 1972 ve 15 . 6 . 1972 tarihlerindeki 
Komisyonumuzun 25, 26 ve 27 nci birleşimlerinde tetkik ve müzakere edildi. 

Millet Meclisine intikalinden beri kamu personelinde geniş ilgi görmüş bulunan kanun tek
liflerinin birleştirilnıcsii suretiyle hazırlanmış metnin tümü üzerinde yapılan müzakerelerde, 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler Komisyonunun hazırladığı değişik metin benim
senmiş, memurların askerlikte er ve 1 . 1 . 1950 den sonra yedek subay nasbedilenlerin yedek 
subay okulunda öğrenci olarak geçen müddeti o rinin emeklilik süresine fiilî hizmet dlarak ek
lenmesi, hakkaniyete ve eşitlik prensibine uygun görülmüş ve aynı prensiplerden esinlenerek bu 
sürelerin intibaklarda da dikkate alınması temennisinde bulunmuştur. Bu konuda geniş açıkla
malarda bulunan Devlet Bakanının izahları tatminkâr görülerek konunun Devletlin malî olanak
larının müsait zamanında ele alınarak bir taşkının şevki temennisi tekrarlanmıştır. Bir soru 
üzerine Emekli Sandığı yetkililerinin, kanunun uzman çavuşların er olarak geçirdi'kleıii süreyi de 
kapsadığı hakkındaki, açıklamaları tespit edildikten sonra verilen bir önerge ile 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 7 . 2 . 1969 farildi ve 1101 sayılı Kanunla kaldırılan 14 ncü mad
desinin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı emekli'dk keseneğinin tahakkukuna esas alman süre
lerin fiilî hizmet sürelerine eklenmesi. Emekli Sandığı yetkililerinin de nratabakatiyle, hakkani
yet esaslarına uygun görülerek benimsenmiş ve bu durum kanuna eklenen geçici maddelerle dü
zenlenmiştir. 

Yapılan müzakereler sonucunda kanunun başlığında ve ek 1 nci maddesinde, eekleneıı geçici 
maddeler sebebiyle değişiklik yapılmış, kanunun 1 nei maddesli Malî ve İktisadî işler Komisyo
nunun bhüneti (maddesi olanak aynen, 2 nci auaiddesi «"geçici maddeler eklenmiştir» şeklinde değişti
rilerek ve geçici madde, geçici 1 nci madde olarak aynen kabul edilmiş, önerge ile benimsenen 
tamamlayıcı emekli keseneğinin tahakkukuna esas alınan sürelerin fiilî hizmet sürelerine ekleneceği 
ve bu hususta yapılacak işlemleri gösteren teklif geçici 2 nci madde, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten [önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olanlarla dul ve ye
timlerinin de •geçici 2 nci madde hükmünden faydalanacakları hususu geçici 3 ncü madde ve ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malul olan veya ölenlerin hizmetlerinin azlığı 
nedeni ile kendilerine veya dul yetimlerine toptan ödeme yapılmış olanlar hakkında bu kanunun 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkukuna esas süreler içlin nasıl işlem yapılacağı geçici 4 ncü 
madde olarak 'eklenmiş, kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Emekliliğe tabi kamu personeli için faydalı neticeler sağlayacak kanunun yapılan değişiklik
lerle ve mahiyetine ve önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için Genel Kurulun tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkanveküi Sözcü Kâtip 
Uşak öaaiaınltep Afyon K. Madatya 

M. F. Artıayurt S. Tanyeri K. M. Karaağaçlıoğlu N. Akyurt 
Toplantıda bulunaımaıdı 
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Anikiarıa 
1. Yetiş 

Anikiarıa 
Y. Köker 

Küitaihya Ondu 
İ. E . Endinç B. S. .Bojyfloaâ 

Topkînltrııda buiuıniaımıadı Toplaırütıda builunsaımiadı 

Uarfa 
/ . E. Karakapıcı 

Edime 
M. N. Ergeneli 

T«a|hiî Üye 
K. Karavelioğlu 

KoaaeM 
L. Toikoğîliu 

Toplantuda bukmmcmdı 

Trtateoın 
A. Ş. Ağanoğlu 

Üye 
Mümihall 

Üye 
MJümh&ıl 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci madde
siyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin borç
landırılma mevzuuna giren (emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden ayhk, ücret almak 
suretiyle geçen süreleri dâhil) geçmiş hizmetleri [Muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış olan
ların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Subay nasbedilmiş 
bulunanların Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, (Hastalık ve cezai sebeplerle 
uzayan süreler hariç) sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve sigorta dışında geçen hiz
metlerden en çok 15 yılı, istek tarihindeki (Re'sen emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin, vazife ile 
ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu 
tarihlerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak su
retiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 
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MALÎ YE İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunim 5 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığa Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 

- Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen ek madde
min 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tik 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler 
içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin : 

a) Borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş 
hizmetlerinin, 

b) Envali metruke veya mübadil hesabı ca
risinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş sü
relerinin, 

c) Muvazzaf ve ihtiyat askerliklerde er ola
rak geçen sürelerinin, 

d) 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Su
bay Okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin, 

e) Sonradan kanımla sürekli hale getirilen 
kadrolarda ve sigorta dışında geçen süreleri
nin, 

En çok 15 yılı, istek tarihindeki (re'sen emek
liye sevk olunanlarla, Ölenlerin vazife ile ilgile
rinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine 
esas derece tutarları nazara alınmak ve bu ta
rihlerde derece tutarlarının tabi olduğu kese
nek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak 
suretiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi 
olarak geçmiş ve bu maddeye göre borçlanılma
sı kabul edilmiş bulunan hizmetlerden: 

1. Daha önce her hangi bir sebeple fiilî hiz
met sayılan süreler, 

2. Hastalık veya cezaî bir sebeple uzayan 
süreler, 

3. Vazife malullüğü sebebiyle kendilerine 
vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların da 
erlikte ve yedek subay okulunda geçen süreleri, 

için borçlanma yapılmaz. 

Cumhuriyet. Senatosu 
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I BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
I ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanıma geçici madde

ler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen ek madde
nin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler 
içinde yazı ile sandığa müracaat edeceklerin : 

a) Borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş 
hizmetlerinin, 

j b) Emvali metruke veya mübadil hesabı 
carisinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş 
sürelerinin, -

c) Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ola
rak geçen sürelerinin, 

d) 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek su
bay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin, 

e) Sonradan kanunla sürekli hale getiri
len kadrolarda ve sigorta dışında geçen sürele
rinin, 

En çok 15 yılı, istek tarihindeki (re'sen 
emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ile 
ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik ke
seneğine esas derece tutarları nazara alınmak 
ve bu tarihlerde derece tutarlarının tabi oldu
ğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlan-

J dırılmak suretiyle fiilî hizmet sürelerine ekle
nir. 

I Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi, 

I olarak geçmiş ve bu maddeye göre borçlanılma-
I sı kabul edilmiş bulunan hizmetlerden : 
I 1. Daha önce herhangi bir sebeple fiilî hiz

met sayılan süreler, 
I 2. Hastalık veya cezaî bir sebeple uzayan 
I süreler, 
I 3. Vazife malullüğü sebebiyle kendilerine 
i vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların da 

erlikte ve yedek subay okulunda geçen süreleri, 
I İçin borçlanma yapılmaz 

(S. Sayısı : 108) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin.) 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — iştirakçilerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için
de yası ile T. C. Emekli Sandığına müracaat edenlerin, muvazzaf erlikte, subay nasbedilmiş olanla
rın 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ek 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı Kanun gereğince giriş derecesinin ilk kademe aylığı üzerin
den ek madde esaslarına göre borçlandırılarak emeklilikte fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 108) 



