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Sayfa I Sayfa 
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kanun tasarısının M;illet Meclisince kabul olu- | natosu : 1/442) (S. Sayısı : 597) 413 
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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı 
maddesi ile bu kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen 
ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 2 Ek 
ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının; 
(S. Sayısı : 559) Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, mad
deleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda tasarının kabul olunduğu 
bildirildi. 

2.6.1976 Çarşamba günü saat 15.0iQr"te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Uçok 

Divan Üyesi 
Urfa Üyesi 

Abdüîgani Demirkol 

BİRİNCİ CTURUM 

Arılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkan vekili Kâzım Kangaî 

KÂTİPLER — Abdüîgani Demirkoî (Urfa, Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIK DİVANÎN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kore Millet Meclisi Başkanı İL Kwon j 
Chung'un davetine icabet edilmesine dair Başkan- j 
hk tezkeresi. (3/817) \ 

BAŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum: j 
Genel Kuml'a 

Kore Millet Meclisi Başkanı İL KWON 
CHUNG'un Cumhuriyet Senatosundan bir heyetin 
Kore'yi ziyaret etmesine dair vaki davetinin Genel 
Kurulun tasvibine sunulması, Başkanlık Divanının 
2 Hazüran 1976 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Kore'ye Yüce Senato

yu temsilen bir heyetin gitmesi istenmektedir. Baş

kanlığın yazısını okutmuş bulunuyorum. Bunu tas

viplerinize sunacağım. Kabul edenler.. Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir 

392 — 
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2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gütıdoğan ile Artvin Üyesi Recai Kocaman m, 
toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve nedenle
rini hazırlayanlar ile olayların devamının Önlenmesi 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının; bu araştırmaların Ankara dışında da yapıla
bilmesine dair tezkeresi. (3/818, 10/41) 

BAŞKAN iğer bir sunuş var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkankğma 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini 

araştırmakla görevli Komisyonumuz, araştırmaları
nı Ankara dışında da yapmayı lüzum görmüştür. 

Bu araştırmaların gerek Komisyonca, gerek altko-
misyonca ve gerek Başkanlık Divanınca Ankara dı
şında da yapılabilmesinin Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca karara bağlanmasına delâletlerinizi, 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon Başkanı
nın okunan yazısını dinlemiş bulunuyorsunuz. Bu hu
susu da Yüce Genel Kurulun tasviplerine sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul ea'l-
miştir.. 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaiiin Ba
büroğlu nun, 11.5. 1976 günü Nevşehir'de yapılan 
bir kapalı salon toplantısında cereyan eden olaya 
dair güncl'm dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşmak üzere Başkanlığınıza mü

racaat etmiş sayın üyelerden üç sayın arkadaşıma 
söz vereceğim, kendilerinden istirhamım IC'ar daki
kayı geçmemek üzere konuşmalarını bitirmeleridir. 

Söz vereceğim sayın üyeler; Sayın Babüroğlu, Sa
yın Öztürk, Sayın Emre İleri'dir. Diğer sayın üyelere 
önümüzdeki birleşimde gündem dışı konuşma imkâ
nını sağlamaya çalışacağım. 

Sayın Babüroğlu, müracaatında, «11 . 5 . 1976 gü
nü Nevşehirde bir kahvede usulüne göre kapalı sa
lon toplantısı yaparken Kız İlk Öğretmen Lisesi Mü
dürü (Komondo) adı verilen Sabri Göncü toplantı 
salonuna dalarak küfür savurduktan sonra uzaklaş
mıştır. 

Konuyu Yüce Senatoya arz etmek için gündem 
dışı söz verilmesini istiyorum» demektedir. 

Sayın Babüroğlu, konuşacak mısınız efendim? 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan sayın senatörler; 
Eğer olaylar eskiseydi, 10 gün sonra bu gündem 

dışı konuşmayı yapmak istemezdim. Ben sizlere ba
şımızdan geçen olayı bütün çıplaklığı ile fikir ekle-
meksizin arz edeceğim; sizlerin sağduyusuna sunaca
ğım. 

Anadoluda bir dram oynanmaktadır. Bu Anado-
luda oynanan dramla bütün siyasî partilerimizin ya
kından ilgili olmalarını diliyorum ve eğer bir ay içe
risinde seçim bölgelerine arkadaşlarımız gitmem işler
se, lütfen Anadoluyu bu açıdan taramalarını rica 
ediyor ve bu arada Millî Birlik Komitesi üyelerini, 
Kontenjan üyelerini de bu konuya davet ediyorum. 

Partim bundan iki ay önce bir Parlamenter Heyet 
şeklinde, Nevşehir'in Ürgüp Öğretmen Okulunda ya
pılan olayları incelemek için bizi görevlendirmişti. 
Verdiğimiz raporu Sayın Başbakana sunduk. Sa
ym Başbakan, zannederim başka bir olay da vu-
kubulduktan sonra olayın üzerine eğilmiş olacaklar 
ki, oradaki okul müdürünü görevden aldılar. Ama, 
ben şimdi birinci olaya değil, ikinci olaya; sonunda 
da bir cinayetle sonuçlanan olayı çıplaklığıyle siz
lere arz etmek isterim. 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Erol Tuncer, Gi
resun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz, Niğde Mil
letvekili Sayın Azmi Yavuzalp, Nevşehir M illet-
letvekili Sayın Zeki Tekinel, Niğde Senatörü Sayın 
Abdullah Emre İleri ve bendenizden kurulu bir heyet 
Nevşehir ilçelerini ve Nevşehir'de olan olayları ince
lemek üzere gitmiştik. 

Sonunda usulüne göre bir kahvede kapalı toplantı 
yapılması izni alınmıştı. Bu izin gereğince birinci 
sözcü arkadaşımız konuştu, ikinci sözcü arkadaşımız 
konuştu. Bizi halk izliyordu ve toplantı kahve sohbeti 
toplantısı idi. Sözü ben almıştım; (Reaksiyon göster
meyecek bir konuşmadır, arz edebilirim.) Milliyetçilik 
nedir, gerçek milliyetçilik ve bu gerçek milliyetçiliğin 
gereklerini konuşacağım sırada karşı salondan kah
veye doğru birisinin hücum ettiğini ve içerden kala
balığa karşı, daha doğrusu bana karşı «Pis komü
nist» diye bağırdığını duydum. Ne oluyor dedim, 
«Karşıdaki Ülkü Ocaklarından taarruza uğradık» 
dediler. Sonradan Nevşehir Kız Öğretmen Lisesi Mü
dürü Sabri Göncü'nün bu toplantıya girerek, «Pis 
komünist» dediğini öğrendim. 

— 393 — 



C. Senatosu B : 72 2 . 6 . 1976 O : 1 

O sırada ben masanın üzerine çıkarak (Oiayı bü
tün çıplaklığıyle arz ediyorum, fikir eklemeksizin) 
«Anlaşılıyor ki, Türkiye'de bir siyasî cinayetin de 
işlenmesi gerekiyor, işte boy hedefi. Bizim nasibimi
ze düşmüşse ha yorganda, ha urganda ölmüşüm aynı 
şey, bir hain kurşunla vuracak adam vursun» sözünü 
söyledim ve konuşmama devam ettim. 

Lise Müdürünü herhangi bir şekilde zedelemek
sizin alıp götürdüler, biz konuşmamızı devam ettir
dik. Sonra tutanaklar yapıldı. Bu tutanaklar gerek
tiği yollardan savcılığa ve valiliğe kadar aksetti. 

Gece bir olay olmadı. Ertesi gün Valiyi ziyareti
miz sırasında, (ayrıntıları geçiyorum, huzurunuzu faz
la işgal etmemek için) Sayın Valiye bu konuyu arz 
ettiğimiz zaman sayın Vali. benim kadar üzüldüğü
nü ve bu olayı yakından izlemiş bulunduğunu, maa
lesef Lise Müdürünün buna benzer bazı olayları da 
olduğunu söyledi; ama valinin elinin kolunun bağlı 
olduğu anlaşılıyordu. Çünkü, lise müdürü 10 gün 
evvelde kendi oğlunun ve 10 solcunun kaldığı bir 
pansiyona yine sarhoş ve tabancayla giriyor; oğ
lunu solcuların elinden kurtarmak için. Aslında on
lara solcu demek için de birtakım araştırmalar gere
kiyor. Orada yasak kitaplar, bir de dinamit lokumu 
görüyor kendince. İşi polise aksettiriyor, o yasak ki
taplar ve dinamit lokumu karakola götürüldüğü za
man, dinamit lokumu dediği şeyin üçgen biçiminde 
çikolata olduğu kitaplardan bir tanesinin biyoloji 
bir tanesinin de sosyoloji kitabı olduğu ortaya çıkı
yor. Bunları sayın Valiye arz ettik. Vali bunları ya
lanlamadılar. Basın da bunu yazmakta. 

Tablonun diğer bir yanı: Biz valiyle 2 saat kadar 
konuştuk. Valiyle ilkokuldan tesadüfen arkadaşlığı
mız var ve 1965 yılında da Cumhuriyet Halk Parti
sinden Ağrı adayıdır; yani Cumhuriyet Halk Partisi
nin lâiklik ilkesine çok katı bağlı olduğu bir dönemin 
adayıdır. Valiyle konuştuğumuz sırada, bulunduğumuz 
salona bir hanım kız girdi; vücudu itibariyle genç 
ve yapılı bir hanım kızdı. Fa'kat yeşil bir yaşmağı 
yalnız gözleri görülecek biçimde başına sarmıştı. 
Birinci ağızdan dinliyorsunuz sayın senatörler; yani 
«mış mış» değil, doğrudan doğruya yaşadığımız ola
yı arz ediyorum. Ben başımı kaldırdım, «Ne oluyor, 
kimdir?» dedim. Yanımdaki bir arkadaş «Valinin 
sekreteri» dedi. Valiye bir.evrak verdi ve çıktı. «Na
sıl şey?» dedim, «Bu Vali zaman zaman burada mev
ttik de okutur; yaranmak için» dediler. Bunu bir şaka 
olarak kabul ettim ben tabiî.. Eski sınıf arkadaşım 
olan ve 1965 yılı Cumhuriyet Halk Partisi Ağrı ada
yı Sayın Vali Mecit Sönmez'e yanında fazla kalma

nın gereğini duymayarak (heyetin başkanı ben olma
mama rağmen) heyetle beraber dışarı çıktık. 

Merdivenlerden aşağıya indiğimiz zaman panto
lonla, yakışıklı, sarı - kırmızı saçları sırtlarına kadar 
sarkan bir hanım kıza gayri ihtiyarî bakınca; «Yaş
maklı hanım kız işte budur» dediler. Ben de yaşmak
lı hanım kıza, «Kızım neydi o halin?» deyince, bir 
arkadaşımız yanıma yaklaştı, «Aman, kızın istikba
liyle oynama. Babası öldü, burada sekreterlik yapı
yor» dedi. 

O sırada Vali Jandarma Kornutanıyîe beraber ini
yorlardı. «Yaşmak sana da yakışıyor» dedim. Vali 
bey benimle özel konuşmak istediler. Özel konuşmayı 
önce reddettim; heyet başkanıyle konuşmaları için; 
ama polis, «Babüroğlu, sizinle konuşmak istiyor» de
yince, sayın Valiyle konuştum. Sayın Vali bana bazı 
özel şeyler söyledi. Onları burada arz etmek istemi
yorum. Zaten insan Devletin tebahhur ettiğini gör
mek istemiyor; tabiî bir ölçüde. 

Bu sahne böyle bittikten sonra, Sayın Başbakana 
arz ettiğimiz Ürgüp raporunun satır başlarını arz et
mekte yarar görürüm. 

İnsanın inanamayacağı geliyor. 2 ay önce'ki ince
lememiz sırasında Sayın Hasan Fehmi Güneş arka
daşımız da vardı. Biz, aldığımız bilgileri okul müdü
rünün yalanlayacağını zannediyorduk. Okul müdürü 
gerçi etki - tepki sonucu bu arz edeceklerimi yap
mıştır. Okula tayin olmadan önce.Ürgüp'ü görmek 
için gittiği zaman, «Atatürk düşmanı defol» diye oku
lun duvarında yazı görmüş; bunun reaksiyonu olarak 
şunları yapmış. 

Okul müdürü, «Atatürk'ün bir mikrometresi var
dı, yanındaki yakın arkadaşlarının kafataslarmı ölçer. 
eğer Türk ise yanında tutardı, değilse tutmazdı. Bu 
okuldaki Laz'ı ve Kürt'ü temizleyeceğim.» diyor. Bir 
zamanlar sol ekstrem, Kürt - Laz diye ayırırdı. Şimdi 
nedense bu arkadşımız da Kürt - Laz diye ayırıyor. 
(Sayın arkadaşlarım, inkâr etmediği için yine birinci 
ağızdan dinliyorsunuz,) Atatürk'ün bu mikrometresi
nin de Etnografya Müzesinde olduğunu söylüyor. Ben 
kendisine «Lozan'da Atatürk'ün ve İnönü'nün bir 
sıkıntısı vardı. Karşı devletler Anadoluyu Türklerin 
işgal ettiğini ve esas mal sahibinin Türk olmadığını 
söylüyorlar. Alacahöyük harabelerinde 3 000 yıl 
4 000 yıl öncesine ait; Türklere ait kafatasları çık
mıştı. Bizim çocukluğumuzda Ayasofya Müzesinde 
bu kafataslarının önünde talebe olarak geçtik, aca
ba bunu mu söylüyorsunuz?» dedim; herhangi bir 
şey söylemediler ve yalanlamadılar da.. 
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Okul müdürünün eylemi bununla da kalmıyor. 
Okulun bütün duvarlarındaki «Ey Türk Gençliği» ne 
hitabını indirmiş, (Tabiî hiç bir şey dernek mümkün 
değil; orada okul müdürünün odasında indirilen lev
halar görülüyordu) İstiklâl Marşımızı koymuştu. Hiç 
kuşkusuz «İstiklâl Marşını koyma» diyecek bir kim
senin çıkması mümkün değil. 

Ayrıca, yine okul müdürü okuldaki Atatürk'ün 
bütün resimlerini indirmiş, yine bir gerekçe bulmuş; 
«Atatürk çok yüce kişidir. Yalnız okulun şeref yeri 
olan okul müdürünün odasında olur» diye; yalnız 
okul müdürünün odasma koymuş ve Atatürk'ün re
simlerinin yerine de kendince başka şeyler koymuştu. 

Yine okul müdürünün öğrencilerle en büyük ih
tilâfı; öğrencilerin göğsündeki Atatürk rozetlerini 
görünce, doğrudan doğruya gövde gösterisiyle mü
cadele ' ediyor ve Atatürk rozetlerinin göğüslerde de
ğil, kalplerde olması gerektiğini, Atatürk'ün yüceliğin
den dolayı kalpte taşınması gereken bir rozetin göğ
se değil, kalbe konmasını; ama o göğüsteki 
rozetlerin yerine de bozkurt rozetlerinin kon
masını» söylüyor. Ki, biz çocukluğumuzda boz
kurt rozetlerinin bir hayli peşinden gitmiş kişileriz; 
yani söylenmiş kişilerdir. Değer hükümlerinin Tür
kiye'de bu kadar karmaşık bir havaya getirilmesini 
anlamak son derece zor. Biz bunu da sorduk; «Teb
liğler dergisinde bozkurt resimlerinin ve rozetlerinin 
takılmasına ait madde vardır» dediler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerçekten var. Baktık, sahiden bozkurt resimleri

nin aşılabileceğine dair bugünkü Millî Eğitim Baka
nımız tarafından Tebliğler •Derneğinde böylesine bir 
hüküm de konulmuştur. 

