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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

90 ncı Birleşim 

21 . 4 . 1967 Cuma 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti. 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama. 

4. — Başkanlık Divanının 
rula sunuşları. 

Sayfa 
326:327 

327 

328 

Genel Ku-
328,343 

1. — Dışişleri Bakanı ihsan Sabri 
Çağlayanigil'in, Yunanistan'da cereyan 
etmekte olan olayların yakından izlendi
ğine ve gerekli tedbirlerin alınmış olduğu
na dair demeci. 328 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, bâzı bölgelerdeki vatandaşları
mızın-iç iskâna tabi tutulması için bâzı 
kanun ve kararnameler 'bulunmasına rağ
men tatbikatta bâzı güçlükler doğduğuna, 
'bu güçlükleri (kaldıracak kanunların bir 
an önce çıkarılması gerektiğine dair de
meci. 328:329 

3. — Siirt Milletvekili Hüsnü Oran'm, 
Güney Doğu Anadolu bölgesinin asayiş, 
kaçakçılık gibi problemlerinin çözümüne 

Sayfa 
ve ıbu bölgenin kalkındırılması için ted
birler alınmasınla dair demeci. 329 :330 

4. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli 'nde askerî 
hava ve kara atış alanı kurulması için 
yapılacak kamulaştırılmaların tikim saha
ları bakımından önlenmesine dair demeci 
ve Millî Savununa Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun cevabı. 330:331 

5. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
1050 sayılı Muhaselbei Umumiye Kanun
unun 50 nci maddesi ile 83 noü maddesi
nin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkm-
dalki kanun tasarısının, Genel Muhasebe 
kanunu tasarısını görüşmekle olan Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi. 331 

6. — Haklarında öncelikle görüşülme 
kararı verilen işler dışında gelecek Bir
leşimin ilk saatinde ele alınacak 'konu
lara dair Başkanlığın .açıklaması. 331:332 

7. — Genel Kurul kordiplomatik loca
sını teşrif eden Romanya Meclis Başkanı 
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Sayfa 
Stefan Voitec Reisliğindeki Parlâmento 
kuruluna Başkanlıkça hoş geldiniz denil-
mı/esi. 343 
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5. — Görüşülen işler. 332,313 

1. — 558'4 sayılı Posta Kanununun 1, 
3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «î§ ka
ğıtları» kelimelerinin -çıkartılması hakkında 
kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
rapora. (1/127) (S. Sayısı : 63) 332 

Sayfa 
2. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 

Kanunun 4 ncü mıaddesinin (D) fıkrasına 
'bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve içişleri ve Çalışına Komisyonları 
raporları (1/62) (S. Sayısı : 62) , 332:343, 

343 :345 
3. -— Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso

nel 'kanunu tasarısı ve Millî Savunum, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu. (1/234) S. Sayısı :-156) 345:365 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Adan'a Milletvekili Kasını Gülek, 91 yaşın
da vefat eden dost ve müttefik Almanya'nın 
Devlet .adamı Konrad Adenaur'in hayatını, ki
şiliğini belirten ve kendisine Tanrıdan rah
met dileyen demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışm'a giden İçişlc-ri Ba
kanı Faruk SÜkan 'a Devlet Bakanı Seyfi üz-
türk'ün vekillik 'etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı ile Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî 
Üyesi Sıtkı Ulay'ın, 7 Mart 1962 tarih ve 
38 sayılı Kanunun yürürlükten kaklırıl;ına;;ı 
için kanun teklifi ile Aydın Milletvekili Reşat) 
Özarda'nm, 38 -sayılı Anayasa nizamını, Millî 
Güvenlik ve .huzuru hozan 'bâzı fiiller hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifi üzerinde görüşünü tesbit ede
bilmesi için Hükümete, 10 Nisan 1967 tari
hinden itibaren 45 gün mehil verilmiş oldu
ğuna ve 

Aydın Milletvekili Reişat Özarda'nm, Çift
çiyi Topraklandırma (hakkımdaki 4753 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin değiştirilımcsine ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin görüşülmesinin, Hüküme
tin yetkili temsilcisinin 'bulunmasını sağlamak 
üzere Komisyonun 20 Nisan 1967 günkü top
lantısına ertelendiğine dair Anayasa Komis
yona Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu, 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ka
bul olundu. 

Komisyonlarda bulunan açık üyelikler 
için seçim yapıldı. Oyların ayırımı sonunda 
açık üyeliklere parti gruplarınca gösterilen 
adayların seçilmiş oldukları ve Enerji ve Ta
biî Kaymaklar ve Turizm ve Tanıtma komis
yonlarıma seçilecek bağımsız üyelikler için ço
ğunluk sağlanamadığından seçimin tekrarlana
cağı bildirildi. 

Birlikte ^görüşülmeleri kabul 'olunan Gire
sun Milletvekili Ali Cüceoğlıı ve. 

Çankırı Mil'letvclkili Mehmet Ali Arsam'ııı, 
«halen Avrupa'nın muhtelif 'memleketlerinde 
çalışan ve ekonomik kriz dolayısiyle işlerin
den çıkarılan işçilerimizin durıımlariyle gere
ği gibi ilgilcnmiyen Hükümet hakkında gen
soru açılmasına» dair önergelerinin gündem'e' 
•alınması hususu, yapılan müzakerelerden' sonra 
reddolumdu. 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» kelime
lerinin çıkarılmasına, 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılmasına, 

T. C. Emcikli Sandığı Kanununun 32 nci 
ımaddesine 6842 sayılı Kamınla 'eklenen (g) 
fıkrasının değiştirilmesine ve, 
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6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilk 'öğretmen 
'okullarının 'birlestirilınıesi hakkındaki Kanunun 
2 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarılarının görüşülmeleri, ilgili bakanlar ve 
'koalisyonlar Genel Kurulda hazır bulunmadılk-
larından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
tasarısının tümü üzerinde bir süre (görüşüldü. 

21 . 4 . 1967 Cuma günü saa$ 15,00 te top

lanılmak üzere birleşime saat 19,0'5 te son ve
rildi. 

Başkan ^ 
Başkanv ekili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Sivas ._ 

Kâzım Kangal 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 

tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka

saba ve köylerin .adedinin ne kadar olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/547) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan 

Sungun ve 14 arkadaşının, 7244 sayılı Kanu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi. (2/488) (Maliye ve Plân komis

yonlarına) 

Rapor 
2. — Tanlmj Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 

veteriner hekimlere, hekimlere ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriye't 
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türkcr'in 
teklifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 
2/434) (Gündeme) (S. Sayısı : 241) 

— 327 — 



M. Meclisi B : 90 01 . 4 . 1967 O : 1 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvelrili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kasım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 90 ncı Birle cimimi acıyanım. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama 
yapılacaktır. Sayım üyelerin 'beyaz düğmelere 
ıb asmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ço

ğunluğumuz 'varıdır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayan-
gil'in Yunanistan'da cereyan etmekte olan olay
ların yakından izlendiğine ve gerekli tedbirle
rin alınmış olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Dışjişleri Balkanı Bayın Çağla-
yangil 'gündemi dışı bir konuşma istiyorsunuz. 

Buyurun leifemdiım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGML ('Cumhuriyet Benatoısu Bursa 
Üyesi) — muhterem arkadaşlarımı; 

ISabahm ©rtken saatılerinden 'beni Yunanis
tan'da cereyan etmekte olan hâdiselerin haki-
iki (mahiyeti ve sebepleri henüz vuzuha kavuşa-
imamışltır. Llüküm'et, 'cereyan ©den hâdiseleri 
çok dikkatle izlemekte ve Atina Büyükelçili-
ğiylc daimi tornası muhafaza 'etmektedir. Yük

s e k Meclise tarz .etmek istediğim husus hal 
icaplarımın ıgereıktirdiği bütün tedbirlerin '.alın
mış ^olduğudur. Vaziyetin inkişafına göre 'oklo 
'edilecek bilgilerin Yüksek Meclisin ıttılaına 
arz (edileceği ide tabiîdir. Durumu saygılarım
la arz 'ediyorum. (Alkışlar) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuncr'-
in, bâzı bölgelerdeki vatandaşlarımızın iç iskâ
na tabi tutulması için kanun ve kararnameler 
bulunmasına rağmen tatbikatta bâzı güçlükler 
doğduğuna, bu güçlükleri kaldıracak kanunla
rın biran önce çıkarılması gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Ali Rıza Uzumar. 

Bayın Uzuncr, (buyurun, gündem 'dışı bir ko
nuşma istemişsiniz. 5 dakikayı geçirmemenizi 
çok rica 'ediyorum. 

ALİ RİZA UZUNER (Traıbzon) — Bayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; hor vesile ilo 
dile getlrdiğiımiz ve birçok arkadaşlarımızın 
da koımisyo;nlaırda, umumi heyet ımâıızakerele
rinde vıo haıbtâ hütçe ımüzakereıleri vesilesiyle 
üzerirıde ıdurduğu âcili ve önemli ıbir konuya 
temas lebmek için. Yüksek Huzurunuza işgal 
ediyorum.' 