Malî ve İktisadî İşler Komisyonunun kabili 
ettiği metin 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte, subay nasbedilmiş olanları 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra öğrenci olarak 
Yedek Subay Okulunda, geçen sürelerini borç
lanmak isteyenler, bu isteklerini 1 . 1 . 1973 
tarihinden itibaren bir yıl içinde T. C. Emekli 
Sandığına yazı ile bildirirler. Bu süre içinde 
borçlanmak isteyenlerin müracaatları kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bun
ların borçlarının hesabında, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 36 ncı maddesinde gösterilen giriş derece
lerinin ilk kademe aylığı esas alınır, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işti
rakçi olup da 1 . 1 . 1973 tarihine kadar re'sen, 
malulen veya yaş haddinden emekliye sevk edi
lenlerin; kendileri, ölenlerin dul ve yetimlerin
den biri tarafından, görevleri ile ilgilerinin ke
sildiği tarihten itibaren 6 ay cinde yazı ile T. C. 
Emekl Sandığına müracaat edilmesi halinde; 
borçlanmaları hemen ve yukardaki esaslara gö
re yapılır. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ; 
geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvaz
zaf ve ihtiyat erlikte, subay nasbedilmiş olanla
rı 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra öğrenci olarak 
yedek subay okulunda, geçen sürelerini borç
lanmak isteyenler, bu isteklerini 1 . 1 . 1973 
tarihinden itibaren bir yıl içinde T. C. Emekli 
Sandığına yazı ile bildirirler. Bu süre içinde 
borçlanmak isteyenlerin müracaatları kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bun
ların borçlarının hesabında, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kanunla de- > 
ğişik 36 ncı maddesinde gösterilen giriş derece
lerinin ilk kademe aylığı esas alınır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işti
rakçi olup da 1 . 1 . 1973 tarihine kadar re'sen, 
malulen veya yaş haddinden emekliye sevk edi
leni grin; kendileri, ölenlerin dul ve verimlerin
den biri tarafından, görevleri ile ilgilerinin ke
sildiği tairhten itibaren 6 ay içinde yazı ile 
T. C. Emekli Sandığına müracaat edilmesi ha
linde; borçlanmaları hemen ve yukardaki esas
lara göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 
7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kal
dırılan 14 ncü maddesinin (e) fıkrası uyarınca 
tamamlayıcı emeklilik keseneğinin tahakkuku
na esas alman süreler fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik kese
neğine esas alman süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarının tamamını ödemeden, emekli, 
adi veya vazife malullüğü aylığı bağlanması ge
reken durumlara girenlerin borç artıklarının ta
mamı emekli ikramiyelerinden mahsuben tahsil 
olunur. Mahsup işleminden sonra da borç artığı 
kaldığı takdirde, bağlanacak aylıklarından 
% 10 kesilmek suretiyle, tahsilata devam edilir. 
Bunlar ile iştirakçilerden tahsilat bitmeden 
ölen ve aylığa müstehak dul veya yetim bırak
mayanların borç artıkları aranmaz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 108) 
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Mali ve İktisadi İğler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Bütee ve Plan komisyonunun kabul ettiği metin 

iştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik kese
neğine esas alınan süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarlarının tamamını ödemeden 
ölenlerin borç artıklarının tamamı dul ve ye
timlerine ödenecek emekli ikramiyesinden mah
suben tahsil olunur. Mahsup işleminden sonra 
da borç artığı kaldığı takdirde, borç artıkları 
bağlanan aylıklar nisbetinde dul ve yetimlere 
bölünerek bu aylıkların her birinden % 10 ke
silmek suretiyle tahsilata devam edilir. Ancak 
aylıklarının kesilmesi halinde kendilerine isa
bet eden borç artığı aranmaz. 

Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müs-
tehak olacakların hisselerine 'isabet eden borç
lar aylıklarından tahsil olunur. 

Emekli, adi malûllük vazife malullüğü ay
lığı almakta iken ölenlerden Ölüm tarihinde 
aylığa müstehak dul veya yetimi bulunanlar ile 
dul veya yetimleri sonradan aylığa müstehak 
duruma girenlerin borç artıkları hakkında yu-
kardaki hükümlere göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük 
veya vazife malullüğü aylığına müstehak olan
lar ile ölenlerin dul ve yetimine aylık bağla
nanların tamamlayıcı emeklilik kesenği tahak
kuk ettirilen süreleri ve borçlan hakkında da 
geçici ikinci madde hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

Bu suretle, aylıkları tahsis tarihlerinden 
itibaren düzeltilir ve emekliye ayrıldıkları 
veya öldükleri tarihlerdeki hükümlere göre 
müstehak olmaları şartiyle emekli ikramiyesi 
veya emekli ikramiyesi farkı ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce emekli, âdi malûl 
olan veya ölenlerden hizmetlerinin azlığı ne
deniyle kendilerine veya dul ve yetimlerine top
tan ödeme yapılmış olanların tamamlayıcı 
emekli keseneği tahakkukuna esas alman süre
leri, fiilî hizmet sürelerine eklendiğinde, gö
revleri ile ilgilerinin kesilmesi gereken veya 
öldükleri tarihlerdeki hükümlere göre kendile
rine veya dul ve yetimlerine aylık bağlanması 
gereken hallerde, bu süreleri ile borçları hak
kında da Geçici 2 nci ve 3 ncü madde hüküm
leri uygulanır. Bunlara, 5434 sayılı Kanun hü-
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(Millet Meclisinin kabııl ettiği metin) 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Malî ve İktisadî İşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanun yayınlandığı, tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

kümlerine göre müstehak oldukları tarihler
den itibaren aylık bağlanır. Şu kadar ki, ev
velce yapılmış toptan ödemeler ile tamamlayıcı 
emeklilik keseneği borçlarının tamamı, ilgili
lere bu kanunun yürürlüğünden önceki zaman 
için ödenecek her çeşit paralardan mahsuben 
tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

ıve<ı 
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Toplantı : 11 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Askerî Yargıtay kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/613; 
C. Senatosu : 1/87) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı ; 686) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kan u nlar M il dil rl il ğ il 
Sayı :5377 

CTMJHURİYET SENOTOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1972 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Aske'rî Yargıtay kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhanyil 

Millet Meclisi Başkamı Y, 

Not : Bu tasan 17 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 15 . (i . 1972 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ked)ul edil
miştir. 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhariyet Senatosu 
Geçici Komisyonu , 21 . 6 . 1972 
Esas No. : 1/87 

Karar No. : 3 

YÜKSEK BASICAKLIĞA 

Millet Meclisinin 15 Haziran 1972 tarihli l'Oö ncı Birleşilnıilnlde öncelik ve ivedilikle görüşü -
lerek işari ayla kahui edilen, Askerî Yargı bay kanunu tasamsı, Millet Meclisi Başkanlığının 17 
Hazüran 1972 tarihli ve 5377 sayılı yazılan ile C umlıuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Cumlhuriyeit Senato'sunun 2 Haziran 1972 tarihli 62 ınei BM esiminde, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi kanunin tasari'Sinı göıüşmeık üzere' Anayasa ve Adalet ile Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan ko-raisly onla undan 'dörder üyeniin katılımiası surettiyle kurulması kaibııl edilen Geçici 
Komisycmuiınuzım 21 Haziran 1972 tarihli Birleşiminde Millî Savununa Bakanı Mehmet Izmen 
il d Millî Savunma Bakanlığı te'mislcileıı de hazır bulundukları halde tetkik ve 'müzakere olundu. 

I)! Tasıarı. 9 T emlimiz 1961 tadildi ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 Eylül 
1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 141 ne i maddesi uyarıinca ve bu madde esasilaranda 
Askerî Yargıtay m kuruluş ve işleyiş düzeninin, yargılatma usullerinin, , Başkan ve üyeleri-
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niıı nitelikleri ile aitanimallannın, disipliı ve özlük işllerinin hâkiaılik teminaltı ve asfcerlilk hiz-
metllerinin .gereklerine uygun bilçiımde yeııideaı bir kanunî (düzenlemeye tabi tujtaılmrasıırı ön-
görimeıktedir. 

9 Temtaıuz 1901 tarihli ve 334 sayılı Türkiye OiUmihuriyeti Anayasasının on yıllık uygula-
mıa dıötoemi ve sonuçları gözetilerek 20 Eyüül 1971 ' t a r t ı l ve 14;88 Sayılı Kanunla/ değiştirilen 
nıadldeUeıl arasında - Hakimlik fmeSleği - ne ilişkiün 134 neü madde ile «Askerî Yargitaya» 
ilişkin 141 nci ımaddcuer de yer alınıştır. 

Anayasalım 134 neü maddesinin yeni metnine göre. askerî hâkimlerin «yaş haddi», «yüksel
me» ve «clmeklÎLİkleri» kanunla belli edilecektir. 

Yine Anayasanın 141 ııci maddesinin yeni metnine göre de, 
a) Askerî Yargılayın - kuruluşu -, - işleyişi -, - yargılama usulleri -, - üyeleri hakkındaki di

siplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı yanında - askerlik hizmet
lerinin gereklerine göre, - kanunla düzenlenecektir, 

b) Ayrıca, Askerî Yargıtay üyelerinin en az - albay rütbesinde birinci sınıf hâkimler arasın
dan seçilmesi - ve - Askerî Yargıtay Başkanı. Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanlarının 
- Askerî Yargıtay üyeleri arasından - rütbe - ve - kıdem - sırasına göre atanacakları esasları kabul 
edilmiştir. 

İşbu tasarı ile Askerî Yargıtay, Anayasanın yukarda arz edilen 134 ve 141 ııci maddelerinde 
emredilen esaslara uygun -olarak yeniden kurulmakta ve düzenlenmektedir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 20 Eylül 1971 tarihli 
ve 1488 sayılı Kanunla değişik 134 ve 141 nci maddelerinde yapılan değişiklik sonucu getirilen 
ve Askerî Yargılayın Anayasanın emrettiği biçimdeki bir kuruluş ve işleyiş düzenine kavuşturul
masını gerçekleştiren tasan, (Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - (Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 1G, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Oeçici Madde 1, 
G-eçici Madde 2, 45 ve 46 nci maddeleri, maddelere ilişkin gerekçeler ve tasarının (Millet Meclisin
deki görüşmeleri esaslarında incelenerek -Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin Komisyonumuzca da aynen kabul edilen maddelerine ilişkin gerekçele
ri aşağıda gösterildiği şekilde özetlemek ve getiıüen kanunî düzenlemenin esaslarını maddelerde 
teker teker açıklamak yararlı bir anlatım biçimi olacaktır. 

