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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bayramiç kazasının Merkez Pınarbaşı köyüm
den 13 hane numarasında kayıtlı Ahmedoğlu, 
Rasime'den doğma 6.6.1934 doğumlu Kâzım 
Emekoğlu'nun, 

Serik kazasının Haskrarlöron köyüntfe oturan 
aynı kazanın Karakoyunlu aşireti hane 92, cilt 
3 ve sayfa 14Û nüfusunda kayıtlı Hasanoğlu 
Ayşe/dejK doğma 1341 doğural» Ahmet Bulut, 
namı diğeri Kaz Ahmefrlny \ 

Bursa'mn Yenişehir kazasının Selimiye kö
yünden ve aynı köy nüfusunun hane 5, cilt 18 
ve sayfa 4 te kayıtlı, Mehmedoğlu, JPatma'dan 
doğma, 2.5.1932 doğumlu Osman Aslan'ın, 

Akşehir'in Karaşi köyünden olu© Tttztukçu 
nüfusunun hane 43, cilt 2 ve sayfa 74 te kayıtlı 

1. — 262 sayılı Kanunun 3 nen madĞ&smm 
bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklen* 
meşine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/98) (8. Sayısı : 38) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 262 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair elimizde, Temsilciler Meclisince ön
celikle kabul edilen bir kanun var. Bu kanun, 

(1) 38 8. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 33 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

Haliloğlu, Emine'den doğma, 1328 doğumlu 
Yakup Gökçen'in, 

Gerede kazasının Karacadağ Demirciler kö
yünden olup aynı yer nüfusunun 7 hanesinde 
kayıtlı Ali Osmanoğru, Tevfika'dan doğma, 4 
Haziran 1929 doğumlu Recep Güler'in, 

Demirci kazasının Gürcüköyü 8 numaralı ha
nesinde; kayıtlı Mehmedoğlu, Fatma'dan doğma, 
15.3.1932 doğ-umlu Han Doğruyol'un ölüm ce
zalarına çarptırılması hakkındaki Sosyal îşler 
Komisyonu raporları okundu ve kabul olundu. 

Birleşim son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Madanoğlu Cemal Gürsoytrak Suphi 
Divan Kâtibi 

Aksoyoğlu Refet 

gündemin ilk maddesi olarak huzurunuza geti
rilmiş bulunuyor. 

Kanunun sözcüsü Albay Tunçkanat'tır. Sözü 
kendilerine bırakıyorum. 

SÖZCÜ TUNÇKANAT HAYDAR — Muhte
rem arkadaşlar, 262 sayılı Kanunla, albayla
rın maaşının 1 750 liraya çıkarılması derpiş edil
miştir. Fakat, bu, sicil esasına bağlanmıştır. 
Bu sebeple, geri hizmette bulunan ve 3 senesini 
tamamlamış olan albaylar bundan istifade ettik
leri halde, kıta hizmeti yapmak mecburiyetin
de bulunan muharip subayların bundan isti
fade etmemeleri ihtimali belirmişti. Millî Sa
vunma Bakanlığının ilgilileri ile yapılan gö
rüşme sonunda, bunun tatbikatının çok; güç ola
cağı, birtakım aksaklıklar bulunacağı; o ka 
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B Î E Î N C t O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Yurdakater Muzaffer 
KATİPLER : Aksoyoğlu Befet, özgür Selihattin 

mı». ' m 

BAŞKAN — Çoğunluk var, oturumu açıyorum efendim. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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nunla, ancak bir üst derece sağlanabileceği I 
anlaşılmıştır. 

Bu bakımdan, sicil kayıtlarına bakılmaksı
zın, bir üst derece maaşa lâyık olup olmadık
ları tesbit edilmek suretiyle terfihlerinin sağ
lanması düşünülmüştür. 

Bir kısım albayların sicilleri henüz istenme
miştir. Bu sicillerin istenmesi, doldurulması ica-
bettiğinden, bâzı kumandanların bu hususta 
tereddüde düştükleri görülmüştür. Bu general 
de olabilir, sicilini vermeleri şarttır. Liyakat an
cak sicille tesbit edilebilir. Halbuki, terfi ko
nusunda Sicil Talimatnamesinde bir esas yok. 
Bunun: için, bizim elimizde bulunan kanun lâ
yihası, bir tashihle. Temsilciler Meclisine sevk 
edilip, ayrıca ilgili komisyonlardan, Earma Ko
misyondan, Maliye Komisyonundan geçtikten 
sonra huzurunuza gelmiş oluyor. 