Ayrıca okul müdürüyle benim aramda bir hafif 
diyalog oldu. «Kendisinin yeni geldiğini, yeni gelen 
kişilerin birtakım toleranslar göstermesi gerektiğini 
ve yeni gelen süpürgenin iyi süpürebileceğini, bürok
rasiden ve Devlet hizmetinden gelen bir kişi olarak 
biraz katı eleştirim olacak, ama kendisi izin verirse 
eleştirimi söyleyeceğimi» arz etmiştim. 

O arada da, daha evvel gelmiş olan çay bardağı
nı hademe ve hanım kızlar alıp götürmek istemişler; 
fakat müsaade etmemiştim. En sonunda, ayrılırken 
kendisine, kendisinin de anlayabileceği biçimde; «4 
kıtaya ayak basmış olan Türklerin, müzelerdeki ba
balarımızın zırhlarını, kılıçlarını gördüğümüz zaman 
bugünkü cüssede olan insanların taşıyamayacağını, 
ama o günkü insanların hijyen şartlarına ve bakım 
şartlarına uymuş olmalarından dolayı böyle hem ka
fa yönünden, hem fizik yönünden yapılarımızın düz

gün olduğunu, bugünkü neslimizin de bu tür soya çe
kiminin mümkün olduğunu, ancak okulda, hijyen 
şartlarına ve okulun temizliğine, anarahminde ço
cukların bakımına, ondan sonraki bakımlarına eğer 
bugün dikkat edersek böyle bir şeye gidebileceğimi
zi» söyledikten sonra, yan tarafta bir masa vardı; 
yani Atatürk'ün resminin sadece konulacağını iddia 
ettiği, şeref yeri olarak kabul edilen Okul Müdürü
nün odasındaki camlı masanın üzerine parmağımı 
sürdüm, yarım milimetreden fazla toz vardı, toz iz 
bıraktı, Masasına (S) harfini yazdım ve iğrenerek 
içtiğim çayın bardağını ve tabağını kaldırarak kiri 
gösterdim; (burun kiri de olobilirdi) «Ankara'dan 
gelen üç senatöre, üç parlamentere makamınızda içir-
diğiniz çayın kiri bu» dedim. Önce yaptığımı arz 
ediyorum ki, doğru karar veresiniz. «Siz önce bura
ları temizleyin, ondan sonra ana meselelere girin» 
dedik ve biz oradan böylece ayrıldık. Bu Niğde ve 
Nevşehir gezimden sonra Ağrı'yı da dolaştım. Gerçi 
Ağrı'da hastalık bu ölçüde değil; ama ben çok rica 
ediyorum, hiç bir siyasî espriye dayamak istemiyo
rum bu konuşmalarımı, özellikle tarafsız olan Kon
tenjan senatörü arkadaşlarımızın hepsi takip etmez
ler, onlardan bazılarının özel işleri var, o özel işler
den ayrılmaları mümkün değildir, hatta makam ara
balarını, Devletin verdiği arabayı, özel arabasını es-
kot olarak kullananlar da var aralarında, ama hiç 
olmzsa takip eden kontenjan senatörü üyeleri, Mil
lî Birlik Grupu üyelerini ve hele diğer partilerden 
olan arkadaşlarımızı, seçim bölgelerini bir kez de bu 
açıdan; tarafsız açıdan, duvarlardaki yazıları, du
varlarda bazı şeyler var onları görmek için köylere 
kadar inmelerini, inmiş arkadaşlar için bir şey de
miyorum, ama davet ediyorum; Anadoluda bir dram 
oynanmaktadır. Bu dramın nereden nasıl patlayaca
ğını bilemeyiz. İki büyük siyasî partiyi (benim uyar
ma yetkim yok, fiilî siyasette son derece yeniyim) 
uyannm. Sayın Cumhurbaşkanımız «Pantürkizm, 
Panislâmizm» kelimelerini söylerken reaksiyon gös
terenler de oldu. Parti liderleri belki farketmeyebi-
lirîer; parti liderleri arasındaki sert diyalog Anadolu-
ya başka biçimde aksetmiştir. 

Ben Nevşehir Valisine söyledim, burada da arz 
edeyim: Bir güa sabahleyin kalkarız, her zaman ha
reketi Silâhlı Kuvvetlerden bekliyorsunuz, başka 
kuvvetler, başka gençler, o vali makamını, o jandar
ma komutanı makamını da işgal edebilir ve idareye 
el koyabilir. Bu Türk Milleti bir sürü isyanlar bas
tırmış, İstklâl Savaşını kazanmış bir Millettir. Elbet-
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te 24 saatte bunların tozu dumana katılır; ama böy
le bir kazaya dahi gidebilir. Kazaya gitmese dahi, 
vatandaşın kafasında böyle bir fikrin teşekkül etme
sini önlemek için, siyasî partide görev almış arka
daşlarımın seçim bölgelerine bir kez de bu konuş
mamdan sonra uğramalarını rica ediyor, saygılarımı 
sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

4. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, TÖB-DER'e 
yapılan baskılara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, TÖB-DER'e yapı
lan baskılar hususunda yetkililerin dikkatini çekmek 
üzere konuşmak istiyorsunuz. 

Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler, 
Ülkemizdeki çeşitli kurumlarda olduğu gibi, son 

zamanlarda, Cephe iktidarı tüm Devlet kurumlarını 
cepheleştirmek için, iktidar olduğu günden beri iyi-
kötü her çareye başvurmuştur. Devlet Örgütlerine, 
yapılan baskılarla cepheci bir biçim vermek için bir 
yıldır büyük çaba harcanmıştır. Valiler bu amaç için 
değiştirilmiş, ilk iş olarak da öğretmen kıyımına 
başlanmıştır. 

Son iki aydır, 120 bini aşkın öğretmen üyesi bu
lunan ve milyonlarca insanın sevgi ve güvenini ka
zanmış olan TÖB-DER şubelerinin kapatılması hız
landırılmıştır. 

Millî Cephe işbaşına geldiğinden bu yana, öğret
menler üzerindeki insanlık dışı, yasa dışı baskıları 
artırmış, uygulanan faşist yöntemler sonucu 7 öğret
men siyasî cinayete kurban gitmiştir. On binlercesi 
siyasî nedenlerle sürülmüş, aileler parçalanmış, açığa 
alınmış, dövülmüş, linç veya yok edilmek istenmiş
lerdir. Ayrıca, TÖB-DER'in (Tüm Öğretmenleri Bir
leştirme ve Dayanışma Derneği) Şubeleri bombalı, 
silâhlı saldırılara uğramıştır. 

Bu yasa dışı zorbaların yaptıklarını ayıplayaca
ğı, engelleyeceği yerde, iktidar maalesef böyle bir 
yolu tutmamış, böyle bir izlenime imkân vermemiş 
ve Millî Cephe İktidarının kafasına uygun bazı va
lilerin bu kıyımlara daha çok hız vermesine olanak 
sağlamıştır. Şimdi de uyduruk nedenlerle TÖB-DER 
şubelerini kapatma yarışına girilmiştir. Bugüne ka
dar 25'i kapatılmış; bunun 12'si mahkeme kararıyle 
yeniden açılmıştır. Açılmasına mahkemece karar ve
rilenlere bile, karşı koyup bu kararı uygulamayan 
valilerle karşı karşıyayız Türkiye'de.. 

Antidemokratik Dernekler Yasasının verdiği yet
kileri bile aşarak TÖB-DER şubelerini faaliyetten 

alıkoymakta, son günlerde yeni bir faşizan yöntem 
uygulanmaya başlanmıştır. Bazı vali ve kaymakam
ların, yetkilerini aşan, yasal bir kuruluşu faaliyetten 
men etmelerinin nedenlerini inceliyoruz; gerçekten 
sudan sebeplere dayandığını görüyoruz. Bunun için
dir ki, mahkemeler hepsinin açılmasına teker teker 
karar veriyor. 

120 bini aşkın öğretmenin meslekî ve sosyal hak
larını aıamak, özlük işlerini takip etmek ve halkın 
sorunlarını çözmek için olumlu çabalar harcayan 
TÖ3-DER şubelerini kapatmanın hukukî sorumlu
luğu büyük olacaktır; gördüğümüz kadarıyle. 

TÖB-DER şubelerinin öncülüğünde, öğretmen
lerin halkla bütünleşmesinden ürkenler, korkanlar, 
yetkilerini kötüye kullanarak, devrimcilerin devrim
ci çabalarını kıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar 
ve hata ediyorlar. 

Bu yasa dışı baskılarla, TÖB-DER'li 120 bin öğ
retmeni sendikal görev ve haklarından, eğitimin de-
mokratlaştırılmasında verdikleri savaştan alıkoya
caklarını sanıyorlarsa, bunda da yanılıyorlar. Hele, 
mahkemelerce açılmalarına karar verilen şubelerin 
açılmaması için direnen cüret gösterenlerin de ger
çekten cesaretine ve akılsızlığına şaşıyorum. Türkiye' 
de biz bir huzur isterken, bu huzuru sağlayacak 
olan, gerçekten hukukun üstünlüğüne dayanan mah
kemelerken, bu mahkeme kararlarını bile dinleme
yecek kadar cesaret sahibi, cüret sahibi valilerin ol
ması huzur getirebilir mi memlekete? Huzur olma
yan yerde birlik, beraberlik, güç olur mu? Mülkî 
âmir olduklarına şaşıyorum bunların.. 

Bir haftadan beri dikkat ediyorum, son günlerde 
mahkeme kararlan veriliyor, valiler bunların karşı
sında direniyorlar. Cephe iktidarının kıydığı, yasa 
dışı eylem ve işlemleriyle mağdur ettiği öğretmen
lerden bugüne kadar Danıştaydan, yürütmeyi dur
durma kararlan alanlar var. Bunların bugüne kadar 
sayısı, tespit edebildiğim kadarıyla 249 öğretmen
dir. Halkla bütünleşmiş, halkın içinde bulunan bu 
öğretmenlerin mağduriyetini gören halk her halde, 
öğretmenlerden yana olduklarını daha da açıkça or
taya koyarak, bu Danıştay kararlarını öğretmenler 
için uygulamayanların karşısına daha büyük kitleler 
halinde çıktıklarını da belirtmek isterim. 

Bu aynı zamanda, bildiğimiz kadarıyla, anladı
ğımız kadarıyla Anayasayı ihlâl ve hatta ilga suçu 
sayılır. Verilmiş olan mahkeme kararı ile bir hak 
doğmuştur. Bu hakkı uygulamayan insanlar var, 
yöneticiler var, Hükümet var. Ayrıca yüz milyonlar
ca liralık tazminat davası, tazminat suçlarının ağır-
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lığı da bu ilgililerin omuzlarına çökmektedir. Bunun 
ağırlığının ve yasalara uymamanın ağırlığının, sanı
yorum ilerisi için çok korkunç ve çok büyük hata
lar doğuracağı ve neticeden hem kişilerin, hem de 
bu işin arkasında olan Hükümetin zararlı çıkacağı 
kanısındayım. 

Bu bakımdan, bir an önce bunların verilen mah
keme kararları yönünde işletilmesinin sağlanması 
ve sudan sebeplerle kapatılmaması gerekir. E£er kapa
tılması gerekenler var ise, Sayın valilerin kapatması 
gereken derneklerin basında Ülkü Ocakları Dernek
leri geliyor; Büyük Ülkü Ocakları Dernekleri geli
yor, Akıncılar Dernekleri geliyor. Sebep: Mahke
melerce tespit edilmiş üyeleri katil, cani, tedhişçi. 
Bir kısmı da sokaklarda dolaşıyor; hapislerde, mah
kemelerde. Tespit edilmiş bu. Cumhuriyet savcıla
rının ve Hükümetin gerçekten kapatması gereken 
dernekler varsa, suç işleyen bu dernekler olmalı. 

Ankara'daki Valiler toplantısından sonra bu işe 
hız veriliyor, Bundan sonra TÖB - DER şubelerini 
kapatmaya hız veren valiler, kısa zamanda çok der
nekleri kapatıyor ve bugünlerde de devam ediyorlar. 
Bunun acı örneğini Çankırı Valisi vermiştir. Daha 
önce soruşturması yapılmış; soruşturma açmış, bir 
suç olmadığı kanısına vanlrmş, Çankırı TÖB - DER 
şubesi kapatılmamış. Arkasından, Vali Ankara'daki 
toplantıdan döndükten sonra aynı suç ile kapatıyor. 
Savcılık da kovuşturmaya gerek görmüyor. Şimdi, 
Vali kapatmak istiyor, savcılık daha önceki alınan 
karara göre gerek görmüyor. Devleti ayakta tutacak 
olan iki büyük organ: birisi adalet cihazı, birisi idarî 
cihaz karşı karşıya geliyor. Böyle bir Devletin gücü 
kuvveti olabilir mi; bir memlekette adaletle valiler 
karşı 'karşıya gelirse?. 

Genel olarak kapatma nedenleri ise: İncelediğime 
göre, şubelerin yayınladıkları bildiriler var; mahkeme 
suç görmüyor, valiler suç görüyor. 18 yadından küçük 
çocuklar gelırk TÖB - DER şubelerine. Neden gel
mişler?. Bîr Kısmı ders almak için öğretmenlerinden, 
bir kısmı sosyal faaliyetlerde görev almak için gel
mişler. Niçin gelmişler?. Oysa ki, TÖB - DER'lerin 
lokalleri vardır. Lokallerin sosyal faaliyetlerinde hem 
öğrencilere görev verebilirler, hem ders verebilirler, 
hem de 18 yaşından küçük çocuklar görev alabilirler; 
kumar oynamıyorsa, içki vesaire gibi durumları yok
sa sosyal hizmetlerde, sosyal görevlerde her zaman 
için bulunmaları mümkündür. Bu, dün de vardı, bu
günde olacak, bundan sonraki günler için de ola
caktır. 

Öğretmen lokallerine, derneklerine işçiler gelmiş, 
çocuk velileri gelmiş kırmızı boya ile öğretmenlikle 
ilgili, gençlikle ilgili yazılar yazılmış, kırmızı mürek
kepler bulunmuş, (Bunun örneğini de Tokat'da görü
yoruz) bu nedenlerle kapatılmış... Yani, gerçekten in
celendiği zaman insan, aklını, vicdanını, hukuk anlayı
şını ortaya" koyup düşünürse suç teşkil edecek bir şey 
yok. İlle de huzursuzluk çıkarmak için, ille de halkla, 
öğretmenle idareyi ve mevcut Hükümeti karşı kar
şıya getirmek için meseleler çıkarıyorlar. Bunun fay
dalı olacağı, bunu yapanlar için, bunun yaptıkları 
zihniyet yönünde de fayda getireceği kanısında deği
lim. 

Bu gibi suçlarla kapatılmış olan TÖB - DER şu
belerinin en kısa zamanda (ilgililerin dikkatini çeki
yorum) açtırılmasında ilgililerin yardımcı olması, va
lilerin sebepsiz yere direnmemesi ye sebepsiz yere 
bu öğretmen kitlesini huzursuz etmemesi gerekir. 

Ancak, bunun dışında insanın aklına bir şey ge
liyor; neden böyle oluyor? Bu Anayasal suçu işleyen
lere aca'ba Cephe Hükümetinin yanlış ve temel hak
lara saygılı olmayan tutumunun sebep olduğunu dik
kate alarak, bu anormal davranış ve girişimlerden 
bazı idareciler cesaret mi alıyor, diye düşünüyorum. 
Bunun daha başka tarafı yoktur. 

