
CİLT : 2 

T.C. 
Birlik Komitesi 

GENEL KURUL TOPLANTISI 

Yirminci Birleşim 

10.10.1960 Pazartesi 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Görüşülen işler 3 

1. — özgüneş Mdhımet ve öz&ağ Mu-
zaffer'in 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve ıbu kanuna ge
çici ımaddeler ilâvesine dair ikamın teklifi 
ve Sosyal işler Komisyonu raporu (2/72) 3:16, 

16:20 
2. — Noter Kanununun 5928 sayılı Ka

nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsiri 
hakkında Başlbakanlıik tezkeresi ve ISosyal 
İşler Komisyonu raporu (3/34) 20 
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BAŞKAN — Ersü Vehbi 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Er Ahmet 

• 

BAŞKAN — Toplantıyı açıyoruz. Gündemin j birinci maddesinden görüşmelere başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzaffer'in 
1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine 
dair kanun teklifi ve Sosyal t der Komisyonu ra
poru (2/72) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin tümü üze
rinde Özgüneş'e söz veriyorum.. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Arkadaşlar; bu ika
mın teklifi üç ana unsuru ihtiva etmektedir. 
Bunlardan biri; yedek subaylık hakkının yal
nız yükseik okul mezunlarına hasredilmesi. Ve 
bundan aşağı sayılan okullardan mezun olanla
rın yedek subay olmamaları. 

İkincisi; arzu eden yedek subayların ordu
da yedek subay olarak hizmetlerini uzatabilnıe-
leri veya muvazzaf kadroya geçmeleri; 

Üçüncüsü; halen kaynakta bekliyen .17 bin 
yedek subay adayının bu yedek subaylıklarını 
öğretmen olarak yapmalarının temini. 

Bu 17 bin aday arkadaşımızın 10 500 ü ilk
okul öğretmenidir. Geriye kalan 6 500 ü sanat 
mektebi veya buna muadil okul mezunlarıdır. 
Eğer arkadaşlarım arzu ederlerse gerekçeyi oku
tayım. içinde bir hayli de adedî bilgi vardır. 
Nasıl arzu ederseniz öyle yapayım. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okusun mu Mehmet 
Bey arkadaşımız efendim? (Lüzum yok ses
leri) 

Lüzum görüyorsanız evvelâ kanunun tümü
nü okuyalım, sonra maddelere geçelim. 

(Kanunun tümü okundu.) 

(1) 94 Sıra sayıh basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş
ka söz istiyen? 

BAYKAL RÎFAT - • Efendim, kanunu ga
yet dikkatle dinledim. Yalnız bir noktada tat
min edilmedim. Bilgi ve ahlâk bakımından öğ
retmen yetersiz olursa acaba ne olacak? Bun
lar hakkında beni aydınlatabilir misiniz? 

2 nci bir sualim daha var : Bu kanunun ge
rektirdiği malî imkânlar hususunda bütçede 
gereken münakale acaba Maliye Bakanlığınca 
düşünülüyor mu? 

Bu kadar efendim. 

Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Usul hakkında 

konuşacağım. Maddeler umumiyetle çok uzundur. 
İyice nüfuz etmek lâzım. Uygun bulursanız değiş
tirilen üçüncü maddeyi paragraf paragraf müza
kere edelim ve ondan sonra karar verelim. Her 
fıkrayı okuyalım, söz istiy enlere söz verelim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini muvafık 
görenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Buyurun Koksal Osman, 

KOKSAL OSMAN — Bu kanun çıktığı zaman 
efkârı umumiyede nte gibi tesirler icra edeceğini 
tahmin ediyorsunuz. Sorum bu. 

BAŞKAN — Mustafa Kaplan. 
KAPLAN MUSTAFA — Bu kanunun bir an 

evvel çıkmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — özgüneş Mehmet, 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Öğretmenlik bakı

mından, bilgi ve ahlâki bakımdan yetersiz görü
lenleri bir nizamname ile hükme bağlamak müm
kündür. Arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ken
dileri teklif ederse veya Başkanlık müsaade eder
se, ben bir teklif hazırlayayım, çok iyi olur. 
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BAŞKAN — Onu maddeyi görüşürken teklif J 

edersiniz. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — İkincisi, münaka

leler meselesi. Bunu biz de uzun' uzun düşündük. 
Komite karar; verecek olursa bu münakale işiır. 
Maliye Bakanlığının salahiyetli (kılınması son de
rece güzel olacaktır. Aynı zamanda iş kolaylaşmış 
olacaktır. Biz de yeni şekilde kanuna girmesini 
uygun1 görüyoruz. 

Osman1 Beyin sorusuna gelince: Ben yurt için
de sekiz vilâyette bu mevzuu açıp konuştum. Bir
çok kimseler üzerinde menfi tesir , yaptı. Fakat 
büyük kütlenin yurt için fedakârlığa hazır olduk
ları gibi, bunda da fedakârlığa hazır olduklarını 
belittiklerini müşahade ettim. Birkaç gün içinde 
bu mevzuda bir basın toplantısı yapacağız. Mat
buattan geniş ölçüde yardım göreceğimizi tahmin 
ediyoruz. 

KOKSAL OSMAN — Millî Savunma Bakanı
nın bu hususta söyliyeceği biı|şey yar mıdır! 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MlLLÎ SAVUNMA BAKANI ÖZDlLEK 

FAHRÎ — Bu mevzu ile alâkalı olmak üzere biz
de de bir toplantı yapıldığını ve bu mevzu üze
rinde konuşulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bi
zim esasen bu mevzu üzerinde bir fikrimiz mev
cut bulunuyordu. Bunun için de bir kanun ha
zırlamış bulunuyorduk. Komiteye verecektik. Ar
kadaşlarımız ise bâzı mercilerden geçirmek yerine 
kısa zamanda kanunun çıkmasını temin 
için bir1 kanun teklifi hazırlamış bulunuyorlar. 

Ben bu tasarıda iki noktaya takılacağım; 
1. - Yüksek tahsil gödenler içindeki sakatlar ne 
olacaktır? 

2 ncisi, Özgüneş^in bahsettiği. 17 bin kişi ye
dek subaylık hizmeti için sıra bekliyor. Bu saf
hada askerî talim, terbiye görmeden bunlar öğ
retmenliğe gidecekler. Bu tarzı ifade sakat. Bun
lar kısa bir zaman da olsa bizce bir eğitime tâbi 
tutulmalıdırlar. Ondan sonra öğretmenliğe git
melidirler. Aksi halde bir çığır açacağız. Ve ile
ride kanunun acık taraflarını bulacaklar bundan 
istifade ederler. MevzuubaJhis olan 10 bine yakın 
öğretmendir. Bunlar dışında kalan sanat okulla
rı mezunları ve buna benzer okul mezunları ne 
öğretmenliği yapabilir? 

Sonra, Millî Eğitim Bakanlığının, bu zevat 
için öğretmenlik sırasında gerekli parayı vermesi ! 
çok yerinde olacaktır. Millî Savunma Bakanlığı
nın bunu karşılaması bir açıklık olur zannediyo- 1 
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rum. Arkadaşlar bir de elbise meselesi var. Bu
nu bir hasbihal esnasında görüşmüştünüz. Askerî 
'hizmet yapan asker elbisesi giyemez. Bu ayrıca 
bir masraf ihtiyarı demek olacak. 

Bence bunları asker hüviyeti ile Millî Eğiti
me vermeden, askerlik bakımından yetiştirelim. 
Askerlik eğitiminden sonra hocalık müddetini si
vil elbise giymek suretiyle geçirirse daha iyi olur 
kanaatindeyim. Ben bunu arz edecektim. 

BAŞKAN — Koksal Osman. 
KOKSAL OSMAN — Millî Savunmada Şina-

si Arel Bey bir teklif hazırlıyordu. Acaba bu
nu tetkik ettiler mi? 

BAŞKAN — Özgüneş Mehmet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Sakatlar mevzuu 

ileri sürüldü. Şimdiye kadar nasıl olduysa yine 
o şekilde devam edeceğini düşündük. Onun için 
ayrıca bir madde koymaya ihtiyaç hissetmedik. 
Sakat olan vatandaşlar hakkındaki muamele daha 
evvelkine uygun olarak devam edecektir, öğret
men dâvası görüşülürken Millî Savunma temsil
cileri de vardı. Uzun uzun tartışıldı. Dâva şu
dur : Bir Cepheden diğer cepheye kuvvet kaydı
rıyoruz, Yaptığımız iş bundan ibarettir. Mem
lekette büyük bir cehalet vardır. Mümkün oldu
ğu kadar çok öğretmene ihtiyaç vardır. Onun 
için, bu kanunun bir an önce çıkarılması lâzım
dır. Askerlik öğretmek için üç, dört ay kaybede
cek olursak bir kış geçecek ve biz dolayısiyle bu 
seneyi kaybedeceğiz. Bu suretle millî eğitim se
ferberliği bir yıl sonraya atılmış olacak. Buna 
mâni olmak için Maarif Vekâletiyle bunların der
hal gönderilmesi için mutabakata vardık. Bunla
rın adedi 6 500 dür. Bunlar koy ve ilkokul öğ
retmenliği yapacaklardır. Bunları önümüzdeki 
devrede çok daha hazırlıklı olarak eğitim sahası
na süreceğiz. Nasıl; şöyle, bir taraftan askerî 
eğitim yapılırken diğer taraftan çocuk psikoloji
si için bilgi vererek. 

Üniforma işine gelince; bu mevzuda Maarif 
Bakanlığı şöyle dedi; köy ağalarının yerini tu
tan ocak ve bucak başkanlarının tazyikiyle öğret
menlerimiz çok şey kaybetti. Üniformanın halk 
üzerindeki tesiri namütenahidir. Bundan millî 
eğitimde de istifade edilmelidir. Vekâletin fik
ri budur. Vekâlet hemen üniforma giyilsin dedi. 
Fakat biz; bu teklifi; orada çavuşluk, subaylık 
yapmış birçok hemşehrimiz karşısında üniforma
nın giyilmesini bilmiyen kimselerin ortaya çıka-
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rak askerlik şerefini düşürmesin diye, kabul et
medik. Askerî eğitimden sonra giysinler dedik. 
Şinasi OrePin hazırladığı kanun teklifini ben gör
medim. Yalnız bu kanun teklifi Millî Savunma 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı mümessille
rinin katılmasiyle hazırlandı ve Millî Savunma 
Bakanlığı Hukuk Müşaviri tarafından bizzat ka
leme alındı. 

Maruzatım bu mevzuda bu kadar efendim. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, fazla sual so

ruyorum; ben bu kanuna taraftarım. Yedek su
baylık, şimdi düşündüğümüz şekilde mi yoksa üe 
buçuk aylık bir talim, terbiye safhasında olanlar 
için mi? Şimdi gelecekler içinse, bunlar hiç talim 
terbiye görmiyeeekler demektir. Bunları ileride 
her hangi bir sebeple orduya almak lâzımgelirse 
bunu nasıl yapacağız? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, kanunda 
da açıklandığı gibi bunlar eğitime devam edecek
ler, onlara bu kanun şâmil değildir. Bu kanun 
halen askerlik yapmamış olan 10 500 öğretme
ne şâmildir. Bunlar okullarına devam edecekler
dir. 

Ayrıca 6 500 kişi vardır, bunlar sanat oku
lu ye muadili okul mezunlarıdır. Bunlar he
men yedek sulbay haklarını haiz olacaklar, yal
nız vazifeye gitmiyeceklerdir. Yedek ısulbay 
haklarını haiz olduktan sonra öğretnmeliğe 
başlıyacak, bunları Millî Eğitim Bakanlığı 
kontrol edecektir. öğrenim~yılı sona erince, 
yani yazın Yedek Sulbay1 Okuluna gidecekler 
askerlik öğrenecekler yedek subay olduktan 
sonra bir devre dalha öğretmenlik yapacak
lardır. Bu suretle asteğmenliği okulda iktisa-
betmiş olacaklardır. 

BAŞKAN — Özdilek Fahri. 
ÖZDÎLEK FAHRİ — Aslolan çok kısa bir 

zamanda Maarife yardım etmek ise Ibu mevzuu 
vazife zaviyesinden şöyle müitalâa edebiliriz. 

Bizim eğitim merkezlerimizde okuma yaız-
ma bilmiyen erler için ders vermekte olduğu
muzu arkadaşlarımız hep biliyorlar. Maarife 
süratle yardım e'tmek esas olduğuna göre, bu 
eğitim merkezlerimizdeki elemanlarımızı Maa
rifin emrine vermemiz mümkündür. Bunu arz 
etmek istedim. Bedeni sakatlık meselesi; öte
den beri bize mütemadiyen filan adam asker
lik yapmamıştır, şimdi Devlet memurudur 
diye şikâyetler geliyor. Tetkik ettiriyoruz, sa-
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kattır. Hem garip bir sakatlık; boyu bir elli
den azdır diye Ibenden kuvvetli adam sakat 
görünüyor. Bunun için buraya bir hüküm koy
malıyız. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Acaba eği
tim merkezlerinde öğretimle görevli subay
ların adedi ned'ir? Bu! sualim Fahri Paşadan
dır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÖZDİLEK 
FAHRİ — 750 den fazladır. 

KARAVELİ&LU KÂMİL — öz&üneş Bey
den şimdi soruyorum; üçüncü maddenin so
nuna doğru «fiilen öğretmenliğe başladıkları 
târilhten itibaren asteğmen nasbolunurlar» di
yor. Bunlar asteğmenin bütün haklarını el
de edecekler mi?.. Maaşlarından gayn tayın 
bedelleri alacaklar mı?.. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — tayın bedeli dâ
hil, yalnız melbusat hariç, asteğmenin bütün 
haklarını alacaklardır. Maaşları, tayın bedel
leri ve asteğmenin tâJbî olduğu bütün askerî 
kanunlara (ceza kanunları dâhil) tâbi olacak
lardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ER AHMET — Efendim, şimdi Ceza Ka

nunu da dâlhil IheSpisine tâlbi olacaklarına gö
re bunları hiç olmazsa çok kısa da olsa, ön 
kurs mu diyelim, bir eğitime tâbi tutmak 
lâzım. Askerliğin (a) sim dahi görmeden bu 
dediğimiz kanunlara tâbi olmalarını şahsan 
mahzurlu görürüm. 10 gün bir hafta da olsa 
bir eğitim lâzım, siz ne dersiniz? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, çok is
tedik, bu arkadaşları böyle hiç olmazsa kısa 
bir devre askerliğe tâlbi tutalım. Fakat okul
lar açıldı, A'ma öğretmensiz. Bu kimseleri bir 
araya toplamak, yedirmek, içirmek, barındır
mak çok büyük külfet doğuracak ve fayda
dan çok mahzurlar ortaya çıkacak. Zaten as
kerî şahıslar fiilen bir 'arada bulunmıyacak-
lardır. Esasen kendilerine bunu tatbik etmi
yoruz. Bunların vazife başına gelip gelme
dikleri, firar edip etmedikleri meselesi var. 
Bunlar Askerî Ceza Kanununun 66 ve 68 nci 
maddesine tâlbi olalbilir. Bu maddeleri kendile
rine yazar, veririz. Kendileri okumuş yazmış 
insanlardır. Şimdi okullar başlamış durumda
dır. 