Şimdi, burada söz konusu esas şudur arka
daşlar; 3 senesini dolduran albaylardan bir üst 
dereceye liyakatli olanlar terfi ettirilecektir. Ya
ni, 150 lira asli maaşı tıpkı kıdemlilik esasında 
olduğu gibi, kıdemlilik esasına göre terfi ede
cekler ve bu hususta kendilerinden yeni baştan 
bir sicil doldurmasına lüzum hâsıl olmıyacak-
tır. Yani bu iş kolaylıkla yürütülecektir. 

Bütün subaylar hakkında, 3 seneyi doldur
muş subaylar, hakkında, liyakat kaydı esas ol
mak üzere, bir liyakatname doldurmak sure
tiyle bu subayların 150 lira maaşa terfi etme
lerine imkân hâsıl olacaktır. 

Karma Komisyonun kabul ettiği geçici mad
deye göre, bu işlemler 3 ay içinde sonuçlandı
rılacaktır. Bunu da dikkatinize arz ederim. 

Bu. hüküm, bu işi bir an evvel tecil etmek 
için Karma Komisyon tarafından konulmuştur. 

BAŞKAN —• Arkalaşlar, şimdi önce kanu
nun tümünü, okuyalım. 

SÖZCÜ TUNÇKANAT HAYDAR — Ar
kadaşlar, son metin olarak, Maliye Komisyo
nunun değiştirişini okuyorum. 

(Temsilciler Meclisince kabul edilen kanu
nun tümü okundu.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanunun tümü hak
kında söz istiyen var mı Not edelim.. Buyurun 
Karavelioğlu; 

KARAVELİOĞLU KÂMİL ^ - Bu madde
ye göre; 3 seneyi dolduran albaylar !150 lira 
maaş alabilecekler mil | 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Liyakatli olan

lar alabilecektir. Esas budur. Sicil esas değildir. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — 3 seneyi dol

durmuş olan albaylar 150 lirayı alıyor. Beş se
nelik albaylar var. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Liyakat şartı 
üe. 

BAŞKAN — Albay Kuytak. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, Üsteğmen

likte, binbaşılıkta liyakat meselesi bir dilekçe 
verilerek, sonra tekemmül etmiş oluyor. 

Şimdi, burada da, bir dilekçe ile muvafık mı 
denecek, yoksa böylece dilekçe verilmekle, bir 
cetvele eklemekle mi bu iş olacak? 

SÖZCÜ TUNÇKANAT HAYDAR — Efen
dim, müsaadenizle, bu hususu aydınlatmak için 
geçici maddeyi okuyorum. 

Geçici Madde 1. —• 1 Mart 1961 tarihine ka
dar kanunî asgarî bekleme süresini tamamla
mış bulunan albay ve eşidi askerî memurlardan, 
bulundukları görevlerde kıta hizmeti şartı aran
maksızın, bir üst derece maaşa liyakatleri ona
nanlara 1 Mart 1961 tarihinden muteber olmak 
üzere bir üst derece maaş1, verilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işlemler en geç 
3 ay içinde sonuçlandırılır. 

MİLLÎ SAVUNMA TEMSİLCİSİ ALBAY 
RİFAT — Üç seneyi doldurmuş olanların liya
katli olanları- terfi edecektir. Bu da zannediiyoruım 
Ibir tamimde temin edilecek, 3 senesini dolduran»-
lar ve terfihe 'lâyiık olasılar bil dirilsin, denecek
tir. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu yaptığımız, bir forma
liteden ibarettir. Kanuın albayların 150 liraya 
terfi etmelerim hedef tutmuştur. Kendi "gö
rüşleri dairesinde halledilecektir. 

KUYTAK FİKRET — Geçenlerde «bu ka
nunu çıkardıktan sonra, birtakım aksaklık
lar görüldü, hemen değişiklik teklifi ile ge
lindi. Acaba bundan sonra da böyle bir şey 
olacak mı, bir mahzur var mı? Getirilen 
katî mi? 