Şurada elimde bir liste var, dikkat ettim, tespit et
tim; kapatılan 25 derneğin 15 tanesi açılmış. Devam
lı açılıyor. Mahkeme kararı ile açılan bu suç teşkil 
etmeyen olaylarda hâlâ öğretmenleri huzursuz etme
nin; bir taraftan kapatıp, bir taraftan mahkeme ka
rarı ile açmaya devam etmenin fayda getireecğini 
sanıyor mu acaba Hükümet, fayda getireceğini sanı
yor mu ilgililer?. Sanmasınlar ki, 120 bin üyesi olan 
TÖB - DER şubelerinin üye miktarı 120 bindir. Çe
kindikleri noıkalar nedeniyle üye olmayan en az 
100 - 220 bin öğretmende bu 120 bin öğretmenin çev
resinde hal'kalanmış ve toplanmıştır. En az 40 milyon 
insanın 30 milyonunun bu insanlarla beraber olduğu
nu bilmenizi isterim. Çünkü, bunlar masum insan
lardır. Halkın arasında her gün çocuklarını okutan, 
onlara hizmet eden insanlardır. Bunların huzursuz 
edilmesi, memleketin huzursuz edilmesidir. Bunların 
başarısızlığa sürüklenmesi, millî duyguların gelişmesi
ne de büyük sekte vuracak, büyük engel olacak du
rumları ortaya getirebilir. Bu huzursuzlukları kaldıra
lım ortadan; İdareciler olarak, Hükümet olarak dik
katli olalım. 

Sayın Babüroğlu gibi gerçekten söylüyorum; Ada
let Partili ve Halk Partili arkadaşlarımın bu konu 
üzerinde dikkatle durmalarına, valilerin, kaymakam-
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larm bugün içine düştüğü hatalı yoldan döndürülme-
sinde gayret etmelerine hem partileri yönünden, hem 
Hükümetin daha güçlü olması, hem de memlekete 
getireceği fayda yönünden inanıyor, bu yönden çaba 
göstermelerini arkadaşlarımdan istiyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tandoğan mitin
gini ne yapacağız?. 

BAŞKAN 
dini?. Yoklar. 

Sayın Emre İleri buradalar mı efen-

Sayın Soydan, gündem dışı söz talebiniz var. Bu
gün söz hakkı vermememin sebebini soruyorsunuz. 
6 sayın üye müracaat etmiştir. Sizden evvel konuş
mak isteyen başka sayın üyeler var. Hepinize bugün 
söz verme imkânı yoktur. Gündemde görüşeceğimiz 
kanunlar var. Yarın size söz vereceğim. Bunun için 
bugün size söz vermedim. Cevaben arz ediyorum 
efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici dört madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/70; C. Senatosu : 2/102) (S. Sayısı : 595) 

BAŞKAN — Sayın üyeler Gündeme geçiyoruz. 
Gündemde görüşmemiz gereken 4 adet kanun var. 

Bunların hepsi hakkında da öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi için önergeler verilmiştir. 

Bunlardan, Millet Meclisince kabul edilmiş; fa
kat Komisyonca reddedilmiş olan 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu geçici dört madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifini öncelikle görüşeceğiz. Bu 
kanun teklifinin süresinin bitimine 4 gün vardır. Bu
nun için evvelâ bu kanunun görüşmesine başlayaca
ğız. 

Bu hususta öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için 
de bir önerge vardır. 

Bütçe Komisyonunu temsilen bir sayın üye? Yok. 
Hükümet?. Yok. 
Bu kanunun görüşülmesini erteliyoruz efendim. 

2. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) 
(S. Sayısı : 596) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 596 sıra sayılı kanun 
tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet temsilcisi lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

(1) 596 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Komisyonu temsilen Sayın Atasagun yerlerini al
mışlardır. 

Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanlığı 
Kanunlar Dairesi Başkanı Hâkim Kıdemli Albay Sa
yın Muzaffer Baş/kaynak temsilci olarak bulunuyor
lar. Bu konuda Millî Savunma Bakanlığının yazısı 
var. 

Sayın üyeler, ikanunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Bu konuda -bir önerge var okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümetçe, 5 Ocak 1976 tarihinde Millet Mec

lisi Başkanlığına sunulmuş ve bugünkü gündemimizde 
yer almış olan 596 Sıra Sayılı Kanun tasarısının bir 
an önce yasalaştırılması için; öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine ve önceliğin, görüşülme bitimine ka
dar sürdürülmesine delâletlerini diler, saygılarımı su
narım. 

Cihat Alp an 
Bu tasarının görüşülmesinde 

Komisyon Sözcüsü 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu tasarının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunacağım.. 

Bu tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum, KaJbül edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Maddelerin okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünün görüşülmesine geçiyoruz. Tü
mü üzerinde konuşmak isteyen sayın üye?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bendeniz bu kanun hakkında Komisyon 
Başkanının geniş 'bir biçimde bize bilgi vermesini, 
özellikle bir teknik konu olduğu için bize anlayaca
ğımız dilde anlatmasını, getirdiği malî hükümlerin 

398 — 



C. Senatosu B' : 72 2 . 6 . 1976 O : 1 

ve bundan dolayı hizmetlin aksayıp aiksamryacağını 
lütfen belirtsinler. Bildiğiniz gibi Komisyon, Ge
nel Kurul adına iş görür. Bunu rica ediyorum, eğer 
'bunları lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, 'bu ko
nuda Sayın Güodoğan tarafından bir istek var, ko
nuşmak işitiyor musunuz ©fendim?.» 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İBRAHİM ŞEVKİ ATASAGÜN (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, esasen sözcü bu mevzu üzerinde geniş 
izahat verecektir ©fendim. Çünkü, bu kanunun mad
desini Komisyonumuzda biz tamamen değiştirdik 
ve bu değişikliği Hükümet de kabul etti. Binaen
aleyh, Sözcü, lâzımgelen izahatı arz edecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Alp an. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın senatörler; 

Hükümetçe 5 Ocak 1976 tarihinde Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve Millet Meclisinin 29 Ni
san 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek 
işaret oyu ile kabul edilen 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi ile iki fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, Komisyonumu
zun 11 ve 13 Mayıs 1976 günlerinde Genelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri
nin iştirakiyle yaptığı iki toplantıda ayrıntı]? ola
rak incelenmiştir. 

Kıbrıs müdahalesinden itibaren Silâhlı Kuvvetle
rimizde !baş gösteren ulaştırma ihtiyaçlarına; özellikle 
hava ulaştırması ihtiyacını dikkat*: alan Hükümet, 
tasarı gerekçesinde belirtildiği üzere, 108 nci madde
ye aynı Kanunun 66 ve 67 nci maddelerdeki gere
ğinin sağlanmasını, (İki, bu maddelerin muhteviyatını 
biraz sonra açı'klayacağım) barışta, olağanüstü hal
lerde ve savaşta izinli personelin ve resmî hizmetle
rin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirilecek perso
nel ile sivili moral 'ekiplerinin harekât 'bölgesine ve 
harekâtla ilgili garnizonlara gidiş ve dönüşlerinde 
ve barışta taibiî âfetlerle benzeri olaylardan Başba
kanlıkla ilgili bakanlıkların müştereken ve süratle 
hareket etmeleri gereken önemli kişilerin önemli ve 
resmî hizmetlerinde askerî, kara, deniz ve hava nakil 
vasıtalarından istifade 'edilmesi esaslarını ekleyerek 
bunları yasailaşjtırmayı öngörmektedir., 

Komisyonumuz, tasarının lüzum ve önemi bakı
mından, Hükümetin bu düşüncelerine ve feteğine 

ve bunları ifadelendiren tasarının tümüne katılmak
tadır; fakat yapılan inceleme ve görüşmeler, 108 nci 
madde ile tasarının maksat ve şümulleri arasında 
önemli farklar bulunduğunu meydana çıkarmıştır. 
Bunları açıkça ortaya koyabilmek için, 108 nci mad
de ile Millet Mecfeiniin kaibul ettiği tasarı tmetnlini 
aynen okumak ve bunların farklarını kısaca belirtmek 
istiyorum. 

211 sayılı Kanunun 108 nci maddesini arz ediyo
rum. 

Başlığı : Askerî Nakil Vasıtalarından İstifade. 
«Madde 108. — Subay, askerî memur ve astsubay

lar ile aileleri aşağıdaki hallerde askerî kara ve de- ' 
niiz nakil vasıtalarından faydalana'bilirler: 

a) Mesaiye geliş ve gidiş için ihdas edilecek 
servis vasıtalarından, 

b) Şehir içi ev eşyası ve mahrukat nakline tah
sis edilecek vasıtalardan, (ki, bu vasıtalar hizmet dı
şına çıkarılmış ve bu maksatla meydana getirilmiş 
kıtalar tarafından sağlanır) 

c) Uzak garnizonlarda oturanların kendileri ve 
ailelerinin şehirle irtibatlarının temini ve çocukları
nın okula götürülüp getirilmesi için ihdas edilecek 
servis vasıtalarından, 

d) Umumî vasıtaların işlemediği garnizon ve 
kıtalara tayin edilen subay, askerî memur ve astsu
bayların zati eşyaları ile ailesi efradı ve kendisi umu
mî vasıtanın en son gittiği yerden vazife mahalline 
kadar askerî vasıta ile götürülür ve getirilir. 

Yukarıdaki maksatlar için nakil vasıtalarının tah
sisi ve bunlardan istifade şekli talimatname ile tes
pit olunur.» 

Kolayca anlaşıldığı üzere bu madde, sadece ve 
sadece subay, askerî memur ve astsubaylarla ailele
rinin askerî kara ve deniz nakil vasıtalarından hangi 
haller ve esaslar dahilinde faydalanabileceklerini gös
termektedir. Tasarı metnine gelince; 

Tasarının başlığı : (Çünkü başlıkta da değişiklik 
yaptığımız için onu da bilhassa arz etmek istiyorum) 
«211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna 
(e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı. 

Madde 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci 
maddesinin birindi fıkrasına (e) bendi ile birinci fık
radan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakil
leri için tahsis edilecek vasıtalardan» 

399 — 



C Senatosu B t 72 

İlâvesi teklif edilmiş olan iki diğer yeni fıkrayı 
arz ediyorum : 

«Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel 
ve hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirile
cek personel ile sivil moral ekipleri, harekât bölgesi
ne ve harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve dö
nüşlerinde kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarından 
yararlandırılabilirler» 

Bunu da şöyle misallendireyim : Bugün Kıbrıs'ta 
sefer görevi üzerinde bulunan birliğin, ikmal ihtiyaç
ları ve aile bağlantıları bakımından esas garnizonla-
rıyle irtibatları sürdürülmektedir. Binaenaleyh, Kıb
rıs'tan izinli gelecek bir astsubay, gelen bir askerî 
uçak varsa, ondan, bu kanun çıktığı takdirde rahat
lıkla faydalanacak ve garnizonuna en yakın meydan
da inip evine ulaşabilecek. 

Son diğer bir fıkra : «Barışta olağanüstü haller
de, Genelkurmay Başkanının emri ile önemli kişiler 
veya görev ve hizmetler için hava ulaştırma araçları 
tahsis edilebilir.» 

Bu metnin (e) bendinden başka kapsadığı yeni 
unsurlar; (ki, hemen dikkatinizi çekmiştir) Barışta 
olağanüstü hallerde ve savaşta kaydına bağlı olmak 
harekât bölgesine ve harekâtla ilgili diğer garnizon
lara gidiş ve dönüşîer'nde uygulanmak üzere izinli 
askerî personelin, hizmetin gerektirdiği diğer işlerde 
görevlendirilecek askerî personelin, sivil moral ekip
lerinin (ki, bunun da misalini televizyon programla
rında izledik; Kıbrıs'taki kıtalarımız nezdine kon
serler vermek için Ankara Radyosundan birkaç de
fa toplu heyetler gönderile:. Tasarı da o gibi ekip
leri öngörüyor) kara ve deniz vasıtalarına ilâveten, 
hava nakil vas.ilalarından da yararland'rılabileoeği. 
barışta olağanüstü hallerde önemli kekler veya onem-
li görev hizmetleri için hava uksştirnıa araçları tah
sis edilebileceği esaslarıdır. 

Bunlardan (e! tendi, asker k;şSere ve ailelerine 
ilişkin 108 nci maddeye uygun ve gerekli bir ilâve
dir. Bunun ilâvesini gerektiren. Kanunun yüklemi 
şudur; 66 nci maddenin (b) fıkrasını arz ediyorum : 
«Bu samdarm (yani. subay, askerî memur, astsu
bayların) yurt iciııde ve dışında ekimleri halinde ce
naze masrafları ile cenazenin nakli arzu edilen yere 
götürülmes' ve getirilmesi masrafı Millî Savunma 
Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı büt
çelerinden ödenir» 

Bunun müteradifi olarak, araç taksisi de bu ta-
sarıyie kanuna girm'ş bulunuyor. Çünkü, öyle görev 
yerlerimiz var ki. orada ölen b;r erin, bb" subayın, 
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bir astsubayın ailesinin istediği yere gönderilmesi 
için vasıta bulmak mümkün değildir. O takdirde o 
birlik, kanunun bahşedeceği böyle bir imkândan fay
dalanarak cenazeyi gönderecektir. 

Bu hüküm. 67 nci maddenin son cümlesinde be
lirtilen yükümlülükleri karşılamak için tasarıya kon
muştur. 67 nci madde, «tedaviye muhtaç görülen su
bay. askerî memur ve astsubayların tedavileri aske
rî sağlık kurumları olmayan yerlerde diğer resmî 
sağlık kurumlaruıda. bunlar da yoksa özel sağlık 
kurumlarında yapılır. Yol ve bütün tedavi masrafla
rı Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinden ödenir» demektedir. 

Bakanlığın bu yüklenimine uyan. bir çözüm olarak 
da, onlara da tahsis edilecek araçlardan hepsinin, 
refakatiannda gitmek üzere aileleri dahil, faydalana
bileceği hükmünü getirmektedir. 

e) Bendinin kanunî dayanağını ve hukukî kap
samını tamamlamak için 58 nci maddenin (d) fıkra
sın da okumak faydalı olacaktır. O da şu : «Hasta
nın veya tabibin nakli için askerî vasıtalardan istifa
de mümkün olmadığı hallerde diğer sivil nakil vası
talarından faydalanılır ve masrafı Millî Savunma Ba
kanlığı veya. Jandarma Genel Kumandanlığı bütçele
rinden ödenir». 

Binaenaleyh, kanun yalnız hasta ve yaralıyı değil, 
o-un hizmetini, görecek, muayenesini yapacak tabibi 
göndermeyi de devlete yüklüyor. Biz, o bende bu hu
susu da ilâve ettik. 

Bu yükümlülüğe dair tabiplere tahsis edilecek araç
lardan faydalanma hususunun da tasanda yer alma
sı ve (e) bendinin buna göre ifadelendirilmesi için ta
sanda; personel ve aileleri ile ilgili olarak 237 sayılı 
Taşıt Kanunu ile bazı makamlara araçlar tahsis 

edilmiştir: tören, resmî ve özel davetlere katılma ve o 
makam sahibinin emrindeki bir subayın vazife te
mas. için yapacağı ziyaretlerde de yine bu araçlardan 
faydalanma öngörülmüş, hükme bağlanmıştır. Onları 
katarak tamamlıyoruz. 

Tasanmn diğer yeni unsurlarıyîe. memleketimiz 
ihtiyaç ve imkânlarının zorunlu kıldığı bazı vasıta tah-

. sislerini: yani 108 nci maddede yer verilmemiş olan 
bazı kaçınılmaz uygulamaları da bu yasaya dayat
mak ve uyumsuz olmalarına rağmen, 108 nci mad
deye dahil etmek hususu öngörülmüştür. 