B : 20 
BAŞKAN — Soyuyüce Şefik, 
SOYUYÜCE ŞEFÎK — Bunların öğret

men olarak vazife görmeleri, günün şartları 
içinde lüzumludur. 5 - 10 gün yalhut bir ay 
eğitim yaptırmak için 'bir araya getirilmeleri 
masraflı, külfetli bir iştiir. Bu uygun değil
dir. 

Bu gilbi şahıslar öğretmenliğe başladıkları 
zaman, asteğmenin maaşı olan 25 lira asli 
maaş üzerinden tâyin edilirler. Eğitimi «ıütaa-
Ikıp devrede... 

BAŞKAN — Madde görüşüldüğü esnada 
teklif edersink. 

SOYUYÜÖE ŞEFİK ('Devamla) — Zaman 
az. dâva mühim, bunu çfok iyi anlıyorum. 
Mümkün olan süratle yapılmalıdır. Fakat, bir 
kimsenin 'öğretmen olalbilmesi için bâzı hu
susi -şartlar lâzımdır. Pedegoji bilgiler veril
meden, öğretilmeden bunlar olduğu gibi he
men şubesinden teslim' olup Maarif Vekâleti
nin tebligatına göre Çemişkezeğin falan kö
yünün okul öğretmenisin demekle mi gidecek? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bunlardan çoğu 
Doğuda görevlendirilecektir. Mümkün oldu
ğu kadar biz bunları bir öğretmenin yanma 
vermeye gayret edeceğiz. Fakat bunun dı
şında müfettişleri sık sık (buralara göndere
ceğiz ve bizler de bu arkadaşlara sık sık ziya
retler yapıp kendilerine karşılaştıkları prob
lemler üzerinde yardım edeceğiz. Ve Ibu kış 
böyle 'geçecektir. Bunları kurs için yeniden 
toplamak zaman ve para işidir. Bunun için 
yapamadık Maarif. Yalnız bundan bu kış dev
resi için sarfınazar ediyoruz. Ancak bu yaz 
dört aylık devre içinde askerî eğitim devam 
ederken diğer taraftan da ben de dâhil gidip 
eğitim konuları üzerinde ders vereceğiz. Ta
kı bu arkadaşlar iyi (bir şekilde yetişsinler. 

KARAVELÎO&LU KÂMİL — Kanaatime 
göre bunların başında askerî maarif müdür
leri bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim; sayın 

Millî Savunma Bakanımız tensip buyururlarsa, 
yedek subaylık hakkını almış, üniformasını 
giymiş ve bunlara milis asteğmen demek belki 
daha doğru olur ki, bu zevat aynı zamanda gar
nizon kumandanlarının da sıkı bir kontroluna 
ve dolayısiyle yardımına mazhar olacaklardır. 
Bu kışı böyle atlatalım. Nasıl ki, vatanın bir 
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yeri, bir tarafı bir hücuma uğrarsa nasıl nere
den bulup o tarafa kuvvet gönderiyorsak ay
nen cehalet içinde bu blöyle olmaz mı? Nasıl 
cephede sükûnet zamanında bunları geriye çe
kip gereken eğitimi gösteriyorsak bunlara da 
yazın bunu yaparız. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bunları sık
let merkezine yığmalıyız. Arkadaşım, da konuş
tu, Şark'a yığalım bunları; orası sıklet merke
zi okun. Bir de kaza meselesi var. Asteğmen 
nasbedilecek öğretmenliğe verilecek. Kim karı
şacak bunlara? 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Arkadaşım unut

tuğum bir hususu hatırlatmış oldu. Eğer nor
mal olarak bunları sivil öğretmen muamelesine 
tâbi tutsaydık, bâzı mahzurlar ortaya çıkacak
tı. Tâyin edildiği yere gitmiyebilirlerdi. Bu du
rumda, sivil mevzuatta ne yapılabilir? İstenen 
yere göndermek imkânı olmaz, öğretmen ola
rak gittiği yerde vazife yapmaz. Vazifeyi ih
mal eder. Sivil mevzuat çok. hafif. Ne yapar
lar, disiplin kuruluna verirler, öğretmen baş. 
ka yere nakledilir. Bu asteğmenlikte kabili tat
bik değildir. Askerî mevzuata tâbi tutmamız 
lâzımdı. Askerî Ceza Kanununun 66 ve 68 nci 
maddelerine göre muameleye tâbi tutulacaklar 
ve Garnizon Mahkemeleri cezalarını verecektir. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, bu mesele birinci 
madde içinde 'yer'almıştır. Bu maddede yeri 
geldiği zaman tekrar mevzu ortaya, konulabilir. 
Buyurun Paşam. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ ÖZDİLEK 
FAHRİ — Ben arkadaşlarımızın askerlik hiz
metinden madut olmak suretiyle Maarif emri
ne verilmesinde hiçbir mahzur görmüyorum. 
Bunlar için askerlik hizmeti ifa ediyor denir. 
Biter. Kaçarlarsa garnizonları haklarından ge
lerek bir neticeye varılır. 

Yalnız; muhterem arkadaşlar; bunlara ye
dek subaylık hakkını; Yedek Subay Okulunu 
veya talimgahını bitirmedikleri müddetçe ver-
miyelim. 

Elbise meselesine gelince; bunlar okulu ve
ya talimgahı bitirseler dahi yarın birer hizmet 
eri talebinde bulunabilirler. Maarif emrinde 
şimdi askerlik yapıyor şeklinde hizmete bunlar 
devam etsinler, fakat yedek subaylık hakkı; 
talimgahı veya okulu bitirdikten sonra iktisap 
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edilebilsin. Yalnız Maarif enirinde çalışırlarken 
askerî elbise değil, sivil elbise giysinler. 

ER AHMET — Muhterem Paşanı; Millî Sa
vunmanın bünyesindeki personelden çeşitli per
sonel aktarılı'yor. Şimdi bu durumda, acaba 
bunların durumu 1281 sayılı Kanun muvacehe
sinde ne olacaktır? Buna göre bunların sıfatı 
ne olacaktır? 

ÖZDÎLEK FAHRÎ — 1281 sayılı Kanuna 
göre, askerlikten ayrı kalan bir kimseyi izin
li sayarız. Ancak bu safhada, izinli bulunduğu 
zamanda hakları, hattâ emir eri de gider. Bun
lar hakkında bu kanun mevzuubahsolmamalı. 
Yalnız biz yedek subaylığa gelenlerin miktarı 
çok olduğu için bunları eğitime tâbi tutarız ve 
bunların bu hizmetleri de askerlikten sayılır, 
deriz. 

BAŞKAN — B<aytkal Rifat, 

BAYKAL RİFAT — Kanun teklifinin tümü 
üzerimdeki müzakereler kâfidir. Maddelere geçil
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kaibnl edenler... İlmiyenler... Kaibul eddlmüştir. 
Maddelerde geçilmesini oymnuzıa sunuyoruım. Ka
bul edenler... Etoi'yanler... Kabul - edilmiştir. 

Birinci ımaiddenin fııkra fııkra görüşülmesini 
ıkaıhul.edenler... Kabul! edilmiştir. 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memur
lar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek suıbay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun 3923 sayılı Ka
nunla tadil edilen 3993, 4107, 4175, 4497, 46Q0, 
'5221, 5674 ve 6137 sayılı kamın:!arla fıkralar ek
lenen 3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir.^ 

Madde 3. — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya, sakat aslker edilenlerden 
yüksek otkuıl ve fakültelerden mezun odukları an
laşılanlarda bu derecede olduğu Milî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik edilen yurt dışındaki yüksek 
okul ve fakültelerden mezun olanlardan 8 ne i 
maddede yazılı şartıları haiz olanlar, yedek su'bay 
yetiştirilmek üzere -kayıt ve kaibul ımerfcezilertinc 
yollanırlar. 
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BAŞKAN — Birinci madde ile tadil edilen 

üçüncü maddenin birinci fıkrası üzerimde söz istt-
yeriler? Buyuran, özgüneş. 

ÖZ-CrÜNEŞ MEHMET — Bahsedilen ,8 nei 
maddeyi atrzu ederseniz okuyalım. 

BAŞKAN — Soyuyüee Şeiük. 
SOYUYÜOE ŞEFİK — Sekizinci maddeyi 

okuyunca göreceğiz, orada bâzı hükümler vardır. 
Meselâ boyu 1,49 olan yedek suibay ölamıaz'mış. Bu, 
isalkaitflığa ayrılmak için bir sebep olamaz. İnsaaı 
bugıün boy ille değil, kafa ile çalışır. Bunun için 
lîizıroetbten affedilmemelidir. 

İkincisi, yedelk subay yetiştirilmek üzere Ye
dek Suibay Okuluma sevk edilir seklimde bir hü
küm var. Fakalt bunlar da Yedek Subay Okuluna 
sevk edilinicen bir teste tâibi tutulur. Tesit sonum
da muvaffak olanlaır Yedek Suibay Okuluna alı
nıl'. öğrenim sonunda yapılacak imtihan netice
sinde muvaffak alanlar asteğmen nas%edilir. 
Halllbuıki bu şekilde bu hususa riayet etmek lâzım
dır. Test olmalıdır. Bu tesitlerde muvaffak olamn-
yanları Yedek Suibay Okuluma almtaımalıdır. , 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Paşamın ileri sür
dükleri hususlara yüzde yüz iştirak ediyoram. 
Son derece güzeldir. İştirak ediyorum. 

Şefik Beye gelince; efemdiim; haikikatta yedek 
subayların mııltllâka bir testle seçilmeleri lâzıım-
geldiğine biz de inanıyoruz. Ancak tatbiki psiko
loji, mıalûmlaırıdır ki; memleketlimizde son derece 
yenidir. Bu mevzuda mıüttiehassıslarımız yoktur. 
Biz aymı zamanda bu mevzu üzerinde çok düşün
dük; kimlerin yedek subay olacağı, kimlerin 61a-
ımıyaeağmın test ve mülakatlarla teslbilt ötmeye 
bugünün memleket şartlarımın müsaidaim'adığı 
'neticesine vardık. Ve bu hal ile; test ve mülakat -
ları sınıf ayırmasında kullandık. Memleket şart
ları müsait olur olmaz belki bu kanun 'kaldırıla
cak; lise ve yüksek okul mezunu, herkes teste tâbi 
olacaMtiT. Biz bugünün şanMan içinde tesit ve mü
lakatı bir sınıf ayırana vasıtası olarak mütalâa 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu sakatları öğretmen
lik gibi bir vazife, ile tavzif edecek misimiz? 

ÖZCİÜNEŞ MEHMET — Efendim, büz buma 
muhalifiz... Çünkü bu kapı o zaiman çdk geniş açı
lır. Sakatlar mutlaka diğer arkadaşlarınım tâbi 
olacakları hususlara tâjbi olurlar. Fakat kısa ola
rak tâbi olmalıdırlar. Yani Yedek Suibay Okuluna 
'gelmeliler, fakat asla öğretmenliğe gönderilmeme-
liler. 
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•BAŞKAN — Şu hailde bunlar hakkında nasıl 

(JjiİT hüküm tkoyaealksınız buraya? 
ESİN NUMAN— Efendilin, Başfcaailılk Divanı 

doğrudan doğruya bu madidieyıi oya koyalbiMr. 8 
nei maiddle ayrı görüşülür. Burnun için kaınunu ge-
eifktıirmıiyeliim. 

BAŞKAN — Efendilm, bu fıkra, haMunda baş
ka söz istiyen yotksa oylarınıza sunıaıoağıım. 

Birinci madde ile değiştirilen üçüncü madde
nin birinci fıkrasını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IKayıt ve kabul merkezlerine 'gelenler Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı göz önünde tutularak test ve 
mülakatlarla tesbit edilen kabiliyetlerine, meslek 
ve ihtisaslarına göre sınıflandırılarak Yedek Su
bay Okul ve talimgahlarına gönderilirler. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza koyuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet süre
leri 2 yıl olup, bunun 6 ayı yedek subay adayı 
olarak Yedek Subay Okul veya talimgahlarında, 
18 ayı da subay olarak sınıfları birlik veya mü
esseselerinde eğitim ve hizmette geçer. Okul ve
ya talimgahlarda ^eçen 6 aylık tahsil süresi, ge
rektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca lüzumu 
kadar uzatılabilir. Bu uzatmadan dolayı 2 sene
lik hizmet süresi değişmez. 

(BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen? Bu
yurun Karavelioğlu. 

KARAVELtOĞLU KÂMİL — Bu fıkra, bun
dan sonra yüksek okulu bitireceklere mahsus mu
dur? Halen yüksek okulu bitirmiş olup da asker
liklerini yapmamış olanlar bu hükme tâbi tutu
lacaklar mıdır? Bu fıkrada müddet iki senedir. 
Geçmiş kanuna göre ise müddet 1,6 senedir. Bun
ların bir müktesep hakları olmıyacak mıdır? Ha
len askerliğini yapmamış yüksek okul mezunları 
da iki sene mi hizmet yapacaklar? 

(BAŞKAN — Özığüneş Mehmet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bunların bir kısmı 

dışarıdadır. Gelmemiştir. Bu kanuna göre asker
liklerini yapacaklardır. Şu veya bu şekilde aske
re gelmeyip de bundan sonra gelecekler, bu kanu
na göre askerlik yapacaklar, yani iki seneye tâbi 
tutulacaklardır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müktesep hak
ları olmıyacak mı? 
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ÖZGÜNEŞ MEHMET (Devamla) — Gelmiş 

olsalardı o zaman bir müktesep hakları olabilirdi. 
Müracaat etmiş veya etmemiş. Bundan sonra ge
lecekler için bir müktesep hak görmüyoruz. 

(KOKSAL OSMAN — Meselâ tecil edilmiş 
olanlar var. Vekâletler tecil ediyor, bir kabahati 
yok. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — İki yıllık askerlik 
bugün için zarurettir. Bunlar da diğerleri gibi 
buna katlanmak zorundadırlar. Nasıl tecil edilir
se edilsin bu arkadaşlarımız bu kanuna tâbi ol
malıdır. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI ÖZDİLEK 
FAHRİ — Bunların bir kısmı muallimlik yap
maları için tecili istenen hocalardır. Bunu Ve
kâlet istiyor. Bir kısmı Devletin diğer sektörle
rinde çalışan zevat. Ben de Osman'ın temas etti
ği mevzua temas ediyorum. Yüksek tahsil gör
müş müecceller var, bunlar muhtelif vekâletlerde 
çalışıyorlar. Bir de yüksek tahsil görmemiş, ilk 
mektep hocalığı yapan müecceller var. Maari
fin teklifi karşısında kendilerini tecil ettiriyor
lar. Bunlar bu suretle iki üç sene istifade edi
yorlar. Devrelerinden yedek subaya alıyoruz, 
yeniden tecili için teklifler var. Bunların da üs
tünde durmamız lâzımdır. 

Teklifim şudur; kendilerinin sunu taksiri ol
maksızın yine Devlet hizmetinde çalışmış olmaları 
dolayısiyle bu gibi tecile tâbi olanlar eskisi gibi 
diğer kanuna tâbi olmalıdır. Kanun; neşri tari-
(hinden sonra yetişeceklere tatbik edilmelidir. 