Menıe'lâ; umumi hayata müessir âfetler do-
lay.Ts.iyle çıkarılmış (birçok kararnameler var
dır. Bunların birçoğu ımaalesıef 'ilgililer tarafım
dan vakıalar teabit edilmiş olmasına ve Ba
kamlar Kurulu kararı çıkmış bul umma sın a rağ
men, yıllar yılı sıra ıbold erkektedirler. Esasen 
•umumi hayata müessir âfetler karşılığında, acıV 
defa 'bir iskân problemi doğmaktadır. Oysa ki, 
bugün ımer'i olan 2510 ısayılı Kanun ihtiya
ca cevaıp vermekten uzak bulumaktadır. Bu 
ıkanun, özellikle 'hariçten gelen göçmenlere, 
ımülıtocllore ve yurt içinde göçebelere, gezici 
çingo.nıeleıvın ihtiyacına .cevap vermek üzere 
çıkarılmış, aıma 'iskân ımeselesi zaman içinde 
başka Ibir mâna kazanmış 'bulunmaktadır. Di
ğer taraftan yine iskân mevzuu olarak G831 
sayılı Onman Kanununun 134) mıadde'sine göre 
•zaruretler 'doğmaktadır. M'caelâ iotüdü yapılan 
2 000 civarıınıdaiki köyün, ki, takriben 10 000 
ailenin 'etüdü yapılmış, 'iskânı gerckm'cktedir. 
Fakat gerek kanun, 'gerekse Hükümetimizin 
bu .konudaki hazırlıkları tamamlanmadığı için 
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bil yapıkımamaıktachr. Diğer taraftan 6829 sa
yılı kaçakçılığın önlcnm'öslnıe dair Kanun ki, 
emniyet şeridi ımülâhazasiyle çıkarılmıştır, hu
lâsa dekan m'oscılosine taallûk öden problemle-
Tİ, ımer'ıi «ian kanunlarımız çözımıclkten e ok 
uzaktır. iBeniım bu mâruzâtımda ısrarla üzerin
de durduğum 7269 sayılı ve 3 yılıdır Yüksek 
Meclislerde bulunan ve bir türlü çıkarulamıyan 
ıbir kanunun biran iovvol çıkarılmasını temenni 
etmekle beraber, bilhassa içinde yaşadığım 
Doğu - Karadeniz bölgesinde, Trabzon'da me
selâ Çaykara ilçesinde 10 'kadar köyün karar
namesi çıkmıştır, 2 - 3 yıldır bunlara iskân 
•odiloeeği söylenmektedir, fakat bir türlü ıbu 
»mesele ıhalledikmcmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile ımemle-
keıtiımıizin 'bu problemini çöznnek ıba.kıımından, 
iskânı ,güçıleştir'ön bâzı .tatbikatın yapıldığını 
üzülerek (müşahede etmekteyiz. Meselâ, bir ta
pulama karşıımıza 'dikildi, dana evvel Toprak: 
ve İskân Genel Müdürlüğü yeteri miktarda iskâ
na elverişli Hazine toprağı var demişti, ama şimdi 
•müracaaıt 'Ctitıiğimizde maalesef, •çiftçiyi toprak
landırma kanununa göre, iç iskân karşılığında 
-Hazine arazisi yoktur, gibi bir cevapla karşı
laşmaktayız. Yani bu. mesele, kanunen düzen-
lenırnesi lâzıımıgelen ve şahsî görüşüme göre 
Türkiye maalesef ıgeniş ölçüde bir âfet bölgesi 
olması hasebiyle millî seviyede bir iskân plânı
nın bazırlanmasiyle halledilmesi gereken öncım-
M bir konudur. Âfet dolayiısiyle İç iskân mese
lesinin tıkandığı ve yürümediği acı bir vakıa
dır. Âfet tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir
çok köyleriımiz için, vatandaşlarımız için âcil 
tedbirler alınacağı Hükümet tarafından taah-
hüdediılinılşkcn, bunun yerine getirilmemesi va
tandaki arı her gün endişelendi rmieıktedir. Âfet
ler 'Oilımadan tedbir 'aılıma.k mühimdir. Âfet ol
duktan ısonıra elbette koşuyoruz, o zaman aldı
ğımız acı neticeleri 'milletçe yaraları sarmaya 
>çalışıyoruz. Ama ilgililer ve jeologlar: «Bu böl
ge âfete mâruzdur mutlaka bir başka yere in
tikal ettir ûlmıcsi lâzımdır» dendiği halde bir
çok köylerimiz maalesef 'kadere terk edilmiş 
ıduruımdaidiır. Konunun süratle hal'ledilm'esi ve 
Hükümet tarafından gerekli ağırlığiyle ele 
alınması 'zarureti vardır. 

Meselâ bu işi düzenlemek üzere hazırlanmış 
bir kanun üç yıldır Millet Meclisi gündeminde
dir. Tesbit ettiğime 'göre, 12 . 2 . 1965 te Ko

misyon müzakereleri bitmiş ve Yüksele Meclise 
intikal etmiştir. Ve fakat maalesef bu dâva çö
zülememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim dolduğu için 
Közlerimi burada bağlıyorum, özetle, tekrar Sa
yın'Hükümetten istirhamım şudur: Bir taraftan 
7259 sayılı Kanunun noksanları ikmal edilecek, 
halen Senatoda bulunan ve maalesef bir türlü çı-
kamıyan kanunu ikmal etmesi, diğer taraftan 
bununla ahenkli bulunması lâzımgelen ve bugün 
ihtiyaca, cevap vermekten çok uzak bulunan 2510 
sayılı İskân Kanununa ek bir kanun veya başka 
bir kanunun çıkması zarureti vardır. 

Istırap çok geniştir, vatandaşlarımız bu ko
nuda sızlanmaktadır. Sayın Hükümetin bir ka
rarnameyle taahihüdettiği hususun biran evvel ye-
r'ne getirilmesi vaızifesi İcalbı 'olması lâzımgelir ve 
beki iyen vatandaşl arımızın da daha fazla sefale
te düear kılınmamaları elbette 'ki, ıhepimizin arzu 
ettip'i bir husustur. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

3. — Siirt Milletvekili Hüsnü Oran'ın, Ga-
neif - Doğu Anadolu bölgesinin asayiş, kaçakçılık 
gibi problemlerinin çözümüne ve bu bölgenin 
kalkındırılması için tedbirler alınmasına dair de
meci 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Hüsnü Oran. 
Çok kısa olmasını rica edeceğim. 

HÜSNÜ ORAN (Siirt) — Sayın Başkan, 
muhterem 'milletvekilleri, huzurunuzda Güney -
Doğu Anadolu bölgesinin îbâzı problemlerini dile 
getirmek istiyorum. 

Hepinizin bildiği veçhile Güney - Doğu Ana
dolu bölgesi asırların ihmaline uğramış bâzı d'kti-
s?di, sosyal ve kültürel problemleri bulunan bir 
bölgedir, ve senelerden beri de bu bölgenin halli 
ienibeden bir asayiş konusu mevcudolmuştur. Böl
gedeki 'asayişsizliğin temelinde yatan .anasebep-
lori şüphesiz ki, bu bölgenin iktisaden kalkınma
mış olması ve lâyık olduğu öğretim ve eğitim
den mahrum bulunmakta 'olmasıdır. Plânlı kal
kınmamızın ve Sayın Hükümetin programında 
şaraba ten yer aldığı üzere, bu bölgenin iktisaden 
ve kültür bakımından kalkınmasına öncelik ve
rilmesi îeabettiği tesbit edilmiş buülnmaktadır. 
Filhakika, Adalet Partisi iktidarı, iki seneye ya-

•km olan iktidarı müddeti içinde plânın ve Hü
kümet programında yer alan Ibu öncelik prensi-
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bini yakinen takibotmiş ve (bu hususta bâzı ted
birlere de tevessül etmiştir. Bu bölgenin seneler
den beri musbaribolduğu asayiş konusunun halli 
için ide Sayın Hükümet tarafından son haftalar 
zarfında ciddî ve önemli idari tedbirler de alın
mıştır. Bu cümleden olarak teşekkül eden bir 
komando birliği bölgeye gönderilmiş ve gerçek
ten henüz bu komando birliği faaliyete geçmedi
ği halde, sırf yaratmış olduğu .atmosfer ve mâ
nevi hava neticesi, dağda ıgezen birçok şakilerin 
teslim olmak mecburiyetinde kaldıkları birçok 
gazetelerde neşredilmiş olmaktadır. Bu bakımdan 
ve bölgenin asayiş konusunun halli dolayısiyle 
komando birliğinin mühim vazifeler ifa edeceği 
muhakkaktır. Dağda, gezen kanun kaçaklarının 
birçoğu teslim olmak mecburiyetinde kalmış ve 
diğer bir kısmı da yakın zamanlarda teslim ol
mak mecburiyetinde kalacakları veyahut da kah
ra man gerillâ kuvvetleri tarafından saklandıkla
rı yerlerde teker teker yakalanacakları üm id edil
mektedir. -Sayın Hükümetin aldığı bu ciddî ted
birlerinden dolayı, bölge halkı bir huzur ve em
niyet havasına (girmiştir. Bendeniz bu bölgenin 
bir temsilcisi olarak, halkın •memnuniyetini yük
sek huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. An
cak şu var ki, bu idari tedbirlerin meseleyi kö
künden halletmesine imkân ve ihtimal yoktur. 
Her şeyden evvel asayiş mevzuunda esas saikleri-
ni, >ana sebeplerini teşhis edip bu hususta tedbir
lerini ittihaz etmek icalbeder. 

Hükümetimizin Güney - Doğu Anadolu böl
gesinin yolsuzluğunu nazarı dikkate almak sure
tiyle birçok ilçelerine dahi, ulaşım imkânı olmı-
yan bu bölgenin yolları programa ve İkinci Beş-
Yılhk Plâna alınmış bulunmaktadır. Bu bakım
dan ıda memnuniyetimizi ifade etmek isterim. 

Yine İkinci Beş Yıllık Plânda İSiirt'te 
400 000 tonluk bir çimento fabrikasının kurul
ması da öngörülmüştür. Ancak, bölgede mevcut 
işsizliğin ve bunun tevlidedeceği yaygın kaçakçı
lık olaylarının biran evvel telâfisi, bertaraf edil
mesi bakımından Sayın Hükümetten istirhamı
mız, plâna alınmış bulunan bu çimento fabrika
sının biraan evvel inşası cihetine gidilmesidir. 