Madde 1. — Askerî Yargıtay T. C. Anayasasının 141 nci maddesinde ve yargı ile ilgili 3 neü 
bölümün yüksek mahkemeler kısmında yer almış olup, Yargıtay ve Danıştay gibi bir Anayasa ku
ruluşudur. 

Tasarının bu maddesi ile müessesenin yüksek mahkeme niteliği belirtilmiştir. 
Madde 2. — 127 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmünden faydalanılarak hazırlanmış, iş ve 

hizmet durumuna göre yeterli görülen kuruluş, kazanılmış haklara da dokunulmamak düşüncesi 
ile aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 3. — Önceki maddede genel olarak belli edilen Askerî Yargıtay organlarının bu ve mü-
taakıp maddelerinde ayrı ayrı gösterilmesi uygun, görülmüş ve maddede Askerî Yargıtayda bir 
başkan ve .ayrıca kanunla belli edilen vazifeleri yapmak ve başkanın yokluğunda ona vekâlet et
mek üzere bir ikinci başkanın bulunduğu açıklanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde Yargıtay kanunu tasarısının 4 neü maddesinin ilk fıkrasından da 
yararlanılmıştır. 

•Madde 4. — Anayasamm 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 141 nci maddesinin üçüncü fıkrasın
da Askerî Yargıtay Başkanından sonra kıdem sılasına göre başsavcı gösterildiğinden bu madde 
de başsavcılık müessesesi bir 'bütün olarak açıklanmış ve başsavcılığın kimlerden kurulacağı ve baş
savcının yokluğunda kendisine vekâlet edecek olanlar belli edilmiştir. 

127 sayılı Kanunda bu maddeye mütenazır bir hüküm yoktur. Yargıtay kanun tasarısının 29 
nen maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve iki yüksek •mahkemenin başsavcılık kuruluşları ara
sında benzerlik sağlanmasına çalışılmıştır. 
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Madde 5. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 1 ııci maddesine uygun şekilde hazırlanmış olup, es

kiden olduğu ıgibi Askerî Yargıtayda 4 daire olacağı, her dairede bir başkan ve 7 üye bulunacağı, 
bir başkan ve 4 üyenin katılmasıyle toplanıp karar vereceği belli edilmiştir. 

1488 sayılı Kanun ile 'değiştirilen Anayasanın 1 ııci maddesinde Daire Başkanlıklarına rütbe ve 
kıdem sırasına göre atanma yapılacağı öngörüldüğünden başkanın yokluğunda kendisine en kı
demli, üyenin vekillik edeceği açıklanmıştır. 

Dairenin bir başkan ve 4 üye ile toplanıp ka ar vermesine rağmen dairede bir başkan ve 7 
üyenin bulunması ilk nazarda çelişik gibi görülmekte ise de Askerî Yargıtayda raportörlük mü
essesesi olmadığından işler üyeler arasında taksim edilmekte ve bu suretle dosyanın süratle en iyi 
bir şekilde .neticelendirilmesi sağlanmaktadır. 

10 yıldan beri yapılagelen uygulamada daire üye adedinin aynen muhafaza edilmesinin gerekli 
olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, üyenin herhangli bir mazereti halinde dairenin diğer daire çalışmalarına engel olmadan 
toplanma nisabı temin edilerek hizmetin devamlı'iği ve adaletin süratle tahakkuku elde edilmiş 
olmaktadır. 

Madde 6. — 127 sayılı Kanunun 10 ucu maddesinde Daireler Kurulunum İkinci Başkanı Baş
kanlığında 16 üyeden kurulması öngörüldüğünden Askerî Yargıtay Başkanı kurula girememek
te ve ayrıca görüşülecek mesele hakkında evvelce dairelerdeki konuşma ve kararlara katılmış daire, 
başkanı ve üyelerinin kurula katılmamaları nedeniyle daire kurulunun teşkili bazı dosyalar için 
imkânsız bir hal almaktadır. Bu mahzurları -gidermek ve özellikle Askerî Yargıtay Başkanı kurula 
başkanlık ettirerek bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak, daireler kurulunun teşkilinde kolaylık 
sağlamak ve daire görüşünün daireler kurulunda izahına imkân verilmek için madde yeniden dü
zenlenmiştir. Daireler Kurulu, genel olarak direnme suretiyle tesis edilen hükümleri veya daire 
kararlarına karşı vaki itirazları incelendiğinden evvelce dairedeki (konuşma ve karara katılmış 
olma hali hukukî bir mahzur olarak görülmemiş, bilâkis yargı fonksiyonunun özelliği olan kolektif 
çalışma ile sentez yapma prensibini korumak ve kollamak zorunluluğunun icabı sayılmıştır. 

Nitekim Yargıtay tasarısında da ceza genel kın uluna ceza daire başkan ve üyelerinin tamamı
nın katılacağı kabul edilmiştir. 

San fıkrada da görüşülecek meselenin ehemmiyetsiz oluşu veya mazeretin mevcudiyeti halin
de kurulun ikinci başkanının başkanlığında toplanması ve bu hallerde kararma itiraz edilen veya dire-
nilen daireden bir üyenin daha kurula alınacağı önerilmiştir. 

(Madde 7. — 127 sayılı Kanunun 8 ııci maddesine mütenazır olarak hazırlanan bu maddede ge
nel kurulun görevleri dikkat nazara .alınarak Askerî Yargıtay Başsavcısının da kurala katılması 
sağlanmış ve Askerî Yargıtayda her zaman için noksan üye olacağı ;gözönünde bulundurularak, 
hizmetin aksamaması için Kurulun, Yargıtayda mevcut üye sayısının beşte dördü ile toplanacağı 
belli edilmek istenmiş ve Anayasanın 141 nci maddesindeki -(Üye- tamsayısı) tâbiri kullanılmıştır. 

Madde 8. — 127 sayılı Kanunda bu şekilde bir organ yoktur. Madde Danıştay Kanunu ile Yar
gıtay kanun tasarısı nazara alınarak hazırlanmış ve kurulun başkan, ikinci başkan ve daire baş
kanlarından kurulacağı açıklanmıştır. 

Kurulun ıgörcvleri tasarının 25 nci aıı,addesiııde belirtilmiştir. Bu görevler genel olarak Askerî 
Yargılayın iş düzeni ve iç çalışması ile ilgilidir. 

Madde 9. — Askerî Yargıtayın disiplin işlerini yürütecek ve disiplin cezalarının uygulanması
na yer olup, olmadığını tayin edecek bir kurulun tasarı bünyesinde yer alması Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 141 nci 'maddesinin yazılış şekline uygun bir düzenlemedir. 

127 sayılı Kanunda Yüksek Disiplin Kurulu ile ilgili bir hüküm mevcut değildir. 
357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 35 ııci maddesi ile kurulmuş bulu

nan haysiyet divanının teşkil tarzı askerî hizmetin gerekleri de gözünün e alınarak yeni baştan 
düzenlenmiştir. 
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Madde 10. — Bu madde 353 sayılı Kanunun 7 nci maddesi dikkat nazara alınarak hazırlan
mış olup, askerî mahkemeler ve askerî savcılıklarda olduğu gibi Askerî Yargıtay daireleri ile Baş
savcılığında da birer kalem teşkilâtının •kurulacağı öngörülmüş ve bu suretle yargı hizmetlerinin 
görülmesinde büyük önem taşıyan kalem kuruluşlarına kanunî bir hüviyet kazandırıldığı gibi yazı 
işlerinin de sıhhatli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 

Yargıtay kanun tasarısının 46 ııcı maddesinde de buna uygun bir hüküm yer almaktadır. 
Madde 1.1. — 127 sayılı Kanunda meveud;>lan ve başkana bağlı oku ak ona ait idarî isleri yü

rüten .genel sekreterlik müessesesi sağladığı faydalar nedeni ile aynen muhafaza edilmiş ayrıca 
daire müdürlüğü ile bunlara bağlı diğer idarî hizmet üniteieıinin bulunması zorunluluğu açık
lanmıştır. 

Kalemlere ve diğer idarî hizmet kuruluşlarına verilecek personel .Millî Savunma Bakanlığı kad
rolarında gösterilmesi öngörülmüştür. 

Madde .12. — 1488 sayılı Kanun ile değiştirilen. Anayasanın 141 nci maddesinde. Askerî Yargıtay 
üyelerinin seçimi ile ilgili olarak birinci sınıfa ayıılma ve en az albay rütbesi gibi yeni nitelikler 
öngörüldüğünden madde buna göre yeniden hazırlanmıştır. 

Ancak, 'Cumhurbaşkanının seçme iradesini tahdide müncer olan bir tatbikat w anlayana mani 
olmak için maddeye eklenen bir fıkra ile boş üyelik birden fazla olduğu takdirde A. kmd Yargı
tay (îenel Kurulunun boş üyeliklerin üç. misli okıak a.dnyları U ^pit edeceği ve !.M>Ş üyelik adedin-
ce üyelerin Cumhurbaşkanı tarafından bu adaylar arasından seçileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 13. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının .141 nci maddesindeki (Askerî Yargıtay, baş
kanlarını kendi üyeleri arasından seçer) hükmü 14S8 sayılı Kanun ile (Askerî Yargıtay Başkanı, 
Başsavcısı, ikinci başkan ve dair-e başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem 
sırasına göre atanırlar) şeklinde değiştirildiğinden madde buna göre yeniden hazırlanmıştır. 