Du far].]kığı g;dermek isteyen Komisyonumuz, ta
sarının görüşülmesi sırasında yapılan değişiklik tek
lifleriyle bunların tartışılmasından çıkan sonuçları ve 
türlü uygulamaları da dikkate alarak 108 nci mad-
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denin, dolayısıyle tasarıdaki 1 nci maddenin bir bü
tün halinde yeniden düzenlenmesi kanaatine varmış
tır. Bu kanaatle değişik olarak hazırladığımız 1 nci 
madde şöyledir : 

«Madde 108. — a) Askerî kara, deniz ve hava 
nakil vasıtaları malı oldukları kuruluş ve kadroların 
belli hizmetlerinden başka, barışta ve savaşta kanun
ların belirttiği esaslar gereğince diğer resmî hizmet
ler ile âcil yardımlar ve önemli kişilerin acele görev
leri için de, başgösterecek ihtiyaca ve mevcut imkân
lara göre yetkili kılınacak komutanlıklarca tahsis edi
lebilir.» 

Eski 108 nci maddenin bütününü (b) fıkrası ola
rak buraya oturtuyoruz. 

«b) Askerî nakil vasıtalarından; subay, askerî 
memur ve astsubaylar ile bu Kanunun şümulüne gi
ren aUeleri de aşağıdaki hallerde faydalanabilirler :» 

«Aileleri» terimi Komisyonda tartışmalara yol aç
mış, açıklanması lüzumuna varılmış ve yapılan ince
lemede bu imkân kanunun içinde bulunmuştur. Ka
nunumuzun 69 ncu maddesi 172 ve 1423 sayılı ka
nunlarla iki defa değişikliğe uğramıştır ve orada ta
mamen açıklığa kavuşturulmuştur. Biz, sadece «Bu 
kanunun şümulüne giren aileleri» ibaresini 'koymak 
yoluna gittik. 

Fıkrayı okumaya devam ediyorum : 
«1. — Mesaiye geliş ve mesaiden dönüş için ih

das edilecek servis vasıtalarından, 
2. — Şehir içi ev eşyası ve mahrukat nakline tah

sis edilecek vasıtalardan, 
3. — Uzak garnizonlarda oturanların kendileriyle 

ailelerinin şehirle irtibatlarının temini ve çocuklarının 
okula götürülüp, getirilmesi için ihdas edilecek servis 
vasıtalarından, 

4. — Acilen şevki gereken 'hasta, yaralı ve cenaze
ler ile tabipler için tahsis edilecek vasıtalardan, 

5. — (a) fıkrasına göre özel olarak tahsis edilebile
cek vasıtaların boş yerlerinden, 

6. — 237 sayılı Taşıt Kanununun 8 nci maddesiy
le tahsis edilen vasıtalardan, 

7. — Umumî vasıtaların işlemediği garnizon ve 
kıtalara tayin edilen subay, askerî memur ve astsu
bayların zatî eşyaları ile ailesi efradı ve kendisi, umu
mî vasıtanın en son gittiği yerden vazife mahalline ka
dar askerî vasıta ile götürülüp ve getirilir. 

c) Ayrıca, barışta olağanüstü hallerde ve savaş
ta;» 

Olağanüstü haller, Anayasamızda yer almış bir 
konudur. Anayasanın 123 ncü maddesi gereğince 
«özel kanununun çıkarılması» gerekmektedir. Bunu, 
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Millî Savunma Bakanlığımızın geçen yılkı, bu yılkı 
bütçesi üzerinde yaptığımız konuşmalarda belirttik. 
Bu maksatla hazırlanmış olan tasanda olağanüstü hal
ler; tabiî afetleri, hastalıklarla mücadeleyi, başgös
terecek ekonomik sıkıntılara çare bulmada yardımcı 
olmayı da kapsamaktadır. Binaenaleyh, biz, o mahi
yette olarak kullanıyoruz bu ibareyi. 

Devam ediyorum : 
«.(1) İzinli personel, resmî ve manevî hizmetlerin 

gerektirdiği hizmetler için görevlendirilecek veya da
vet edilecek personel ile sivil moral ekipleri, harekât 
bölgesine ve harekât ile ilgili garnizonlara gidiş dö
nüşlerinde, askerî kara, deniz ve hava nakil vasıtala
rından faydalandırılabilirler. 

(2) Önemli asker ve sivil kişiler ile sürati gerek
tiren önemli görev ve hizmetler için, yetkili kılınacak 
komutanlıklarca askerî 'hava nakil vasıtaları tahsis edi
lebilir. 

d) Yukarıdaki maksatlar için; askerî kara, de
niz ve hava nakil vasıtalarının tahsisi ve bunlardan 
istifade usulleri talimatname ile tespit olunur.» 

Arz ettiğim esaslara dayanan bu birleştirmeler ya
pıla ken, önemli asker ve sivil kişilerle, önemli görev ve 
hizmetler için hava ulaştırma araçları tahsisine, savaş
ta, barışın olağanüstü hallerine nazaran daha çok ve 
daha s;k ihtiyaç duyulacağından, tasarının 1 nci mad
desindeki iki fıkra, önerimizde iki bentli bir fıkraya; 
yani (c) fıkrasına dönüştürülmüş ve yeniden düzenle
menin ahenkli olarak ifadeleudirilmesi ve biçimlendi
rilmesi için de, 211 sayılı Kanundaki yasa diline ve ya
zı. tertibine uyulmuştur. 

Tasarının, 2 nci yürürlük ve 3 ncü yürütme mad
deleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi üzerinde ve bununla ilgili 
olarak da tasarının başlığında yapılmasını önerdiği
miz ve raporda belirttiğimiz değişikliklerin Genel Ku
rulunuzca aynen kabulünü diler. Komisyonumuzun 
saygılarını sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında konuşmak 
isteyen?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bir 
sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, ben, tenevvür için rica ediyorum. 
Millet Meclisinden gelen metinle, Sayın Komisyo

numuzun hazırladığı metin arasında ne gibi fark var? 
Bunu bilhassa lütfederlerse, daha isabetle oylarımızı 
kullanmak imkânını buluruz. Bu iki metin arasında 
ne gibi fark var? 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Onları arz ettim efen
dim; dinlemediniz herhalde. Unsurlarına ayırdım, her 

birini etraflı olarak açıkladım. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ha

yır, siz ileri bir şey getirmediniz; bu tertibin, bu tan
zimin daha iyi olduğunu söylediniz. Ayrıca olağanüs
tü bir şey var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Var tabiî. 

Efendim, getirilen tasarı ile bizim arz ettiğimiz ra
por arasmdakini, tasarı üzerinden (e) bendine ait ola
nı arz ediyorum : 

«Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakilleri 
için tahsis edilecek vasıtalardan,» diyor. 

Biz buna ilâveten; hasta, yaralı, cenaze nakli ve ta
bibin hastaya gönderilmesi için tahsis edilecek vasıta
lardan da kanunun belirttiği askeri personelin fayda
lanabileceğini belirttik. Şöyle bir durumu tasarlayın : 
Bölük merkezi, hudut birliklerinde lojmanlıdır. Hu
dut karakolunda bulunan bir takım komutanı ağır 
hastalandı veya yaralandı, doktor gönderilecek, ailesi 
de doktora refakat ederek beraber gitmek istiyor. Bu
günkü durumda kanunen bunun imkânı yok; ama bu
na göre, tabiple beraber ailesi de gidebilecek. 

Savaşta ve olağanüstü hallerde... Tabiî, olağanüs
tü hali savaş, zaten normal olarak kapsar. Burada 
kasıt edilen olağanüstü hal, barışta cereyan eden ola
ğanüstü haldir ve olağanüstü halin de henüz özel 
kanunu çıkmamasına rağmen, hem hepimizin anlayı
şı çerçevesinde, hem hazırlanan tasarının mahiyeti 
üzerinde, Kanunumuzla ilgili olarak ne gibi unsurlar 
ihtiva ediyor diye kısa bir açıklama yaptım. 

Aşağıda ifade edildiği gibi. «Savaşta ve barışta 
olağanüstü hailede izinli personel ve hizmetin gerek
tirdiği diğer işlerde görevlendirilecek personel ile si
vil moral ekipleri.» 

Sivil moral ekipleri, manevî hizmetler çerçevesin
de faydalanılabilecek ekipler diye mütalaa edilen ekip
lerdir. Kıta komutanlıklarımızda çok taleplerle karşı
laştık; bir hudut birliği bayramda bayram namazı 
kıkhrrnak ister, köyün mezarlığına gömülecek cenaze
si için imam ister. Bunları göndermek için de araç 
tahsisi gerekir. Binaenaleyh biz, «Manevî hizmetler» 
girişiyle, aîtta'ki moral ekiplerine daha sağlam bir ze
min hazırladığımızı sanıyoruz. 

Son fıkrasına geçelim-. 
«Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş

kanının emriyle önemli kişiler veya görev ve hizmet
ler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir.» 

Bu mekanizmayı işin cereyan tarzı bakımından ko
laylık verici bulmadığımızdan, o araçlara sahip bir
liklerin komutanlıkları şu çerçevede yeniden hazırlan
ması gereken talimatnamede yetkili kıhnırlarsa, bu te
ferruata göre onlar uçağı tahsis edebilir. Faraza, nor
mal bir hafta çalışması içinde Bakanlar Kurulu ola
ğanüstü bir toplantıya karar verdi. Birkaç bakan se
yahattedir; öngörülen saatte toplantıya yetişmeleri için 
bulundukları yere en yakın bir kara havacılık birliği
nin bulunduğu üsse başvurabilir, bir hava üssüne baş
vurabilir. Bu kanun çıktıktan sonra, komutan, tahsis 
için. yetkili kılınmıştır ve uçağı tahsis eder ve Bakanlar 
da toplantıya saatinde yetişebilirler. 

Bunu barıştaki hali öngören bir husus ki, seferde 
bu gibi ihtiyaçlar çok daha fazla ve çok daha sık baş-
gösterecektir. Geçen harbin cereyan tarzını hatırlar
sak. savaşa katılan ülkelerin bakanları, memleketin 
her köşesinde dolaşıp vazife gördüler âdeta. Onların 
zaman zaman toplanmaları veya müttefik ülkelere se
yahat etmeleri gibi durumlar askerî uçaklarla karşı
landı. Biz. bütün bunları kapsadık. Önemli kişiler yal
nız sivil değildir, asker önemli kişiler de vardır ve bun
ların önemini sağlayan sadece taşıdığı rütbesi değil, her 
hangi bir konuda aldığı görevdir. Binaenaleyh, bunun 
da süratle yerine getirilmesi bakımından sivil ve as
ker kişilere de, yetkili kılınacak komutanlıklarca, ge
reğinde, onun mevcudu imkânı veriyorsa tahsis ede
bilecektir. Uçakların hepsi görevde, imkânı yok ise, 
tabiî özür dileyecektir. 

Zamecl;yorum ki. tasarının öngördüğü maksat ve 
gösterdiği şümulü sadece personelin faydalanmasına 
ait 108 nci madde ile birleştirmek, ancak raporda sun
duğumuz tarzda doğru olur, uygun olur. 

Bilmiyorum tatmin edebildim mi? 
AHMET TAHTAKTLIÇ (Uşak) — Müsaade eder

seniz aydınlanmak istediğim iki nokta var. 
Efendim birisi, madde de «Belli hizmetler» deyi

mi geçiyor. Burada asıl hizmetleri mi kastediyor mad
de? Yani bu kuruluşun amacına dahil olan asıl hiz
metleri mi kastediyor? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Evet Sayın Tahtakı-
l:ç. tam ifade ettiğiniz gibidir. «:Belli hizmet» terimi
ni kullanmaktan kastımız şudur; Silâhlı Kuvvetleri
mizin birlikleri yalnız personel kadrolarıyle değil, o 
personelin bineceğ', kullanacağı silâh, araç, gerecin 
de kadrosuyla meydana gelir. Bir birliğin vazı ve her 
aracm o malzeme listesinde hangi hizmete tayin edil
diği bellidir. 3î 5512 numaralı kamyon diyelim, bulun-
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duğu (birliğin kadrosuna göre faraza o mühimmat 
aracıdır veyahut bir Dodge aracı telsiz taşıma ara
cıdır; yani belli hizmetlerinden kastımız budur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — İkinci ricam; 
kanuna da bir metin ile «Belli hizmetlere zarar gel
memesi» şartının konması. ıBelli hizmetlere öncelik 
vermek ve belli hizmetlere zarar vermemek bakımın
dan Komisyon zorunluluk görmez mi? Komutanın 
takdirini görüşmektense, kanunun metninde «Belli 
hizmetlere zarar gelmemek şartıyle.» desek... Çünkü. 
bu gibi kayıtların bilhassa askerlik noktasından fay
dalı olacağı kanaatindeyim; hizmetin önemi bakımın
dan. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Efendim, onu da mü
lâhaza ettik. 1 nci maddenin onunla ilgili kısmını arz 
ediyorum : «...başgösterecek ihtiyaca ve mevcut im
kânlara göre yetkili kılınacak komutanlıklarca tah
sis edilebilir.» diyor. Bir alarm tatbikatına katılma 
emri almıştır yahut şifresini açmıştır bir birlik ko
mutanı, o zaman böyle bir talep karşısında kalırsa; 
«Mümkün değil, ben birliğimle şu görev için hare
ket ediyorum.» der, tahsis yapamaz gayet tabiî. 

Efendim, biz aynı maksatla, fakat bu ifadeyi or
taya koyduk, Genel Kurulumuz nasıl tensip ederse onu 
kabul ederiz. Fakat tekrar arz ediyorum, belli hizmet
lerinden başka başgösterecek ihtiyaca; yani vaki ola
cak talebe ve mevcut imkânlara göre yetkili kılınacak 
komutan ki, bu komutan hakikaten işi doğru takdir 
edecek ve aracı doğru kullanacak nitelikte komutan
dır, o seviyede olacaktır; yani kastettiğiniz ihtiyaç 
uygulamada mutlaka karşılanacaktır diyebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen sayın 

üye?.. Sayın Bakan buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) •— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ bir noktada açıklama yapmak durumun

dayım. Sayın Komisyon Başkanı sanıyorum kî zu-
ıhulen beyanda bulundular; Hükümet Komisyonda, 
Komisyonun getirdiği bu tekliflerine Ikatılmamıştır 
ve 'biz (kendi teklifimizi arz edeceğim sebeplerle sa
vunma durumundayız, Çünkü, getirilen teklifler, 
işi, 'bizim ihemen tespit ettiğimize göre kolaylaştır
ma değil, bir zor duruma sokmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ ikinci bir noktayı daha tespit edeyim. 

Bu vasıtalar umumî nakil vasıtaları değil; bu vası
talar uçağı, tankı, diğer araçlarıdır. Bunlar aslında 
savaş vasıtalarıdır ve savaşa hazırlık ve eğitimde kul

lanılır. Binaenaleyh, bunları kullanırken, ancak 
çok zarurî hallerde bu amaçtan ayırmak lâzım. Yok
sa, bunu genişletirsek; «şu da kullansın, bu da kul
lansın, şuna da verelim, buna da verdim», derseik, 
o vakit korkarım Ordunun eğitimi geri kalır. Bu 
sebeple, bunu gayet kıskanç şekilde ve dar hudutlar 
içerisinde açmak lâzım ve şimdi 'bunları arz edece-
ğim. 

Bir defa; mevcut hüküm nedir, onu hatırlatmak 
ve arkadaşların mukayese yapmasına imkân vermek 
için aynen okumak işitiyorum. 
İç Hizmet Kanununun 108 nci maddesinde yer al

maktadır ve bu hüküm. «Askerî nakil vasıtalarından 
istifade» bağlığı altındaki İç Hizmet Kanununun 
108 nci maddesi aynen şöyle diyor: «Subay, askerî 
memur ve assubaylar ile aileleri aşağıdaki hallerde 
askerî 'kara, deniz nakil vasıtalarından faydalanabi
lirler; 

a) Mesaiye gidiş ve geliş için ihdas edilecek 
servis •vasıtalarından.» 

Bü maksat için 'ihdas edilecek servis vasıtaların
dan. 