Ayrıca Sayın Hükümetimizin bölge santrali 
olarak Botan Çayı üzerinde Bahçe iSaray namı 
ile hidro - elektrik santrali inşa etmesi iki sene
den beri Hükümetçe düşünülen bir husus olmuş
tur. Ancak üzülerek ifade edeyim ki, Plânlama 

Dairesi bölgemizin kalkınmasına medar olacak bu 
tesisin 'iktisadi olmadığından bahisle menfi mü
talâa yürütmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Oran, vaktiniz bitmiştir, 
lütfen bağlayın. 

HÜSNÜ ORAN (Devamla) — Plânlama Da
iresinden temennimiz bu bölgenin sanayileşmesi 
ve iktlsaden kalkınması bakımında<n çok mühim 
bir âmil olacak Bahçesaray -Santralinin, her ne 
kadar bugün için işletilmesi iktisadi değilmiş şek
linde bir görüş mevcutsa da, Doğu - Anadolunun 
saınayileşmesi, yeraltı servetlerinin işletilmeye 
başlanması halinde bu santralin maliyeti çok 
ucuza, olacağı tepbit edilen bu santralin yakın bir 
gelecekte istenilen randımanı, istenilen iktisadi 
verimi bahşedeceğini kabul edip o yolda müspet 
mütalâa, vermesidir. Sabrınızı daha fazla suiisti
mal etmeden, kısa müddet içinde Güney - Do
ğu Anadolu vilâyetinin birçok problemlerini 
ihtiva eden kalkınma konusunda, muayyen mev
zularda yüksek huzurlarınızda temennilerimi 
beyan ettim. Sözlerime son verir, beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

4. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
TJzun'un, Kırklareli'nde askerî hava ve hara atış 
alam kurulması için yapılacak kamulaştırmala
rın ekim sahaları "bakımından önlenmesine dair 
demeci ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Tahsin 
Uzun. 

Yalnız çok vakit kaybetmiş bulunuyoruz, kı
sa olmasını rica .edeceğim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım. 

Seçim bölgem olan Kırklareli ilinin Üsküp 
Belediyesi ile Pmarhisar ilçesinin Karacadağ 
Belediyesinin ve bu arada bâzı köylerimizin 
arazilerinin büyük kısımlarını içine alan, bir as
kerî hava ve kara atış sahası yapılması, Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından kararlaştırılmış 
olup bu arazilerin istimlâki cihetine gidilmesi 
için araziler üzerinde ölçümler yapılmış durum
dadır. 

Bu bölgelerin belediye başkanları, muhtarları 
ve ayrıca halk tarafından Millî Savunma, Tarım 
Bakanlıklarına ve vilâyete çeşitli müracaatlar ya
pılarak atış sahasının kaldırılmasını istemişler-
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dir. Aradan aylar (geçtiği halde bir -netice alına
mamıştır. Bu bakımdan bu bölgede yaşıyan ida
reciler ve halk ne yapacaklarını şaşırmış vaziyet
te beklemektedirler. Burada yaşıyan 15 bin in
san geçimini mevcut toprakları ile sağlamakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; ordumuzun hava 
ve kara atış sahasına ihtiyacı vardır. Yalnız bu 
atış sahası olarak teshit edilen yerlerde yaşıyan 
insanları da. •düşünmek, en a:z ordumuza atış sa
hası yeri düşünmek kadar lüzumludur, kanısın
dayım. 

Hükümetimizin askerî hava ve kara atış sa
hası olarak ayrılan Kırkalerili'nin bu bölgelerin
den atış sahasını halkımıza zarar vermiyeeck, 
topraksız bırakmıyacak başka bir bölgeye deriş
tirmesine imkân var mıdır? Bu hususta Hükü
metimizin Trakya bölgesindeki topraklar dizerin
de bir inceleme yaptırıp yaptırmadığını öğren
mek isterim. 

Bu araziler üzerinde yaşıyan 15 000 nüfuslu 
halkın .geçimi tamamen, hali hazırda atış sahası 
olarak tesibit edilen ve istimlâki cihetine gidi
len yerlerdir. Buraların elden gitmesi ile bu böl
gede ihavvancılık tamamen ortadan kalkacak, va
tandaşın ooğu topraksız kalacak velhasıl burada 
yasıvan. halk açıklıkla, sefaletle başbaşa kalacak
tır. Hükümetimiz burada bir atış sahası yeri ya
pılmasını kararlaştırırken bu 'bölgede yaşıyan in
sanların geçinmelerini nasıl Bağlıyacaklarına dair 
ne gibi tedbirler almıştır? Bir şeyi yıkmak kolay 
fakat yapmak zordur. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanızı ri
ca ed'vorum. 

Muhterem arkadaşlar çok ıgürültü oluyor, din
leneni i vnr. sükûneti rica edeceğim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Onun için .«yünlerden beri ne yapacaklarını şa
şırmış vazivette beki iven buradaki yaşıyan insan
ları huzura, kavuşturmak için Hükümetimiz ge
rekli tedbirleri alsınlar, bir tarafı yaparken diğer 
tarafı yıkm a sı nl ar. 

ıSaygıl arımla. 
- BAŞKAN — Millî Savunma -Bakanı buyu
run efendim. 

MÎLLÎ .SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALO'ttLU (Adana') — Sayın Hasan Tahsin 
Uzun arkadaşımız. Millî Savunma Bakanlığınca 
henüz alınmamış bir karar üzerinde konuşmuş
lardır. Vakaa Kırklareli'nin Karaoajdag bölgesin

de bir kara atış sahasının ayrılması düşünülmek
tedir. Bu bölge köylülerinin müracaatı üzerine 
yapılan tetkikle, köylülerin işlemediği ve ziraat 
arazisi olarak kullanılmıyan sahalar tercih edil
mek suretiyle, köylüleri mağdur etmiyecek bir 
atış sahası üzerinde tetkikler yapılmaktadır. Köy
lülerin müracaatı bakanlığımızca da dinlenmiş 
ve bölge halkını zarara sokmıyacak bir atış saha
sının tesibiti üzerinde durulmaktadır. Henüz alın
mamış bir karar üzerine erken arkadaşımızın ko
nuşmasını yersiz bulmaktayım. Hükümet de el
bette ki, köylüyü, halkı düşünmektedir ve onlar 
mağdur edilmiyecektir. 

Saygılar sunarım. 

5. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 1050 
sayüı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci 
maddesi ile 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
deâistirîlmesi hakkındaki kanun tasarısının, Ge-
vrl Muhasebe kanunu tasarısını görüşmekte olan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 

"1050 savdı Muhasebe! Umumiye Kanununun 
50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın, Genel Muhasebe kanun tasarısı ile ilgili bu-
lunduo-nndan. 'Genel Kurulun 26 . 12 . 1966 ta
rihli, 24 ncü Birleşiminde kurulan Geçici Ko-
misvona tevdi <edilmtk üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Maliye ıKomisvonu Başkanı 
Çankırı 

Taihir Akman 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

fi. — Haklarında öncelikle görüşülme kararı 
verilen isler dışında, gelecek Birleşimin îlk saa
tinde ele alınacak konulara dair Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir saat 
süre ile görüşülecek kanunların görüşülmesine 
Ibaşlıvoruz. Yalnız muhterem 'arkadaşlarım gele
cek birleşimde, bundan sonraki birleşimin ilk 
bir saatlik süresi içerisinde ıgörüşülecek işlere 
bugünkü .gündemimizin, «İkinci defa görüşüle-
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cek işler» kısmında 20, 7 ve 17 nci sıradaki ta
sarılar ilâve edilmiştir. 

Bugün görüşülecek (kanunların igündemdeki 

sıra numarasını okuyorum: Aynı sütunda 2, 3, 
4 ve 5 nci sıradaki kanunlar görüşülmeye baş
lanacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 5584 say ıh Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden, «tş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma Komisyonu raporu (1/127) (S. Sa
yısı: 63) (1) 

BAŞKAN — Buna dair verilen öncelik öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bürünürü gündemin 1 nci görüşmesi yapıla
cak işler bölümünün 2 nci sırasında 'bulunan, 
«5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 nci maddelerinden, «îş kâğıtları» kelimeleri
nin çıkarılması hakkında kanun tasarısı» nın, 
Ooınel. Kurulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşimin
de t n'nvib edilen grup temsilcileri önergesi muva
cehesinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesini ara 
ve teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Yerine Sözcü 

Sadi Binay 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini oyları
mıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yönler... Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü ürerinde söz ist iyen arkadaşlar var mı 
efendim?.. Yok... 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul od enler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle 'görüşülmesi hususunu oylarınıza 
ısunuvom/m. Knbııl edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 nci maddelerinden «ts kağıtları» kelimele

rinin çıkarılması hakkında Kanun 

Madde 1. — -5584 .sayılı Posta Kanununun 
1, 3, 25, 26 ve 40 nci maddelerinden, «İş kâğıt
ları» kelimeleri .çıkarılmıştır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?., 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu ikamın 1 Ocak 1966 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
ve TU aştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun ta
sarısının tümü Meclisimizce •kabul edilmiştir. 

2. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) (S. 
Sayısı: 62) (1) 

BAŞKAN — Efendim bu kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek B aşkanl ı ğa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşmesi yapıla

cak işler bölümünün 3 ncü sırasında bulunan 
«Hafta tatili hakkındaki 304 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 
yapılmasına dair kanun tasarısının, Genel Ku
rulun 31 . 3 . 1067 tarihli Birleşiminde tasvibe-
dilen grup temsilcileri önergesi muvacehesinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Yr 
Sözcü 
Çorum 

Abdurahman Güler 

(1) 63 S. Sayılı basmayazı, bu Birleşim tu 
tanağt sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — öncelikle (görüşülmesini istiyen 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?... 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Tümü üze

rinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Kırbaşlı 

buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; hafta tatili hakkın
daki 394 saydı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) 
fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair ka
nun tasarısı huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Bu kann tasarısının hazırlanmasına ve alâ
kalı bulunduğu kanunun 4 ncü maddesinin (D) 
fıkrasında tadadedilen hafta tatili ile alâkalı hu
suslara tekrar günün ihtiyaçları ve memleke
timizin özel durumu nazarı itibara alınarak, 
bâzı fıkralar eklenmesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Şöyle ki, memleketimiz tııtirstik bölge ola
rak dünyada hakikaten turistler yönünden ba
kir vaziyetini muhafaza etmektediır. Avrupalı 
bir turistin kendi memleketinin dışında ve bil
hassa Asya, memleketlerine seyahati sırasın
da, seyahat programını o memleketin bâzı hu
susiyetlerini ve şartlarını nazarı itibara ala
rak düzenlediği ve kendisine bu şartlar altın
da bir seyahat programı yaptığı muhakkaktır. 
Bu vesile ile memleketimizi ziyaret etmekte olan 
turistlerde, tanmmümv etmiş bir vaziyete göre 
yüzde 96 bir durumda, bir nispette kendi oto
mobilleriyle seyahat etmektedirler. Şimdi bir 
turistin memleketimizi seyahati sırasında haf
ta tatili münasebetiyle otomobilini tamir ettir
mesi, bâzı iht'iyaçlarını görmesi mümkün olama
maktadır. 

Şöyle ki ; otomobil tamircilerinden, yedek 
parça satıcılarından tutun da berber dükkân
larına kadar birçok yerlerin kapalı olması ha
sebiyle programı bozulmaktadır. Bu bakımdan 
bu kanun biran evvel gecikmeden, ivedilikle çık
ması halinde birçok turistik mahzurlar diyebilece
ğimiz kısımlar izale edileceğinden bunun biran ev
vel kabulünde fayda mülâhaza ettiğimizi beyan 
etmek isteriz. 

Hürmetlerimizle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı arka

daşlar? 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Kanunun 

üzerinde söz istiyorum., 

BAŞKAN — Kanunun üzerinde, buyurun 
Sayın Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem milletvekilleri, hafta tatili hakkındaki 
394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fık
rasına bâzı ilâveler yapılması mevzuunu görü
şüyoruz. Hakikaten memleketimizi ziyarete ge
len turistler hafta tatilinde sıkıntı çekiyorlar; 
'gelek kılık kıyafetleri, gerekse kullandıkları 
araçlarının bakımı mevzuunda. 

Yalnız hazırlanan kanunda, Çalışma Komis
yonunun değiştirdiği husus yerinde ve buna 
bir de hafta tatillerinde üstü başı yırtılıp, ya
kaları kir içerisinde olan bu turistlerin daha 
temiz bir kılığa kavuşması için berber dükkân
larının, kuaför salonlarının, yedek parça dük
kânlarının, oto tamirhanelerin yanıbaşmda ter
zilerin ve kolacıların da ütü ihtiyacını gider
mek bakımından, açık bulundurulması zaruri 
görülüyor, bu bakımdan muhterem arkadaşla
rımızın bu yönü de teemmül ederek reylerini 
bu yolda kullanmalarını rica ederim. Ben bu 
hususta bir önerge takdim ediyorum, bu şekil
de kabulünü istirham edeceğim. 

Hürmetlerimde. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Söz istiyo

rum. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, lehte mi, aleyh
te mi? 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Kanunun 
tümü üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan; değerli milletvekilleri; 394 sayılı hafta 
tatili Kanununun 4 ncü maddesinin (D) fıkra
sına bâzı maddelerin eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin gerekçesini hafif ve zayıf bul
maktayım, sebebini şöyle izah edeceğim: 

Memleketin turistik potansiyelini geliştire
ceğiz diye, pek lüzumlu alınması lâzımgelen 
tedbirler dururken ihtiyari mahiyette kalan bu 
teklif gerçekte birçok sanatkârı mağdur durum
da bırakacaktır. Çünkü 394 sayılı Hafta Tatili 
Kanununun 4 ncü maddesinde «Hanlar, otellcr-
ler, fotoğrafhaneler, lokantalar ve kahvehane
ler» denilmektedir ki, bunlar tamamen, eğer 
kanun teklifinde gerçekten memleketin bünye
sindeki turizmi ilgileyici havayı yaratmak isti
yorsak, hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokanta
lar ve kahvehaneler turist için lüzumlu olan 
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yerlerdir. Araba ile gelen turistten bahsedil
diğine göre araba ile gelen turist parası bol olan 
konforlu turisttir. Binaenaleyh, tedbirlerini de 
almış, kinidir. Lütfetsinler de bir gün daha fazla 
momleketinrizdo kalmak durumunda olsunlar. 
Sebebine gelince; gerek berber salonları, kua
förler, gerekse motor tamir atölyeleri sanat
kârın bilfiil ealışmasiylo hazmet eden iş yer
leridir. Bir sanatkârın insan olduğunu düşü
necek olursak, haftada bir gün tatili ona çok 
görmemek gerekir. Hanlar, oteller böyle dc-
ğ'ildir. İşletmeci de, burada kullanılan perso
nel de, yine bu kanunun (e) fıkrasında belirtil
diği gibi, esasen halita tatilini bir gün müna
vebe ile kullanmak durumundadırlar. Halbu
ki sanatını bizzat icra eden kuaför, berber ve 
motor tamir atelyelerindc sanatkâr kişi pazar 
gününü de, sözde turizmi ctkiüyccck diye, açık 
tutmuş olmakla insanlık hak ve hürriyetinden, 
dinlenmekten yoksun olacaktır. 

Beğcrli arkadaşlarım, berberler sanatını icra 
ederken serbest meslek erbabı olma bakımından 
bir yandan ticari zihniyetin rekabeti altında 
günün erken saatinde dükkânım açmak ve sa
natını devamlı olarak hiç durmadan ayakta 
icra etmek nıeeburiyetindcdiırler. Bu insanın 
günlük mesaisi içerisinde oturmaya, yemek ye
meye dahi fırsat bulamadığı bir sanatı icra 
ederken, hafta tatilinden de yoksun etmek bil
mem ki, ne derece insanlığa yakışır"? 

Yine bu teklifin getirilmesi hususunda bâzı 
hanımefendilerin, milletvekili olan eşlerine haf
ta sonunda kuvaför salonunun kapalı olarak 
bulunmasından gideceği bir davete saçının ye
tiştir cıncnıesi gibi bir endişe hissi ve komplek
sinin etkisi olduğu da yaygın bir ifade taşımak
tadır. Bu noktai nazardan, bunu asla tasvibet-
memek gerek. 

Eğer dış çevrenin, yani evin dışındaki ça
lışma ve iij hayatının ağırlığına katlanan va
tandaş bilfiil bu hizmete katkısı olan, çalışan 
bir kadın bunu herhalde böyle görmezdi. Çün
kü o hayatını programlamış, tatili çalışan bu 
insanlara uygun 'görmüştür. Evet değerli ar
kadaşlarım, çalışan bir kadın programlı bir 
hayat içinde yaşıyor demektir. O bakımdan 
kuvaföre olan ihtiyacına hafta tatilimin dışın
da - bu hafta tatilini sanatkâra çok görmiyc-
cek kadar - temin edebilecek durumdadır. Esa
sen memleketimize gelen turistlerin turistik bir 

— 334 

21 . 4 . 1967 O : 1 

bölge olan, geçit şehri olan Edimıc'de hiçbir 
berbere uğramadığını da müşahede etmiş bu
lunuyorum. Bu bakımdan berberlerin, memle
ketin turistik potansiyelini artıracağız diye, 
hafta tatilinden yoksun edilmesinin karşısında
yım. 

Motor tamirhanelerinde tamirin bilfiil sa
natkârın kendisi tarafından yapılması noktai 
nazarından bu insanın da hafta içinde hiçbir 
boş günü kalmayacağı, münavebe ile de ken
diliğinden bir istirhahate çckilemiyeecğir.e göre, 
hakkaniyete yakışmıyan bu hafta tatilinden 
yoksun edilmemesini istemekteyiz. 

Yedek parça satan dükkânların ilâvesine, 
Çalışma Komisyonu gerekçesinde, teklifinde 
raslıyoruz, bunu da tasvibetmemekteyim. sebe
bine gelince: 

Biz zaten yedek parçaları dış ülkelerden al
maktayız. Araba kullanan bin* insan, en azın
dan bakımlı bir araba ile yola çıkmalıdır ve dı
şarıdan aldığımız yedek parça dükkânını 
açık tutmakta yine dışardan gelmiş olan mal
zemeyi dışarıdan gelmiş bir turiste satmakta 
büyük fayda mülâhaza etmemekteyim. Teklifin 
aleyhinde rey kullananacağım. Saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efen
dimi Sayın, özdemir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU KAYA ÖZ DEMİR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; eğer çok değerli milletvekili arkadaşı
mız Edirne Milletvekili Türkân Seçkin Hanı
mefendi burada bu kanun tasarısı münasebe
tiyle biraz evvel dinlcdiğimiız konuşmayı yap
masalardı huzurunuza hemen gelmek niyetin
de değildim. 