1488 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesinde bu değişikliğe göre çıkarılacak yeni kanunla
rın gerektirdiği atanmaların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılaca
ğı öğrenildiğinden ve dolayısıyle kanun yapıcı tarafından atamalarda idareye en fazla bir aylık 
süre tanındığından, bu yerlerde her hangi bir sebeple meydana gelecek boşalmalarda da atan
maların bir ay içinde yapılması sağlanmıştır. 

Madde 14. — Askerî Yargıtay Başkanlığına, Başsavcılığına, İkinci başkanlığına ve daire baş
kanlıklarına yapılacak atanmalar ile Askerî Yargıtay üyı ligine seçilen askerî hâkimlerin atanma
larının ne şekilde yapılacağını gösteren bu hüküm, Anayasanın 134 ncü maddesi ile 920 sayılı Si
lâhlı Kuvvetler Personel Kanununun 121 ve 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Ka
nununun 1G ııcı maddelerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile Askerî Yargıtay Başsavcı, başyardımcısı ile diğer yardımcılarım 
atanmalarında göz önünde bulundurulacak nitelikler gösterilmiş ve özellikle hizmetin hukukî 
icabı ve bilhassa Başsavcı Yardımcısının Başsavcıya vekillik edeceği göz önünde bulundurularak 
onun da Yargıtay üyeliğine seçilme niteliğine sahip askerî hâkimler arasından atanması öneril
miştir. 

Ayrıca; Askerî Yargıtay, Anayasanın öngördüğü yüksek bir mahkeme olup Askerî Yargı
tay'a intikal eden dava dosyalarının ilk incelemeleri Başsavcı, Başyardımcısı veya yardımcıları 
tarafından yapıldığından ve geııenllikle tebliğııame müsveddeleri bunlar tarafından hazırlandı
ğından 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 17 nci maddesi hükmü buraya 
aynen alınarak bu kişilerin hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve rütbede olmaları sağlanmış ve 
yardımcılarının atanmalarında Başsavcıya aday gösterme yetkisi verilmiştir. 

Madde 16. — Askerî Yargıtaym genel olarak görevlerini belirten bu madde Anayasanın 141 
nci maddesine uygun şekilde düzenlenmiş ve Danıştay Kanununun 29 ve Yargıtay kanun tasarı
sının 3 ncü maddesinde olduğu gibi genel görev konusunda maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde hazırlanırken 127 sayılı Kanunun 5 nci maddesi göz önünde bulun
durulmuş ve fakat Başkanın yargı faaliyetlerine daha etkili bir şekilde katılmasını sağlamak 
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amacıyle Yargıtayiıi muhtelif kurullarına Başkanlık edeceği belirtilmiştir. Buna mukabil üyelerin 
dairelere ayrılması ve gerektiğinde bir üyenin devamlı olarak diğer bir daireye verilmesi ile ilgili 
yetkisi kaldırılarak Başkanlar Kuruluna verilmiştir. Maddenin hazırlanışında 521 sayılı Danış
tay Kanununun 105 nei maddesinden ve özellikle Yargıtay kanun tasarısının 4 ncü maddesinden 
de yararlanılmıştır. 

Madde 18. — Askerî Yargıtay Başsavcısının görevleri, bentler halinde belirtilmek suretiyle 
açıklığa kavuşturulmuş ve ayrıca Genel Kurulun görevleri göz önünde bulundurularak bu Kuru
la katılması ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanması im
kânları sağlanmıştır. 

Maddenin hazırlanmasında Yargıtay kanun tasarısının 30 ncu maddesinden de yararlanıl
mıştır. 

Madde 19. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tekrarı mahiyetinde olup, ay
rıca askerî hâkim ve yardımcıları hakkındaki meslekî sicil notlarının Askerî Yargıtay Daireleri 
ve Daireler Kurulunca verileceğine dair 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
4G/b - 1 maddesi hükmü ikinci bent olarak maddeye eklenmiştir. 

Madde 20. — Bu madde Danıştay Kanununun 106 ve Yargıtay kanun tasarısının 6 nei mad
desine mütenazır olarak hazırlanmış olup, esasen Başkanlığın bünyesinde mevcut dairelerin 
ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasını, işlerin iyi incelenip karara bağlanmasını ve kararlardaki 
tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak, oyları toplamak, karar müsveddelerini yazacak üyeyi belli 
etmek ve kendi kuruluşundaki kalem teşkilâtını denetlemek gibi yetkilere kanunî bir mahiyet 
kazandırılmıştır. 

Madde 21. — Bu madde de keza Danıştay Kanununun 107 ve Yargıtay kanun tasarısının 7 
nei maddesi göz-önünde bulundurularak yeniden hazırlanmış ve üyelik sıfatına bağlı bulunan dava 

-dosyalarını inceleyip sözcülüğünü yapma, kurullardaki görüşmelere katılıp oy verme ve özellikle 
görevlendirildikleri hallerde karar müsveddelerini yazma gibi görevleri bu madde ile kanunî açık
lı ğa kavuşturulmuştur. 

Madde 22. — Daireler Kurulunun görevlerini belli eden bu madde 127 sayılı Kanunun 11 nei 
maddesinden aynen alınmış ve ayrıca askerî hâkim ve yardımcıları hakkındaki meslekî sicil 
notlarının Askerî Yargıtay Daireleri ve Kurulunca verileceğine dair 926 sayulı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 46/a - 1 maddesi hükmü 2 nei bent olarak maddeye eklenmiştir. 

Madde 23. — Tasarıda Askerî Yargıtayın organları ve görevleri ayrı ayrı bölümlerde göste
rilmek suretiyle açıklığa kavuşturulduğundan bu maddede Genel Kurulun görevleri toplu bir şe
kilde belirtilmiştir. 

Maddenin hazırlanışında Danıştay Kanununun 53 ve Yargıtay kanun tasarısının 10 ncu mad
desinin yazılış şekillerinden de yararlanılmıştır. 

Madde 24. — Askerî Yargıtay bünyesinde yeni bir kuruluş olan Başkanlar Kurulunun görev
leri bu madde ile düzenlenmiş olup, 127 sayılı Kanuna göre Askerî Yargıtay Başkanı veya Genel 
Kurulu tarafından ifa edilen ve genellikle Askerî Yargıtayın iç çalışmaları ile ilgili bulunan 
bazı görevlerin süratli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 

Maddenin hazırlanışında Danıştay Kanununun 60 ve Yargıtay kanun tasarısının 11 nei mad
desinden yararlanılmıştır. 

Madde 25. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 18 nei maddesinden aynen alınmıştır. Ancak 
araverme süresince tutuklu ve açıklı işler ile Sıkıyönetim Kanununda olduğu gibi kanunlarda 
öncelikle bakılacakları öngörülen işlerin bakılmasına devam edileceği belirtilmiş ve nöbetçi ka
lacak Daire veya Dairelerin Genel Kurulca tespit edileceği açıklanmıştır. 

Madde 26. — 127 sayılı Kanunun 7 nei maddesinde Askerî Yargıtayın iç çalışma esaslarının 
Genel Kurulca düzenleneceği kaydedildiği halde bir içtüzük hazırlanması öngörülmemiştir. Askerî 
Yargıtayın iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, defter ve kayıtlarının tutulması, 
Genel Sekreterlik ve idarî hizmet üniteleri presonelinin görev ve sorumluluklarını açıklığa ka-
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vuşturmak ve Resmî Gazetede yayınlanması suretiyle objektifliği sağlamak için madde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Madde 27. — 127 sayılı Kanunda Askerî Yargıtayda uygulanacak yargılama usulü ile ilgili 
bir hüküm mevcut deği'ldir. 353 sayılı Kanunun 219 nen maddesinde sadece Askerî Yargıtayda 
uygulanacak duruşma usulü gösterilmiştir. 

Bu madde ile Askerî Yargıtayda uygulanacak kanunlar gösterilmek suretiyle yargılama usulü 
hükümleri belirli hale sokulmakta ve tasarının diğer maddelerinde geçen usule mütaallik hukukî 
terimlere anlam kazandırılmış olmaktadır. 

Madde 28. — Bu madde ile Askerî Yargıtay Dairelerinde ve diğer kurullarında toplanma ye-
tenliği açıklığa kavuşturulmuş ve görüşmelerin gizli olacağı, seçimlerin gizili oy ve açık sayım ile 
yapılacağı belli edilmiştir. 

Madde 29. — 127 sayılı Kanunun 15 nci maddesi aynen alınmış ve Askerî Yargıtay dairelerin
de ve diğer kurullarında kararların çokluğu ile verileceği belirtilmiştir. Ancak bazı kurallarda 
oyların leşidolabileceği dikkate alınıp, bu hallerde başkanın katıldığı tarafın oylarının çoğunluk 
oyu sayılacağı kaydedilmek suretiyle açıklık getirilmiştir. 