«b) Şehir İçi ev eşyası ve 'mahrukat nakline tah
sis edilecek vasıtalardan.» 

Yine bu amaca tahsis edilecek ordu vasıtaların
dan, ordunun bu sayılan personeli faydalanır. 

«c) Uzak garnizonlarda 'oturanların kendileri 
ve ailelerinin şehirlerle irtibatlarının temini ve çocuk
larının okula götürülüp getirilmesi için ihdas edile
cek servis vasıtalarından faydalanır. 

d) Umumî vasıtaların işlemediği garnizon ve 
kıtalara tayin edilen suibay ve askerî memur ve ^ su 
bayların zati eşyalarıyle ailesi efradı ve kendisi umu
mî vasıtanın en son gittiği yerden mahalline kadar 
askerî vasıta ile görütülür ve getirilir. 

Yukardakl maksatlar için nakil vasıtalarının tah
sisi ve "bunlardan istifade şekli talimatnameyle tespit 
olunur.» 

Bizim getirdiğimiz bent, '(e) bendini getiriyoruz, 
(e) bendi de aynen şöyle: 

Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakilleri 
için tahsis edilecek vasıtalardan, 

Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel ve 
hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirilecek 
personel ile...» ki, sayın Sözcü izah etiler; imam ve 
saire buraya girmektedir. «... sivil moral ekipleri, 
harekât bölgesine ve harekâtla ilgili diğer garnizon
lara gidiş ve dönüşlerinde kara, deniz ve hava ulaş
tırma araçlarından yararlanabilir.» Bizüim getirdiği-
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miz metinde bu arz ettiğim hususlar ite, 'bir de hava 
aracı giriyor yeni olarak, şimdiye kadar bu yoktu. 

«Barışta 'olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş-. 
kanının emri ile önemli kişiler...» faraza Cumhur
başkanına bir uçak tahsis edilecek, bugüne kadar bir 
kanunî yetkiye dayanmıyordu. Bunu tespit etmek 
istedik; Çünkü, bu arada mazallah hir kaza, şu bu 
olursa bunun sorumluluğunu kimse üzerine alamaz 
veyahut da Başbakan seyahate gidecek bir uçak tah
sisi lâzım gelir. «...Genelkurmay Başkanının emri ile 
önemli kişiler veya görev ve hizmetler için hava ulaş
tırma araçları tahsis edilebilir.» 

Bizim getirdiğimiz hüküm bunlardan ibarettir. 
Şimdi (sayın Komisyon bu metni biraz daha geniş
letmektedir. Evvelce hal ve şartlara göre yönetme
likte yer alan esasları da alarak bunu kanunî me
tin haline getirerek katılaştırmaktadır. 

Bizim getirdiğimiz metinde, acilen sevkı gere
ken hasta ve cenazeye refakat eden sivil kişiler: ya
ni yakınlar! da yararlanıyor. Bunu temin ediyoruz. 

Savaşta ve olağanüstü hallerde hizmetin gerek
tirdiği işlerde görev alan personele özel araç tahsi
si öngörülmektedir, belli şartlar içerisinde. Ayrıca, 
«Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başka
nının emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmet
ler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir.» 
hükmü geliyor. 

Ayrıca, bizim getirdiğimiz metinde, yine gerek
tiğinde servis için hava vasıtalarından yararlanılabi
lecektir. 

Şimdi, Komisyon metninde, «Herhangi bir hiz
met için tahsis edilen araç boş olduğu takdirde, o 
istikâmette izinli giden kişiler bundan yararlanabi
lir.» hükmü yer almaktadır; bu bir genişletmedir. 
Yönetmelikte belki buna 'imkân verilebilir; ama 
burada gayet sert ve katı hükümler getirilmekte
dir. Bir nevi herkes bir hak iddia edecektir, «Vası
ta gidiyor, beni de bindirmediler ve saire...» diye. 

Araçların nasıl kullanılacağı, bizim metnimizde 
yönetmeliğe bırakılmıştı. Komisyon meminde, arz 
ettiğim gibi, bunların bir çoğu sayılarak tespit edil
miş ve katılaştınlmıştır. «Bazı şartlara gere belki 
bunları uygulamak mümkün olmaz; ama kanun 
haline gelince zarurî hale gelir, uygulamak ve bir 
sürü hak iddialarına ve saireye yol açar.» diye endi
şe ediyoruz. 

Yine Komisyonun getirdiği metinde 237 sayılı 
bir Taşıt Kanunu var, ona bağlı bir cetvel mev
cuttur. Bu etevelde yer alanlar general rütbesinde 
kimselerdir: bunlara araba tahsis ediliyor. Komis-

| yon metninde, bu araçlardan diğer subayların, ast
subayların ve memurların da yararlanacağına ait bir 
hüküm getiriyor; bu çok sakıncalı bir şeydir. Gene
ral giderken, «Ben de bineceğim, ben de bundan 
fayadlanacağım.» diye bir iddiaya yol açabilir diye 
endişe ederiz, böyle bir amir hükmün getirilmesin
den. 

Halbuki, bunlar yönetmelikle tanzim edilirse, 
hangi hallerde bunlardan yararlanılabileceğini, Ge
nelkurmay ve Bakanlık icabı hale göre bunların 
esaslarını tespit eder; herhangi bir disiplnisizlığe ve 
saireye meydan bırakmadan. 

Hükümet metninde uçak tahsisi Genelkurmay 
Başkanının emriyle, müsaadesiyle olabilecektir. 
Komisyonun getirdiği metinde, «Uçak tahsisi için 
yetkili komutan...» diyor. Bu Ha^a Kuvvetleri Ko
mutanı olur, üs komutanı olur, şu olabilir, bu ola
bilir. Biz bunu da sakıncalı görüyoruz ve bizzat bu 

I makamları büyük tazyik altında bulundururuz bir
çok yerlerde. «Efendim, bize uçak tahsis et, şuna 
uçak tahsis et...» durumlarında hakikaten «Bu harp 

I vasıtalarını, savaş vasıtalarını geniş mikyasta başka 
hizmetlerde kullanma imkânına yol açarız.» diye 
endişe ediyoruz. 

Bu nedenle, ben Komisyondan rica ediyorum. 
Arz ettiğim gibi, mutabık değiliz Hükümet olarak. 
Sakıncaları, biraz önce arkadaşlarımın da bilgisi
ne müracaat ederek burada tespit ettim, arz ettim 
ve daha başka sakıncalar da olabilir. Lütfetsinler, 
müsaade etsinler, bu hükümlerin çoğu yönetmelik
te yer alabilir. Bunlar çıkacak değildir: ama yönet
melikte, ihtiyaca göre daha uygun şartlar ve şekil
ler içerisinde bunlar konur. Böyle katı metinler ha
linde bunu tespit ederseniz hizmet zarar görür. 

Bu sebepie bir önerge veriyorum ve Meclisten 
gelen metnin oylanmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S Ü.) 
— Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

I Konuşmakta olduğumuz kanun tasarısı, yekna-
zarda çok basit gözüken, esasen İç Hizmet Kanunun-

I da mevcut olan bir maddeye basit birkaç ilâve yap
mayı amaçlama gösterisi mahiyetinde bir konu; ama 

I hiç de öyle basit değil. 
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Bir defa işin esasına inersek, bu İç Hizmet Kanu
nundaki madde; çok eski yıllarda, Türkiye'nin o 
günkü koşullarına göre düzenlenmiş bir kanun mad
desi ve ayrıcalıklı bir kanun maddesidir. O ayrıca
lıklar o yıllar için Türkiye'de zarurî idi; yani öyle 
bir garnizon var ki, tren hattı bir noktada geliyor, 
ondan sonra 100 kilometrelik bir Devlet yolu var, on
dan sonra 50 kilometrelik de hiç bir şey yok. Tabiî 
oraya gidecek insan, asker, subay, astsubay Devlet 
aracıyle taşınacaktır; ama bugün için durumu mü
talâa edelim ve hakkaniyetle inceleyelim: 

Meselâ, Devletin başka hiç bir sektöründe bir 
insan Ankara'da evini Maltepe'den Çankaya'ya nak
lederken Devlet aracı kullanmaz; ama Silâhlı Kuv
vetler kullanır; yani ayrıcalıklıdır. Biz tabiî, (Hükü
met tasarısında bunlar yoktu.) eski maddeyi olduğu 
gibi, hiç konuşmadan, müzakere etmeden, yeni ge
tirilen madde içine, kanun tekniğine ve kanunî bazı 
sınırlamalara tabi tutarak koymaya çalıştık. 

Şunu samimiyetle ifade ederim; ben de komu
tanlık yaptım ve defalarca kendim de bu mevzular
da suiistimalde bulundum. Gerek kendim kişi ola
rak, gerek politik baskılarla, ricalarla, emirlerle bu 
kanunu; yani askerî araçları (uçak dahil) benim gö
rüşüme göre kötü maksatlarla kullandık. Bu kanun 
yeniden önümüze geldiği zaman. tecrübe geçirmiş 
bir insan olarak, eski kötülüklerin ortada kalmama
sını ve sınırlamayı istedik; yani işi yönetmeliklere bı
rakmak, değil kanun sınırına almak istedik. 

Misal vermek istemiyorum; ama bugün gazete
lerde görüyorsunuz uçakların nasıl kullanıldığını, ne 
maksatlarla kimlerin nereye götürülüp getirildiğini. 
Bunu yönetmeliğe veya bir şahsın yetkisine değil, 
yetkili komutanlara kanunun verdiği yetkilere göre 
hak ve sınır tanımak suretiyle sınırlamayı uygun gör
dük. 

İşin pratiğini alalım. Pek zarurî haller hariç, (yö
netmelikte nasıl şekillendirilir bilmiyorum) Türkiye' 
de günde binlerce âcil hasta vakaları oluyor ve bin
lerce talepler oluyor, (meselâ helikopter için) Silâhlı 
Kuvvetlere. Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi bunları taşı
mak mı? Değil. Bir komutan uygun görüyor, taşıtı
yor hastayı; bir komutan uygun görmüyor fena in
san oluyor; yani sınırlamayalım mı bunları? Hükü
met tasarısında olduğu gibi, yetkiyi Genelkurmay 
Başkanına mı bırakalım? Genelkurmay Başkanı Gü
venlik Kurulunda altı saat oturup konuşurken hasta 
orada ölsün mü, onun iznini alalım diye? Bunları de

ğiştirdik burada ve biz Komisyonda bu çalışmayı 
yaparken Millî Savunmanın sayın yetkilisi önce 
«Yetkisiz olduğunu» beyan etti, bu değişiklikler üze
rinde. «Beraber oturun, Komisyonumuzla beraber 
yeni bir metin kaleme alalım; götür âmirlerine gös
ter, getir, tasvibini al» dedik. Şimdi karşımıza, bu 
tasvip alınmamış, Hükümet tasarısına aykırı hare
ket etmişiz gibi bir pozisyon çıktı, bu da varit de
ğil. 

Onun için. ben şahsen bu maddeye katılmıyorum. 
Bu madde bugünün maddesi değil bir defa; ama böy
le istemişler, çıka: inliyoruz bazı kısımları; (Eve ya
kıt taşıma, ev taşıma gibi...) ama garnizon uzak, ço
cuğunu mektebe götürüp getireceksin tabiî, bir şey 
diyemezsin ona. Mürtefte lojman yapmışsın, Anka
ra'ya çocuk tahsile tabii Devlet vasuasıyls gelecek: 
ama niçin bir subay Devlet vasıtasıy^e Bahçeîievler-
den Genelkurmaya çalışmaya gcJsin0 O da sivil me
mur gibi binsin, nasıl gelecekse gelsin. Yani bu mad
de zaten sakıncalı; ama mevcut sakıncaları asgariye 
indirmeye çalıştık. Suiistimal olmasın diye barışta 
açık bono venru «Şansta olağanüstü haller» de
dik. Her dakika herkese tayyare vermesinler. Bir in
san ölüyor, cenazesine bütün mahalle uçakla refa
kat etmek istiyor. Uçak düştü, öldü. Bunlar vazife 
şehidi mi olacak. Devlet tazmuıat; mı verecek bun
lara'? 

Bir tayyareye asker izinli olarak binecek. Tayyare 
düştü, o da öldü. Bu szh.lt midir? 

Bütün dünyada sigorta formu doldurulur, ölürse 
ölür, sigortadan parasını alırlar. Devlet niye şehit 
muamelesi yapsın? Bunian sınırlamak istedik. 

Eğer Bakanhk bizim hazırladığımız metni uygun 
görmüyorsa, yeniden Komisyona geri alırız, Bakan
hk da sahiden temsilci gönderir yanımıza, maddeyi 
yeniden kaleme alırız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka ko
nuşmak isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Say-n üyeler bu konuda iki tane önerge var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
596 sıra sayılı tasarının Millet Meclisinde kabul 

edilen şekliyle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Millet Mec

lisi metninin aynen kabul edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ferid- Melen 
Millî Savunma Bakanı 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bir önerge
miz var efendim, geri alınması için... 

BAŞKAN —• Sayın Alnan, konuşmak mi istiyor
sunuz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, tekrar huzurunuzu işgal edeceğim için özür di
lerim. 

Raporumuzun hazırlanmasında ilâve edildiği ileri 
sürülen her yeni unsurun, elimizdeki kanunlardaki 
dayanaklarım da belirttim. Bunlardan sırasında ifa
de etmediğim birisi var ki, Sayın Bakan ona değin
diler; 237 sayılı Taşıt Kanununun 8 nci maddesiy
le 2 sayılı üstede tahsis edilen araçlardan faydalan
manın uygun olamayacağını söylediler. 

Biliyorsunuz, 237 sayılı Taşıt Kanunu, numara
sından da zaten belli, 211 sayılı Kanundan çok son
ra çıkmıştır ve tabiî ondaki kolaylık daha önce düşü
nülüp 211'e konulmamıştır. 

Şimdi, ben bizim onunla ilgili bendimizin da
yanağı oian 8 nci maddeyi aynen okuyorum : 

«Bu kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde vazıh taşıt
lar, yalnız hizalarında gösterilen hizmetlerde kullanı
labilirler.-^ Ki. bu hizmetler de listede tahsis yerleriy
le kendini belli ediyor, onu da hatırlatmak için ifade 
ediyorum. Askeri Yargıtay Başkanı, Askerî Yargı
tay Başsavcısı, Genelkurmay İkinci Başkanı ve (J) 
Başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komu
tanlıkları Kurmay Başkanlıkları, ordu, kolordu, tü
men, donanma, hava kuvvet ve yurt içi bölge komu
tanlıkları, Harb Akademileri Komutanı, Jandarma 
Genel Komutanı, general veya amiral rütbesiyle fii
len işgal edilen diğer bütün makamlar ve Bakanlık 
Müsteşarı kullanabilirler. 

Madde devam ediyor : «Tören, hususî ve resmî 
davetlerde makamı işgal eden zatlar refakatlerine ai
lelerini de alabilirler.» 

Bizde kanunlar maalesef herkesçe doğru ve tam 
bilinmiyor. Bir tek yıldızlı generalin yanında hanımı
nı görünce, kırmızı, 1 sayılı listeye dahil olmadığı 
için eleştiri konusu yapılır. Bir general kadrosunu fii

len işgal eden bir albay Devlet bir hizmet aracı tah
sis etmiştir. O, daveiti olduğu bir sefarete giderken 
hanımını yanına almak durumundadır. Gören, bilme
diği için, bunu gene elettirir; ama Kanun onların 
hepsini cevaz veriyor ve sadece bizim oraya bunu 
koymamız, bu maksadın o madde içinde yer alması, 
maddenin bütünienmesi içindir. Refakatlerine ailele-
lerini de alabilirler. Kurumlar hizmetler için, me
murlar da makamı işgal eden zatın refakatinde veya 
bu makamın müsaadesiyle bu taşıtlara binerler. Tah
sis edilmiş olan aracı, vazife verdiğimiz bir subaya, 
«Buyurun, aracı alın, gidin, filân birliği şu bakım
dan denetleyin.;; diye verebiliyoruz. Tatbikat bu yol
dadır. 