Evvelemirde şunu arz etmek istiyorum. Bu 
kanun tasarısının komisyonumuzda müzakere
si sırasında Pazar günleri açık kuvaför salon
ları bulunmayan milletvekili arkadaşların eşle
rinin komisyondaki milletvekillerinin müessir 
oldukları yolundaki iddiayı bir espri: olarak 
nitelemek ve bunun gerçekle bağdaşamadığını 
ve katiyen böyle bir iddianın varidolmıyaca-
ğını huzurunuzda izah etmek benim için ka
çınılmaz bir görevdir. Milletvekillerinin ha
nımlarının bu kanunla münasebeti yak muhte
rem arkadaşlarım, hiç ilgisi yok. Sayın hanı
mefendi de bir milletvekili arkadaşımızdır. 
Esas itibariyle kuvaför salonlarına duyulan ih-
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tiyacm neden olduğu, 'gerekçede belirtiliyor. 
Kaldı ki, hafta tatilinden istisna etmek niye
tinde olduğumuz bu hanlar, oteller, lokantalar 
ve kahvehanelere ilâveten getirmek durumun
da kaldığımız berber dükkânları ve kuvaför 
salonları, motorlu araç tamirhaneleri ve motor
lu araç parçaları satıcılarının da dükkânlarını 
açması için bir mecburiyet yok arkadaşlar. 
Hafta tatilinden müstesna kılıyoruz, isterlerse 
hafta tatili günü çalışabilecekler ve Türkiye'
nin turizmine hizmet yolunda kendilerine dü
şen vazifeyi ifa edebileceklerdir. ^ 

Sonra bundan birkaç gün evvel Yüce Mec
liste kabul ettiğimiz bir kanun tasarısı daha 
var. İş Kanunu. Genel ölçüleriyle bir tek iş
çiye kadar çalışan işçinin şümulü içerisine alın
dığı bu kanuna, o müessesedeki patron duru
munda bulunan arkadaşlarımızın dışında ça
lışan insanların haklarını ve menfaatlerini te
minat altına almış bir durumdadır. Pazar gün
leri çalışan müesseselerde o müessesedeki çalı
şanların haklarının ne' yolda ödeneceği İş Ka
nunu münasebetiyle Yüksek Huzurlarınızda 
cereyan eden müzakereler sonunda tesbiıt edil
miş ve hükme bağlanmış, kanun Meclisimizden 
geçerek Yüce Senatoya intikal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye; burada söz 
alan arkadaşlarımın her ikisinin de üzerinde 
ısrarla durduğu gibi, eğer elbirliği ile gayret 
sarf edilecek olursa dünyanın her turizm cen
netidir. Türkiye'nin turizm yolu ile sağlıyaca-
ğı döviz miktarı hiç de küçümsenemiyecek bir 
ölçüdedir. Konum dışında olduğu için genellik
le sağlanacak dövizden bahsedecek değilim. Bu 
kanun huzurunuza bir zaruretin ifadesi" olarak 
getirilmiştir. Bu zarureti arkadaşlarımızın ka
bul edeceklerine ve kanunu kabul buyuracak
larına inanıyorum, Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Musta
fa Uyar buyurun. 

C. II. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(İzmir) — Sayın Başkan; değerli arkadaşla
rım, Hafta Tatili Kanununda yapılmak istenen 
değişiklikle hafta tatili kanunu istisnaları dı
şında bu kere de berberleri, kuvaför salonları
nı ve oto tamirhanelerini ve yedek parça sa

tanları dâhil etmek istenilmektedir. Biz bu ta
sarı münasebetiyle berberler ve kuvaförler 
derneklerin yöneticileriyle görüştük. Evet, 
memleketimiz turistik bakımdan inkişaf etmek
te olan bir memlekettir, bu yüzden bir döviz 
kaynağı haline gelen turizmi teşvik edici 
konuları hepimizin desteklemesi gerekmekte
dir. Bunda şüphe yok. Ancak turistlerin ge
lip kalabilecekleri ve berberlerden, kuvaförler-
den faydalanabilecekleri yerler mahduttur, 
muayyendir. Bu itibarla bunları, bütün ber
berleri, bütün kuvaförleri ihtiyari dâhi olsa, 
istisna dışı bırakmak, kanaatimizce yerinde 
değildir. Şöyle ki, ihtiyari olduğu takdirde 
bâzıları açacak, bâzıları kapıyaeaktır. Arala
rında bir nevi rekabet hissi veya hissî davra
nışlar, kazançları bakımından birbirleri aley
hine neticeler tevliıdedecektir. Kaldı ki, turist
ler genellikle turistik belgeyi haiz olan oteller
de, motellerde kalmaktadırlar. Bu otellerin ve 
motellerin müştemilâtından sayılan kapıları 
dışarıya açık olmıyan otel ve motelin içinde 
bulunan kuvaförler ve berberler Pazar gün
leri açıktırlar. Gelen turistler bunlardan fay
dalanabilirler. Bunun dışında berberler de 
bir not i İşçi olduklarından, haftada bir gün 
tatil hakları, istirahat hakları vardır. Genel 
temizlik, peçetelerin yıkanması, makinalarnı 
temizlenmesi, düKkânm temizlenmesi genellikle 
Pazar günleri yapılmaktadır. Sigorta mevzua
tına göre Pazar günleri çalışan işçiye iki misli 
yevmiye verilmektedir. Ne kazanacağız belli 
değildir, ancak bâzı yerlerde, turistlerin kesif 
olduğu yerlerde böyle bir zarurete ihtiyaç var
sa, eczanelerde olduğu gibi, berberleri, kuva
förleri, yedek parçacıları, oto tamirhanelerini 
bir nöbete bağlamakta fayda vardır. Genel ola
rak bunu sanat erbabının ihtiyarına bırakıl
mak suretiyle tamamen istisnalar dışında bı
rakmak, kanaatimizce doğru değildir. Böyle 
bir tashih yapılırsa, bir nöbetleşme şekliyle ta
sarı düzeltilirse faydalı olur. Mevcut haliyle 
faydadan ziyade zararlı olacağı kanaatindeyiz. 
Arz ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Eldnci grup adına mı, 
şahsınız adına mı? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Grup adına. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Gürer, bu
yurun. 
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MUSLİHİTTİN GÜHHE (Sakarya) — Muh-
tercrn Başkan, muhterem arkadaşlarım, hafta 
tatili hakkındaki 394 saydı Kanunun 4 ncü mad
desinin (o) tahrasına bâzı ilâveler yapılmasına 
dair olan bu Hükümet tasarısı üzerindeki şah
si görüşlerindi huzurunuzda arz etmek isliyo-
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; her şeyden evvel 
Türkiye'nin iktrıadiı durumunda büyük fonksi
yonu olan ve bugün ekonomik yönden kalkın
mak ve dol ay isiyle müreffeh Türkiye yaratmak 
iddialarını tanıdığımız bir günde ona yardım
cı olabilecek bir kanunu müzakere etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlaırm, bu kanun direkt 
olarak turizmle alâkalı ve memleketimizin 20 nci 
asırda kalkınması yönünden bütçe açıklarını 
kapaması yönünden ve bugün artık dünyada 
altın yumurtlıyan tavuk olarak tesmiye edi
len turizmi memleketimizde geliştirecek ve do-
layısiyle Türkiye/yi dünya çapında, dünya tu
rizminde yerini bulduracak bir kanundur. Ama 
böyle bir kanunu müzakere ederken, bu kanu
nun Hükümet tasarısı okluğundan bihaber ve 
bu kanunu gayet hafife almak suretiyle ve son 
zamanlarda moda haline gelen Parlâmentoyu 
yıpratıcı tcdb'ırler altında kelâmlar edildiği bir 
devirde sayın bir milletvekili hanımefendinin bu 
kürsüden adeta kendi kuvaförünü düşünmeden 
milletvekili hanımlarının kuvaförü demek suretiy
le saçlarını yaptırmak endişesi ve tahtında bir 
nevi o psikoloji iıçinde bu kanunu destekledik
lerini huzurunuzda bu millet kürsüsünden söy
lemiş olmasını gayet hafif olarak karşıladığı
mı huzurunuzda tescil etmek için arz etmiş bu
lunuyorum. Çünkü bu kanun Türkiye'nin ikti
sadiyatına turizm dâvasına yardımcı olacaktır. 
Hepiniz muhtelif vesilelerle dünya turizmi ile, 
Avrupa turizmi ile yakından alâkadarsınız. Bu
gün Avrupa'dan gelecek olan turistin haklı 
olarak bilhassa son zamanlarda turizm daha 
ziyade otomobillerle olmaktadır, ve otomobilli 
turist, hanımefendinin zannettiği gibi zengin 
turist dcğ'ldir. Zengin turist, daha ziyade tay
yareyi tercih eder. Binaenaleyh, bu gelmiş olan 
turist haklı olarak, kazanın ne zaman geleceği 
bclliı olmaz, nitekim hanımefendinin ne zaman 
milletvekili olacağı belli olmıyacağı gibi, her 
daim arabanıza takılacak bir taş o arabanın arı
zasını sağlıyabilir ve arabayı bozabilir. Ama 

bu muhakkak haftanın her günü olmıyabilir. 
Bu, haftanın tatil olan bir gününde; eğer o 
turistin başına gelmişse, o turisti yolundan alı
koymamak ve olayısiyle bu arızasını en kısa 
zamanda gidermek suretiyle onu kendi hedefi
ne vardırmak artık bütün dünyada, bilhassa 
ve bahusus 1957 den sonra b'liyorsunuz İspan
ya'da turizm bütün hızı ile gelişmeye başlamış 
idi. Ve bugün bütçesinin büyük yükünü kal
dıran, bu altın yumurtlıyan tavuk, turizm sa
yesinde İspanya bütçesinden geçmiş. İşte şim
di Türkiye'yi ve Türkiye'nin böyle bir turizm 
arifesinde bulunduğu bir zamanda bu şekilde 
bu kürsüden milletvekillerinin hanımefendiler 
için yapılmış tariften biraz alındığımı huzuru
nuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla artık 
medeni insanların en büyük ihtiyacı (dan mu
hakkak ki, kılık kıyafet ve dolayısiylc hanım 
iseler kuvaför, eğer erkek iseler berberler bir 
ihtiyaç halindedir. Binaenaleyh, müslümanlık-
ta dahiı temizlik imandır, muhterem arkadaşla
rım, Onun için bu duruma girmek istiyen bir 
turisti en kısa zamanda karşılamak ve onu 
Türk kanunlarının dar anlamı içinde o turistin 
güzel gününü, güneşten istifade etmek istiyen 
güneş ve hava sattığımız bir devirde bunun bol 
bol tadacak olan bir turiste karşı bunu esirgeme
nin doğru olmıyacağını huzurunuzda arz et
mek istiyorum. Onun için muhterem arkadaşla
rım; bu anlam içinde 4 ncü maddemin (D) fık
rasında getirilmiş olan bu değişiklikleri kabul. 
buyurmanızı ve bu değişiklikler neticesinde 
memleket turizmine bu hafta tatili kanununun 
değiştirilen 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının 
büyük faydalar sağlıyacağı kanaatinde bulun
duğumu huzurunuzda arz eder, kanuna miisbet 
oy kullanmanızı şahsım adına teklif ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, grup 
adına buyurun. 