BAŞKAN — Refet Bey. 
AKSOYOÖLU R E F E T — Efendim, şimdiye 

kadar askerliği tecil olmuş olanların yeni kanuna 
tâbi olmalarına taraftarım. Yani kanun bunlara 
bir ceza vermiyor. Sonra çıkacak kanunla subay
lara bâzı haklar tanınacak bunlar da istifade ede
cekler. Yedek subaylığı uzatanlar bunlardan is
tifade edecekler- ki, diğerleri istifade etmiş olma
sınlar. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bunlar 
ikiye ayrılıyor; şimdiye kadar tecil olmuş olan
lar, öğretmen olacaklar 10 500, bunları göndere
ceğiz. Bunlar için mesele yok. Geriye kalıyor yük
sek okul mezunları. Bunların sayısı çok az. Bun
lar için açık kapı bırakmak, yedek subaylığı bir 
zaman için ikiye ayırmak asla doğru değildir. Ar
kadaşları bir buçuk sene yaparken bunların iki 
sene yapmaları doğru değildir. 
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BAŞKAN — Kadri Bey. 
KAPLAN KADRÎ — Hepsinin 1,5 yıl hizmet 

etmesinde fayda vardır. Eğer artırılmasında bü
yük bir sebep yoksa 1,5 yıl olarak kalsın, iste
nirse lüzumu kadar uzatılabilir. Bu salâhiyet 
vardır. Yani okulların kapanmasına kadar müd-
det uzatılabilir. 

Esasen tahsile göre askerlikte indirmeler dü
şünülüyor. 1,5 yıl askerlik yapmak pek az ol
maz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ben iki sene
ye taraftarım. Esasen bu hususta bir teiklif var
dı, Güvenlik Komisyıonun'da olacak, oraya git
mişti. 

KAPLAN MUSTAFA — Bu maddenin as
kerlik müikellefiyeit Kanununa göre değişiklik 
yapılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun, Özdilek. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÖZDİLEK 

FAHRÎ — Huzurunuza yeni bir kanun teklifi 
gelecektir; liseyi bitirmiş olanların kısa bir hiz
mete tâibi tutulmaları hakkında. 

Bunların içerisinde bizim muvazzaf kadrola
rımızda kalmak istiyeeekler üzerinde bâzı arka
daşlarımız durmuşlardır. 

Çıta komutanlarının verecekleri notlara gö
re, muvaffak olanlar, istedikleri takdirde 7 - S 
aylık bir eğitime tâibi tutulacaklar ve yetiştiri
leceklerdir. 

BAŞKAN — Küçük Sami, 
KÜÇÜK SAMÎ — 1111 sayılı Kanunun mü

zakeresi sırasında bâzı notlar aldık, sualler so
ruldu. Kısaca izahat verilecek mi? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Maarifin 9 yıllık 
bir eğitim plânı vardır. Lise ve muadili mektep 
mezunları bu 9 yıl içinde devamlı olarak as
kerliklerini öğretmen olarak yapsınlar. Bunu 
Maarif Vekâleti istiyor. Biz, diyoruz k i ; bu, 
1111 sayılı Kanuna yapılacak; bir ekle temin edi
lebilir. Bu kanun Yedek Subay Kanunudur. Do-
layı'siyle onun buraya girmesi mümkün değil
dir. Bize göre, ayrıca, öğretmen kaynağı olarak 
yalnız lise ve muadili okulu mezunları mütalâa 
edilmemelidir; bir arkadaşımızın, nasıl erkekle
rin askerlik mükellefiyeti varsa kızlarımızın da 
bir öğretmen mükellefiyetine tâbi tutulmaları 
hakkında bir teklifi vardır. Binaenaleyh, Maa
rif Vekâleti bu hususları düşünmekte ve tetkik 
etmefctedir. 1111 sayılı Kanuna bir ekle buraya 
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ayrıca gelmek mümkündür. Bu kânun ile mü
talâa edilmesi doğru olmaz, kanaatindeyim. 

ÖZDÎLEK FAHRÎ — Efendim, İstanbul 
yüksek tahsil talebelerinden bâzıları şöyle bir 
teklifte bulunuyorlar : Biz de öğretmenlik ya
pabiliriz, her birimiz okulu 'bitirdikten sonra 
maarif ordusunda bir sene hocalık yapsak ne 
mahzur var. Liseliler bunu yapıyor da biz neden 
yapmıyalım ? 

KÜÇÜK SAMÎ — Getireceğiz efendim. 
ÖZDÎLEK FAHRÎ — Ve bu hizmeti yaptık

tan sonra bu geçen müddet Devleit hizmetinden 
sayılsın. 

Sami Bey, getireceğiz, diyorlar; çok yerinde 
olur. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ bir tadil tek
lifi var; iki sene yerine bir buçuk'sene hizmet 
teklifi vardı, ö halde bu mevzuda söz veriyo
rum. Buyurunuz, Paşam. 

ULAY SITKI — Bir buçuk sene olsun. Bun
da birçok fayda vardır. Çünkü, bunlar kendi 
arzulariyle istemişler değil, biz sevk ediyoruz. 
Bâzıları orduda kalmak, elbise giymek v. s. se
beplerle bunu istiyehilirler. Bunlar da orduda 
seve seve, zevkle çalışırlar. Kendilerinden daha. 
iyi karşılık görürüz. Ne de olsa askerlik. 1,5 se
ne olmasının faydaları çoktur. 

KÜÇÜK SAMÎ — Biz, bu hizmeti öğretmen 
olarak gördürmek istiyoruz. îki ders yılı öğret
menlik yapacak. 1,5 sene olarak kabul edilirse, 
arada boşluk kalacaktır. 

AKSOYOÖLU REFET — Üniversite mezu
nu yedek subay 1,5 sene hizmet yapacak. 

BAŞKAN — öğretmenlik süresi değildir. 
KAPLAN KADRÎ — Hepsi için aynı olma

lı. öğretmenliği de bir buçuk sene olarak kahul 
edelim. 

BAŞKAN — Sözcünün bu hususta söyliye-
ceği var mı? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bunları ayrı ayrı 
ele almak, ona göre mütalâa eltmek lâzım. Yal
nız üniversite mezunları yedek subay oldukla
rına göre. Aynı zamanda eğitim nofctai naza
rından altı ay yedek sulbay okullarında geçiyor. 
Bu okullardaki durumu hepimiz biliyoruz. Bi
naenaleyh, bir yıllık bir müddet; takım kuman
danlığı için azıdır. Bunlar 1,5 sene kıtalarda* 
hizmet ederlerse gerekli kabiliyet ve bilgiyi ik-
tisabedebilirler, kanaatindeyim. Şahsan 1,5 se
neye inmesine taraftar değilim, bunun için. 
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KOKSAL OSMAN — Yığmitı olacak mı?.. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Olnııyaca'kitır. Üni-

versiitc mezunları her sene % 4 olarak artmak
ladır. Bunun için bir yığıntı mevzuuibahis de
ğildir. Bunlar iki sene yedek suibaylık yapar
larsa bu takdirde ordu bunları kabul edebile
cektir. 

BAŞKAN — Osman Bey. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, bir buçuk 

sene yapmalarının sebebi kurs geçirdikleri için. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET —- Efendim, kamplar 

vardı. Eğer kamp görmüş olsalardı 6 ay aza
lacaktı ve bir buçuk sene olacaktı. Fakat kam
pı zor, külfetli bulduk ve 'bundan dolayı bu hük
mü koyduk. Kamp olsaydı doğru olacaktı. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARA VELİ OĞLU KÂMİL — Efendim, sim

di bundan sonra (kaynak da kalmıyacak. Ye
dek subaya, ordunun, küçük subaya ihtiyacı 
meydanda. Takım kumandanı yok ortada. Ve 
yedek subaylar üçte bire inecek. Muhtemelen 
ordunun ihtiyacı, belki de ancak bir buçuk, 
iki senede karşılanabilecek. 

BAŞKAN — Mevzu kâfi derecede konuşul
muştur. 1,5 sene olması.. 

KAPLAN KADRİ — Ben bunu Yedek Su
bay Okulu statüsünde değişikliğe matuf telâk
ki ediyorum. O teklif geldiği zaman daha da 
artırılması mümkündür. Şu halde, durup du
rurken 6 ay çıkarılmasının ben şahsan aleyhin-
deyim. Bu bir kanun mevzuudur. 

Memleketin kalkınması bakımından birçok 
ihtiyaçlar göz önüne almaık lâzımdır. Derhal 
bir ihtiyaç yoksa, katı bir sebep yoksa, bunun 
1,5 yıl olarak 'bırakılmasına taraftarım. 

BAŞKAN — Mehmet Bey, daha, evvel aynı 
komisyon tarafından hazırlanmış bir Yedek Su
bay kanun tasarısı da var. Onda . da müddet 
üzerinde yâni 1,5 - 2 yıl olması üzerinde tartı
şılacak zannediyorum. Onun için yalnız bu fık
ranın, onunla birlikte mütalâa edilmek üzere, 
tehirinin ve diğer fıkralara geçmenin yerinde 
olacağı kanaatindeyim. Bu fikri kabul ederse
niz, şimdilik bu fıkrayı gecelim; diğer fıkra
ları müzakere edelim. 

ÖZOÜNEŞ MEHMET — Efendim biz, he
saplarımızı ona göre yaptık. Karavelioğlu ar
kadaşımız durumu daha iyi açıkladı. Bizim kü
çük subay ihtiyacımızı yalnız yüksek mektep 
mezunu olan yedek subaylar karcşılıyacak. Ve 
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bunlar iki yıl hizmet görerek daha faydalı ola
caklar. Onun için fıkranın iki yıl olarak şim
di müzakere ve kabul edilmesi yerinde olacak
tır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, iki 
yıl olması diğer sektörlerin aleyhine olacaktır, 
şeklinde bir fikir ileri sürüldü. Bizce aleyhin
de değil, lehinde olacaktır. Zira yedek subay 
olarak orduda iki yıl hizmet görecek olan genç 
iyi bir şahsiyet sahibi olacaktır. Çünkü şahıs
ları olgunlaştıran en iyi müessese ordudur. 

BAŞKAN — Yalnız benim teklifim kaldı. 
Oyunuza, arz ediyorum.. Evvelce hazırlanan 
kanunda bir bucuk iki sene mevzuunun tetkik 
ettirilmesi arzu ediliyorsa oyunuzu müspet ola
rak kullanın. Tetkik ettirelim mi? Oyunuza 
vaz 'ediyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Zaten bunların 
yapacakları hizmetlerin hepsi altı ay bir yer
de !bir buçuk senesi okulda diğerlerini eğitim 
olarak yapacaklardır, kamplarda ve sairede.. 
O halde diğerlerini ayırmak doğru olmıyacak-
tır, bil' buçuk sene dememeli, iki sene demeli. 

BAŞKAN — Kadri Kaplan'in, tamamen bir 
buçuk sene olsun teklifini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedil
miştir. 

O halde üçüncü fıkrayı oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir, iki yıl üzerinden. 

8 nci maddede yazılı şartları Ihaiz fakülte 
ve yüksek okul mezunları yaş hadlerini dol
durmuş olsalar bile yukardaki fıkrada belirti
len Askerlik hizmetlerini yapmadıkça çağdan 
çıkarılmaz. 

KÜÇÜK SAMİ — Son kelimenin çıkarıla
maz olması lâzımdır. 

BASRA'N — Çıkarılamaz şekli ile parag
rafı kalbul edenler... Eitmiyenler... Kalbul edil-
mişltir. 

Okul veya talimgâ'hlardaki yetiştirilme sı
rasında Askerî Ceza Kanununun 154 ncü mad
desine göre hükmen çıkarılanlar ve diğer gay-
riaMâki vasıfları ve disiplinsizlikleri setoefbiy-
le Yedek Sulbaylığa yaramıyacaklar okul ve
ya talimjgâlhlar eğitim ve disiplin kurullarında 
tcdb'ü edilenler dönem sonu beklenmeksizin er 
olarak; okul veya talimgâMardaki öğrenim 
ve eğitim dönemi sonunda başarı gösteremi-

10 — 
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yenler çavuş olarak geri kalan muvazzaflık 
hizmetlerini tamamlamak üzere sınıfları kıta 
ve müesseselerine yollanırlar. Bu gibilerin As
kerlik Kanunundaki kısa hizmet şartlarını ta-
şısalar dahi (Sakatlar hariç) muvazzaflık hiz
metleri tamamlattırılır. Bunların Yedek Subay 
okul veya talimgahlarında geçen müddetleri 
askerlik hizmetlerinden sayılır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bir teklifi yapı
yor ve «sakatlar hariç» kelimesinin çıkarıl
masını istiyor. Sakatlar zaten ayrılmış gelmiş
lerdir. 

ESİN NUMAN — Hizmet esnasında sakat
lanan. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Biz sakatları as
kerlikten muaf tutuyoruz. Aksi takdirde bü
tün subaylara şamil olursa sonuna kadar as
kerlik yapmaya mecbur kalacaklardır. Bina
enaleyh mademki sakattır, onun durumunu na
zarı itibara almamız lâzımdır. 

BAŞKAN — Beşinci paragraf hakkında 
Söz istiyen arkadaş var mı? 

SOYUYÜCB ŞEFİK — Efendim, subay
lığa yaramıyaea'klarm okul veya talimgahlara 
diye bir şey ,vardır... 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — (Subaylığa ya-
ramıyaeaklarm). değil (yaramıyaeakları) ola
caktır.. 

BAŞKAN — Efendim, pragrafı oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenle»... Etmiyenler... 
Kabili edilmiştir. 

Şimdi altıncı paragrafı okutuyorum. 
Yedek Subay Okul veya talimgâhlarında-

ki öğrenim ve eğitim' dönemi sonunda yapılan 
imtihanlarda başarı gösterenler asteğmen nas-
bblunurlar ve sınıfları kı'ta ve müesseselerine 
atanırlar. Buralarda asteğmen olarak 6 ay hiz
metten sonra ehliyetleri sicilleriyle şahit olan
lar, teğmenliğe yükseltilir, ve hizmetleri so
nunda teğmen olarak terhis edilirler. Asteğ
men olarak 6 aylık hizmetleri sonunda teğ
menliğe . liyaketleri görülmiyenler, 6 ay daha 
asteğmen olarak hizmet görürler. 

Bu süre sonunda liyaketleri sicilleriyle tes-
bit edilenler teğmenliğe yükseltilirler. Bu sü
re sonunda da*liyakati görülmiyenler terhis
lerine kadar asteğmen 'olarak kalırlar ve as
teğmen olarak terhis edilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaş var mı, 
efendîm? 
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KOKSAL OSMAN — Efendim, altı ay as

kerlik yaptı, liyakat gösteremedi teğmen ola
madı. O zaman ne olacak? Esas şımarıklık o 
devrede başlıyor demektir. Bir altı ay daha 
müddeti uzattığımızda esasen altı aydan son
ra katı surette terhisini istemek mecburiyetin
de kalacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Elimizde Askerî Ceza 
Kanunu vardır efendim. 