Sonra, Sayın Bakan kanun tekniği bakımından aşı
rı diyebileceğim teferruata götürdüğümüz ifadesinde 
bulundu. 

108 nci madde zaten teferruatla meydana gel
miş bir maddedir. Mahrukata, ev eşyasına kadar esas 
veren maddenin, onun dışında bir iki tamamlayıcı; 
ama zarurî tamamlayıcı unsurun ilâvesini normal 
karşılaması gerekirdi kanaatindeyiz. 

Onun dışında, bîr de tahsis edilen aracın boş yer-
j 1 erinden faydalanma hususuna değindiler. 
] Ben, gene bunu hem askerî hizmetlerde, hem son-
| radan deruhte ett;ğim' sivil hizmetlerde muhatap ol-
i duğum talepler ve aldığım, uyguladığım emirlere da

yanarak ifade ediyorum; Sayın Sunay, Cumhurbaş-
| kanlığı sırasında yurt içi seyahatleri için bir uçak tah-
İ sisim istediklerinde; arkasından verdikleri emirde, Ge-
İ neîkurmay Başkanlığından, Başbakanlıktan, o istikâ

mete, gideceğimiz yere görevli personel varsa, onla
rı ela alabiliriz, bunları araştırın diye işaret ederlerdi 
ki. bu her yerde böyle uygulanır, yabancı ülkelerde 
de böyle uygulanır. Onu da biz, bu şekilde önemli 
kişilere tahsis edilmiş araçlardan faydalanmayı aza
mî hadde çıkarmak için metne dahil etmiş bulunu
yoruz. 

Binaenaleyh, bizim, ilâvelerimiz; zaten teferruatlı 
olan maddeyi tekrar teferruatlandırmak suretiyle; ama 
bir çok tatbikatı ve cari Kanuna göre uygunsuz tat
bikatı, kanunî mesnede kavuşturmak için kaleme alın
mıştır. 

Binaenaleyh, biz Komisyon olarak meseleyi etra-
fıyîe inceledik, memleketin şartlarını ve imkânlarını 
dikkate aldık. Başka memleketlerde helikopter sivil 
kuruluşlarda da vardır. Şehirlerdeki özel ambulans 
ekipleri, helikopteri! özel ambulans müesseseleri var
dır; ama Türkiye'de bu yok. Bir yerde ağır bir tra-
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fık kazası olunca, oradaki ağır yaralıların süratle 
hastanelere ulaştırılması için başvurulan yer, şüphe
siz oraya en yakın bir birliktir, bir hava üssüdür ve
ya kıyı bölgesinde ise, bir Deniz Kuvvetleri müessese
sidir. 

Binaenaleyh, biz tatbikata göre bu işi düzenlemiş 
bulunuyoruz. 

Sonra, arz ettiğim gibi. söyledikleri tutumu ya
ratmak için kullanılacak araç evvelce de Kanunda 
mevcuttu, biz de tabiî aynı yerine koyduk. Bir tali
matname ile bunlar esaslandırılacak. Binaenaleyh, araç 
tahsisinde yetkili kılınacak komutan, Genelkurmay 
Başkanı gibi düşünme durumunda olan komutandır. 
Herkes. Orduda Genelkurmay Başkanı kadar Mille
tin malına, aracına, silâhına kıskançtır. Öyle biliriz, 
öyledir ve öyle olması, onun sürdürülmesi gerekir. 

Efendim, benim şimdilik değinilmiş hususlara arz 
edeceklerim bu kadardır. Komisyon olarak raporumu
zun Genel Kurulumuzun tasviplerine mazhar olma
sını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

ZİYA MÜEZZİNOGLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon Sözcüsüne bir soru yöneltme
me izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOGLU (Kayseri) — Sayın Millî 

Savunma Bakanının ifade buyurdukları gibi, hiç şüp
hesiz ki, önemli olan savaş araç ve gereçlerinin yal
nız o maksat için kullanılmaları ve istisna hallerde 
başka maksat için kullanılmalarıdır. 

Bu noktayı vurguladıktan sonra Sayın Millî Sa
vunma Bakanı, Komisyonun yeni yazı şekline göre 
kullanım alanının genişlemiş olduğunu belirttiler. Aca
ba bu görüşü Sayın Komisyon Sözcümüz kabul edi
yorlar mı, yoksa başka şekilde mi düşünüyorlar? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Kullanım alanı ve 
maksadı genişletilmemiştir, bizim formüle ettiğimiz 
teklifte. Aynen tasarıdaki unsurlara dayatılmıştır. 
Fark olarak, barışta olağanüstü hallerdeki kullan
mayı önemli kişiler için, faraza sefer için öngörme
mişlerdir: ama bunun tatbikatını hepimiz gördük 
seferde, çok daha sık ve çok daha büyük ölçüde o 
türlü talepler vaki olacaktır. Tabiî seferin şartları 
elverirse, serbest uçak, serbest kara ve deniz aracı 
varsa faydalanmak gerekecektir. 

AHMET NUSRET'TUNA (Kastamonu) - Bir 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Efen

dim, bu 237 sayılı Taşıt Kanununun 8 nci maddesin
de, bazı makamlara vasıta tahsis edilmiş ve kimlerin 
kullanacağını gösterilmiş, yanma ilâveten tören ve 
sair yerlere eşinin gidebileceği ifade edilmiştir. 

Şimdi burada, bu makamlara tahsis edilen bu va
sıtalara, askerî memurlar, astsubaylar ve eşleri de ih
tiyaç vardır diye bindirilebilir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Efendim, demin 8 nci 
maddeyi akudum. O araçtan, o aracın tahsis edil
diği general veya makam sahibinin müsaadesiyle; an
cak hizmete, bir davete katılamayacak duruma gir
miş bir daire başkanı, kendi yerine bir şube müdü
rünü gönderecekse, o da hanımını alıp aynı vasıta
ya binecek. Astsubayın faydalanması gibi bir durum 
yok. Gayet açık. Kanunun 8 nci maddesi onu belli et
miş. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergemi izah 
bakımından söz istiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sizden evvel, Hükümet konuşmak 
istiyor mu?. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKAN! FERİD MELEN 
(Van) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ FERİD MELEN 

(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sadece iki noktaya ilişmek üzere söz aldım. Ko

nuşmada da arz ettim; bu Komisyonun getirdiği mad
dedeki hükümlerin bir kısmı, aslında mevcut Kanu
na dayanılarak yapılmış olan yönetmelikte var. Ka
nun metni haline getirmek suretiyle bir defa Komis
yon bunu katılaştırmaktadır, bu sakıncalıdır diye arz 
ettim. 

Yönetmelik, hal ve şartlara göre değiştirilebilir, 
ihtiyaca göre değiştirilebilir veyahut da Silâhlı Kuv
vetlerin elindeki nakil vastıalarınm miktarına, mev
cuduna, tahsis edildikleri hizmetin mahiyetine göre 
kısılır ve genişletilebilir. Burada kesin bir kanun ha
line getirince, birçok haklar meydana getirmiş olu
yoruz. Bunu geri almak, kanunu değiştirinceye kadar 
mümkün olmaz ve o vakit birçok huzursuzluklar ve 
hizmet aksaklıkları meydana getirir. Bu sebeple arz 
ettim. 

Gerçekten faydalanmada ve faydalanan insanların 
sayısında genişleme var. Bir tanesini Sayın Tuna soru-
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olarak sordu, ben de buna temas edecektim. Bakın ne 
oluyor: 

Bizim Nakil Vasıtaları Kanununa bağlı cetvelde 
(Ki, bunlar içerisine müsteşarlar da girebilir. Bu sa
dece askerî değil, sivil ve askerî olarak müşterek bir 
Kanundur) kimlere araç tahsis edileceği sayılmıştır, 
hatta vasıflarıyle sayılmıştır ve bu araçların nasıl 
kullanılacağı tespit olunmuş ve hükme bağlanmıştır. 
Ailelerin hangi hallerde kullanabilecekleri Kanunda 
hükme bağlanmıştır. 

Şimdi getirdiğimiz madde ile ne yapıyoruz? Bir 
defa Komisyonun tespit ettiği maddenin (b) bendinde 
hüküm aynen şöyle; «Askerî nakil vasıtalarından; su
bay, askerî memur ve astsubaylar ile bu Kanunun 
şümulüne giren aileleri de aşağıdaki hallerde faydala
nabilirler:» diyor ve birçok haller sayıyor. 

Bu haller arasında 6 numaralı bentde, 237 sa
yılı Taşıt Kanununun 8 nci maddesiyle tahsis edilen 
vasıtaları da sayıyor. Taknin bakımından da sakın
calı. Belki Komisyon bu kadar ileri düşünmemiştir; 
ama getirdiği metin budur. 

Bunu böyle kabul edince ne olarak? Bugüne kadar 
sadece hizmete tahsis edilen vasıtalar kimin ve han
gi makamın hizmetine tahsis edilmişse, onlar fayda
lanabilirdi ve sadece törenlerde yanlarına ailelerini 
alabilirlerdi. Halbuki, yukarıda alelıtlak «aileleri» 
dediği için, bu vasıtalardan bundan sonra hizmet 
mevzubahis olsun, olmasın bütün aileler faydalana
caktır; pazara gideceklerdir, gezmeye gideceklerdir, 
eşi yanında olduğa veya olmadığı halde bunlar hak
kında herhangi bir takibat yapılamayacaktır. Bugün 
için bu işin suiistimalidir, buna cevaz veren bir vazi
yettir. Bunu genişleteceğiz. 

Biraz evvel Sayın Sözcü bahsetti; genç bir gene
ralin yanında hanımını görerek kamuoyu biraz titiz
leniyor. Evleviyetîe olacak, getirdikleri metin bunu o 
kadar genişletiyor ki, serbestçe kullanacaklar bu va-
sıtalan; çarşıda, pazarda, şurada, burada.. O vakit 
kamuoyu büsbütün sinirlenecektir. Bunu önleyecek 
bir metin getirmemişlerdir. 

O sebeple bu yanlıştır diyorum. Taknin bakımın
dan da doğru değil. Yanımda hukukçu arkadaşlar 
var. Bilhassa o noktaya işaret ediyorlar. Komisyon 
metni taknin, yazılış bakımından birçok sakıncalar 
doğurur. O sebeple bunu elastikî hakle bırakmak, 
umumî yetki vermek ve ondan sonra yönetmelikle 
tayinine imkân vermek lâzımdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler devam etmektedir. Sayın Ucuza!, tasarının 
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tümü üzerinde mi görüşeceksiniz, yoksa önergenizi 
mi izah edeceksiniz?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tümü üzerinde 
görüşüp önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresine başladığımız tasarı üzerinde Sayın 

Bakan, Sayın Komisyon Sözcümüz ve Komisyonun 
Sayın Başkanvekilleri tasarıyı huzurunuzda açıkladı
lar. Gördük ki, Sayın Komisyon Sözcümüz Komis
yon raporu üzerinde ısrar eder. Sayın Komisyon 
Başkanvekilimiz Sözcü ile bir noktada ayrılığa düştü-
tüler. Hükümet tamamen Komisyondan ayrı bir gö
rüşte. 

Değerli arkadaşlarım; 
Evvelâ, tasarı şöyle geliyor; 211 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci mad
desinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi ile iki fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı; yani 1 nci fıkra
nın sonuna bir (e) bendi eklenecek ve iki fıkra ek
lenecek. 

Halbuki, Sayın Komisyonumuz kendileri de iza
hatları sırasında ifade buyurdular, 211 sayılı Kanunun 
108 nci maddesinden de fıkraları alarak tedvin ettik
leri bu metni meydana getirdiklerini söylüyorlar. Ev
velâ, kanun tekniği yönünden burada bir sakınca 
var, onu arz etmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi bir, 211 sayılı Kanun var, onun 108 nci 
maddesinin fıkraları var. Bir de, kabul buyurduğunuz 
takdirde bu tasarının alacağı bir kanun numarası 
olacak tabiî. Bunlar yan yana getirildiği zaman hem 
211 sayılı Kanunun 108 nci maddesinde, hem de hu 
•tasarının alacağı 1 9D0 küsurlardaki sayılı JCanunun 
maddesinde aynı fıkraları göreceğiz. Bu kanun tek
niği bakımından mahzurludur, değerli arkadaşlar. 

Haşiv desek mümkün değil. Çünkü, aynı Kanu
nun içerisinde ayrı ayrı fıkralar olarak görünmüyor, 
ayrı ayrı maddeler olarak görünmüyor. Bu iki ka
nunu yan yana getiren zatlar, kişiler nasıl tedvin edil
diği hakkında bir şüpheye düşerler. Yüce Heyetinizin 
böyle bir şüphe altında kalmamasını evvelâ arz bakı
mından bu açıklamayı yaptım. 

Saniyen, Hükümet ile Komisyon arasında görüş 
farkları var: Hükümet, tasartsmda ısrar ettiğini ifade 
buyurdular. Komisyonun getirdiği metin biraz daha 
açıklanmış şekli olarak izah ediliyorsa da, şimdi aslın
da bir ihtiyaçtan doğdu ki, Hükümet bu tasarıyı ge
tirdi değerli arkadaşlarım. İhtiyaçtan doğan bu ta
sarının açıklanması yoluna gidilerek kanun tedvini 
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mümkün değil. Talimatname ile kanunlar açıklanır; 
ama kendi bünyesinde açıklık vereceğiz, diye uzun 
uzun izah etmeye de lüzum ve zaruret yoktur kanaa
tindeyim. 

Bu bakımdan Millet Meclisi metninin kabulünde 
yarar olduğu kanaatindeyim. Bir önerge arz ettim, 
kabulünü arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Konuşulmakta olan Kanunu tetkik ettiğiniz za

man bizim Komisyonun hazırladığı metinde maalesef 
fazlalıklar var, kanun tekniğine uymayan bir durum 
var. Metin iki hususu ihtiva ediyor; 

1. Araç tahsisi; 
2. Tahsis edilen araçlardan kimlerin faydalana

cağı; 
Şimdi bu «Tahsisi» hususu maddenin başına konmuş. 

Kimler tahsis yapar? Tutmuş maddenin sonuna ikinci 
bent olarak en son sayfaya tekrar vasıtaları kimlerin 
tahsis edeceğini gösteren bir hüküm daha koymuş. 
Faydalananlar için da durum böyle. 

(b) fırkasında kimlerin faydalanacağı belirtildiği 
halde, diğer 1 nci fıkrada da yeni baştan bir bent açıl
mış, orada yine kimlerin faydalanacağı gösterilmiştir. 

Bu suretle, bir kanunu tetkik eden bir kimsenin bu
nu anlamakta ınüşkîât çektiğini ifade etmek isterim. 
Kimler tahsis yapar? Kimler faydalanır? Onlar belir
lenir. İki fıkra halinde diğer bentlerle takviye edile
rek şu metin yazılabilir. Birinci kısma temas ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci kısım: Bir askerî hava aracım, talimatlarla 

daha aşağıdaki kademelerdeki komutanların tahsis et
mesinin ben lehinde değilim. Şimdi bu ne olur?... 
Askerliğin kendine has rijit bir hiyerarşisi vardır. 
Önemli bir zat yahut kendisini önemli gören bir zat 
gitti kendisine uçak tahsis ettirdi. Bu, yaygın olduğu 
için, artık nereye kadar talimat götürecektir bilmiyo
rum; ama önemli zatın talebi kabul edildi, o mıntı
kada ona uçak tahsis edildi, öbür mıntıkadaki önem
li zat kabul edilmedi ve ona uçak tahsis edilmedi... 