Madde 30. — Tasarı metni, 127 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinden yararlanılmak suretiyle 
hazırlanmış ve Yargıtay kanun tasarısının 20 nci maddesi göz önünde bulundurulmuştur. 

Ancak; 127 sayılı Kanunda İçtihatları Birleştirme Kurulu, özel kuruluşlu bir organ olarak 
gösterildiği halde tasarıda içtihatların birleştirilmesine genel kurulun bu maksatla yapacağı top
lantıda karar verileceği öngörülmüştür. 

Ayrıca; 127 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde Yargıtay Genel Kurulu veya Büyük Genel Ku
rulun evvelki bir kararma veya içtihadına aykırı karar verilmesi hailinde husule gelen aykırılı
ğın dahi bir yol ile çözümleneceği hükme bağlanmış ise de Yargıtaym iştiraki1 olmaksızın, oy ve 
kanaati alınmadan ihtilâfın Askerî Yargıtayca tek yönlü halli hukukun genel prensiplerine uy
madığından ve yüksek mahkemelerin görev ayrılığı ile bağdaşmadığından bu kısma tasarıda yer 
verilmemiştir. 

Maddenin hazırlanmasında özellikle Yargıtay kanun tasarısının 20 nci maddesinde gözönünde 
bulundurulmuş ve içtihatları birleştirme gibi çok önem taşıyan bir meselede yüksek mahkeme ça
lışmaları arasında ahenk ve beraberlik temin edilmiştir. 

Madde 31. — Bu madde genel olarak 127 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uygun olarak ha
zırlanmış ve fakat Askerî Yargıtay Daire ve Daireler Kurulundan çıkan bütün kararların Başsav
cılıktan geçeceği gözönünde tutularak bu görevin tabiî neticesi olarak Başsavcıya da Daire baş
kanları gibi içtihatların birleştirilmesini isteme yetkisi tanınmıştır. 

Keza, diğer merci ve kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları üzerine de bu yola gidi
leceği öngörülmüş ve fakat içtihatları birleştirme yoluna gidilip gidilmemesinin tespiti için mev
cut üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı önşart olarak aranmıştır. 

Madde 32. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi kısmen değiştirilmek ve bazı ilâ
veler yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Özellikle 353 sayılı Kanunun 227 nci maddesinde 
Daireler Kurulu kararlarının ancak aidolduğu davada Askerî Mahkemeyi bağlayıcı nitelikte ol
duğu ve bu kararlara karşı mahkemenin direnme hakkının olmadığı gözönünde bulunduruldu
ğundan ve yine bu kararlar içtihatları birleştirme kararları kuvvet ve derecesinde olmadığından 
maddeden (Askerî Yargıtay Daireler Kurulu kararları) kısmı çıkarılmış, buna mukabil içtihat
ları birleştirme kararlarının daireler kurulunu ve disiplin mahkemelerini de bağlayacağı belirtil
miştir. 

Ayrıca, içtihatları birleştirme karaıiarmm hususiyetine göre bunların da Yargıtay içtihatları 
birleştirme kararları gibi Resmî Gazetede yayınlanacağı öngörülmüştür. 

Madde 33. — Bu maddede Askerî Yargıtay dairelerinde ve diğer kurullarında oylarm hangi 
sıra ile kullanılacağı açıklanmış ve özellikle oyların kullanılmasında diğer Yüksek Mahkemeler
de olduğu gibi kıdem üstünlüğünden ileri gelebilecek tesirlerin giderilmesi öngörülmüştür, 
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Madde 34. — Bu madde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 35 ııci 
maddesinden faydalanılarak hazırlanmış olup, disiplin cezalarım gerektiren eylemlerin neler
den ibaret olacağı ve bu uygulanacak disiplin cezalarının nevileri gösterilmiştir. 

Bilhassa Anayasa teminatı altında hizmet gören Yüksek Mahkeme Başkan ve üyedeninin hâ
kimlik ve askerlik vekar ve onurunun ve şahsî haysiyet ve itibarının daha çok korunmaları ik
tiza edeceğinden müessir bil' müeyyide olarak maddeye (görevden çekilmeye davet) cezası ilâve 
edilmiş ve bu suretle Anayasanın öngördüğü askerî gerekler de dikkat nazara alınarak hâkim
lik mesleği, askerlik sıfatı ve müessesenin itibarı korunmak istenmiştir. 

Madde 35. — Bu madde, 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 36 ncı 
maddesi yerine hazırlanmış olup, ihbarın intikali ve soruşturma şekli yönlerinden bazı değişiklik
ler yapılmış ve onuncu maddeye uygun bir işleyiş tarzına kavuşturulmuştur. 

Askerî Ceza Kanununda disiplin tecavüzlerinden verilen cezalara karşı itiraz yolu açık tutul
duğundan, bu cezalara karşı da ilgiliye itiraz etme hakkı tanınmıştır. 

Nitekim Danıştay Kanununun 135 nci maddesi ile bu ceza kararlarına karşı ilgiliye dava 
açma hakkı verilmiştir. 

Madde 36. — (Görevden çekilmeye davet) yeni kabul edilen bir disiplin cezası türü oldu
ğundan maddede bu cezanın ne şekilde uygulanacağı ve sonucu açıklığa kavuşturulmuştur. Mad
denin hazırlanışından Danıştay Kanununun 138 nci ve Yargıtay kanun tasarısının 13 ncü mad
delerinden yararlanılmıştır. 

Madde 37. — Görevle ilgili suçlar hakkında bu madde esas itibarla 357 sayılı Askerî Hâkim
ler ve Askerî Savcılar Kanununun aynı konuya ilişkin 32 ve 33 ncü maddelerinin tekrarından 
ibarettir. Tasarının kod hüviyeti itibariyle dağınık hükümleri bir araya toplanmış ve yapılan 
ufak bir değişiklik ile soruşturma kurulunun Askerî Adalet Müfettişlerinin taşıdığı yetki yeri
ne Askerî Savcıların yetkilerine haiz olduğu belirtilmiştir. Bu suretle soruşturma sonucuna 
göre dosyanın Genel Kurul tarafından Yüce Divana gönderilmesi takdirinden ceza dâvası açıl
mış olacağından, kurulun yaptığı soruşturmanın Askerî Savcının fonksiyonu olduğu belli edilmek 
istenmiştir. 

Madde 38. •— Şahsî suçlar ile ilgili olan bu madde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Sav
cılar Kanununun 34- ncü maddesine uygun şekilde hazırlanmış olup, soruştuı'manun yapılış şekli, 
soruşturma sonunda verilecek kararların mahiyetleri dâva açılmasına karar verilmesi halinde dâva 
dosyasının verileceği dairenin belli edilmesi ve yapılacak diğer işlemler ile ilgili olarak maddeye 
açıklık verilmiştir. 

Madde 39. •— Askerî Yargıtay üyelerinin yükselmeleri bakımından farklı bir statüye tabi olu
nacaklarına dair Anayasa ve diğer kanunlarda her hangi bir hüküm mevcudolmadığmdan ve bu 
konuda hizmet ile ilgili bir zorunluk da söz konulu bulunmadığından. Askerî Yar'gıtay Başkan, 
Başsavcı, İkinci Başkan ve daire başkanları ile üyelerimin rütbe, rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, 
kademe ilerlemesi ve sicil işlemlerinin 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununda 
gösterilen esaslara göre yapılacağı madde metninde gösterilmiştir. 

Madde 40. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanının ve daire başkanları ile 
üyelerinin kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle emekliye sevk edi
lecek veya Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı Askerî Hâkimler ve 
Askerî Savcılar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı madde metninde gösterilmiştir. 

Anayasanın 134 ncü maddesinde yapılan son değişiklikle, Askerî Hâkimlerin yaş haddi, yük
selme ve emekliliklerinin kanunla belli edileceği kabul edilmiş ve yine Anayasanın 141 nci mad
desinde yapılan değişiklik ile; Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri ve üyeler 
hakkındaki disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı yanında asker
lik hinızetlerinin gereklerine göre kanunla düzenleneceği öngörülmüş bulunduğundan tasarının 39 
ve 40 ncı maddelerinin tanzimi bu esaslara göre yapılmıştır. 
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.Madde 41. — Madde metninde, Askerî Yargıtay Başkam ile İkinci Başkanının ve üyelerinin 
ve Başsavcısının «yaş haddi» yönünden 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi ola
cakları esası vazedilmektedir. 

İşbu Askerî Hâkimler Kanununda. Askerî Hâkimlerin «yaş haddi» 00 olmak üzere saptanmış
tı ,'. 

Madde 42. — P>u madde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî bavcılar Kanununun 18 IL*i 
maddcslinin 4 ncü fıkrasının buraya aktarılmasından ibarettir. 

Madde 43. — Bu madde yeni olup. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkam, daire 
başkanları ve üyelerinin askerî protokol şartlarına tabi olacakları belirtilmiştir. 

Madde 44. — Bu madde 4 Aralık J962 tarih ve 127 sayılı Askerî Yargılayın kuruluşu hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılması ile ilgilidir. 

Geçici Madde i. — Bu madde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 1488 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddelerinin son 
fıkrasına uygun şekilde hazırlanmış olup intikal hükmüdür. 