KOKSAL OSMAN — Şimdi efendim, bu
rada 6 ay asteğmen olarak vazife gördükten 
sonra teğmen olmaya liyakat kazanamıyanlarm 
6 ay daha asteğmen olarak kalacakları ve yi
ne liyakat gösteremezlerse 6 ay daha asteğ
men olarak vazife görüp asteğmen olarak ter
his edilecekleri yazılı. Yödek subayların şı
marıklıkları bu devrede başlar. Teğmen ola
madım diye, bu 6 ay içinde baş belâsı kesilir. 
ikinci 6 aydada nasıl olsa terhis olacağım di
ye iyice işe yaramaz hale gelir. Gerçi buna 
karşı Askerî Ceza Kanununda müeyyide var 
ama, bu kanunun içine girmiyen birçok hâ
diseler de olabilir. Bu mahzuru önliyecek bir 
formül bulmalıyız. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu hu
susta iki görüş var : Birisi, iki devrede de teğ
men olamazsa, kıtaya çıkarılıp er olarak asker
liğini bitirmelidir. Bu usul çok ağır ve Or
dumuzda tatjbi'k edilmiyen bir usul olmakla 
beraber kuvvetli bir müeyyide olması itiba
riyle şahsan ben bu fikri kabul ediyorum. Ama 
bu benim şahsi fikrimdir. Komisyonun müta
lâası değildir. Şayet Komitenin kanaati bu 
yolda olursa bu hal çaresini kabul edebiliriz. 

BAŞKAN — Söz Ulay Paşanın. 
ULAY SITKI — Efendim; bir insana iki 

türlü ceza verilir bu son şekil jle üç türlü ce
za veriliyor. Bir Türk çocuğunun asteğmen 
olamaması hakikaten kendisini üzen bir iştir, 
zaten kendisi için bu bir cezadır. Muvaffak 
olamayınca bir de askerlik yapacak demek
tir. Bu suretle ikinci cezayı çekmiş oluyor . 

Osman Bey arkadaşımızın dediği gibi şı
marıklık devresinde bu gibi haller oluyor. 
Bunlara daha şiddetli ve üçüncü bir ceza tat
bik etmiyelim. 

Bu gibi şeyler biraz da dadı haktır. Kabi
liyeti yoksa, kalbiliyet gösteremiyorsa, asker
likte muvaffak olamıyarsa niye ceza verelim, 
askerliğini yapar, gider. 
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Şayet kasden yapıyorsa, ahlâksızlığı varsa 

o zaman za'ten Askerî Ceza Kanunu ile ceza 
verilir. 

KOKSAL OSMAN — Efendim burada, «as
teğmen nasbolunurlar ve sınıfları kıta ve mües
seselerine atanırlar» diyor. Malûmuâliniz halen 
kur'a- çekiliyor. Bu atanmak kur'a çekildikten 
sonra mı olacaktır?. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu bir yönetmelik 
mevzuudur. Bu kur'a usulü devam edebilir ve 
yine kur'a çekilir. Osman Beyin endişesini anlı
yorum. Bu yönetmelik çabuk kalkar, bir tâyin 
mevzuu olursa bunu kanuna sormakta hiçbir 
mahzur yoktur. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bu kanunu 
bu şekilde kabul edersek kıtalardaki yedek su
bayların durumunu islâh etmemiş oluruz. Asteğ
men rütbesiyle takım kumandanlığı yapar, teğ
men rütbesiyle takım kumandanlığı yapamaz 
diye bir şey diyemeyiz. Kanaatimce bunlar hak
kında ister müspet sicil alsınlar, ister müspet 
sicil, almasınlar sicillerine göre hareket etmek 
lâzımdır, aksi takdirde âdil bir karar olmaz. Bir 
sicil müesesesi kuruyoruz. Niçin arkadaşların
dan geri kalsın ? Bunları çalışmaya teşvik etmek 
için tedbir alalım. Eğer takım kumandanlığı ya
pamıyorsa okuldan mezun olmaması lâzımdır. 
Yapıyorsa teğmenlik de yapar demektir. Yedek 
subayları çalışmaya teşvik etmek lâzımdır. Ye
dek Subay Okulunu bitiripte asteğmen olmaya 
liyakat kazananlar asteğmen adayı olarak kıta
lara gitsin. Kıtalardaki yedek subay enflâsyonu
nun ve bunların verimsizliğini önlemek lâzım. 
Bunun için şöyle bir teklifte bulunacağım : Ye
dek Subay Okulunu başarı ile bitirip asteğmen 
olmaya liyakat kazananlar,.asteğmen adayı ola
rak kıtaya gitsinler; kıtada 6 ay denendikten 
sonra liyakat kazananlar asteğmen olsunlar. Be
nim fikrim bu. Belki başka bir formül de bulu
nabilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bence bir se
ne sonra teğmen olamıyan asteğmene yapılacak 
şey, kıtasını değiştirmek olmalıdır. Bundan baş
ka ceza vermenin doğru olmıyacağı kanaatin
deyim. Böylece asteğmen olmuş bir gence bir 
şans daha verilmiş olacaktır. Bu bir kanun mev
zuu olacaksa bu hususu buraya koyalım. Fakat 
bu husus talimatname ile de halledilebilir kanaa
tindeyim. 
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i ÖZDÎLEK FAHRİ — Okulu bitirmiyenler 

kıtalara asla ,tâyin edilmemelidir. Aksi halde 
bir sürü tesirler olur, ricalar ve saire olur ki, 
müşkül vaziyetler olur. 

ötedenberi tatbik edilmekte olan bir usul 
vardır. Bu usul kaldırılmamalıdır. Yedek Subay 
Okulundan çıkan; orduda subaylık yapabilir di
ye diploma verilmektedir. Bu takdirin ölçüsün
de okul ile kıta arasında büyük farklar vardır. 
Okulda tamamen nazariye ile yetişir kıtada ise 
tatbikat hâkimdir. Onun için Yedek Subay Oku
lunu bitirenin yedek subaylık yapabilir kaydı ol
ması lâzımdır. Asteğmenlik yapabilir kaydı ol
ması lâzımdır, muvaffak olamıyan zıt hükme gö
re çavuş olacaktır. 

BAŞKAN — Bundan evvelki fıkra gereğince 
otomatikman oluyor. 

ÖZDİLEK FAHRİ — Benim arzım şu olacak
tır. Takım kumandanlığı yapar diye bir hüküm 
koymamalıdır. Orduda subaylık yapabilir deme
lidir. Takım kumandanlığı konmamalıdır. Su
baylık yapma ehliyetini göstermezse astsubay 
olarak askerliği yapar. 

Bu ehliyeti gösteremediğinden, subaylık ya-
ı pabilir kaydı ile, Karavelioğlu arkadaşımızın 

dediği gibi bir kıta değişikliği mevzuubahsola-
maz. Bir değişiklik mevzuubabsolursa ancak ken
di garnizonu dâhilinde başka bir kumandanlık 
emrinde çalıştırılabilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Paşam atanır
lar kelimesi üzerinde duruyor. Bu paragrafın 4 
ncü satırındaki «atanırlar» kelimesini değiştire
rek kur'a ile atanırlar olarak değiştirmek mi is
tiyorsunuz 1 

ÖZDİLEK FAHRİ — İleride bir yanlış anla
yışa sebebolabilir. 

İlerde böyle bir tasarrufa yoil açalbilir, bu ta
sarrufla r bana ailtıtir diyeibilir. 

BAŞKAN — Bir teklif oilıa-raık çıkıyor. Kura
da atenirlar 

SAYKAL RİFAT — Efendim, asbeğimen ile 
teğmen aralsrnda bir faırik dLmaanaısı lâzımdır. As-
teğmıenin teğmen olmadı diye 'kıtasın ı doğıişltdıineık 
mi lâzıımldır? Kaın!aa!tiiim.ce bu doğru bir toareta 
değildir. Tecrübeli olan ankadıaşkrum durumu 
gaıyett iyi bilirler ki, yültedk nı'ektebi bittirmiş dahi 
olsallar bunlar kıtada liLzıim için lüzunnlu olımıı-
•yorilar. Binaenaleyh buroları-n teğmen olmadıikla-

I rını hisseftitiiğkniz gün niçin bunlara oeaa vetrinıd-
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yeldim. Muvazzaf subaylara lâyık oldukları cezayı 
veriyoruz da, yedek subaylara niçin bir oez'a ver-
'mliyelim. Bir yüzibaşıya sicil vemniyoruz, ikinci 
defa yine sicil vermiyoruz, üçüncüsünde sicil ala-
fmayıınea yaptığının cezasına karşılık olarak nasıl 
emekliye sevk ediyorsak, yedelk subaya, asteğmen 
teğmen olamadığı zaman da aynı muameleyi yap
mamız gerekir. Nihayet muvaffak olamıyanılar 
bin kişi de bir kişidir. Asteğmen teğmen olamaz
sa, arkadaşımızın dediği gibi tenzili rütlbe yapa
rız vıe er olarak yapar askerliğini. Zaitten bu du
rumda binde bir hâdise ile karşılaşılır. Hiçolmaz-
sa diğerlarinıe ibret ve mülmune olur. 

ESİN NUMAN — Arkadaşlarımızın bu l i r 
lerine iştirak etmiyeceğim. Askerî liselerden kı
taya çıkarmaların ne gibi mahzurlar doğurdu
ğunu iyi bilirim. Ulak tefek haftaları yüzünden 
teğmen olamıyan bir asteğmeni er olanak kıtaya 
çıkarmak çok ağır bir ceza olaealk|tır. Maddemin 
hali hazır durumu uygundur. Aynen^ kaibul edil
mesi daha doğrudur. 

Yedek subaylar eskiden 6 ay kıta hizmeti gö
rürlerdi; bir seneye çıkarıldı, dalha faydalı olma
ğa başladılar. Bir buçuk seneye çıkardık mı, bir 
buçuk senede mükamımel Şekilde Mİfade edebili
riz. Bu sebeple fıkranın olduğu gibi kabulünü 
rica ediyor ve şayet usule de uygun ise müzake
renin kifayetlini teklif ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Ben atanır kelimesi 
üzerinde duracağım. Bu niye istinadediyor? Bu
nu; talimata göne atanır diyelim, zaten böyle bir 
talimatname de vardır. 

ÜZDİLEK FAHRÎ — Bu kanunun müzake
resinden sonra huzurunuza gelecek bir sicil ka
nunu vardır. Haddizatında muvazzaf subaylar, 
sicil âmirlerinin verdikleri notlar menfi ise bir 
defa daim başka bir kıtada deneniyorlar, halen 
'elimizde eski bir kanun, mer i bir kanun vardır, 
bu nuisuista, 

Her hangi bir kıtaya giıtımiş olan küçük suba
yın, genç, subayın şu veya bu suretle menfi bir 
kanaafta nıuihaffcabolması kendi istikbali ile alâkalı 
durumlar yaratabilir. Bu faydalı olmaz. 

Esin arkadaşımın bahsettiği mevzua gelince: 
Ben her halde ters ifade ettim. Mektepken çıkar
ken taıktaı kumandanlığı yapabilir hükmü ile çık
mamalıdır. 

BAYKAL FIRAT — Efendim, bugünkü sta
tüyü gözden geçtirecek olursak elimizde bulunan 
astsubayları emeklilik ve kötiü sicüEe dışarıya at-
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inak imkânı yoktur. Benim bir astsubayım vardı, 
bu aıstsulbay üç sene menfi sieil almış. Bunun hak
kında o kadar yazı yaızılımiiş ki, çok kabarık bir 
dasyaisı varidi. Sakıt iktidar zamanımda Millî Sa
vunma Bakanlığına çok defa yazılmıiş. Bu astsu-
bay bana yüzbaşım baıma illâ menfi sicil ver diye 
yalvarırdı. Ben ayrılmak istiyorum derdi. Menfi 
vsicil ver, menfi sioil ver... Bu adamı menfi sicil
lerle sicili dolduğu halde atmak imkânını bulamı
yoruz. Muvazzaf subayın önünde uzun zaıman 
yardır, fakat yedek sulbay için nihayet bir bir bu
çuk senelik zaman vardır. Bu kısa zaman içerisin
de askerlik yapmaması için dalavereli yollara baş
vuruyor.... 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere vardır, kifa
yeti müzakereyi reylerinize arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Ettimıiyenler... Kifayeti müzakere kabul 
edilmiştir. Fıkrayı oya koymazdan evvel Soyu-
yüee Şefik arkadaşımızın bir teklifi vardır, o da 
şudur; süre sonunda liyakat gö^eremiyenlerin 
yedek subaylık halkları kaldırılır, hattâ kalan hiz
metini de kıtada er olarak yapar diye... Bunu rey
lerinize arz ediyorum. Kaibul edenler... Ettmiyen-
ler... Reddedilmiştir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Astsubay olarak 
diyelim efendim. 

'BAŞKAN — Ast'sulbay veya er olarak tekli
flini reylerinize arz ediyoruını. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

•(•Tekliflimizi, «Astsubay» alarak değiştirdik 
•şeşleri) 

BAYKAL RİFAT — Teklifimizi birleştirdik 
ve (Astsubay) olarak değiştirdik. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul ödemler... Etmiyenler... Teklif" kaibul 
edilmemıiştir. 

Şimdi, 6 ay sonunda teğmen olamazsa, kıtası 
değiştirilir, şeklindeki teklifi oyunuza arz edece
ğim. 

ÖZC4ÜNEŞ MEHMET — Efendim bu kanun 
mevzuu değildir. Bu hususun kanuna konmama
sını teklif ediyorum. 

'BAŞKAN — Bu hususu oyumuza arz ediyo
rum. Kafbul edenler... Eıttaiyanler... Kabul edil
miştir. 

O halde 6 ncı fıikrayı olduğu gilbd oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etauiyen'ler... Kaibul 
edilmiştir. 

Ordunun çeşitli hizmetlerinde, sivil hayatta
ki meslekî ihtisasları dâfhilmde çalıştırılmaların-
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da zaruret görülenler ile teknik eleman ve ter
cüman olarak vazifelendirilecek olanların yukarı
daki fıkrada yazılı kıta ve sınıfı görevi kaydına 
tâbi olmaksızın tâyin edildikleri yerlerden ala
cakları sicilleri üzerine terfileri yapılır. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. 
KARAMAN SUFHÎ — «Sivil hayattaki mes

lekî ihtisasları dâhilinde çalıştırılmalarında zaru
ret görülenler» ibaresinin buradan kaldırılmasını 
tekljf ediyorum, zira 'bunlar sekiz on sene subay-
] ıkl arını yapmamaktadırl ar. 

KÜÇÜK SAMI — Bunlar haddi zatında ter
cüman olarak yerinde kalmaz, falan kıtaya alı
nır, falan yerde tercüman olarak kullanılır. Or
dunun çeşitli hizmetlerinde ve ordu içinde ihti
saslarına göre vazifelendirilirler. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu fıkranın tazam-
mun ettiği mâna ordunun dışına ait değildir. Ta
mamen ordunun içinde ve kendi hizmetleri nde-
dir, başka türlü tefsir edilemez. 

BAŞKAN — 7 nei paragrafı oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yedek subay nasbedilenlerin hizmet süreleri 
olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu karariyle 
lüzumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler, 
yaş haddinin sonundan iki kat düşülür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Bu fıkrayı oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yedek Subaylık hizmetleri sonunda muvazzaf 
subay olmak talebinde bulunanlar hakkında mü
teselsil sicil âmirleri tarafından yapılacak tek
lifler Millî Savunma Bakanlığınca incelenir, uy
gun görülenlerin muvazzaf subaylığa nasıpları 
yapılabilir. 