Arkadaşlar, bu huzursuzluk yaratır; hem tahsisi 
isteyen için huzursuzluk yaratır, hem tahsis yapan ko
mutan için huzursuzluk yaratır. Ya onu tahsis ettiği 
şahsı Genelkurmay Başkanı' yahut üstündeki komu
tanlar tasvip efmıVona arz ettiğim askerlikteki rijit 
hiyerarşi, zarurî olan rijit hiyerarşi clolayısıyle yine 
bir sıkıntı yaratır. Bu âcil ihtiyaçları Genelkurmay 
Başkanı takdir etsin. 
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Evet. konu âcil. Zamanında; işte onu zamanında 
nerede bulacağız gibi mahzurlar var; ama bu sosyal 
kanunlar elbet her şekle göre bazı mahzurlar doğu
rur. Bizim vazifemiz mahzurları terazilemektir. Ben 
bu tahsis işlemini Genelkurmay Başkanına verilmekle 
sayın Batur'un ifode buyurdukları mahzuru görmekle 
beraber, diğer taraftaki mahzurları daha ağır görmek
teyim. 

Bu itibarla, askeri harp aracı gibi, hava harp ara
cı gibi bir vasıtanın tahsisinde Genelkurmay Başkanı 
vazife alsın. 

Sonra bu hususa daha temas edeceğim. Sayın Söz
cüden bir sual sordum; dedim ki, 237 sayılı Kanu
nun getirdiği bir liste var, bu listede hangi makam
lara vasıta tahsis edilecek? Bunlar belirtilmiş, bu 
kanunun içerisinde. Daha evvel yoktu, 237 sayılı Ka
nun çıkarken kondu; eşleri de merasim, ve saire gibi 
komutanın zaruıî olarak gitmeye mecbur olduğu yere 
gidebilsin dendi. Hakikaten lâzımdı bu hüküm kon
du, 

Şimdi sualimiz şu idi, bu komutana tahsis edilen 
vasıtaya astsubay, askeri memur ve subaylar da bine
bilecek mi? Yahut bana tahsis edin, şu hizmet için 
tahsis edin diyebilecek mi dedim. Saym Sözcü «Hayır» 
diye buyurdu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar: 
Metin şu, askerî nakil vasıtalarından subay, as

kerî memur ve astsubaylar ile bu Kanunun şümulü
ne giren aileleri cie aşağıdaki hallerde faydalanabilir. 

Kimler, bu faydalananlar? Subay, astsubay, askeri 
memurlar. Bunlar hangi vasıtalarrmş? Sayıyor bu va
sıtaları. Bunlar 237 sayılı Taşıt Kanunun " nci mad
desi ile tahsis edilen vasıtalardır. 

Sayın Sözcümüz, «Bunlar faydalanmaz» diyor. 
Maddede, «Bunlar faydalanır» diyor. Burada da bir 
çelişki var. Komisyonumuzun hüsnüniyetle hazırladı
ğı metinde arzuların hilâfına, onların arzusunu aşan 
bir kayıt var. 

Bu itibarla, Yüksek Komisyonumuz bu işi bir 
kere daha tetkik etme ihtiyacını duyarsa alsın, tet
kik etsin. Eğer, böyle bir ihtiyaç duymuyorsa, Millet 
Meclisinden gelen metin mevcut ihtiyaçları karşıla
yacak durumdadır. Bu şekilde kabulünü istirham et
mekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. bir şey 

mi soracaktınız? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hayır, söz is

tiyorum. 
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BAŞKAN — Kaydediyorum efendim. 
Buyurunuz Sayın Demir Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, konuşma

cıların da ifade etmiş oldukları veçhile basit bazı ko
nuları huzurumuza getirmiş gibi görünmekle beraber, 
fevkalâde mühim birtakım hususları kapsadığı da mu
hakkaktır. 

237 sayılı Taşıt Kanunu çıkmadan evvel, şimdi 
numarasını hatırlayamadığım bir Taşıt Kanunu mer'i 
idi ve fevkalâde kısıtlı birtakım hükümleri ihtiva 
ediyordu. Zannediyorum ki. o Taşıt Kanununda 
sadece Cumhurbaşkanının merasime giderken ve res
mî ziyaretlere iştirak ederken refikasını yanında taşı
masına müsaade edilmişti. Ondan gayrı hiç bir Dev
let memurunun refikalarının otomobillerine bindiril
mesine cevaz verilmemişti. Fakat, buna rağmen bi
zim yargımız bu kadar katı bir kanunun bu şekilde 
mütalaa edilmesine imkân bahsetmemiştir: 

î 954 senesinde Sivas'ta orman bölge şefi veyahut 
müdürü, eşini hizmet arabasına almış, şikâyet edil
miş, o zaman Sivas Asliye Ceza Mahkemesi sanıyo
rum ki, bu orman bölge müdürüne mer'i Kanun ge
reğince 4 ay hapis cezası vermiştir. Temyiz bu hük
mü iptal etmiştir. Sivas Mahkemesi kararında ısrar 
etmiştir ve bir içtihada gitmek lüzumu hissedilmiştir. 
Temyizin içtihadı bu zatın cezalandırılmaması mer
kezindedir. Temyizin içtihat kararında gerekçe şu
dur: 

«Yolu üzerinde bulunan ilkokula her sabah vazi
fesine giderken, eşini bırakmış olması Taşıt Kanu
nunun getirilmiş olduğu espriye aykırı düşmediğin
den dolayı, bu şahsın cezalandırılması doğru değil
dir. Bir suiistimal değildir» hükmünü getirmiştir. 

Binaenaleyh, oradaki espri şudur: 
Devlet vasıtasının, vasıtanın ömrünü kısaltacak ve 

benzin istimalini artıracak şekilde Devlete zarar ver
memesi hâdisesi esas alınmıştır. Bu araba her gün 
oradan geçerken, bu benzini harcadığına ve arabanın 
kapasitesinden fazla bir yük yüklenmediği için de 
daha evvel hasara uğramasına sebebiyet verilmediği 
cihetle. Devlet burada bir zarara uğratılmamış ve bu 
yüzden dolayı da Taşıt Kanunu Devlet araçlarını ko
rumayı arzu ettiği için, korunamaz gibi bir duruma 
sokulmadığından dolayı bu zatın cezası kabul edil
memiş, Asliye Ceza Mahkemesinin bu hükmüne 
uyulmamıştır. 

Binaenaleyh, 237 sayılı Kanun çok geniş kapsam 
getirmiştir. Tatbikatın Devlet memurlarına yüklemiş 

olduğu ağır mesuliyetleri ve hatta kendilerim azap 
içerisine sokan. «Acaba ben suiistimal mi ediyorum?» 
endişelerini izale edecek bir yargı kararı 1955 sene
sinde Yargıtaydan çıkmıştır. 

Binaenaleyh, o zamanın bu çok katı Kanununa 
rağmen yargının görüşü daha müsamahakâr edâ ta-
kımlmasmı ihtiva ediyordu. Sanıyorum ki, Yargıtay 
237 sayılı Kanundan sonra bu görüşünü değiştirme
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yalnız, benim bu yargı kararını zikretmekten 

kastım, Sayın Batur'un endişelerine cevap vermek 
içindir. Bu Kanunla getirilmek istenen hususun ko
misyon tarafından genişletilmesi, arkadaşlarımız tara
fından hem kanun tekniği yönünden sakıncalı bulun
du hem de tatbikatta birtakım arızaları da beraberin
de getireceğinden bahsedildi. 

Sivil canipteki tatbikatla askerî canipteki tatbi
katın birbirine eşit olmasını istemek, askerliğin ken
dine mahsus kanunları olduğunu inkâr etmek olur. 
Orada otorite şarttır. 

Binaenaleyh, komutanın Yargıtay hükümleri da
hilinde, kendi insiyatifini kullanarak, aracı kullandır
ması, başkadır; fakat bunda benim hakkım vardır 
diye komutanın karşısına bazı dikilmelere müncer 
olacak bir tatbikatın yolunu açmak başkadır. 

Binaenaleyh, bu genişletmede bendeniz hak iddia
sına varan; hatta hatta komutanın karşısına subay 

ve astsubay eşlerinin dahi dikilmesini. «Bizim kanunî 
hakkımızdır, sen neden bunu bize vermiyorsun» gi
bi sürtüşmelere müncer olan, askerlikle kabili telif 
edilemeyecek bir tatbikata bizi götürebilir; yani tek
rar arz ediyorum. 

Kanunları dar anlamda tatbikatçıların karşısına 
getirmek feVkelâde kötü bir husustur. Tatbikatçı 
müşkül durumlarda kalır; hatta tatbikatçı zarurî ah
valde suiistimale gider. Bendeniz de Devlet memu
ru iken, hana tahsis edilmiş olan arabayı kendimce 
ve kanunların bana bahşettiğini sandığım hudutların 
dışına çıkarak, suiistimallerde bulundum; fakat ken
di kendimi de Yargıtayın vermiş olduğu o kararla 
teselli ettim; ama askerlikte bu yetkiyi sizde bulun
durun, bu yetkiyi subay eşine, astsubay eşine, subayın 
çocuklarına yarın komutanın karşısına çıkıp, «Be
nim kanunî hakkımı vermiyorsun» gibi bir kanun 
metni ısdar ederek dejenere etmekten çekindim sa
yın arkadaşlar. 

Binaenaleyh, bu hususta Hükümetle Komisyon; 
hatta Komisyon üyeleri arasında da tam ve katî bir 
mutabakat bulunmadığı cihetle ve benim arz etmiş 
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olduğum Yargıtay kararı da halen Yargıtayca mu
ta kabul edilir durumda îse (ki, bendeniz hafızamı 
zorlayarak şurada konuşmalar sırasında bunu hatır
ladım) Komisyonun bunu geri almasında, Hükümetle 
yeniden bir teşriki mesai içerisinde konuya eğilip, 
Yüksek Senatonun huzuruna yeni bir görüşle gelme
linde fayda umarım. 

Bu hususu saygılarımla arz ediyorum efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZSÜCÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Alpan?. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZSÜCÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet 
efendiim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZSÜCÜ 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim evvelâ Sayın Ucuzal'ın ifadelerinden kanun tek
niğine değinen kısmına cevap vermek: istiyorum. 

Hükümet tasarısıyla raporda belirttiğimiz 1 nci 
madde, mühim fark ve şümulü gidermek için düzen
lenmiştir.» dedik. Bunu basite irca edersek, tekrar 
arz ediyorum; 108 nci madde yalnız subay, askerî 
memur, astsubay ve ailelerinin faydalanması için 
oluşturulmuş bir maddedir. Tasarı ile katılmak iste
nen hususlar; moral ekipleri giriyor, hizmet için 
araç tahsisi giriyor, hava aracı tahsisi işi giriyor, 
önemli, (ki, asil öngörülen siVil kişilerdir) onlar giri
yor. 

Binanenaleyh, tasarı ile madde arasında maksat 
ve şümul bakımından, armutla elmanın birleştirile-
meyeceği gibi fark var. Binaenaleyh, biz bunların 
maıksadım ve şümulünü kanunun zaten teferruatlan-
dırılmış çerçevesi içine oturtmak için evvelâ bir te
mel giriş fıkrası koymayı düşündük ve birinci fık
ra geniş manada onun için ifadelendirilm iştir. 

Sonra misal verdiler, dediler ki, «Bir İç Hizmet 
Kanunu var, bir de bu Kanun çıkacak; iki kanunu 
görenler şaşıracak» Kendileri tabiî burada uzun sü
redir hîizmet veren değerli bir arkadaşımız, benden 
daha iyi bilirler ki, (bende bir örneği de var) Bu Ka
nun, bizim rapor kabul edilirse, o müstâkil bir ka
nun olarak Yürürlükteki Kanunlar Kitabında, Cildin
de yer almaz; anca'k notu geçer, 211 Sayılı Kanunun 
108 nci maddesine yazılır. 

Konuşmada da belirttiğim gibi, 69 ncu madde
nin şümulünü belirleyen iki kanun çıkmıştır. Bu ka
nunlarla ilgili olarak Yürürlükteki Kanunlar Kitabı
nı açarsanız, 69 ncu maddenin (A) fıkrasının ilk çık

tığı gibi olduğunu görürsünüz. (B) fıkrası, 172 Sa
yılı Kanunla 12 Şubat 1963'te oluşturulmuştur. (C) 
fıkrası, 1423 sayılı Kanunla 6 Temmuz 1971'de oluş
turulmuştur ve bu metne girmiştir. Ayrı ayrı metin 
diye onların kullanılır bir durumu olmayacaktır. 

Binaenaleyh, biz, yapılan eleştiriye karşılık kanun 
tekniğine daha uygun hareket ettiğimiz kanaatin
deyim. 

Efendim, Sayın Tuna, önemli kişilerin, herkesin, 
yahut araç tahsisine yetkili kılınacak komutanların 
kararına bırakıldığını düşünüyorlar her halde. Bi
zim maddemizin son fıkrasını teşkil eden talimatna
me, ki 211 sayılı bu Kanunun yürütülmesinden Ba
kanlar Kurulu sorumludur, bineanaieyh bu talimat
name de Bakanlar Kurulunun tetkikinden, tasvibin
den geçecektir. Binaenaleyh, istedikleri disiplin o 
talimatnamede istedikleri gibi karşılanabilir ve ihti
mal verdikleri hususlar, yani 237 sayılı Taşıt Ka
nununun tahsis ettiği araçlardan faydalanmak için 
bir komutanın karşısına, astsubayı, hanımı çıkması 
gibi bir durumun mevzubahis olamayacağını bilhas
sa ifade etmek isterim. Çün'kü, 8 nci madde zaten kul
lanmayı belirtmiştir. O bakımdan bir açıklama ge
tirilmek istenirse, buna talimatnamede de yer verile
bilir yahut maddenin ifadesinde, «8 nci maddenin 
esasına göre kullanılacaktır» gibi bir ilâve ibare de 
metne derç edilebilir. 

Efendim, Sayın Demir Yüce, burada bu tasarı 
kanunlaşırsa tahsis edilecek araçların boş yerlerin
den faydalanmak imkânını personele bahşediyoruz. 
Ki, onu teyit edici bir Yargıtay içtihadından bah
settiler. Hakikaten böyledir ve zaman zaman (ama bu 
içtihat kararından önce mi oldu sonra mı oldu onu 
tam ifade edemeyeceğim) komutanlar emir verirler, 
kendileri, kendi güzergâhları üzerinden geçerken, 
bekleyen subayı, astsubayı, eğer şehir dışı garnizon 
ise, okula giden çocuğunu alır, götürür okuluna bı
rakır. Tatbikat böyledir. 

Zannediyorum Sayın Başkanımın bir önerisi ola
cak, onu ifade ederseniz... Efendim ben. şahsen ve 
Komisyon Sözcüsü sıfatıma dayanarak ifade etmek 
istiyorum; tasarının, Hükümet tasarısının «elma ar
mut hikâyesi» hatırlanarak 108 nci maddeye katıl
masının ne kanun tekniği bakımından, ne maksat dı
şı şümul bakımından katiyen uymayacağını tekrar 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Tahtakılıç' 
ta, buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan. sayın senatörler: 
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Her kuruluşun kendisine göre özellikleri vardır.. 
Ordu kuruuışuınuzun, daima Parlamentonun çok in
ce anlayış gösterdiği gibi hizmet noktasından ayrıca 
özellikleri vardır. Size şu anda açıkça söyleyeyim ki, 
hizmetin niteliği icabı Türkiye'de yasak ve disiplin 
kaldı ise, Orduda kalmıştır. Hiç başka yere gitme
nize hacet yok, dışarıdaki koridorlara gidiniz, «Bu
raya parlamenterlerden başka kimse giremez» diye 
levhalar olduğu haide; parlamenterlerden başka her
kes girer. 