Geçici Madde. 2. — Bu maddede Askerî Yargıtay İçtüzüğünün kanunun yürürlüğe girişinden 
itibaren 3 ay içinde yürürlüğe konacağı ve bu süre zarfında 127 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş 
olan iç çalışma esaslarının uygulanacağı açıklanmak, suretiyle iç çalışmalarının aksamaması sağ
lanmıştır. 

Madde 45 ve 46. — Bu maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
III - Tasarının, Anayasanın 134 ve 141 nci maddeleri uyarınca getirilmiş olması ve altı ay 

içinde çıkartılması gereken kanunlar arasında bulunması nedeni ile Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istem ileri sürülmesi de Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Genel Kuralım tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Ağrı Ankara Ankara 

Şeref Kayalar Salih' Türkmen İsmail Yetiş Turhan Kapanh 

İzmir Konya Kocaeli Ordu 
Orhan Kor Sedad Çumrah Lütfü Tokoğlu Bekir Sıtkı Baıjkul 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda .'bulunamadı 

Tabiî Üye İstanbul Samsun 
Fahri Ö zelil ek Cemal Yıldırım Enver hıklar 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Askerî Yargıtay kanunu tasarısı 

I NCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Askerî Yargıtay 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görevlen
dirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Askerî Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve dört daire ile bu kanunda gösteri
len kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül eder. 

Askerî Yargıtayrn kadroları Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Başkanlık 

MADDE 3. — Askeri Yargıtayda bir Başkan ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca Başkan ta
rafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere bir ikinci başkan 
bulunur. 

Başsavcılık 

MADDE 4. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı; bir başsavcı, başsavcı başyardımcısı ile yeteri ka
dar başsavcı yardımcılarından kurulur. 

Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı başyardımcısı, onun da yokluğundan en kıdemli 
başsavcı yardımcısı vekâlet eder. 

Daireler 

MADDE 5. — Her dairede bir başkan ve yedi üye bulunur. Daireler bir başkan ve dört üyenin 
katılması ile toplanarak karar ve hüküm verirler. 

Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o dairenin en kıdemli üyesi başkanlık görevini yapar. 

Daireler Kurulu 

MADDE 6. — Daireler Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanının Başkanlığında, ikinci Başkan, da
ire başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden, bu kararın alınmasına katılmamış 
olanlardan bir ve diğer dairelerden ikişer üyenin katılması ile onüç kişiden kurulur. 

Başkanın kurula katılmaması halinde fkinci Başkan Kurula Başkanlık eder. Bu takdirde ka
rarına itiraz edilen veya direnilen daireden bir üye daha kurula katılır. 

Genel Kurul 

MADDE 7. — Askerî Yargıtay Genel Kurulu; Başkan, Başsavcı, ikinci Başkan, daire başkan
ları ve üyelerin tamamından kurulur. 

Genel kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 31 ETİN 

Asi'eri Yarnıtay 1; an unu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 
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("Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 8. — Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, ikinci Başkan ve daire başkanların
dan kurulur. 

Yüksel- Disiplin Kurulu 

MADDE 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başkanı, başsavcısı, İkinci Başkanı ve 
daire başkanlarından kurulur. 

Kurulun yeter sayısı yedidir. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler ile bunlar
dan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması sonucu, 
kurul üye sayısı dörtten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun kararı kesindir. 

Kurulun yası işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Kalemler 

MADDE 10. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı ile her dairede birer kalem teşkilâtı kurulur. 
Her kalem teşkilâtında bir Başkâtip ile yeteri kadar büro memuru bulunur. 

İdcıri Hizmet Kuruluşları 

MADDE 11. — Askerî Yargıtay Başkanlığına bağlı bir Genel Sekreterlik ile daire müdürlüğü 
ve bunlara bağlı diğer hizmet üniteleri bulunur. 

Bu hizmet ünitelerine verilecek personel, Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında g-österilir. 

Seçim 

MADDE 12. — Askeri Yargıtay üyeleri, en 2Z albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler 
arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç 
misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir, 

Boş üyelik birden fazla ise; Askerî Yargıtay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli olarak 
adayları tesbit eder. Boş üyelik adedince üyeleri Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından seçer. 

Atanma 

MADDE 13. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başkanı ve daire başkanları Askerî 
Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına g'öre atanırlar. 

Boşalan yerlere atanma en geç bir ay içinde yapılır. 

Atanma şrllı 

MADDE 14. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları ile As
kerî Yargıtay üyeliğine seçilen askerî hâkimlerin atanmaları Genelkurmay Başkanının teklifi ve 
Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının onayına sunu
lur ve Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Başsavcı yaı-elımalarının atanmaları 

MADDE 15. — Başsavcı başyardımcısı, albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimlerden baş
savcı tarafından gösterilecek üç aday arasından Millî Savunma Bakanınca usulüne g'öre atanır. 

Cumıltvınvet Semıtosu (S. Sayısı : 1.10) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

BİADDE 8, — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynsn kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu naddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin İ l nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

CumlniL'iyot Senatosu ^Ş. Sayısı : 110) 



- 14 -

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik ara
nır ve genel atanma şartları da dikkate alınarak başsavcı tarafından, boş yerlerin üç katı olarak 
gösterilen adaylar arasından Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu hükümlerine göre atan
maları yapılır. 

II NCİ BÖLÜM 

Görevler ve işleyiş 

Genel görev ve yetkiler 

MADDE 16. — Askerî Yargıtayın genel görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Askerî mahkemelerden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları son yargı yeri ola

rak inceleyip karara bağlamak, 
2. Askerî yargıda kanun hükümlerinin ve hukuk kurallarının uygulanmasında birliği sağla

mak, gerektiğinde kurulları arasında beliren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek, 
3. Askerî Yargıtay Başkanının, Başsavcısının, ikinci Başkanının, daire başkanlarının ve üye

lerinin askerî yargıya tabi şahsî suçlarına ilişkin ceza dâvalarına ve kamu dâvası ile birlikte bu 
suçlardan doğan istirdat ve tazminat dâvalarına ilk ve son yargı yeri olaraik bakmak. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevleri 

MADDE 17. — Başkanın görevleri şunlardır: 
1. Askerî Yargıtayı temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği ted

birleri almak, dairelerin çalışma durumları hakkında gerekl gördüğü bilgileri yazı ile istemek, 
3. Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık etmek, 
4. Askerî Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek, 
5. Askerî Yargıtay başkanları, Başsavcısı ve üyelerinin lüzumunda Yüksek Disiplin Kuruluna 

şevkleri için gerekli işlemleri yapmak, 
6. Askerî Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya tetkik et

mek üzere Askerî Yargıtay üyelerini görevlendirmek, 
7. Askerî Yargıtay memur ve idarî görevlilerini denetlemek veya denetletmek, hizmetin gerek

lerine göre uygun göreceği yerlerde görevlendirmek, 
8. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen işleri yapmak. 

Başsavcının görevleri 

MADDE 18. — Başsavcının görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek, 
3. İncelenen dâva dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askerî sav

cılar ile yardımcılarına not vermek, 

Dairelerin görevleri 

MADDE 19. — Dairelerin görevleri şunlardır: 
1. Başkan tarafından daireye gönderilen dâva dosyalarını inceleyip karara bağlamak, 
2. İncelediği dâvaları hükme bağlıyan askerî hâkimler ve yardımcıları hakkında not vermek, 
3. Kanunun öngördüğü hallerde ilk derece mahkemesi olarak hüküm vermek. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 
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(Geeici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Daire başl'unlannm görevleri 

MADDE 20. — Daire başkanlarının görevleri şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk ve 

iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlardaki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için gerek
li göreceği tedbirleri almak ve dava dosyalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek, 

2. Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmaya
cağı kararların müsveddelerini yazacak üyeyi belli etmek, 

3. Daireye bağlı kalem görevlilerini denetlemek. 

f"jj(İtrin görevlini 

MADDE 21. — Üyelerin görevleri şunlardır : 
1. Kendilerine verilen dava dosyalarını inceleyip, kurulda sözcülüğünü yapmak, 
2. - Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek, 
3. Görevlendirildikleri hallerde karar ve müsveddelerini yazmak. 

Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 22. — Daireler Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Askerî mahkemelerden verilen direnme kararları ile Askerî Yargıtay dairelerinden çıkan 

kararlara karşı Başsavcılıkça yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak, 
2. İncelediği dâvaları hükme bağlayan askerî hâkim ve yardımcıları hakkında not vermek, 
3. İlk derece mahkemesi olarak Askerî Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların tem

yiz yolu ile incelenmesini yapmak. 