Yedek Subay hizmetleri sonunda, istekleriy
le orduda hizmete devam etmek istiyenlerin hiz
met süreleri müteselsil sicil âmirlerinin teklifleri 
üzerine Millî Savunma Bakanlığınca uygun gö
rüldüğü takdirde, ihtiyaca göre 1 seneden az ol
mamak üzere yeteri kadar uzatılabilir. Bunla
rın mütaakıp rütbelere terfileri muvazzaf subay
lar gibi yapılır. 

BAŞKAN — Rifat Baykal. 
BAYKAL RÎFAT — Efendim, elimizde za

ten bol miktarda yedek subaylıktan transfer edil
miş subay var. Bunların kalitelerini görüyoruz. 
Bunları temizlemiye elimizden geldiği kadar da 
uğraşıyoruz. Bunları temizlemeye uğraşırken bir 
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de yemlerini almak hatalı olur. Bunun kaldırıl
masını teklif ediyorum, öğretmen olarak kalır
larsa bir diyeceğim yok, yoksa subay olarak asla. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, bu fıkra 
ile bunu takibeden bir fıkra vardır. Orada da 
arzu edenler hizmet sürelerini uzatırlar denili
yor. Şu halde iki türlü müessese meydana geli
yor demektir. Birisi; muvazzaf olanların bir yıl
dan az olmamak şartiyle kadrodaki süresinin uza
tılması ki, biz bu subayları muvazzaf subay ya
pacak mıyız? Binbaşı, Generale kadar yüksele
cek midir? Bu husus sarftı değildir. Hizmet sürele
rini uzatmak imkânına mâlik arkadaşlardan küçük 
rütbelilere ihtiyacımız vardır. Sonra ikinci fık
ra var, birinci fıkra gibi buna da lüzum yoktur. 
İkinci fıkranın şümulünü biraz daha genişletmek 
şartiyle orduda hizmet eden bir insana "bir şey 
A'ermek lâzımdır. Binaenaleyh verilecek o hak
kın da belirtilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Bu hususta ben de mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. Orduya subay iki kaynak
tan: yetişir. Birisi Harb Okulundan muvazzaf su
bay diğeri de Yedek Subay Okulundan, yedek su
bay. Harbokulu tahsili yapmadan muvazzaf su
bay hizmeti yapmaya imkân yoktur. Onun için 
bu fıkra olduğu gibi kabul edilemez. Yedek Su
bay Okulundan mezun olan kısa bir devre içinde 
subaylık yapabilir ama, uzun müddet muvazzaf 
olarak subaylık yapamaz. 
• 'KÜÇÜK SAMİ — Dünya ordularında iki 
kaynak vardır. Bunlardan birisi harb okulları, 
diğeri ise, takım kumandanından bölük kuman
danlarına kadar, kumandanların takriben üçte 
biri yedek subaylardan ve kontratlı subaylar
dan temin edilmektedir. Bunlar için yedek su
baylıktan muvazzaflığa geçmelk imkânı veril
memiştir, istifade edilmemiştir, tutulan yolun 
icabıdır, bunların daha iyi yetiştirilmesi imkânı 
vardır. 

KOKSAL OSMAN — Bu fıkranın uygun ol
madığı kanaatindeyim. Millî Müdafaada hazır
lanmış bir tasarı vardır. Sami Beyin temas ettik
leri noktaları içine almalktadır. Ayrı bir statü 
dâhilinde, yüzbaşılığa kadar, yüzbaşılık dâhil, 
muvakkat subay kaydı altında bir statü hazır
lanmaktadır. Bunu gelecek olan bu kanuna bağ-
lıyaJbîliriz. Onun için buradan çıkaroıa'k lâzım
dır. 

ikincisi; «Hizmet süreleri Bakanlar Kurulu 
(kararı ile uzatılaibilir» deniyor. Bu zaruri hal-
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lere inlhisar etmelidir. Bu böyle mi düşünülmüş
tür? Bu meselâ harb zamanında olabilir, fakat 
normal zamanda olamaz. Olağanüstü hallerde 
olmalıdır. 

BAYKAL RİFAT — Efendim, Sami Beyin 
sözlerine iştirak edeceğim, fakat iştirak etmedi
ğim tarafları da vardır. Bunların kaliteleri 
meydandadır. Lise mezunu olarak yedek subaya 
gelenlerden ancak % 4 tanesini belki alabilir
siniz, % 96 sim alamazsınız. Dışarda iş bulamı-
yanlar hiç olmazsa subay olayım, diyor ve mü
racaat ediyor. Dışarda iş bulamıyanlar gele
cektir. Bunun teklif olarak kabul edilmemesi 
fikrindeyim. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, bendeniz 
dışardan subay alınmasına taraftarım. Hiç. ol
mazsa bundan sonrakilerin kalitesini yükseltmiş 
oluruz. Evvelce arzu eden dendi, arzu* eden de 
kalmıştı. Kafası işliyen insanlar kalmamıştı. 
Bunlara avantaj verirsek iyi elemanlar almış 
oluruz. 
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ısuibaylık müessesesi ihdas ediyor. Yeni bir su
bay kaynağını tanzim ediyor. Bunların yüksek 
tahsil görmelerini arzu ederiz, müsaade ederse
niz oraya ekliydim, burası yeri değildir. Her 
iki paragrafı kanun tasarısından çıkaralım. Bu 
kanun tasarısı geldiğinde yüksek tahsili de içi
ne alacak, şekilde tedvin edilsin. 

O'KAN SEZAİ — Kifayeti müzakere teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi tadil tekliflerini oyunuza arz ediyo
rum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu iki 
müessese birbirinden farklı ve birbirinden fark
lı ihtiyaçlara cevap verir. Evvelâ yedek subay
lığa alacağımız kimseler üniversite mezunu ola
cak, kaliteli olacak ve biz bunları seçerek ala
cağız. Bu bir. 

İkincisi; şüphesiz bu bir yönetmelikle alâkalı
dır. Tam mânasiyle sınıf subayı yetiştirmiye-
ceğiz. Buna ihtiyaç vardır. Bütün subayların 
Harb Okulundan yetiştirilmesi sonunda mahrut-
la karşı karşıya kalınmıştır. Mahrut nizamını 
tesis etmek için aşağı kademe subay ihtiyacını 
temin etmek için buna ihtiyaç vardır. Takım 
kumandanlığı ihtiyacı kolaylıkla karşılanabilir. 
Sadece bizim arzu ettiğimiz yedek subaylar kala
caktır. Binaenaleyh her iki müessese de ibka 
edilsin, yoksa her isliyen uzatamıyacaktır. Her 
iki müessese de zikredilmeye lâyiktir. 

Başkan — Efendim, kifayeti müzakereden 
sonra sözcüye söz vermiştim, bu işte bitmişti. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, medeni bir 
cemiyette medeni bir kişinin zaman mefhu
muna ve randevuya verdiği ehemmiyet çok bü
yüktür. Kanunim müzakeresi için zamanı tes-
bit edip vekillere ona göre randevu verdik. 15 
dakikadır, dışarda beklemektedirler Müza-
renin kesilmesini ve vekilleri dinlemek üzere hu
zurunuza kabulünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
bu işi bitirelim, ondan sonra vekil arkadaşları 
dinliydim. (Muvafık, sesleri) 

BAYKAL RlFAT — Tadil tekliflerini oya 
koyun efendim. 

BAŞKAN — Evvelâ benim tadil teklifim 

KARAMAN SUFHÎ — Efendim, ordunun 
küçük subay ihtiyacını karşılıyacak olan küçük 
rütbeli subayları dolayısiyle yedek subayları 
kaliteli şekilde yetiştirmek: lâzımdır. Diğer ta
raftan Harlb Okulunun mezun adedini de ordu
nun binbaşı kadrosuna göre ayarlamalıdır. Aksi 
ıhalde, 10 sene sonra yine yüksek rütbeli subay
ların emekliye ayrılması gilbi bir zaruret hâsıl 
olacaktır. Ben birinci ve ikinci fıkranın olduğu 
gibi kalmasına taraftarım. Fakat bâzı hususla
rın tasrih edilmesi lâzımdır. Meselâ yedek su
baylıktan muvazzaflığa geçen bir kimse hangi 
rütbeye kadar yükselebilecektir ? Zaten yedek 
subaylık hakkını yüksek okul mezunlarına tanı
dığımıza göre ne birinci, ne de ikinci fıkraya 
göre bir taleple karşılaşılmıyaeaktır. Karşıla-
şılsa bile binde bir. Zira yüksek mektep mezunu 
bir kimse orduda kalmak istemiyecektir. Eğer 
lise ve enstitü mezunlarına da yedek subaylık 
hakkı vermiş olsaydık, belki, bunlar tabiî ola
rak orduda muvazzaf olarak kalmak istiyecek-
lerdi. Bu bakımdan birinci maddenin ipkasını 
arzu ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Alttaki ve 
üstteki paragrafın, iki paragrafın olduğu gibi 
çıkarılmasını istiyorum. Millî Savunma Bakan
lığında bir kanun tasarısı vardır; muvakkat 
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var, bıı iki fıkranın çıkarılmasını teklif etmiş
tim. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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ve iki fıkra maddeden çıkarılmıştır. 
killeri dinliyebiliriz. 

Kapanma saati : 17,20 

Şimdi ve-

ÎKÎNCÎ OTUBÜM 
Açılma saati : 20,05 

BAŞKAN — Ersü Vehbi 
KATİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Er Ahmet 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 
Maddenin iki fıkrasını çıkarmıştık. 

fıkraları okuyoruz. 
Diğer 

«Yedek asteğmen ve teğmen olarak kıta 
ve müesseselerdeki hizmetleri sırasında hasta
lananlar, muvazzaf subay emsalleri gibi tedavi 
ve sıhhi izin süresine tâbi tutulurlar. Sıhhi 
izin süresini tamamlıyanlar terhis edilirler. 
Ancak sıhhi izin süresini tamamlamadan (faal 
kıta görevi yapabilirler) raporu alanların hiz
met süreleri 6 ayı doldurmadıkça terhisleri ya
pılmaz.» 

BAŞKAN — Fıkrayı olduğu gibi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Yedek subaylardan sağlık özürlerinden 
ötürü orduda istihdama elverişli olmadıklarına 
ait (sürekli çürük) raporu alanlar haklarında 
hastalık ve arızalarının durum ve derecesine ve 
görev alıp alamıyacaklarma nazaran terhis, 
emeklilik veya maluliyet işlemleri özel kanun
larına göre yapılır.» 

BAŞKAN — Sondan ikinci satırdaki «emek
lilik» kelimesinin kaldırılması teklif ediliyor. 
Kabul edenler... Kaldırılmıştır. Şu halde fıkra, 
«terhis ve maluliyet işlemleri» şeklini alıyor. 
Bu değişikliklerle fıkrayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddenin yeni şeklini okutup 
03/unuza sunacağım. 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve

sine dair Kanun 
MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve 

yedek askerî memurlar Kanununun 3923 sa
yılı Kanunla tadil edilen 3993, 4107, 4175, 
4497, 4690, 5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla 
fıkralar eklenen 3 ncü maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenler
den yüksek okul ve fakültelerden mezun olduk
ları anlaşılanlarla bu derecede olduğu Millî 
Eğitim Bakanlığınca tasdik edilen yurt dışın
daki yüksek okul ve fakültelerden mezun olan
lardan 8 nci maddede yazılı şartları haiz olan
lar, yedek subay yetiştirilmek üzere kayıt ve 
kalbul merkezlerine1 yollanırlar. 

Kayıt ve kabul merkezlerine gelenler Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı göz önünde tutularak test 
ve mülakatlarla tesbit edilen kabiliyetlerine, 
meslek ve ihtisaslarına göre sınıflandırılarak 
Yedek Subay Okul ve talimgahlarına gönderi
lirler. 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet süre
leri 2 yıl olup, bunun 6 ayı yedek subay adayı 
olarak Yedek Subay Okul veya talimgahlarında, 
18 ayı da subay oJarak sınıfları birlik veya mü
esseselerinde eğitim ve hizmette geçer. Okul 
veya talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil süresi, 
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gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca lü- | 
zumu kadar uzatılabilir. Bu uzatmadan dolayı I 
2 senelik hizmet süresi değişmez. 

8 nci maddede yazılı şartları haiz fakülte ve 
yüksek' okul mezunları yaş hadlerini doldurmuş 
olsalar bile yukardaki fıkrada belirtilen asker
lik hizmetlerini yapmadıkça çağdan çıkarılamaz. 

Okul veya talimgâhlardaki yetiştirme sıra
sında Askerî Ceza Kanununun 154 ncü madde
sine göre hükmen çıkarılanlar ve diğer gayriah-
lâki vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle Ye
dek Subaylığa yaranııyaeakları, okul veya talim
gahlar eğitim ve disiplin kurullarınca tçsbit 
edilenler dönem sonu beklenmeksizin er olarak; 
okul veya talimgâhlardaki öğrenim ve eğitim ı 
dönemi sonunda başarı gösteremiyenler çavuş 
olarak geri kalan muvazzaflık hizmetlerini ta- | 
marnlamak üzere sınıfları kıta ve müessesele- I 
rine yollanırlar. Bu gibilerin Askerlik Kanu
nundaki kısa hizmet şartlarını taşısalar dahi 
(Sakatlar hariç), muvazzaflık hizmetleri ta
mamlattırılır. Bunların Yedek Subay Okul ve
ya talimgahlarında geçen müddetleri askerlik 
hizmetlerinden sayılır. 

Yedek Subay Okul veya talimgâhlarmdaki 
öğrenim ve eğitim dönemi sonunda yapılan 
imtihanlarda başarı gösterenler asteğmen nas-
boluiıurlar ve sınıfları kıta ve müesseselerine 
atanırlar. Buralarda- asteğmen olarak 6 ay hiz
metten sonra ehliyetleri sicilleriyle sabit olan
lar, teğmenliğe yükseltilir ve hizmetleri sonun
da teğmen olarak terhis edilirler. Asteğmen 
olarak 6 aylık hizmetleri sonunda teğmenliğe. 
liyakatleri görülmiyenler, 6 ay daha asteğmen 
olarak hizmet görürler. Bu süre sonunda liya
katleri sicilleriyle tesbit edilenler teğmenliğe 
yükseltilir. Bu süre sonunda da liyakati görül
miyenler terhislerine kadar asteğmen olarak 
kalırlar ve asteğmen olarak terhis edilirler. 