T. İ. P. GRUPU ADİNA TAIITK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan Hafta Ta
tili hakkındaki 304 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasına bâzı İlâveler yapılması
na dair kanun tasarısı diğrudan doğruya ge
rekçesini Türkiye'de turizm sanayiinin geliş
mesine ve istikbaline dayamıştır. Arkadaşlarım, 
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son yıllarda lâfı çok edilen turizm sanayii âde
ta Türkiye'yi tek basma kalkındıracak bir sa
nayi dalı olarak görülmektedir. Halbukiı dün
yanın hiçbir yerinde, geri kalmış veya az ge
lişmiş bir ülkenin turizm sanayii ile kalkındığı
nı ve turizmin altın yumurtlıyan tavuğunun o 
memleketi ileri memleketler seviyesine getir
diği görülmüş şey değildir. Turizm için ülke
nin tabiî kaynakları ne kadar müsait olursa 
olsun, turizmin gelişmesi turizm sanayiinin 
memleket bütçesinde müspet bir netice sağlıya-
bilmesi, mutlaka ülkede ağır sanayiinin kurul
ması ve ona tabi olarak alt yatırımların önce
likle bitirilmiş olması gerekir. Eğer bir ülke
de ağır sanayi kurulmamışsa, alt yapı tesisle
ri tam mânâsı ile teessüs etmiş ve kurulmuş de
ğil ise o ülkenin turizm sanayünden müspet 
sonuç beklemesi ve bütçesinde müspet etki ya
pacak bir netice alması ham bir hayaldir. Yıl
lardan beri turizmi teşvik yolunda sarf ettiği
miz gayretlerin sonuçları ortadadır. Her sene 
turizm bütçesinde, yaptığımız turist ihracı ile 
turistlerin bıraktıkları dövizi mukayese ettiği
miz zaman daima bir açığın mevcudoleluğu 
görülür ve bu böyle devanı edip gidecektik. 
Türkiye'de temel iktisadi hayata bir düzen 
vermeden ajır canayi kurulmadan alt yapı te
sisleri tam mân ısı ile yerleşmeden tu:i~raden 
müspet bir sonuç almak imkânsızdır. Kaldı ki. 
gerekçesi turizmin gelinmesine dayanan ve tu
rizmi teşvik yolunda 'getirilmiş olan bu tadil 
tasarısı, kanaatimizce burada da gerekçesini 
bulamamakta ve haklı olmaktan uzaktır. Biz 
sosyal hayatımızı, turizmi teşvik ve turizm, sa
nayiini geliştirmek üzere tesis edemeyiz. Bu 
memlekette, bu kanunun (d) fıkrasının değiş
tirilmesiyle berberlerin, kuvaförlerin ve motor
lu tamir araçcıl arının açık bulundurulmasının 
ihtiyari olarak kanuna vaz'edilmesi, bu meslek 
erbabı arasında bir rekabete sebebiyet vere
cektir. Pazar günü tatil yaparak müessesesini 
açmak istemiyen vatandaş dahi müşterisini ka
çırmamak ve bu rekabette başarılı olmak için 
ister istemez açmaya mecbur olacaktır. Bu iti
barla biraz evvel konuşan Komisyon Başkanı
nın iddia etliği gibi, istiyen açacak, istemiyen 
açmıyacak tarzında tecelli etmiyecektir. Bü
tün müesseseler açılacaktır, bizzarur açacaktır. 
Çünkü hayatını idame ettirmek için açılacaktır. 
Genellikle bıv küçük esnaf, berberler, kuvaför-

ler ve motor tamircileri gündelik hayatlarını 
kazanan vatandaşlardır. Pazar günleri rakip
leri müesseseler'dii açtığı zaman, kendileri aç
mazlarsa bundan bir hayli zarara girecekle
rinden açmaya mecbur olacaklardır. İş Kanunu
nun yanlarında çalışan işçiye getirmiş olduğu 
haklar güz önüne alınarak, buradaki işçiler 
mutazarrır olmıyacaktır yolundaki beyan da 
haklı bir beyan değildir. Patronu açtıktan son
ra onun emrine uyarak gidip çalışmak mec
buriyetinde olan işeinin durumunu düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Haftada da bir 'gün istirahat 
etmek hakkıdır. Bu istirahatı yapmak istiycıı 
yatandaş ihtiyarı dâhilinde tutmuyoruz. Çün
kü rekabet ister istemez müessesesini açtıra
cak ve ininin başında bulunmaya onu mecbur 
edecektir. Bu itibarla bütün vatandaşlarımızın 
haklı olan haftada bir gün dinlenme hakinin 
turizmi teşvik bahanesi ile bâzı meslek grupla
rından alınmış olması yolsuzdur ve kanaatimce 
bu kanunun getirilmiş olması, esas 'gayesinde 
iddia edildiği gibi bir netice vermemekle be
raber, bu geniş meslek mensubu vatandaşları
mızın ve yanlarında çalışan işçilerimizin hafta 
tatilinden istifade "etmelerini engclliyecck, bü
yük bir sosyal rahne açacaktır. Yalnız şu var
dır; hakikaten turistlerin kesif olarak bulun
duğu bâzı yerlerde oranın belediye başkan
larına veya bu memleketle ilgili meslek teşek
külle Av.in başbrına bâzı yetkiler vermek su
retiyle o bölgede münavebeli bir surette yani 
nöbet esasına dayanmak suretiyle birer, iki
şer kuvaför, birer ikişer berber, birer ikişer 
motorlu araç tamir mücsse.:esiniu açık kalma
sı sağlanabilir. İsterse açabilir kaydının getiril
miş olması, rekabetten ötürü getirilmiş olması, 
bütün müesseselerin açılmasını mecburi hale 
getirmiş olacaktır. Onun için tasarıda bu de
ğişikliğin yapılmasını ve komisyonun maddeyi 
geri alarak, gerçekten ihtiyari olmasını arzu' 
ediyorsa, meslek teşekküllerine bırakmak su
retiyle, nöbet esası üzerinde turistlerin kesif 
olarak gittiği bölgelerde bu ihtiyacın def edil
mesini sağlıyacak bir tedbirin bulunması müm
kündür. Aksi halde, bu hali ile kanunun aley-
hindeyiz. Kanunun aleyhinde oy kullanacağımı
zı arz ederiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KA

YA ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem millet-
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vekilleri; huzurunuza getirilen bir tasarıyı ilgi
li 'olduğu kanunla beraber gerçekten tetkike 
tabi tutmazsanız bazan biraz evvel Sayın Ekin-
ci'nin düştüğü hataya düşmeniz mukadder 
olur. Sayın Tarık Ziya Ekinci arkadaşımız, 
•biraz evvel burada Yüksek Meclisin huzurun
da, yaptıkları beyanda, 'bu müesseseler açıldığı 
takdirde 'bunların yanındaki işçiler hafta ta
tili yapamıyae aklar ve binnetice haftada müs
tahak olduğu !bir günlük dinlenmeden istifade 
edamiyecek, buyurdular. Halbuki, bu gi'bi ımü-
esscsatta, kanundan okuyorum, eski tâbirleı*" 
var, onun için kanun metnini okumak mecbu
riyetinde kaldığımdan dolayı özür dilerim. «Şu 
'kadar 'ki, hu gibi müessesatta müstahdem, me
mur ve amelenin münavebe suretiyle haftada 
birer gün mezun olmaları mecburidir» diyor. 
Haftada bir gün mutlaka istirahat edecek, ka
nun onu mecburi İhale getirmiş, haftada bir 

gün mecburiyet var. Sonra biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, hu kanunla getirdiğimiz değişik
likte zikredilen müesseseler mutlaka açmak mec
buriyetinde de değildirler. Ama bir rekabet iddiası 
ile açarlarsa bu rekabet iddiası ile açmakta 
'kendi ihtiyarı dâhilinde olur. Onun da kanu
nu zorlaması şeklimde tefsir edilmesi hatalı 
olur, muhterem arkadaşlarım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesi gelmiştir. Komisyondan sonra bir 
arkadaşa söz vermek zarureti vardır, son söz 
millctvekilinindir esasına göre. 

Sayın Şaban Erik buyurun. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Arkadaşlar, 
dinler bile insanlara haftada 'bir gün dinlen
me ha/kkı tanımıştır. Museviler bakarsınız Cu
martesi günleri dinlenirler. Müslümanlar Cu- , 
ma günü, Hir'istiyanlar Pazar günü dinlenirler. 
işçiler haftada bir gün dinlenebilmek: için yıl
larca süren mücadeleler yapmışlardır. 