Genel Kurul görevleri 

MADDE 23. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtayda boşalan üyelikler için yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye sayı

sını tesbit etmek, 
2. Askerî Yargıtay üye adaylarını seçmek, 
3. Anayasa Mahkemesine, Askerî Yargıtay dan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa gö

re seçmek, 
4. Üye mevcudunun üçte birinin teklifi üzerine yetersizliğe karar vermek, 
5. Askerî Yargıtayın kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 149 ncu maddesine göre Anayasa Mahkemeesinde iptal dâvası açılmasına karar ver
mek, 

6. Askerî Yargıtayın çalışma esasları ile ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek, 
7. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 

MADDE 24. — Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Yeni seçilen üyelerin çalışacakları daireleri belli etmek ve zorunluluk halinde üyelerin dai

relerini değiştirmek, 
2. Askerî Yargıtay İçtüzüğünün uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları kesin olarak karara 

bağlamak, 
3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmaya veya dairenin toplanma ve kararı için yeter üye sayı

sını sağlamak gibi geçici sebeplerle bir üyenin dairesini iki ayı geçmemek üzere değiştirmek, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nei maddesi "aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

4. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, îkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin askerî 
yargıya tabi şahsi suçlarından dolayı yargılanmalarına Askerî Yargıtaym hangi dairesinde bakı
lacağını belli etmek, 

5. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Adlî ara verme isleri 

MADDE 25. — Barış zamanında genel adlî ara verme Askerî Yargıtayda da aynen uygulanır. 
Adlî ara verme süresince tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen 

diğer işlere bakılır. 
Bu dönemde nöbetçi kalacak daire veya daireler ile üyeler Genel Kurulca, Başsavcı yardımcı

ları ise Başsavcı tarafından tesbit edilir. 

Askerî Yargttınf İçtüzüğü 

MADDE 26. — Askeri Yargıtaym iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, Genel Sekreterlik ve diğer idarî hizmet üniteleri 
personelinin g-örev ve sorumlulukları bu kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir içtüzükle 
belirtilir. 

Bu içtüzük Rssmî Gazetede yayınlanır, 

III NCÜ BÖLÜM 

Yargılama usulü 

Genel hükümler 

MADDE 27. — Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurullarımda ve Başsavcılığında, bu kanun 
ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen 
yargılama usulleri uygulanır. 

Toplantı ve toplantı yeterliği 

MADDE 28. — Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurulları oylamaya katılacaklarım hepsinin 
hazır bulunması veya kanunla belli edilen çoğunluğun meydana g-elmesi ile toplanırlar. 

Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oy ve açık sayım ile yapılır. 

Kararlar için oy yeterliği 

MADDE 29. — Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurullarda kararlar oy çokluğu ile verilir. 
özel hükümler sakilidir. 

Aslkerî Yargıtay Genel Kurulu ile Başkanlar Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulumjdıa oyların 
eşitliği halinide Başkanın katıldığı tarafın oyları çoğunluk oyu sayılır. 

İçtihatları birleştirme kararları 

MADDE 30. — Askerî Yargıtaym bir dairesi hukuM bir mdselede kendinin yerleşmiş bir içtiha
dından veya Daireler Kurulunun veya diğer bir dairenin yerleşmiş içtihadımldan ayrümai isterse ve
ya bir daire ile Daireler Kurulunun kanarları arasında aykırılıik bulunursa bu konudaki içtihatların 
birleştirilmesi Genel Kurulun içtihatları birleştirme toplantısınida karara ıbağlanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 
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(Geçici Komisyonun kaimi ettiği metin) 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 noi ma huw. aynen Kabul edilmiştir. 

MADDE 26, — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı .: 110) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Daireler Kurulu* kendisimin yerleşmiş bir icjtiihiadınıdan ayrılımak ister veya Daireler Kurulumun 
kararlan arasınlda bir â ykıınhfc bulunursa aynı şekilde işlem yapılır. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek 

MADDE 31. — Askerî Yargıtay Başkanı doğudan doğruya veya daire hasjkanları veya başsav
cısının gerekiçelli ıbir yıaa fflie başjvTirması üzerime içltdihatlairın bMeşMItaesini Genel Kurtuldam ister. 

Diğer merci ve kiperim gerekçeye dayaman yasalı foaışvurmialan halinlde Askerî Yargıtay Başjteamı 
içtnlhatlaın ıbitrleşitdlranie ytolumfa gitmenin gerekip garekmiyeceğinin tesbiti için bu isteği kapsayan 
dilekçe veya yaa|yı içltihafölıaaı BMeşltörme Kurulunla verlir. içjtiıhatian Birleştirme Kurulumda, bu 
şekildeki başvurmaların görüşülelbilmesi için mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile karar veril
mesi gereklidir. 

îçtitoatlan birleştirme kararlarının değişitiMmesi veya kaldırılması hakkım/da da yukardaM hü
kümler uygulanır. 

İçtihatları birleştirme kararlarının etkisi 

MADDE 32. — içtihatları birleştirme kararlan benizer olaylarda Askerî Yargıtay Daireler Ku-
railu lil'e ıdlaüneOberi ve afcttflerî mahkemeler ile disiplin mahkemelerini bağlar. 

Bu kararlar Resmî Gazetede yayınlanır. 

Oyların toplanması 

MADDE 33. — Askeri Yargıtay dairelerinde ve Daireler Kurulunda oylar evvelâ sözcü üye ve 
bumdan sonra en üddem&ilz üyeden haşlanıümaik üzere kıdem sırasına göre toplanır, içtihatları Bir
leştirme Kurulunlclia ise oy en kıdemsiz üyeden başlanılmak suretiyle kaidem sırasına göre verilir. 

Başkan her iki durumda da oyunu en sonra kullanır. 

IV NCÜ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Yüksel: Disiplin Kurulunun vereceği cezalar 

MADDE 34. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başka
nı, daire başkanlan ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsî haysiyet 
ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı haklarında disiplin ko
vuşturması yapar. 

Disiplin kovuşturması sonunda, eylemin ağırlığına göre; 
a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
işlemlerinden birini uygular. 
Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yukarda yazılı eylemleri hakkında da, 9 ncu maddenin son 

fıkrasında gösterilen kurul, 35 nci maddedeki usule göre kovuşturma yapar ve yukardaki işlemler
den birini uygular. 

Soruşturma usulü ve itiraz 

MADDE 35. — Yukardaki maddede yazılı eylem ve tutumları her ne suretle olursa olsun ha
ber alan Başkan, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110) 



- M — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde içinden bir kişiyi soruşturma yapmakla görev
lendirir. Görevlendirilen üye askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sahiptir. Bu üye, il
gilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı sorutturma sonucunu bir raporla Kurul Başkanına su
nar. 

Yüksek Disiplin Kurulu ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşturmaya 
yar olmadığına veya 34 ncü maddede gösterilen cezalardan birinin uygulanmasına karar verir. 

Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz edebi
lir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

MADDE 36. — Görevden çekilmeye davet edilen ilgili, işlemin kesinleşmesindeın itibaren izinM 
sayılır. Bir ay içinde emekliliğini istemediği veya istifa etmediği takdirde görevinden çekilmiş sa
yılarak hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere du
rumu Millî Savunma Batoanüığına bildirilir. 

Görevle i!fjili suçlar 

MADDE 37. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, ikinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 
görevle ilgili suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, ilgililer hakkında soruştur
ma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevle ilgili suo'larma ait ihbar ve şikâyetler Millî Savunma Ba
kanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 

Genel Kurul önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç 
kişiyi görevlendirir. Bu üye veya üyeler incelenişlerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksi-
zin durumu bir raporla Başkanlığa bildirirler. 

Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak g'örüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verildiği takdirde, kararın bir örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana tebliğ 
olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 

Şahsî suçlar 

MADDE 38. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin as
kerî yargıya tabi şahsî suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, konuyu Genel 
Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yargıtay Başkanının askerî yargıya tabi şahsî suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî 
Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 

Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Kurul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir kurul se
çer. 

Kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. 
Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 
Bu kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan soruşturmayı ka

mu davasının açılmasını haklı göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve ka
nunî şartların mevcudolması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kurulca dava açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası başkanlıkça 

Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul e'ttiği metin) 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metni) 

Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Kuru
lunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesine verir. 

Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya hü
kümde bulunan üyeler katılamaz. 

Bu hallerde daire veya Daireler Kurulu toplanmazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamam
lanır. 

Hükmü veren daire, Daireler Kurulu kararına karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler Kuru
lunca yeniden verilecek karara uyulması zorunlıdur. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı hakkındaki yarrılamada Başsavcılık görevi 4 ncü maddede belli 
edilen kanunî vekili tarafından yapılır. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin genel yar
gıya tabi şahsî suçlarının kovuşturulmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcı
sının şahsî suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununa göre gerekli soruşturmayı yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu 
kurula, üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcıların soruşturma yetkisine sahip
tir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu, bir raporla tespit ederek Genel Kurul Başka
nına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askerî 
Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönde
rilir. 

İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz, 

V NCİ BÖLÜM 

Özlük işleri 

Yükselme 

MADDE 39. — Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve daire başkanları ile üye
lerinin rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi ve sicil işlemleri 357 sayılı Askerî Hâkim
ler Kanununda gösterilen esaslara göre yapılır. 

Emeklilik 

MADDE 40. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başkanı ve daire başkanları ile 
üyelerinden kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlakî durumları nedeniyle emekliye sevk 
edilecek veya Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı Askerî Hâkimler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yas luıddi 

MADDE 41. — Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve daire başkanları ile üye
lerinin yaş hadleri 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda gösterildiği gibidir. 