Ordunun çeşitli hizmetlerinde, sivil hayatta
ki meslekî ihtisasları dâhilinde çalıştırılmaların
da zaruret görülenler ile teknik eleman ve ter
cüman olarak vazifelendirilecek olanlar yuka
rıdaki fıkrada yazılı kıta ve sınıfı görevi kay
dına tâbi olmaksızın tâyin edildikleri yerlerden 
alacakları sicilleri üzerine terfileri yapılır. } 

Yedek subay nasbedilenlerin hizmet süreleri 
olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu kara-
riyle lüzumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan sü
reler, yaş haddinin sonundan iki kat düşülür. | 
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Yedek asteğmen ve teğmen olarak kıta ve 

müesseselerdeki, hizmetleri sırasında hastala
nanlar, muvazzaf subay emsalleri gibi tedavi 
ve sıhhi izin süresine tâbi tutulurlar. Sıhhi 
izin süresini tamamlıyanlar terhis edilirler. 
Ancak sıhhi izin süresini tamamlamadan (Faal 
kıta görevi yapabilir) raporu alanların hiz
met süreleri 6 ayı doldurmadıkça terhisleri ya
pılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötü
rü orduda istihdama elverişli olmadıklarına 
ait (Sürekli çürük) raporu alanlar hakla
rında hastalık ve arızalarının durum ve dere
celerine ve görev alıp alamıyacaklarıııa. naza
ran terhis ve maluliyeti işlemleri özel kanunla
rına göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddenin son şeklini oıkuduk. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyeil
ler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte, Yedek Subay okullarında ta
lebe olanlar eski kanun hükümlerine tabidirler. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Şimdi hizmete alın
mış olanlarla alınmamış olanlar arasında hiz
met bakımından bariz bir tenakuz olacaktır. 
Bunu ortadan ıkaldırmak için bunların hizmet 
müddetlerinin de iki,sene olması lâzımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Birisi yedek suba
ya alınmış, devam ediyor. Öteki bu kanun çık
tığı tarihte yedek subay değildir. Binaenaleyh 
birisinde müktesep hak bütün şartlariyle var. 
Halbuki ötekisinde yoktur. Eğer Komitenin 
temayülü bütün müktesep hakları' almaksa bir 
diyeceğim yok.. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, şimdi mük

tesep hak olarak üniforma giymişlerdir, fakat 
vazifeye başlamış olarak .girmişler değildir. 
Şimdi alacaklarımızla aralarında ne fark var
dır? Sonra ordunun bundan sonraki durumu
nu göz önüne almak lâzım. Bunu düşünelim. 
Bundan sonraki devrelerde çok kısır olarak 
yedek subay çıkar. Demek oluyor ki, yeni du
rum bir buçuk iki sene sonra kendisini göste
recektir. O halde ben bir elbise giymiş olanla 
giymemiş olan arasında büyük bir fark görmü
yorum. Çünkü arada büyük bir zaman mesele
si yoktur. İkisinin de aynı şartlara tâbi olma
sı icabeder. 
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AKSOYOĞLU REFET — Zaten hal en, okul

da bulunanlar eski kanuna göre muamele göre
ceklerdir. O kuldaki! er bu kanunun hükümleri
ne tâbi olamazlar. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Nuınan Esin. 

ESİN NUMAN — Halen Yedek Subay Oku
lunda bulunanlara da teşmil edecek olursak li
se mezunlarına da aynı muameleyi yapmamız 
icabedecek. ve er yapmamız lâzımgelecektir. 

Bu yönden, kanunun tatbikatında büyük 
müşkülât yaratacaktır. Bunlar müktesep hak
ka sahiptir. 

SOYUYÜOE ŞEFİK — Yedek Subay Oku
luna gelmiş olanlara 'bir müktesep hak tanıyo
ruz, L5 seneye tâbi tutuyoruz da, henüz asker
liğe gelmemiş olanları ne diye iki sene hizmete 
mecbur ediyoruz? 

KARAMAN SUPHÎ — İki hal tarzı var. Bir 
tanesi halen, silâh altında bulunanları hizmet 
bakımından bu kanunun şümulünde bırakmak; 
ikinci hal tarzı, heyeti umumiyesini bu kanuna 
tâbi tutmak. Bu mahzuru kanunun ruhuna ay
kırıdır. Bu kanunu çıkarmakla yüksek tahsil
lilerle liselileri ayırıyoruz. 

AKKOYUNLU FAZIL —' Kanunun metni 
doğrudur. Şu bakımdan; 1111 sayılı Kanuna 
göre kısa hizmetliler müktesep hak alıyorlar. 
İste rse bunlar lise mezunu olsunlar. 'Bundan 
sonra celbedileeekler ise iki sene hizmet edecek
lerdir. 'Halen yedek subay olanlar bu kanunun 
metnine girmez. Bunlar eski kanun hükmüne 
göre muayyen hizmet müddetini yapacaklardır. 

BAŞKAN — Efendim ; yeterlik önergesini 
oyunuza koyuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi; Şefik Bey arkadaşımızın tadil tekli
fini oyunuza koyacağım. Halen yedek subay 
okulunda olanlarla yedek subay bulunanlar es
ki kanuna tâbi olsunlar, şeklinde. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Diğerleri de aynı 
kanuna tâbi. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın söyle
diği hepsini içine alıyor. Bu tadili kabul eden
ler.. Kabul edilmiştir. Şu halde madde, yedek 
subay olanlarla, yedek subay okulları şeklinde 
oluyor. Evvelâ tadil teklifini oya koyalım, ge
çici birinci maddenin kaldırılmasını oya koya
lım. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL '— Bu olmaz, 

kaldırılsa bile durum değişmez. 

BAŞKAN — Efendim; geçici birinci madde
nin kaldırılmasını oya koyuyorum. Kabul eden-
leı.\. Reddedilmiştir. 

O halde geçici birinci maddeyi '.yapılan tadil 
ile tekrar okuyoruz. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte yedek subay olanlarla yedek su
bay okullarında talebe olanlar eski kanun hü
kümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle ka
bul edenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılan 
hükümler gereğince yedek sulbay olma hakkını 
veren üniversite ve yüksek 'okullardan" gayrı 
okullardan mezun olup, 1076 sayılı Kanunun 
8 nci madde'sindeki şartları haiz olanlar eği
tim seferberliğinde kullanılmak üzere Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine verilirler; ve fiilen 
öğretmenliğe 'başladıkları tarilhjten itibaren as
teğmen naısbolunurlar.' Bunlar iki senelik mu
vazzaflık hizmetlerinin sonuna kadar Millî 
Eğitim Bakanlığınca gösterilecek yerlerde öğ
retmenlik yapmaya medburdurlar. Bunların 
öğretmenlikte ,gecen müddetleri askerlik hiz
metlerinden sayılır. Muvazzaflık hizmetleri 
müddetince maaş ve özlük haklarım Millî Eği
tim Bakanlığıdan alırlar. Muvazzaflık hiz
metleri esnasında yedek sulbaylarm tâbi ol
dukları İril cümle mevzuata tâlbidirler. 

Bunların, okulların tatil devrelerinde ge
rekli askerî eğitimlerinin ne şekilde yaptırıla
cağı • Millî Savunma ve Millî Bğiltim Bakan
lıklarınca müş'terdken te'sfbi't olunur. Ancak 
Uranlardan asikerî eğitim görmemiş 'olanlar üni
forma giyemezler. 

'BAŞKAN — Efendim, Şefik Beyin teklifi. 
vardı: yedek subaylık yapmakta »olanlar ve 
halen Yedek Subay Okulunda olanlar, diye. 

ESİN NUMAN — Efendim, sarahata lü
zum var, iki kelime fazla değildir, onun için 
ekliyelim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın tekli
fini oya koyuyorum. KaJbul edenler... Redde
dilmiştir. 

18 — 



B : 20 10 .10 
ESİN NUMAN — Usûl hakkında söz isti

yorum. Başkanlık Divanının vazifesi bir me
sele müzakere edilirken arkadaşların dikkat
lerinin uyanık tutulmraismı temin etmektir. 

'BAŞKAN — Arkadaşlarımız diyorlar ki, 
Yedek Sulbay Okulunda talebe olanlar ve ha
len yedek sulbay olarak 'hizmet yapmakta bu
lunanlar eski kanunun hükümlerine tâbi tu
tulsun. (Bunu ^oyunuza koyacağım. Teklifi (bu 
şekilde düzeltelim. 

KAPLAN KADRİ — «Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte yedek 'subay olanlarla Ye
dek Subay •okullarında talebe olanlar eski ka
nunun hükümlerine tâlbidir.» şeklinde olması 
ve «mezun olup 1076 sayılı Kanunun 8 nci mad
desindeki şartları haiz olanlar eğitim sefer
berliğinde kullanılmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığı emrine verilirler.» 

BAŞKAN — Buraya kadar kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ve fiilen öğretmenliğe başladığı tarihten 
itibaren asteğmenliğe na'slb olunurlar. Bunlar 
iki senelik muvazzaf hizmetlerinin sonuna ka
dar Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilecek 
yerlerde öğretmenlik yapmaya mecburdurlar.» 

BAŞKAN — «Ve fiilen öğretmenliğe başla
dığı tarihten itibaren asteğmenliğe nasbolu-
nurlar.» [Buraya kadar müzakere ediyoruz. J^u-
yurun. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Hiçbir askerî ta
lim ve terbiye görmeden Ihiejbir eğitime tâbi 
tu'tulmadan doğruca asteğmenliğe nasbi ben 
uygun görmüyorum. Bunların tatil devresin
de gerecekleri üc dört aylık eğitimden sonra 
asteğmen nasîbedilmeleri datfıa uygun düşer. 
Ancak askerlik hizmetleri fiilen öğretmenliğe 
'başladıkları tarihten itibaren yürürlüğe gi
rer ve askerî kanun ve talimatnamelere uygun 
olarak hizme't .yaparlar kaydının kokması 
ve maaşlarının mevcut öğretmenlerin öğret
menliğe başladığı !zamanki gibi yirmi lira
dan başlamasını uygun mülâhaza ediyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bence 
ini iş şu şekilde olursa en güzel olacak; ma
demki bu arkadaşların bu hizmetleri Devlet 
(hizmeti sayılacak, öğretmenliğe başladıkları 
zaman maaşları ne ise onu verelim. Fakat tâbi 
tutulacakları' 'kurs sonunda asteğmen olsunlar. 
Ve 2 nci bir eğitimde teğmen olurlar. Sivil 
alarak asteğmen maaşı ile hizmet yapsınlar. 

. 1960 O : 2 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 

madde zaten öyle. -
AKKOYUNLU FAZIL — Asteğmen nas-

bedilirler diyor. 
ESİN NÜM AN — Efendim, maddede bun

lar var, okunsun efend\m. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET' — Maddeyi okuyo

rum efendim. 
(Madde okundu.) 
Fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten 

itibaren, asteğmenliğe naslbolunurlar. Bunlar 
iki senelik muvazzaflık hizmetlerinin sonuna 
kadar Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği 
yerlerde öğretmenlik yapmaya mecburdur. 

Binaenaleyih gönderileceği kıtada asteğmen
lik yapacaktır. 

BAŞKAN — Eğitim görmeden, DU mevzuya 
hazırlanamaz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Okuyacağı Ye
dek Subay Okuluna sevk edilecek. 

» 
ESİN NUMAN — Sayın Başkan söz isti

yorum. Öğretmenliğe başladığı tarihten iti
baren yedek sulbay öğrencilerinin tâbi olduk
ları bilûmum mevzuata tâbi olurlar. Yalnız 
maaş meselesinde bir karışıklık var. • Bunlar 
asker oldukları için askerî kanunlara tabi
dirler. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — 66 ve 68 nci mad
denin tatbiki davasıdır. Va>zifeiaind göreceği yere 
giıtrmezlse askerî mevzuaittaın başka bir mevzuatla 
onları oraya gotümmek imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Aiikerî mıevzuaita tâbi olduklarına 
dair bir .müeyyide bulunması lâzımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Eğer yedek subay 
öğııencilerin'in tâbi oldukları mevzuat z'ikredil-
nıezSe o zaımam er alarak muamele görürler. Ka
tıksız oda hapsi veriıirmesi lâzıımıgeMir ki, bir öğret
ilmeni bu gibi müeyyideye tâbi tultaııak hoş olmaz. 
Sırf bunun içindir ki, ve daha üstün muamele 
görsünler diye yedek subay meşelerimi koydum. 

ıBAŞKAN — Bir üye olarak arz cd'iyoruınv. 
hakikaten o madde karışıktır. Orayı tadil edclûnı. 

B uyunun. 
Karaveldioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efemdim, şim

di özgıüneş Beyıin okuduğunda tekrarlar ve nok
sanlıklar var gibi geldi bana. Ve bana kalırca şu 
•metlin üzerinde gereken tashihleri yapakmı, ek:-;ük-
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leri taınamlıyabm, fiilen öğretiinonliğe başladık- I 
lan tarihte lıizlnıellleri başlar diyelim. Fıkra ekli
ye 1; i'm. (lecüci madde olanak -lüzuim görürseniz 'ko- I 
y ahmı. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bir- ıııüfeıtıbiş I 
gelip de, bunu malsıl ve niçin böyle yapıyorsun de
yince; eanıım öyle istedi, dedi imi onu Posof'un ! 
bifrıpın neresine göndenmirik lâfzım. Onun iein bu 
madde işlemez. Bumdan dolayı bunun üzerimde 
dummaik lâzım. En mübiım moklta bu. (Evqt evet J 
sesleri) 

BAŞKAN — Buyurmn, SıtlkıIJtey. 
U.bAY SITKI — Bu değişiklik teikiifi tama- i 

imiyle kımmay usulü hıazırlammış. Bir iki satırla 
halledilee.dk bir ım.eöele sayfalarca uzatılıyor. 
Millî S.avımınıaının hiç isi yok mu, bunlarla uğ
raşsın. İki* satırlık bir hüıkümile bunları Maarıif 
Vekâletimin emrime ver'eliım, 17 bin öğırıeltmıemi 
hamgü yere istense tâyin eitöin, giitfmeıye mecbur-' 
durlar. Maarif Vekâleifi Millî Savunma Vekâleti- j 
n£ bildirisin, biz de teskerelerimi dölduraiiim, olmn 
bitsin. Bu kadar muğrâk hüküm olmaz. 

ER AHMET — Efendiım, esasen böyle bir hü
küm. nıoveuititur, mevzuat vardır. Bunlar evyellâ 
Millî Savunmanın malı olmalı, ondan sonra buna 
ait kamun .ile Millî Eğitim Bakanlığı cimrine ve
rilmelidir. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bir telkliıf hazırla- I 
mıştır. Nazarı itilbara alırısınız veya aliimazsınız. 
Oyıiinuza ara edeceğim, kalbul oiımek veya etme
mek rüze aiittir. (Yarınlkıi gündemde görüşel'im, 
düzeltilsin, geriverelim, sesleri) 

Şu halde yarınki gündeme yetişitirilinıeik ûız'ere 
geri verdöm. Yarınki gündemde görüşülrmclk üzere ı 
geî'iveTiilmcisini kabul edenler... Eltmiyenler... Ka
bul odıilmiş ve tekili gernive^ilmıişitir. 

2. — Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla 
muaddel 1.8 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Sosyal İsler Komisyonu ra
poru (3/34) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesinde 97 
sayılı kısmı görüşeceğiz. Bunu kabul edenler... 

*Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 
ESİN NUMAN — Bu, Adalet Bakanlığı ta

rafından noterlerle ilgili bir teşriî teîsir talebin
den ibarettir. Başbakanlığa gönderilmiş onlar 

(1) 97 sıra sayılı bazmayazı tutanağın sonun- . 
dadır. 
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da bize göndermişler. Şimdi noterler 5456 sayı
lı Kanunun 5928 sayılı Kanımla muaddel 18 nei 
maddesinde noter ve noter yardımcılarının 65 
yaşını ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutulur
lar. Ve Emekli Sandığı Kanunu uygulanır diye 
bii' maddeye tâbi olarak 65 yaşma geldikleri za
man emekli oluyorlar. Yalnız tatbikatta 58 yaşı
nı bitirdikten sonra noterler yaş değişikliği ci
hetine gidip emeklilik müddetlerini uzatma yo
luna gidiyorlar. Faraza 65 yaşını bitirmiştir. 
Mahkemeye müracaat ediyorlar, yaşım 63 tüt* 
diyor. İki sene erken yazılmışını filân eliyor. Mü
racaat ediyor. Böyle bir oyunla yaşını küçültüp 
iki üc sene daha noter olarak kalıyorlar. Şimdi 
İn;.mı gidermek, önlemek için Adalet Bakanlığı 
bu tefsir talebini göndermiş. 

Emekli Sandığı Kanununun 173 ncü madde
si 18 yaşından sonra yapılacak yaş değiştirme
lerini nazarı dikkate almıyor. Ve diğer Devlet 
nı em urları böyle bir yola müracaat etmiyorlar. 
Bu bakımdan 18 nci maddede bir boşluk 
var diyor Adalet Bakanlığı. Bunu öyle tef
sir edin ki, noterler bu yola gitmesin deniyor. 
Fakat Adalet Bakanlığının talebini bizim Araş
tırma ve İnceleme Kurulu uygun bulmamış. Bu 
boşluğu tefsir yolu ile doldurmaya imkân yok*" 
tur. Ayrı bir kanun olarak getirilmesi lâzımdır. 
N'(fterlik Kanunu düzenlenmekte bulunduğun
dan böyle bir tefsire gitmek uygun bulunma
mıştır. Araştırma ve İnceleme Kurulunun uy
gun görmediği, bu tefsir talebini biz komisyon 
olarak inceledik'. Araştırına Kurulunun fikrine 
uyduk. Komisyonca da tefsir talebinin reddine 
karar verdik. 

Hazırlanmakta olan Noterlik Kanunu buraya 
geldiği zaman tefsiri istenen hususi an görüşü
rüz. 

BAŞKAN — Noterlik mevzuu bakanlıkça ele 
alınmıştır. Eskiden noterler, dıakanlarm istediği 
kimseler olurdu. Kayınlırlardı. En iyisi günde 
binlerce lira kazanan bu noterlikleri serhest bı
rakalım, eczacılık gibi, kendine güvenen noter
lik yapsın. Bunu Noterlik Kanunu huzurunuza 
geldiği zaman görüşelim. 

Tefsir talebini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etnıiyenler... Tefsir talebi redde
dilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

>•«•< 
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S. SAYISI :9i 
Özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzaffer*in, 1076 sayılı Yedek subay 
ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair kanun 

teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (2 /72 ) 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geeici maddeler ilâvesine dair hazırlamış olduğum kanun teklifi, ile gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Kanuniye! iktisabedîlmesi için gereken muamelelerin ifasını saygılarımızla arz ederiz. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi - Millî Birlik Komitesi Üyesi 
Özgüneş Mehmet Özdağ Muzaffer 

GEREKÇE 

Harblerin ve iktisadi prensiplerin zorlamasiyle meydana gelen Yedek Subay Müessesesi, bizde 
de 1926 yılında çıkarılan 1076 sayılı Kanun ile kabul edilmiş ve o zaman memleketin kültür du
rumu ve ordu sefer ihtiyacı dikkate alınarak ortaokul mezunlarına kadar teşmil edilmiş bulu
nan yedek subay adaylığı hakkı, bilâhara lise ve yüksek tahsil görmüş vatandaşların çoğalması 
üzerine yalnız bunlara inhisar ettirilmiştir 

Yüksek kültürlü gençlik - ağır da olsa - müterakki bir tempo ile artan ve silâhli kuvvetler ye
dek subay ihtiyacını tamamen ve hattâ biraz fazlasiyle karşılarken ve kaynakta bir tahdit yapıl
ması icabederken 1953 yılında sadece iç politika ve sırf parti menfaatleri gayreti ile ilkokul üze
rine 5 yıl ve ortaokul üzerine 2 yıl tahsil veren meslek okulları mezunlarına da yedek subay aday
lığı 6137 sayılı Kanunla tanınmıştır. 

Bu suretle, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından cok fazla bir yedek subay kaynağı teşekkül eder
ken, diğer taraftan Silâhlı Kuvvetlerin teknik astsubay ve er ihtiyacını kifayetle besliyen bir 
kaymaktan Ordu mahrum bırakılmıştır. 

Halbuki harb tekniği dev adımlarla elektroniğe,güdümlü mermilere, ^termonükleer silâhlara 
kavuşurken, bu silâh ve vasıtaların mühim bir kısmını kullanacak er, onbaşı ve çavuşların da az-

'çok temel teknik bilgiye sahibolmalarmı zaruri kılmaktadır. 
Bu itibarla, yedek subay hakkı tanınan bu okullar mezunlarını tekniker olarak işletme, ba

kım ve onarım sahalarında kullanmak, bugünün kaçınılmaz bir ihtiyacıdır. 
Son istatisdiklere göre yedek subay olma hakkı veren okulların yıllık mezunları toplamı 

11 000 :12 000 dir. Silâhlı Kuvvetlerin 'sefer için yedek subay ihtiyacı senede ortalama 3 500 dür. 
Buna nazaran her yıl Silâhlı Kuvvetler ihtiyacından 8 000 fazla yedek subay • yetiştirilmesi gibi 
lüzumsuz, masraflı bir külfet ihtiyar edilmekte, öte yandan .teknik astsubay ve er fıkdanı çekil
mektedir. 

Bugün kaynağımızda eğitim görmüş 117 000 yedek subay mevcuttur. Ayrıca kaynakta eği
time sevk edilmemiş yedek subayı adayı da 15 000 in üstündedir. 



Kaynakta bir tahdit yapılmadığı takdirde 1970 yılında bu miktarlar; eğitim görmüş yedek 
subay miktarı 227 000 e, eğitim gösterilmemiş yedek subay adayı 37 000 e vâsıl olacaktır. 

Halbuki, Silâhlı Kuvvetlerin sefer kadrolarına yükseltilmesi ve muharebe zayiat faktörleri
ne göre bir yıllık zayiatın karşılanması için ieabeden miktar, âzami 70 000 civarındadır. 

Bu hesaba göre bugün kaynakta 47 000, 1970 de 157 000 ihtiyaç fazlası yedek subay kala
caktır. Eğitim görmemiş olarak kalanlar bu he&abm dışındadır. 

Tahsilli vatandaş sayısının artışı, yurt nesabma memnuniyetle karşılanan: bir. olaydır. Fa
kat bu artışın Silâhlı Kuvvetlerin- seferi subay kadrolarına sığdırmak ve tamamen görevlendir
mek ; bugünün hal ve şartları ile de hepsini yetiştirebilmek imkânları sağlanamıyacak ve bu 
suretle barışta kaynaklarda muvazzaflık hizmeti yaptırılmamış büyük bir yığıntının meydana 
gelmesi ve büyük bir gençlik kütlesinin bu yüzden işsiz ve vazifesiz kalmaları, seferde ise ye
teri kadarının Silâhlı Kuvvetlere katılmasından sonra, artan büyük tutamdaki kısmının savun
ma tertip ve görevleri haricinde bırakılmaları gibi çok ciddî ve önemli mahzurlarla karşılanma
sına sebebolacak ve harb gücünün daha başlangıçta za'fmı intacedecektir. 

Bu itibarla yetiştirilecek olan yedek subay miktarının ihtiyaca göre tâyin ve tahdidi bir 
zarurettir. 

Bu maksatla bu teklifte kaynak tahdidedilmiş, yedek subay olma hakkı ya]nız fakülte ve yük
sek okullar mezunlarına tanınmıştır. Böylece müstakbel harblerin bir subaydan arıyacağı kül
tür seviyesi standardize edilmiş olmakta ve esasen bu kaynakla da Silâhlı Kuvvetlerin ihtiya
cına kifayetle cevap verecek durumda bulunmaktadır. Kaldı ki, fakülte ve yüksek okul mezun
ları her yıl % 4 bir artış kaydetmektedir. 

Yedek subayı kaynağı dışında bırakılan okullar mezunlarının ise teknik silâh ve vasıtalarla 
teçhiz edilen Silâhlı Kuvvetlerimizin çok mübrem teknik ve idari personel itiyaçlarmda istihdam 
edilmelerine imkân sağlanmıştır. Ve insan gücü israfı önlemek suretiyle bu güçten âzami istifa
de temin edilmiş olacaktır. 

Bundan başka yedek subaylık hakkı yalnız yüksek tahsil mezunlarına hasredilmiş olmakla 
Silâhlı Kuvvetlerin muvazzaf astsubay ve bilhassa teknisiyen astsubay kaynağının eskiden oldu
ğu gibi artacağı da düşünülmüştür. 

2. Tasarının diğer önemli yeniliklerine gelince : 
a) Yedek subayların sınıflandırılmalar], 1954 yılından beri tecrübî mahiyette yapılan test ve 

mülakatlara müstenit bir seçim ameliyesi ile kabiliyet sahalarına göre yapılmaktadır. Tecrübeler 
bu ameliyenin çok başarılı ve faydalı olduğunu gösterdiğinden test ve mülakatların neticelerine 
göre her adayın kabiliyet sahasına giren sınıfların ayrılmasını temin için gerekli hükümler konul
muş bulunmaktadır. 

b) Yedek subaylardan arzu edenlerin yedek subaylık hizmetleri sonunda muvazzaf subaylığa 
geçmelerine imkân verecek bir hükmün yer alması faydalı görülmüştür. Her ne kadar mer'i ka
nunda buna benzer hükümler mevcut ise de bunların tatbiki güç ve günümüzün şartlarına uygun 
olmadığı cihetle bu kaynaktan istifade edilememektedir. Yeniden vaz'edilecek bu hükümlerle ye
dek subayların muvazzaf subaylığa nakilleri mümkün olabilecek ve bilhassa Silâhlı Kuvvetlerin 
doktor, mühendis gibi teknik subaj'' ihtiyacını karşılamanın mümkün olacağı düşünülmüştür. 

c) "Yedek subaylardan muvazzaf sınıfa nakledilmeksizin Orduda hizmet etmek istiyenlere im
kân verilecek şekilde bir hüküm tasarıya konulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı emrinde istrhdam edilen ve mezkûr bakanlıkça, eğitim işlerini aksatma 
mak mülâhazası ile, şimdiye kadar yedek subaylık hizmetlerini ifa edememiş 10 500 ilk öğretmen 
okulu mezununun mevcudolduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, 6137 sayılı Kanunla yedek subay olma hakkını elde etmiş ve fakat yedek su
bay okullarının kifayetsizliği yüzünden halen bu vazifelerini ifa edememiş durumda bulunan 
'6 500 Sanat Enstitüsü mezununun mevcudiyeti de bilinmektedir. 

Bundan başka, bir tahsil yılında lise ve muadili okullardan mezun olan öğrenci miktarının 
35 500 ü tecavüz ettiği ve üniversite, yüksek okullarımızın bugünkü öğrenci kapasiteleri itibariyle 

( S. Sayısı : 94 ) 
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bunlardan ancak 10 000 inin yüksek tahsile devam edebileceği göz önünde tutulurca, aradaki 5 500 
lise ve muadili, okullar mezununun da derpiş edilen bu yeni kanunla yakından alâkadar olduğu şüp
hesizdir. 

Böylece kaynakta birikmiş olan ve yeni kanun hükümlerine göre, yedek subay olmak haklarının 
alınması icabedenlerin miktarı 22 500 e yükselmektedir. 

Böyle büyük bir kütleyi, «Müktesep hak» mefhumu nazarı itibara alınmaksızın, yeni kanun hü
kümlerine tâbi tutmak, hakkaniyet ve adalete uygun düşemiyeceği mülâlhazası ile, bu şahıslar hak
kında da tasarıya geçici mahiyette gerekli hükümlerin konulması zaruri görülmüştür. 

Geçici 1 nci madde ile, bu kanunun mer'iyete girdiği anda yedek subay okullarında talebe olan
ların durumu ele alınmakta ve bunların eski kanun bükümlerine tâbi olacakları ve böylece haklarının 
teminat altına alındıkları belirtilmektedir. 

1 Geçici ikinci maddede ise, yukarda bahsedilen 22 500 lise ve muadili okullar mezunlarının du
rumu derpiş edilmektedir. Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte, eski kanunun hükümleri gereğin
ce yedek subay olma hakkını veren üniversite ve yüksek okullardan gayrı okullardan mezun olanlar
dan evvelâ 1076 sayılı Kanunun 8 nci maddesindelft şartlar - aranacaktır. Bu şartları haiz olanlar, 
memleketimizdeki eğitim seferberliğinin müstaceliyeti göz önünde tutularak, doğrudan doğruya Mil
lî Eğitim Bakanlığının emrine verilecek ve mezkûr bakanlıkça tensibedilecek yerlere öğretmen olarak 
gönderileceklerdir. 

Bunlar, ancak gönderildikleri yerlerde fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren asteğ
menlik hakkına saMbolablleceklerdir. 

Aynı madde, bunların öğretmenlikte geçecek müddetlerinin askerlik hizmetinden sayılacağı, ve bu 
müddet zarfında yedek subayların tâbi oMukları bilcümle mevzuata bağlı kalacaklarını, maaş ve öz
lük halklarını Millî Eğitim Bakanlığından alacaklarını sarih olarak bildirmektedir. 

Eğitim seferberliğinden kullanılmak üzere müstaceliyetle Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen 
bu lise ve muadili okul mezunları, okulların tatil devrelerinde askerî'eğitime tâbi tutulacaklar ve 
ancak askerî eğitimi görmüş olanlar subay üniforması giymek hakkını kazanacaklardır. 

Yükardaki izah edilen maksatlarla ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Sosyal işler Komisyonu raporu 
• T. a 

Millî Birlik Komitesi , 7.10.1960 
Sosyal İşler Komisyonu 

No: 2/72 
İlişiği : 26 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzafi'er'in, 1076 sayılı Yedek su
bay ve yedek askerî memurları Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede teklif sahiplerinin gerekçesinde izan edilen hususlar komisyonumuzca da ye
rinde görülerek teklif aynen kabul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı , (Sözcü 3.) 

Küçük Sami Esin Numan Gür soy tr ak Suphi Kaplan Mustafa 
(Sözcü 1.) ('Sözcü 2.) 

Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türkeş Alparslan Yıldız Ahmet 

( S . Sayısı : 94 ) 



ÖZG-ÜNEŞ MEHMET VE ÖZDAĞ MÜZAF 
F E R İ N ' T E K L İ F İ 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memur
lar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun 39*23' sayılı Ka
nunla tadil edilen 30193, 4107, 4175, 4497, 4690, 
5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla fıkralar ek
lenen 3 -ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirdllmıigtir. 

Madde 3. — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden 
yüksek okul ve fakültelerden mezun oldukları an
laşılanlarla bu derecede olduğu Millî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik'edilen yurt dışındaki yüksek 
okul ve fakültelerden mezun olduklarından 8 nci 
maddede yazılı şartları haiz olanlar, yedek subay 
yetiştirilmek süzere kayıt ve kabul merkezlerine 
yollanırlar. 