Şimdi, bir İkamın teklifi gelmiştir. Denil
mektedir 'ki, turizmi teşvik etimek için berber 
dükkânları Pazar günleri açık tutulacaktır. 
Bir arkadaşımız çıkıp bayağı büyük büyük lâf 
etmektedir, efendim işte Pazar igünleri berber 
dükkânları açık bulunursa turistleri teşvik ede-
cdk, çok turist gelecek, böylece müreffeh Tür
kiye'yi yaratacağız. Arkadaşlar, bir memleıket 
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traşla, traşçılıkla kalkmdırılamaz. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

Tekrar ediyorum, bir memleket traşla,. traş
çılıkla kalkmdırılmaz. Bir memleketi kalkın
dırmanın yolları vardır, onlara uyularaik mem
leket ka'likındırılır. Arkadaşlarım, eğer turist 
varlıklı bir 'kimse ise, bir arkadaşım belirtti, o 
büyük (otellere gelecektir. O büyük otellerin 
kendine göre berberi de vardır, benim dilim 
dönmiyece'k söylemeye, 'kadın beriberi de var
dır, saçları yapan. Eğer fakir bir turistse, be-
atriik dedikleri »onlar zaten saçını, sakalını 
kestirımiyor. Pazar günü ona berberi de açsanız 
hükmü yoktur. Arkadaşlar, Komisyon Başka
nı arkadaşımız demiştir !ki, «îş Kanunu çıkmış
tır, Pazar ıgünü çalışsa da berber dükkânları, 
hakları korunacaktır, onların yanında çalışan
ların hakları korunacaktır.» Bir defa İş Kanu
nu berberlere ve ufak çapta oto tamircilerine 
uygulanıp uygulanmıyacağı belli değildir. Çün
kü böyle bir hiük'üm verilmiştir. Berberler, es
naftan sayılanlar olacaktır. Bunların İş Ka
nunu içinde sayılıp sayılmıyacağım Çalışıma Ba
kanlığı bir tüzülkle hüikümlcndirecektir. Kü
çük esnafın yanında çalışan işçiler için ilgili 
kanunlarjn uygulanması daha görülmemiştir 
Türkiye^de. Bir işçi olarak bunu (gayet iyi bi
liyorum. işte arkadaşım yine belirtti. Pazar 
günü berberin yanında bir çırak çalışırsa toto 
tamircisinin yanında bir çırak pazar günü ça-
lışrsa Hafta Tatili Kanununa göre bir ç^ıın din
lendirilir. Bu kanun katiyen uygulanmaz ufak 
işyerlerinde. Yine söylüyorum, 'bir işçi olarak 
bunu 'gayet iyi biliyorum. Bu itibarla Hafta 
Tatili Kanununun tahrif edilmemesi için ge
tirilen bu kanunun Mcclisinizce tasvibedllme-
mesini saygılarımla arz öderim. (A. P. sırala
rından anlaşılaımıyan bir müdahale) İşçi olarak 
konuşuyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
Mulhterem arkadaşlarım, yeterlik önergele

rini okutuyorum. 
TÜEKÂN SEÇKİN (Edime) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aleyhin

de söz istiyorum. 
'Sayın Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
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Sayın Başkanlığa 
Kâfi derecede konuşulmuş, durum aydınlan

mıştır. Kifayetin kabulünü arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

Meclis Başkanlığına 
Turistler için çıkarılmak istenen 394 sa

yılı Kanuna yapılacak ilâveler hakkındaki 
umumi görüşmeler yeterlidir. Kifayetini arz 
ederim. 

Ağn 
ÂbdüTbari Akdoğan 

BAŞKAN — Buyurun Bozdoğan, yeterlik 
aleyhinde. 

MAHMUT BOZDAÖAN (Adana) — Ben 
hakkımı Türkân Seçkin'e veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Türkân Hanım. Yal
nız aleyhte, hiç esasa girmemek şartı ile, öner
genin aleyhinde, esasa girmemek şarti ile rica 
ediyorum Türkân Hanım. 

TÜRKÂN SEÇSİN (Edirne) — Sayın Bal
kan, değerli milletvekilleri, değerli arkad'işla-
rım, yeterliği onaylamayınız ki, tavzihine lü
zum gördüğüm hususları açıklama imkânını bu
layım. Ben burada milletvekili eşlerinden 
bahsederken bunu şahsi görüşüm olarak de
ğil, berberlerin bana nakletmiş olduğu bir 
ifade olarak değerlendirmek istedim ve bu 
bir gerçekik. Konunun cidden hafif oldu
ğunu, burada bu- gerçeği -ortaya koymamla 
ilişkin olarak hafiflikle nitelemek, «bence daha 
büyük bir hafifliktir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin iktisadi
yatının gelişmesini, müsaade ediniz de din
lenmiş insanların daha güçlü çalışması ile 
yaratacaklarını söylemek imkânını 'bulalım. Dı
şarıdan gelen turistin kılığı kıyafetiyle il
gilenmek ince bir görüşün ifadesi olmak gere
kir. Ama lütfediniz de yeterliği oylamaymız 
da Sayın Hükümetten dışarıdan gelecekten 
çok içerdeki kıyafetlerin turistleri daha çok 
etkileyici olduğu üzerinde tedbirler alınması
nın gereğine değinelim. (A. P. sıralanndan 
«Bravo» sesleri.) 

Turistin dış görünüşünden çok memleket 
içinde kara çarşafın turisti çok eski devir
lerden kalma bir Türkiye'yi nitelemesine fır
sat ve meydan vermiyecek tedbirlerin alın-, 

ması hususunda Hükümetin eğilmesinin daha 
yerinde olacağı kanaatimizi söyliyelim. 

BAŞKAN — Sayın Türkan Hanım, esas hak
kında konuşmamanızı rica etmiştim. Siz yine 
turist meselesini ortaya arttınız. Kifayetin 
aleyhinde konuşun, efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla)»— Evet, 
efendim-, müsaade ediniz ki, ihtiyari olarak 
açık bırakılması düşünülen bu yerlerde ser
best meslek erbabının rekabet zihniyetiyle 
çalışacağı da nazarı itibara alınmak sure
tiyle haftada bir günlük tatili yapamıyacağı-
nm insanlığa yakışmıyacak bir davranış için
de bulunmaması için Hükümeti uyarma im
kânını 'bulalım. 

Değerli arkadaşlarım, yeterliği onaylamayı
nız ki, gerçekten mühim, turisti etkiliyecek 
iktisadiyatımızı kalkındıracak tedbirleri al
mak varken, kuaför dükkânlarının açık kal
ması gibi turistin hi:ç de ilgisi -olmıyan bir 

- müessesenin sahiplerini dinlemekten yoksun 
etmemenin neticelerini söylemek imkânını bu
lalım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Üç önerge de aynı mahiyette 
olduğu için üçünü birden oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kifayeti kabul edenler... Kafoul etmiyen-
ler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi istenmektedir. İvedi
liği oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1 nci mad
deyi okutuyorum. 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 2 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa
yılı Hafta Tatili Kanununun (D) fıkrasının 
sonuna «herber dükkânları ve kuaför salon
ları, motorlu araç tamirhaneleri ve motorlu 
araç yedek parçalarının satıcıları» ibaresi ek
lenmiştir. 
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BAŞKAN — Abdülbâri Akdoğan, birinci 
ımadde üzeninde -boyunun lefendim. 

ABDÜDBÂRİ AKDOĞAN '(Ağrı) — Sayın 
Bıaşkan, değerli arkadaşlarıım; 394 sayılı Haf
ta Tatili Kanununun (D) fıkrasının sonuna ekle
necek olan tasarıda gösterilen hususlara özellikle 
iştirak ediyorum. Bu, elbette ki, turistlerin eelbi 
Vıe misafirlerimizi ımemmum etıımek liç'kı iyi bir 
şeyidir. Yalmız bir müeyyidesi 'Oİımiıyan'hir ika-
mumun tatbikatı zor 'olur kanısındayım. Zirıa 
Pazar ıgünü nasıl 'bir başka bar dükkâncı, veya 
her (hangi bir meslek erbabı dükkânını açtığı 
zaman cezalandınılıyorsa, memleketımiz'e 'gele
cek lolan turiısltlerin hizmetine (koşturmak iste
diğimiz berberler ve arabalarımı, . otolarımı ta
mir etmıelk için açılacak odan dükkâınların da 
bir müeyyideye bağlanması §art konulmalıdır. 
Bunun dışında zannetmiyorum ki, -her hangi 
bir vilâyette bilhassa büyük şehirlerde bulun-
ımaz, zaten, küçük şehirlerde meslek haklimin* 
dan yani arabalarını tamir ;etmek için 'bir mes
lek eribalbı, iyi 'bir usta hiçlbir zamam (dükkânı
nı açık bulunduramıyaeak ıbir. 

İkincisi, lüzumlu olan her ıhanıgi Ibir fmakd-
na parçası, meselâ arabasının krangı, kırıldı, 

_ arabasının kıranikını 'almak için, Edirne'de 
krankımı ikıran Ibir turist kırankım Edirne'de 
bulamıyacak İstanbul'a gitmek ızorumda kala
cak, Ibelki iki 'gün için dahi bu krankı geç 'ge
lecektir. Bu bakımdan ıbu tasarının müeyyiıde-
ısi konulmadılktan sonra .tatbikatı çok zor (ola
cağı kanısındayım. 

'Bir de yarın turist: «Pahallıldır. ben l'ofoam-
tada yemek yiyemiyeceğim, kasaptan et alaca
ğım» derse o 'zaman ne yapacağız, öyle ise lüt
fetsin Komisyon bu tasarının içine kasap dük
kânları açık kalır desin. 