Ek gösterge 

MADDE 42. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı daire başkanları ve üyele
rine Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısının aldıkları ek göstergeler, aylıkları 
ile birlikte verilir, 
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(Geöici Komisyonun kabul eittiği metin) 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Protokoldeki yer 

MADDE 43. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başkanı, daire başkanları ve üye
leri askerî protokol şartlarına tabi olurlar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 44. — 4 Aralık 1962 tarih ve 127 sayılı Askerî Yargıtayın Kuruluşu Hakkındaki Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

VI NCI BÖLÜM 

Geçici hükümler ve yürürlük 

Geçici hükümler 

GrEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Askerî Yargıtayda Başkan, Baş
savcı, ikinci Başkan ve Daire Başkanı olarak görevli bulunanlar üye sayılarak rütbe ve kıdem 
sırasına göre yeniden atanmaları bir ay içinde tamamlanır. 

GrEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre yapılması gerekli Askerî Yargıtay içtüzüğü, Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur. 

Bu içtüzük yürürlüğe girinceye kadar 127 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş bulunan iç çalışma 
esaslarının uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 45. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 46. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun "kabul elttiği metin) 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi a'ynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 11 I f f ) 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \ \ £ 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amaeıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklemelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasrısınm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyon

ları raporları (M. Meclisi : 1/659; C. Senatosu : 1/86) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 682) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5813 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1972 tarihli 105 neı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçleri
nin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Fikret Turhangil 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasan 8.5. 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 9, 12, 14 . 6 .1972 tarihli 102, 103 ve 105 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 682) 

Millî (Savunma Komisyonu) raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/86 
Karar No. : 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1972 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi amaeıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 Haziran 1972 tarihli Bir
leşiminde, Millî Savunma Bakanı ve ilgili diğer temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 
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i ) Tasarı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin mo
dern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 16 milyar 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesini öngörmekte ve yapı
lacak yüklenmelere ilişkin esasları düzenlemektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, dünya dengesindeki değişmeler, jeopolitik duru
mumuz, yurdun her taraftan maruz kaldığı tehditler, Sillâhh Kuvvetlerimizin halihazır durumu, 
harp konseptindeki büyük gelişmeler; savunma gücümüzün artırılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması ve silâh, araç ve teçhizatının yenileştirilmesi 
suretiyle hareket kabiliyeti ve atış gücü yüksek ve modern bir kuvvet haline getirilerek miiessi-
riyetinin artırılması için; Yüksek Askerî Şûranın tasvibi alım-analk, Genelilnınm'ay Başteatnlığmca ha
zırlanan yeni bir planın kendi öz kaynaklarımızdan karşılanacak birinci kısmı 16 milyar TL. ola
rak hesaplanmış, geri kalan kısmının da sağlanabilecek dış yardım imkânları ile gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. 

Bu planın uygulanma esaslarını düzenlemek üzere hazırlanan tasarı, 1973 malî yılından itiba
ren 10 yıl süre ile Millî Savunma Bakanlığı bütçesine 1,6 milyar liralık ödenek konulmasını; 
yeniden doğan hizmetlerin tedarik akımını aksatmadan yürütebilecek ve uzun zaman alan forma
litelerin güçlüklerini ortadan kaldırmak maksadıyle, gerektiğinde kredi alım yapılması imkânın sağ
lanmasını, hizmetlerin süratle gerçekleştirilmesi için, ödeneklerle yapılacak alını, yapını ve hizmet
lerin, talıdidedici hükümler taşıyan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale kanunları hükümlerine tabi tutulmayarak, alım usullerinin Bakanlar Kurulunca 
tespit edilmesini; yurt dışından sağlanacak silâh, araç ve gereçlerin, her türlü vergi ve resimlerden 
muaf tutulmasını 'öngörmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva ed: n tasarı, Komisyonca da uygun mütalaa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisinin kabul ettiği metin, Komiyoııu muzca, .ayman kafouil adiılımlişitiir. 

III - Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
temennisiyle, havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Sevici Atasağun 

Tunceli 
Arslan Bora 

î'm zad a. bulun anı adı. 
C. Bş/k. S. Üye 
Fahri Korut ürk 

Başkanvekili 
İstanbul 

Oemal Yıldıranı 
İmzada bulunamadı 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

Tabiî Üye 
Fahri Üzdilek 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Burdur 

Faruk Ki n-aytü rk 

Aydın 
Halil Goral 

İmzada bulunamadı 
İçel 

Talip Özâolay 

Kâtip 
Samsun 

Enver Işıklar 

İzmir 
Orhan Kor 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 112) 
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Bütçe ve Plan Eonıisyonıt Eaporu 

Cumhuriyet Senatosu 2-1.6. 1972 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No: 1/86 
Karar No: 52 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin .1-1 .6 . 1972 tarihli 105 ıui Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açı'k oyla kabul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçleri
nin yenileştirilmesi ^amacıyle Millî Savunma 'Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 23 Haziran 1972 tarihli 28 ııci Bir
leşiminde Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Izmen ile Bakanlık yetkilileri ve Maliye Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Millî Savunma Bakanlığına, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, si
lâh, araç ve teçhizatının yenileştirilmesi suretiyle hareket kabiliyeti ve atış gücü yüksek ve mo
dern 'bir kuvvet haline getirilerek müessiriyetiniıı artırılması için 16 milyar liraya kadar gelecek 
yıllara sarı geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesini öngörmekte ve bu yetkinin kullani'lma-
sı, esaslarım düzenlemektedir. 

Dünya dengesindeki değişmeler, jeopolitik durumumuz, yurdun her yanından maruz kaldığı teh
ditler, Silâhlı Ku w etlerimizin halihazır durumu, harp konseptindeki büyük gelişmelerin savunma 
gücümüzü lantırma zorunda bırakması noktasından hareket eden tasarının gerekçesinde de belirtil
diği veçhile, yeni stratejik uygulamanın da gösterdiği gibi, geleceğin savaşlarında nükleer silâhla
rın kullanılamayacağı, bu savaşların daha ziyade konvansiyonel silâhlarla başlayacağı anlaşılmak
tadır. 

Tasarıda, belirtilen durum, •muvacehesinde Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkiiâtalnması ve 
silâh, araç ve teçhizatının yenileştirilmesi suretiyle hareket kabiliyeti ve atış gücü yüksek ve modern 
bir kuvvet haline getirilerek müessiriyetinin artırılması, için (lenelkurmay Başkanlığınca Yüksek 
Askerî Şûranın tasvibi alınmak suretiyle yeni bir plan hazırlandığı belirtilmektedir. 

Hazırlanan bu planın kendi öz kaynaklarımızdan karşılanacak kısmının malî portesi 16 milyar 
lira. olup 1973 yılından itibaren her yıl (1,6) milyar lira tahsis edilmek suretiyle en çok (10) yılda 
gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Ayrıca tasarı, Silâhlı Kuvvetlerimizin yenileştirilmesi ve yeniden teşkilâtlandırılmasında lü
zumlu silâh, araç ve teçhizatın bir kısmının yurt dışından peşin veya kredi ile sağlanması gerek
tiğinden, bu alımların her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulmasını, kredi ile alım yapılması 
imkânının sağlanmasını, 4 ncii maddesinde belirtildiği gibi ödeneklerle yapılacak alını, yapım ve 
hizmetlerin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 SQ.yi.li Artırma ve Eksiltme ve îhale kanun
ları hükümlerine tabi tutulnıamasını öngören hükümler getirmektedir. 

Yukarıda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı Komisyonumuzca, uygun mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : -112) 
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II - Millet Meclisinin kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının kanunlaşıp süratle yürürlüğe konulmasında hizmete öncelik verme bakımından büyük 

millî yararlar görül-düğünden Genel Kurulda öncelik re ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Ankara 
İ. Ytiş 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Toplantıda ıbulunamadı 

Başkanvekili 
Gaziantep 

£. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 

Ordu 
B. S. Baykal 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

M. K. Karaağaçhoğlu 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Toplantıda oulunatmadı 
LTrfa 

Kâtip 
Malatya 

X. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoglu 

Top] a ntıda bukınaanadı 

/. E. Karakapıa 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacty-
le Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giripne yetkisi verilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gerilerinin 
modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 16 mil
yar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre Bakanlar Kurulu kararı ile % 15 nispetin
de artırılabilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesine ait her türlü alım ve giderler» adı altında açılacak özel bir bölüme 1973 yılından 
itibaren her malî yıl için 10 yıl süre ile (1.6) milyar liralık ödenek konulur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 oranındaki artış karşılığı da aynı şekilde her yıl 
bütçesine ödenek konulur. 

MADDE 3. — Hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyle yılı içinde harcanmayan ödenekleri 
gelecek yıllar bütçelerine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — ödeneklerle yapılacak olan, yapım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine tabi değildir. Yapılacak 
alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 5. —Yurt içinden temin edilemeyen ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü 
ile sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 10 
yıllık süreyle bağlı kalmamak kaydiyle ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

MADDE 6. — Yurt dışından sağlanacak her çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silâh, araç ve gereçler gümrük ve her 
türlü vergi, resim, hare ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl- j 
lara geçici yüklenmelere gİ7'işme yetkisi verilmesi j 

hakkında kanun tasarısı I 
I 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul et- ; 
tiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 3 ncü maidde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul eidilmiştir. 
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