Kayıt ve kabul merkezlerine gelenler Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı göz önünde tutularak test ve 
mülakatlarla tesbit edilen kabiliyetlerine, meslek 
ve ihtisaslarına göre sınıflandırılarak Yedek Su
bay Qkul ve talimgahlarına gönderilirler. 

Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet süre
leri 2 yıl olup, bunun 6 ayı yedek subayı adayı 
olarak Yedek Subay Okul veya talimgahlarında, 
18 ayı da subay olarak sınıfları birlik veya mü
esseselerinde eğitim ve hizmette geçer. Okul ve
ya talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil süresi, ge
rektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca lüzumu 
kadar uzatılabilir. Bu uzatmadan dolayı 2 sene
lik hizmet süresi değişmez. 

8 nci maddede yazılı şartları haiz fakülte ve 
yüksek okul mezunları yaş hadlerini doldurmuş x 

olsalar bile yukardaki fıkrada belirtilen askerlik 
hizmetlerini yapmadıkça çağdan çıkarılmaz. 

Okul veya tâlimgâlhlardaki yetiştirilme sıra
sında Askerî Ceza Kanununun 154 ncü madde
sine göre hükmen çıkarılanlar ve diğer gayriah-
lâki vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle Yedek 
Subaylığa yaramıyacaklarm okul veya talimgah
lar eğitim ve disiplin kurullarında tesbit edi
lenler dönem sonu beklemeksizin er olarak; okul 
veya tâlimgâlhlardaki öğrenim ve eğitim dönemi 
sonunda başarı gösteremiyenler çavuş olarak geri 
kalan muvazzaflık hizmetlerini tamamlamak üze

re sınıfları kıta ve müesseselerine yollanırlar. Bu 
gibiler Askerlik Kanunundaki .kısa hizmet şart
larını taşısalar dahi (Sakatlar hariç) muvazzaf
lık hizmetleri tamamlattırılır. Bunların Yedek 
Suibay Okul veya .taliınigâhkrında gecen ımıüclıdoı-
leri askerlik hizmetlerinden sayılır. 

Yedek 'Subay Okul veya talimgâhlarındaki öğ
renim ve eğitim dönemi sonunda yapılan imtihan
larda başarı gösterenler asteğmen nasbolıınurlar 
ve sınıfları kıta ve müesseselerine atanırlar. Bu
ralarda asteğmen olarak 6 ay hizmetten sonra 
ehliyetleri sicilleriyle sabit olanlar, teğmenliğe 
yükseltilir, ve hizmetleri sonunda teğmen olarak 
teıhis edilirler. Asteğmen olarak 6 aylık hizmet
leri sonunda teğmenliğe liyakatleri görülmiyen
ler, o ay daha asteğmen olarak hizmet görürler, 
Bu süre sonunda liyakatleri sicilleriyle tesbit 
edilenler teğmenliğe yükseltilirler. Bu süre so
nunda da liyakati görülmiyenler terhislerine ka
dar asteğmen olarak kalırlar ve asteğmen olarak 
terhis edilirler. 

Ordunun çeşitli hizmetlerinde, sivil hayatta
ki meslekî ihtisasları dâhilinde çalıştırılmaların
da zaruret görülenler ile teknik eleman ve ter
cüman olarak vazifelendirilecek olanların yukarı
daki fıkrada yazılı kıta ve sınıfı görevi kaydına 
tâbi olmaksızın tâyin edildikleri yerlerden ala
cakları sicilleri üzerine terfileri yapılır. 

Yedek subay nasbedilenlerin hizmet süreleri 
olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu karariyle 
lüzumu kadar uzatılabilir. iBu uzatılan süreler, 
yaş haddinin sonunda iki kat düşülür. 

Yedek Subaylık hizmetleri sonunda muvaz-^ 
zaf subay olmak talebinde bulunanlar hakkında 
müteselsil sicil âmirleri tarafından yapılacak 
teklifler Millî Savunma Bakanlığınca incelenir, 
uygun görülenlerin muvzzaf subaylığa nasıpları 
yapılabilir. 

0 

Yedek Subay hizmetleri sonunda, istekleriy
le orduda hizmete devam etmek istiyenlerin 
hizmet süreleri müteselsil sicil âmirlerinin tek
lifleri ' üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 
uygun görüldüğü takdirde, ihtiyaca göre 1 se. 

, .( S. Sayısı : 94 ) 
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neden az olmamak üzere yeteri kadar uzatıla
bilir. Bunların mütaakıp rütbelere terfileri mu
vazzaf subaylar gibi yapılır. 

Yedek asteğmen ve teğmen olarak kıta ve 
müesseselerdeki hizmetleri sırasında hastala
nanlar, muvazzaf subay emsalleri gibi tedavi 
ve sıhhi izin süresine tâbi tutulurlar. Sıhhi 
izin süresini tamamlıyanlar terhis edilirler. 
Ancak sıhhi izin süresini tamamlamadan (Faal 
kıta görevi yapabilir) raporu alanların hiz
met süreleri 6 ayı doldurmadıkça terhisleri ya
pılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötü
rü orduda istihdama elverişli olmadıklarına 
ait (Sürekli çürük) raporu alanlar hakların
da hastalık ve arızalarının durum ve derece
lerine ve görev alıp alamıyaeaklarmn nazaran 
terhis, emeklilik veya maluliyet işlemleri özel 
kanunlarına göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun meriyete 
girdiği tarihte, Yedek Subay okullar nda tale
be olanlar eski kanun hükümlerine tabidirler. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılan hü
kümler gereğince yedek subay olma hakkını ve
ren üniversite ve yüksek okullardan gayri okul

lardan mezun olup, 1076 sayılı Kanunun 8 ııci 
maddesindeki şartları haiz olanlar eğitim sefer
berliğinde kullanılmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığı emrine verilirler; ve fiilen öğretmenli
ğe başladıkları tarihten itibaren asteğmen nasb-
olunurlar. Bunlar iki senelik muvazzaflık hiz
metlerinin sonuna kadar Millî Eğitim Bakanla 
ğmea gösterilecek yerlerde öğretmenlik yapma
ya mecburdurlar. Bunların öğretmenlikte ge
çen müddetleri askerlik hizmetlerinden sayılır. 
Muvazzaflık hizmetleri müddetince mr.aş ve öz
lük haklarını Millî Eğijtim Bakanlığından alır
lar. Muvazzaflık hizmetleri esnasında yedek 
subayların tâbi oldukları bilcümle mevzuata ta
bidirler. 

Bunların, okulların tatil devrelerinde ge
rekli askerî eğitimlerinin ne şekilde yaptırılaca
ğı Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıkların-? 
ca müştereken tesbit olunur. Ancak bunlardan 
askerî eğitim görmemiş olanlar üniforma giye
mezler. 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. • 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

»*•«< 
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S. S A Y I S I 97 
Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Sosyal işler Komisyonu 

raporu (S/34) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 72-62/2095 

Millî Birliik Komiteci 'Başkanlığına 

N'öterliğe intıisaibeden bir kimsenin, Türkiye ('um hu niyeti Eımekll Sandığı Kanunumun 105 nei 
maddesindeki yaş'düzeltilmesine dair olan bükme tâibi bulunup bulunıma-dığı halkımı undan, 3456 sayılı 
Noter Kanununun 5928 sayılı Kamunla muaddel 18 nei madddsıinin tefsiri halkkında, Adalet Bakan
lığından abman 1 . 9 . 1960 tarihli ve 13179 sayılı yazının sureti 'ilişik olarak sunulmuştur. 

(vcrcğini'iı yapıiım'aisıın arz ederimi. 
ıBaşhakan Naımına 

Müsıttoşar 
, Kur. Alb. 

Alparslan Türkes 

Adalet Bakanlığının 1 . 9 . 1960 t amildi ve Hu. İş. U. Md. lüğü 13179 sayılı yazısı suretidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

3456 sayılı Kanunun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nei maddesinde. : «Noter ve noter yardıımcı-
ları 65 yaşını ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutulurlar. Ay ve gün hesabında Türkiye Cumhuriyeti 
Km eki i Sandığı Kanununun hükümleri uygulanır.» denilmektedir. 

18 nei maddenin tadilinden evvelki metninde «Noterler yaş tahdidi noktasından Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanunu hükümlerine tabidirler.» denilmekte idi : 1683 .sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 3 neü maddesinde 65 yaş haddi konulduktaın sonra, 65 nei maddecinde de ('Tekaüt hakkı baş
ladığı tarihten itibaren bilûmum mülki ve askerî memur ve zabitlerin ve maaş bağlandıktan sonra ye
timlerin yaptıkları yaş tashihleri tekaüt ve yetim muamoleleılne müesisir olmaz.) diye yazılı bulun
makta ve, noterlerin yaş tahdidi muameleleri bu hükümler dairesinde yürütülmekte idi. 1683 sayılı Ka
nun 1949 da 5434 sayılı Tü ikiye Cumhuriyeti Kını ekli Sandığı Kanunu ile ilga edildikten sonra No
terlik Kanunumun 18 nei maddesinin de değişltiriiımesl zarureti hâsıl olmuş ve 1952 tarihimde 5928 
sayılı Kanunla tadil edilerek yukarda mâruz şekli almıştır. Tadil lâyihasının esbabı mueibosimdc ay
nen : (Bu madde ile noterler yaş tahdidi noktasından Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu Miiküıınlerine 
tâbi tutulmuşlardır. Mezkûr kanun lâğvedilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti EımeMıi Sandığı Kanunu 
kaimi olduğundan bizzarure maddede değişiklik yapılmış ve, nater ve nater yardımcılarının 65 yaşını 
ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutulacağı ve ay ve gün hesabında Türkiye Cumhuriyeti Emdkli San
dığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı beİ!İıtilıni«tlr.) denilmektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti EııneMİ Sandığı Kanununun 105 nci ır̂ acldieisiindjc, iştirakçi vo tıevdiato darın 

18 yaşındiaki doğum tarihlerinin es-as olarak alınacağı, bu yaştan sonra yapılan yaş düzolltımeilerinin 
nazarı itibara almmıyacağı ve son fıkrasını da isle, doğum tariflilerinde ay güs-tcnllmenTİşsıe o yılın Tem-
»nıız ayının bininci güınii, ay yazılı, gün güsteıllmenıişse o ayın bininci günü doğuım günıü olarak sayı
lacağı Ibeyan ödıilnıtekfediir. 

Her ne kadar Noter Kanununu;)! 18 nci maddvsıimıı tadiklen sonra aldığı yoni şekilden, noterle
rin 65 yaşını doldurduklarında yaş tahdidine tâbi olacaikları ve Bmıekli Sandığı Kanununa yapılan 
alttın yaş tahdidime değil, ay ve gün hesabına muzaf olduğu ve binaenaleyh noterliğe initlsalbcden bir 
kıiiuısienım nüfus kaıydında vâki düze kime! erin yaş tahdidi inle navara alınnnası icalbedeeeği gibi bir mâna 
istihracı düşüniilöhilıirisıe de; bu düşünce, yukarda 'arz edildiği üzere vazııkanunun istihdaf ettiği mak
sada muvafık olmadığı gibi Enıeklii Sandığı Kanunumun 105 nci miaddesimln bir küllolarak taltbikı 
iktiza çitti ği ve maddenin parealaınarak muhtelit' fıkralarının muhtelif maksatlara göre tefsir ve tatbi
kinin caiz olaımuyaeıağı baklanından da mesnetten maıhruım bulunmaktadır. Kaldı ki, ay ve günü hesap
larken, yılın dahi bu besaibın zımnıında mündı'micolarak mütalâası gerektiği, kanunun hem metnine 
ve hem de nıaiksat ve sebebi sevkına uygun düşeceği tabiîdir. 

Diğer taraftan notteıler .Memur Statüsüne dâkii olimaıinakla beraber yaş haddine tâıbi bulunmaları 
kanunen kalbul edilmiş alınasıma göre momur gibi «inine hizıimeıti g'ÖKMi bu meslek mümteislpterinin yaş 
haddıiniin tâyininde Mrnekli Sandığı Kanun unun koıydıığu usul ve esastan ayrılımaya işin mahiyeti 
icabı bir sebep ve zaruret görüimıenıeikıtedir. 

Bununla beraber tatbikatta vâki tereddütlerin gideriinmesi ve noterlerin yaş taihdidi husuisunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Samdığı Kıanunuııun umııımli lıüküımlenine uygun yeknesak bir muamele 
tesisi maibsadiyle Noterlik Kanunumun mıüplıoıniyet arz eden 18 nci maddesinin tefsiıl clbeltine gidil-
ıinesinin muvafık olacağı düşünülmektedir. 

deneğinin takdir ve İfasına müsaadeleri saygı 'ile ara olunur. 
Adalet 'Bakanı 
Âmil Artus 

( S. Sayısı : di) 
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Millî Birlik Komitesi \ S . 10 . 1960 
Sosyal İşler Komisyonu 

No: 3/34 
Karar No: 27 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci madde
nin tefsiri hakkında. Başbakanlık tezkeresi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yürürlükte bulunan 3466 sayılı Kanunun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi' hükmü 
açıkça (noteı* ve noteı* yardımcıları 65 yaşını ikmal (»dince yaş tahdidine, tâbi tutulurlar. Ay ve 
gün hesabında T. O. Emekli Sandığı Kanununun hükümleri uygulanıl*.) demek suretiyle Memur 
Statüsüne dâhil olmıyan A*"e bu itibarla iştirakçi veya tevdiatçı hesabiyle 5434 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi bulunmıyan noter ve noter yardımcılarının emekliye ayrılacakları yaş haddini müs
takili en tanzim etmiş, ancak 65 yaşı ikmali (bakımından ay ve gım hesabında T. C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine, atıfta bulunmuştur'. 

Yorum ancak kanunların tatbikinde tereddüde düşüldüğü ahvalde mevzuubahsolabilecek bir 
husus bulunduğu cihetle 18 nci mıaddenin sarahati karşısında, yalnız 5434 sayılı Kanun, hükümleri
ne tâbi kimselerin 18 yaşından sonra yaptıracakları yaş tashihlerinin muteber olmıyacağma dair 
hükmünün yorum yolu ile noter A-"e noter yardımcılarına teşmili uygun görülmemiştir. 

Bununla beraber yaş tashihlerinin bütün gayretlere rağmen suiistimale -müsait bulunması ve ay
nen memurlar gibi âmme hizmeti ifa eden noter ve noter yardımcılarının şahsi statülerinde istikrar 
sağlanma sın in zaıaıri olması -bakımından noter ve noter yardımcılarının da yaptıracakları yaş tashih
lerinin muteber addedilmemesininımuvafık olacağı düşünülmüştür. Ancak bu hususun bir kanun ko
nusu olduğu ve esasen Adalet Bakanlığınca yeni Noterlik Kanunu tasarısının hazırlandığı öğrenil
diğinden bu hazırlama sırasında keyfiyetin nazara alınması komisyonumuzca temenniye şayan görül
müştür. 

Komitenin tasvibine, arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal işler • Komisyonu Sözcü (1) 
Başkanı Esin Numan Gür soy tr ak Suphi Kaplan Mustafa 

t Sözcü (2) 
Küçük Sami Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer 

Özgüne§ Mehmet Solmazer İrfan Türkeş Alparslan Y%l&\z Ahmet 

( S. Sayısı : 97 ) 
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