MİLLÎ SAVUNMA TEMSİLCİSİ ALBAY 
RİFAT — Geçici madde ile 1 Mart 1961 e ka
dar üç senesini tamamlamış albayları hükme 
bağlamış bulunuyoruz. Bundan evvel çıkan, 
İnkılâptan sonra çıkan kanunda buna ait bir 
hüküm yoktu. Binaenaleyh albaylar üç sene
sini tamamladıktan sonra generallik sicili al
maları icabediyordu. Bu da kolay ikolaiy veril-
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mecliği için böyle bir hüküm getirilmesi lü- 1 
zumu hâsıl oldu. İşte bü lüzum üzerine bu 
kamın huzurunuza getirilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Eskiden kıdemli binbaşı ola
cağı vakit bir dibekçe verilirdi. Kumandan 
kendisini Jâyik görüyorsa kendisine bir belge 
doldurur ve verirdi. Bugün böyle bir dilekçe 
yine verilecek mi? 

MÎLLÎ SAVUNMA TEMSİLCİSİ ALBAY 
RİFAT — Evvelce 3661 saydı Kanuna atıf ya-
pılıyorlu. Bu kanun, normal bekleme süre-
resinin 2 katını tamamlamış olan generalle
rin sicili ile ilgilidir. 

Şimdi, burada bu husus böıyle değil efen
dim. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
acaba, mevcut albayların ne kadarı 3 senelik 
ve ne kadarı 3 seneden az durumdadırlar, nis-
bet olarak? 

TEMSÎLCÎ ALBAY RÎPAT — Efendim, 
şu anda bu ilgili rakamlar elimde mevcut de
ğil. Arzu edilirse, Kanunlar Müdürlüğümüzde 
varüır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda yeter
lik tekrifi vardır. Bu yeterlik teklifini oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kalflul edilmiştir efendim. 

Şimdi kanunun tümü hakkında müzakereler 
tamamlanmış bulunuyor. Maddelere geçilmesi
ni oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmişti!?. 

262 sayılı Kanunun 2 ncs maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 262 sayılı Kanunun 2 nci 
maddecine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. • 

EK FIKRA — Ancak* bu gibilere üst dere
ce maaşı verilebilmesi, kıta hizmeti şartı aran
maksızın, üstleri tarafından bulundukları gö
revlerde üst derere maaşına liyakatlerinin onan
masına bağlıdır, ü s t derece maaşı onanma ta
rihini takibeden ay başından itibaren verilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Burada şüphe

li bir durum var. Arkadaşları bu, tereddüde 
düşürebilir. Gerek üsteğmenlikte gerek yüz
başı ve binbaşılıkta bir kıdemlilik sicili için | 
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j verilen dilekjçe, öyle zannediyorum ki, bu-
1 rada da usul kabful edilecek ve ona göre 

muamele 'gömecektir. Bu ihtimali kaldırmak 
için şöyle bir kelimenin ilâvesini teklif ediyo
rum. (... albay ve eşidi askerî memurlardan, 
bulundukları görevlerde kıta hizmeti aranmak
sızın «Otomatikman» üstleri tarafından...) Oto-
.matikman demek suretiyle dilekçe vermelerine 
lüzum kalmaz zannediyorum. 

Dilekçe zaten lüzumlu bir şey ' değildir. 
Tatbikatta bu yüzden arkadaşlarımız haksız ye
re*, aylarca maaş alamamaktadırlar. (Talimat
nameye konsun, öylece düzelsin, sesleri.) 

! BAŞKAN — Bu temenni hakikaten yerinde
dir. Millî Savunma Bakanlığı arkadaşımızın 
bu teklifi üzerinde, bu temennisi üzerinde dur-

I sun. 
| GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Eğer böyle bir 

teminat verilirse, ben de teklifimi geri alırım. 

I BAŞKAN — Şimdi, bu madde ve fıkra üze
rinde başka söz istiyen arkadaşımız var mı?.. 
yok. 

1 nci maddeyi ve ek fıkrayı oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir efendim. 

| Madde 2. -^262 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici bir madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — 1 Mart 1961 tarihine kadar 
kanuni asgari bekleme süresini tamamlamış 
bulunan albay ve ve eşidi askerî memurlardan, 
bulundukları görevlerde kıta hizmeti şartı aran
maksızın, bir üst derece maaşa liyakatleri ona
nanlara 1 Mart 1961 tarihinden muteber olmak 
üzere bir üst derece maaşı verilir. . 

Bu madde gereğince yapılacak işlemler en 
geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen?.. 

Buyurunuz Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, kanuni 

bekleme süresi 262 sayılı Kanunda belirtilmiştir. 
değil mi? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — O zaman mah

zur yok efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 2 nci maddeyi ve ge

çici • maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

O : 1 
BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun müzakeresi tamamlaanmıştır. Albay
larımız iein hayırlı olsun. 

Kapanma saati : 15,40 
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