Binaenaleyh, böyle yasaksız bir hale gelen ülke
de, Orduya ait hizmet konularında disiplini ve ya
sağı son dereceye kadar korumak, yurdun bugünü 
ve geleceği için önemlidir. 

Ben bu noktada, getirilen Kanunu, Komisyonca 
tetkik edilirken ayrıntılarına girip de prensip koy
mak isterken, birçok arkadaşımın söylediği gibi, ka
nun tekniği bakımından da kendisine göre bir hata 
meydana geldiği kanaatindeyim. Bu hata yalnız bu 
Kanunda değil, Türkiye'deki bütün kanunlarda, 
olayların tamamını kapsayayım derken; Parlamento 
prensip koyup da disiplin tesis etmek noktasına gi
deceğine, olayların tümüne birtakım çözüm yolları 
getireyim derken, zaten Türkiye'deki sayısı namüte
nahi olan kanun çıkmıştır. 

Bu bakımdan, bu Kanunda da bir açıklık geti
reyim derken, hakikaten hizmeti her noktada kapsa
yan ayrıntıları tarif etmek gibi bir noktaya girilmiş
tir ki bu sakıncalıdır arkadaşlar. Yukarıda belirttik
lerim sakıncaların birincisidir. 

ikincisi, Sayın Komisyon sözcüsü rica ettiğim bir 
soruya verdikleri cevapta «Belli hizmet tabirinden, 
aslî hizmet deyimi manasının çıkarılması lâzım gel
diğini» söylediler. Ben Kanunun metnine de aslî 
hizmete halel gelmemek şartının mutlaka konmasına 
taraftarım. 

Arkadaşlar; 
însanız, «sakaldan kıl koparmak» gibi açık ka

pıya gidildiği andan itibaren... Diğer kuruluşlarımız
da da bu böyledir. 

Yargıçlara saygımı ifade ederek söyleyeyim; (şim
di burada da askerî vazifeli hukukçular var) hâkimin 
istiklâli, teminatı mahkemeye devam etmek hakkını 
istediği gibi kullanması değildir. O, disiplin içinde
dir; fakat bu disiplin fikri nasıl oldu ise Devlet ku
ruluşumuzda çöktü, nasıl geriye döneceğimizi bilmi
yorum. Onun için Ordumuzu esirgeyerek, böyle sa
ğa - soîa çekilecek bir nokta bırakmadan, asıl hiz
mete halel gelmemek şartını da kanun metnine pren
sip olarak açıkça konması şartıyîe. Komisyonun bu 

kamın tasarısını geri. alarak Senatodaki bu görüşme
lerin çerçevesinde, ışığında, bu maddeyi,. Qrdıi; îç Hiz
met Kanununun anaprensiplerini saklı tutarak, ye
niden düzenleyerek Senatoya getirmesinde yarar gö-

; rüyorum arkadaşlar. 
Onun için, burada önergelerle durumu düzeltme

ye çalışacağımıza, konunun kendisine mahsus özel-
' ligini düşünerek (hakikaten de Millî Savunma Baka

nının şahsında söyleyeyim), hizmete dönük disiplin 
> bugün ne dereceye kadar yaşıyorsa, Ordumuzda yaşı-
: yor. Bu disiplini de saklı tutmak gerek. 

Arkadaşlar, bu «önemli kişiler» deyimi dahi son 
| dereceye kadar sağa - sola çekilebilir. O halde, önem-
'•. 11 kişiler falan diye uzatmayalım. Zaten bizim Or-
j dumuzun araçları ancak anahizmetini görmek için 

kâfidir. Bugün sıkıntımız bu noktadadır. Sonra bu-
j günkü sıkıntılarımızdan bir tanesi de şehiriçinde, şeh-
; rin umumî vasıtalarını herkesin hizmetine girebilecek 
; şekilde tanzim edeceğimize, her kasası olan teşekkül 
| hususî araçlarını umumî nakil vasıtası gibi kuîîanı-
| yor. Değişik ve birtakım ciddî fikirlerimi ben sonra 
i söyleyeceğim, şimdi konu müsait, değildir. Şehiriçi 
l garnizonunu da disiplin altına almak gerekir, Umumî 
; nakil vasıtalanyle hizmete gelmenin disipline edilme-

sini memleket için daha hayırlı görüyorum. Bu gö-
; rüşmelerde kendisine göre elbette Komisyon bu işe 
; eğilip, «Acaba daha iyi düzenleyebilir miyiz» diye 
' olabilecek hadiseleri kanun tekniğine getirirsek daimî 
; olur diye hüsnüniyetle düşünmüş. Fakat, arkadaşlar, 
i prensipler kaybolabilir. Arkadaşlarımın dediği gibi, 
ı «Vay, boş yere gidiyor beni niçin almıyorsunuz?...» 
' diye birtakım şikâyetler olabilir. 

[ Bu konunun kendisine mahsus önemini, özelliğini 
! düşünerek Komisyonun geri almasını, evvelâ Hükümet-
; le Parlamentoya bağlı olan komisyonlar elbette Hü-
! kûm ete bağlı değildir ama bugün aralarında m ey da-
i na gelen hususun müzakeresini yaparak, tekrar ta-
j sarıyı getirmesinde fayda görüyorum. Bu ricamı, Ko-
; misyonun benimsemesini diler, hepinizi saygı ile se-
j lâmlanm, 
i MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI. 
\ İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Mü-
•• saadenizle Sayın Başkan. 
j BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
i MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
I İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Ta-
i sarı üzerinde müzakereler cereyan etmiştir. Yüce 
1 Senatonun daha esaslı tenevvür edebilmesi için bu ta-
; sarının Komisyonumuza havalesini istiyorum efen-
,; dim. 
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BAŞKAN — Peki efendim Komisyona havale edi
lecektir. 

Sayın Tahtakılıç, Komisyon tasarıyı geri alıyor
lar... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Önergemizi 
geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, önergeniz geri ve
rilecektir. 

Sayın Melen ve Sayın Ucuzal tarafından verilen 
önergeleri de muameleye koymuyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ta
sarıyı, önergelerle beraber Komisyona iade etmeniz 
gerekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergelerle birlikte vereceğim efen
dim : Komisyon Başkanlığı, tasarının Komisyona ia
desini istemişlerdir. İçtüzüğümüzün 95 nci maddesi 
gereğince tasarıyı bu hususta verilen önergelerle bir
likte Komisyona iade ediyorum. 

3. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 
598) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir önerge var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzman Jan

darma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısının; Uzman jandarmaların 
ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin 
muayene ve tedavi yardımından bir an önce yararla
nabilmesi için, bir an önce kanunlaşmasında yarar 
gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması
nı da karar altına almıştır. 

Adı geçen Kanun tasarısının Genel Kurulda gö
rüşülmesi, sonuçlanıncaya kadar Gündemdeki bütün 

işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Komisyon temsilcisi?... Buradalar. 
Hükümet temsilcisi?... Yok. 
Hükümet temsilcisi olmadığı için bu tasarıyı er

teliyoruz. 
4. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesi

nin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) (S. Sayı
sı ; 597) 

BAŞKAN — Başka bir önerge var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa, 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 7 mil
yar liraya çıkarılmasına ilişkin Kanun tasarısının; 
Tekel Genel Müdürlüğünün çalışmalarında karşılaş
tığı güçlükleri bertaraf edebilmek için bir an önce 
kanunlaşmasında yarar gördüğümüzden, Genel Ku
rulda Gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
lerin sonuçlanıncaya kadar öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Komisyonu temsilen Sayın Demir 
Yüce buradalar. 

Hükümet temsilcisi?... Yok. 
Sayın üyeler, Hükümet temsilcisi olmadığı için 

bu tasarı da ertelenmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı

ğından, 3 . 6 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,35 
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: n ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato 
; Araştırması isteyen önergeleri. (10/31) 
| 7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-
: yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
; «Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira-
i nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması iste-
i yen önergesi. (10/32) 
! 8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
I di Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğren -
i çilerin devam durumlarına dair Senato Araştırması 

isteyen önergesi. (10/34) 
9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

dı Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin ku
ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/35) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/39) 

1 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki'Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın. TRT yönetiminin tutumu. TRT genel müdürle-

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın. bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Fice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Ya
bancı Devletler ve Milletlerarası kurallarla yapılan 
Andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (10/43) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üesiy Hüseyin 
Öztürk'ün. 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
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yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğra-
düklan çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çö
züm yolu bulunması hakkında, Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/44) 

17. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici dört madde eklenmesi hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçeve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/70; C. Senatosu : 2/102) (S. Sayısı : 
595) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 
4 . 6 . 1976) (Red) 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so

nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/392; C, Senatosu : 1/437) 
(S. Sayısı : 596) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) (S. 
Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

3. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci madesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli-. 
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 
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Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 596 

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 
nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna (e) Bendi ile İki Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 232) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 5 . 1976 

Kanunlar Müdürlümü 
Sayı : 3463 - 27086 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 211 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi 
ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 232) 

Millî Savunma Komisyonunun Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 13.5. 1976 

Esas No. : 1/437 
Karar No. : 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen (211 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi 
ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı), Komisyonumuzun 11 . 5 . 1976 ve 13 . 5 . 1976 günlerinde, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin iştirakleriyle yaptığı iki toplantıda ayrın
tılı olarak incelenmiştir. 

Kıbrıs müdahalesinden itibaren başgösteren ulaştırma ihtiyaçlarını (özellikle hava ulaştırması ihtiyacını) 
dikkate alan Hükümet, tasarı gerekçesinde belirttiği üzere, 108 nci maddeye; 

- ^ 66 ve 67 nci maddelerin gereğinin sağlanması, 

— Barışta olağanüstü hallerde ve savaşta, izinli personelin ve resmî hizmetlerin gerektirdiği diğer işlerde 
görevlendirilecek personel İle sivil moral ekiplerinin harekât bölgesine ve harekâtla ilgili garnizonlara gidiş 
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ve dönüşlerinde ve barışta tabiî afetlerle benzeri olaylarda Başbakanlık ile ilgili bakanlıkların müştereken ve* 
süratle hareket etmeleri gereken önemli kişilerinin önemli ve resmî hizmetlerinde askerî kara, deniz, ve hava 
nakil vasıtalarından istifade edilmesi esaslarını ekleyerek bunları yasalaştırmayı öngörmektedir. 

Komisyonumuz, tasarının lüzum ve önemi bakımından Hükümetin bu isteğine içtenlikle katılmaktadır. 

Fakat, yapılan müzakereler ve tadil teklifleri sonucunda; 108 nci madde ile tasarının maksat ve şümulleri 
arasındaki farkı gidermeyi ve bunlarla birlikte memleketimizin ihtiyaç ve imkânlarının zorunlu kıldığı kaçı
nılmaz bazı vasıta tahsislerini uyumlu ve ölçülü olarak birleştirmeyi ve yasalaştırmayı amaçlayan Komisyonu
muz; Anayasanın 92 nci, İçtüzüğümüzün 94 ve 99 ncu maddelerine ve Genel Kurulumuza niyabet görevine 
dayanarak, tasarının başlığı ile 1 nci maddesinin ilişikte gösterildiği gibi değiştirilmesini ve bu değiştirmede 
211 sayılı Kanundaki yasa diline uyulmasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz sözcüsü bu değişikliğin gerekçesini Genel Kurulda açıklayacaktır. 
Tasarının 2 nci (Yürürlük) ve 3 ncü (Yürütme) maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz ayrıca, bu tasarının Genel Kuruldaki görüşmesinde; 
— Sözcü olarak, Üye M. Cihat Alpan'ın görevlendirilmesini, 

-— 5 Ocak 1976 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş olan tasarının biran önce yasalaştırıl
ması için. Genel Kurulumuzda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve önceliğin görüşülme bitimine kadar sürdü
rülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulumuzun tensiplerine arz edilmek üzere saygıyle sunulur. 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Muhalifim, söz hakkım saklıdır. 
Orhan Kor 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca'S. Ü. 

Muhsin Batur 

Bu Kanunda Sözcü 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İldan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Malatya 

Hamdı Özer 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 5 

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu- I 
nun 108 nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna (e) I 

Bendi ile fki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun I 
Tasarısı. 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 
nci maddesinin 1 nci fıkrasına (e) bendi ile birinci fut- I 
radan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. I 

e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakille
ri için tahsis edilecek vasıtalardan, I 

Savaşta ve olağanüstü hallerde, izinli personel ve 
hizmetin gerektirdiği diğer işlerde görevlendirile
cek personel ile sivil moral ekipleri, harekât bölge
sine ve harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve 
dönüşlerinde kara, deniz ve hava ulaştırma araçların- I 
dan yararlandırılabilirler. 

Barışta olağanüstü halterde, Genelkurmay Başka
nının emri ite önemli kişiler veya görev ve hizmetler I 
için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir. 

5 MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

\ 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu-
I nunun 108 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
I Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayıh 
I Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 
I nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

I VI. — Askerî Nakil Vasıtalarından İstifade 
Madde 108. — a) Askerî Kara, Deniz ve Hava 

nakil vasıtaları malı oldukları kuruluş ve kadroların 
J beHi hizmetlerinden başka, barışta ve savaşta kanun

ların belirttiği esaslar gereğince diğer resmî hizmet
ler ile âcil yardımlar ve önemli kişilerin acele görev
leri için de, başgösterecek ihtiyaca ve mevcut imkân-

I lara göre yetkili kılınacak komutanhklarca tahsis edi
lebilir. 

j b) Askerî nakil vasıtalarından; subay, askerî 
memur ve astsubaylar ile bu Kanunun şümulüne gi-

I ren aileleri de aşağıdaki hallerde faydalanabilirler : 

(1) Mesaiye geliş ve mesaiden dönüş için ihdas 
edilecek servis vasıtalarından, 

I (2) Şehir içi ev eşyası ve mahrukat nakline tah
sis edilecek vasıtalardan, 

I (3) Uzak garnizonlarda oturanların kendile
riyle ailelerinin şehirle irtibatlarının temini ve çocuk
larının okula götürülüp, getirilmesi için ihdas edile
cek servis vasıtalarından, 

I (4) Acilen şevki gereken hasta, yaralı ve cena-
I zeler ile tabipler için tahsis edilecek vasıtalardan, 

i (5) (a) fıkrasına göre özel olarak tahsis edilebi
lecek vasıtaların boş yerlerinden, 

(6) 237 sayılı Taşıt Kanununun 8 nci maddesiy
le tahsis edilen vasıtalardan. 

(7) Umumî vasıtaların işlemediği garnizon 
i ve kıtalara tayin edilen subay, askerî memur ve ast-
I subayların zatî eşyaları ile ailesi efradı ve kendisi, 

umumî vasıtanın en son gittiği yerden vazife mahallî-
I ne kadar askerî vasıta ite götürülüp ve getirilir. 
I c) Ayrıca, barışta olağanüstü hallerde ve sa-
I vaşta; 

(1) İzinli personel, resmî ve manevî hizmetlerin 
I gerektirdiği hizmetler için görevlendirilecek veya 
I davet edilecek personel ile sivil moral ekipleri, ha

rekât bölgesine ve harekât ile ilgili garnizonlara 
gidiş ve dönüşlerinde, askerî Kara, Deniz ve Hava 

I nakil vasıtalarından faydalandırılabilirler. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596) 
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(2) Önemli asker ve sivil kişiler ile sürati gerek
tiren önemli görev ve hizmetler için, yetkili kılına
cak komutanlıklarca Askerî Hava nakil vasıtaları 
tahsis edilebilir. 

d) Yukarıdaki maksatlar için; Askerî Kara, De
niz ve Hava nakil vasıtalarının tahsisi ve bunlardan 
istifade usulleri talimatname ile tespit olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

/>-»<« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596) 