Şimdi ıbir ide turistlerin durumu yönlünden 
bu mevzuu incelediğimiz takdirde, turistlerin 
memleketimizde kalma süresinin (bilinmesi lâ
zımdır. Bu malûmdur, umumiyetle en çok ka
lan turistler memleketimizde omıbeş gün kalır
lar. Bu onbeş .gün içinde zaten turist geldiği 
zaman en basit 50 kuruş, 1 lira değerinde ken
di memleketinde (bulunan, sakal tıraşımı yap
mak için bir tıraş maküıası muhakkak vardır. 
Kaldı ki, 'aralbalariyie gelmiş alan ıturisltierin 
zaten tıraş ımakiınaları dahi vardır. Şimdi ıbir 
de .kötü durumda olan turistler hepinizin bil

diği igibli <on ıgün, 'onbeş gün içinde değil, 'aylar
ca sakal bırakmaktadır. Bu bakımdan ben bil
hassa sözlerimin başında arz ettiğim gibi, eğer 
Ibu .dükkânları açık bulunduraeaıksaJk, muhak
kak surette bir müeyyide ile tasarının 'gerçek
leşmesi gerekir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Mahmut Bozdoğan. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer

li arkadaşlar, bir memlekete turistler gelirken, 
o memieıkeıtin 'özellikleri ve karakteristikleri 
hakkımda »aşağı - yukarı malûmıat sahibi olur
lar. Diz turistler gelecek diye beırber dükkân
larını, ıkuaför dükkânlarını ve tamirhaneleri,. 
bu müesseseleri işletenlerin ihtiyarına bırak
mak ıgibi garip bir duruma düşüyoruz. Yarın 
turist 'gelir, otelde veya motelde ben çay pişi
receğim, şeker yok mu dediği zaman bakkalı 
da 'açık tutabilecek miyiz arkadaşlar? İki met
re hassa bezi almalk işitiyorum derse, manifa
turacıyı açık tutabilecek imiyiz? Bizim turistik 
yerlerimizde 'otellerde, motellerde yabancı tu
ristlerin rahat edebileceği bütün imkânlar ha
zırlanmış. Bunu 'gezdiğimiz- diğer vilâyetleri
mizde de memnuniyetle müşahede ettik. Bina
enaleyh, hu işyerlerini açmayı kendi ihtiyarı
na bıraktığımız kimseleri .böyle bir durum 
karşısında bıraktığımız zaman yann işin içeri
sine rekabet ıginer, rekabet girince de diğer 
berberler de dükkânlarımı açarlar, akşama ka
dar berber dükkânlarında .sinek avlarlar ve 
dinlenme ihtiyaçlarını (gideremezler. Kaldı ki, 
dinlenmek âmme nizamının tesis edilmesi için 
hem psikolojik bakımdan hem .de bedeni ba
kımdan şarttır ve zaruridir. Hükümetin, bil
hassa .komisyonun bu teklifi jgeri almasını rica 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ozanda, 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan sayın milletvekilleri, ıbu kanun tasarısı üze
rinde ilk bir arkadaşımız konuşmasaydı bu ka
mun müzaJkeresiz kabul edilecekti kanaatimce. 
Yalnız konuşmalar açılınca insan böyle mese
leler üzerimde konuşma arzu etmese dahi zaru
ret duyuyor. 

Simidi madde üzeninde bir defa teknik bir 
halta vardır. Komisyonun dikkat nazarına arz 
ederim bunu. Gerek Hükümet tasarısında, ge
rekse içişleri Komisyonu ve son olarak Çalışma 
Komisıyoınumda madde bu teknik hata ile tedvin 
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edilmiştir. Şöyle ki ; «'2 Ocak 1840 tarih ve 394 
sayılı Hafta Tatili Kanununun (D) fıkrasının 
somuma...» Şimdi muhterem 'arkadaşlar, hiçbir 
ıkanun fıkralardan terekkübetmez, kamum mad
delerden ıteşıekkül eder, 'maddeler fıkralardan 
teşekkül eder. Binaenaleyh, maddenin içerisine 
kanunun tarihlini, numarasını -zikrettikten soııı-
ra hangıi maddemin (D) fıkrası ile ilgili oldu
ğunu ızikneitmıelk lâzımdır. Maddesini koymadık-
ftan sıoımna o kanunun birçjok maddeleri, beher 
maddemin ,de birçok fıkraları olabilir, bu ba-
kıımdan ıbu teknik hatanın düzeltiknıesi lâzım, 
•bir. ' 

İkindisi; kanunun gerekçesi gerçeklerle uy-
ımamaktadır. Yani münhasıran dıştan gelecek 
turistleri miemleiketimizdie rahat ettirmek, ımıem-
nun ötmek amaeiyle hazırlamımış bir hava ve
rilmiş hu Ikanıun tasarısına. Bumdan dıoılayı Hü
kümetin ıtasarısıımda berber dükkânlarının açık 
'bulunımasını öngörmüş, Komisyon bumun ya
nıma bir de kuvaförlem lilâve 'etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım ben bahse ıgirerim 
ki, Türkiye'ye gelen turistlerden tek bir tanesi 
Türkiye^de berher.de tıraş olmaz. Bugün meıde-
nî inısan, bilhas'sa tunisit olarak seyahate çı
kan her fert tıraş âletimi, makktasını ve saire-
sıini yanımda beraber taşır ve her gün kalktığı-
zaman tıraşını yapar. Binaenaleyh, turistin ge
lip de Pazar günü berber dükkânı arıyac ağını 
düşünımiek ham bir hayaldir. Bu olsa olsa, bâzı 
'Şahıslanın ıdalhilî ihtiyaçları bakımımdan düşü
nülebilir. Kaldı ki, bunun yanına hir de dışar
dan »gelecek turist bayanlarım saç tuvaletlerini 
yaptırın ak için kuvaf ör dükkânlarımın açık bu-
Ifumdurulması cidden çok hafif oluyor. Çünkü 
Türkiye'ye turist olarak gelem hanımlar kuva-
för dükkânlarımda değil, 'bizlim hanıımlarımız 
gibi, daha ziyade müzıelerde, gezinti yerlerin
de, sayfiye yerlerimde, plajlarda dolaşırlar. Bu 
(bakımdan bunlar famtazidir. 

Bâzı arkadaşlarımız, «ihattâ bunu ıgenişletmek 
lâzım, terzi dükkânları da açılsın, ve saire» de
diler. Neden 1. Hırpani kılıklı, kötü kılıklı turist
ler geliyormuş da, onlara imkân vermek için. 

Bir arkadaşımız da turistleri topyekûn tarif 
•ederken, bumları altın yumurtlıyan tavuk ola
rak vasıflandırdı. Muhterem arkadaşlarım, bu 
hırpani kılıklı, kötü kılılklı turistlere ibeatnik 
dendi. Bunlar altın değil, bit yumurtlar, (bunlar 

memlekete para değil memlekete ahlâksızlık, fu
huş, her türlü kötülüğü saçar, getirir. Dünya
nın hiçbir memleketinin bilhassa Avrupa memle
ketlerinin kendi hudutları içine sokmadığı bu 
hırpani kılıklı, bedavadan geçinen ve gelip, İs
tanbul beatnik cenneti, diye orada senenin bü
tün aylarında yuva kurup küçük muhitlerde, 
hayasızca fuhşu aşılıyan, ahlâksızlığı aşılıyan, 
uyuşturucu maddeler kullanan hu -gibi bedavacı 
ve cemiyet için zararlı kimseleri turistik olarak 
memlekete kabul etmek hatadır. Bunları, Avru
pa memleketlerinin yaptıkları gibi, huduttan 
geri çevirmek lâzımdır. Kaldı ki, bunlar için bir 
de 'konfor sağlryacak kanun düşünmek cidden 
gülünç olur. 

Muhterem arkadaşlarını; kanunun yalnız iki 
konusu üzerinde, yani motorlu araçların tamir
hanesi ve yedek parça satan dükkânlar a-çık bu
lundurulması üzerimde de durmak istiyorum. Bu 
iki müessesenin, dükkânının açılmasında zaru
ret olduğu kanısındayım. Çünkü iç turizm de 
Türkiye'de canlanmıştır. Birçok vatandaşımız 
hafta sonu tatillerini ya kendi şahsi vasıtalariy-
lo veya otobüsleriyle, münibüsleriyle yakın bir 
vere 'gidip bir tatil yapmak üzer geziyorlar ve 
hafta sonları 'Türkiye'de umumiyetle her yer
de bir canlılık vesaiti nakliyenin çok bol olduğu 
ve seyrüseferin çok sık olduğu günlerdir ve böy
le 'günlerde maalesef kazalar da •cjdk olmaktadır. 
Arızalar da olmaktadır. Bu bakımdan ıgerek iç 
turizmi teşvik ve kolaylaştırmak, gerekse dıştan 
gelecek turistleri de (bu 'müşkülleri 'karşısında 
bir gün beki et m em ek gibi bir 'm'aksatla ancak 
motorlu araçların tamirhaneleriyle yedek parça 
satan dükkânların açık bulundurulmasında fay
da vardır. Bu maddenin bu şeikilde değiştirilmesi 
için bir de teklif verdim, buna iltifat buyurma
nızı rica ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — 'Sayın Muslihiddin Gürer. 
MITSLlHtDDlN GÜRER (ıSakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resini yapmakta olduğumuz maddenin hakikaten 
komisyonun değiştirgesinin gayet yerinde bulun
duğu kanatini taşımaktayım. 

Şöyle ki; muhterem arkadaşlarım, Hafta Ta
tili Kanununun dördüncü maddesinin (d) ben
dinin ilâveleri hakkındaki kanun teklifi üze
rinde ve birinle madde üzerindeki (konuşan ar
kadaşları dikkatle dinledim. Şimdi, birinci mad-
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denin yerinde olduğunu ve ayniyle kabul edil
mesinde büyük faydalar gördüğümü şu sebeple 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Hafta Tatili Kanu
nu kuaförlerin, berberlerin, yedek parça satıcı
larının ve otomolbil tamirhanelerinin ihtiyari ola
rak pazar günleri, hafta tatili günlerinde açık 
tutulmasını âmir bulunmaktadır. Ama bütün gö-
.rüşen arkadaşlar <bu ihtiyari tâbiri üzerinde 
hiç durmamakta ve âdeta medburen açık bulun-
durulacakmış gibi fikir ve mütalâalarını bunun 
üzerine mesnet ittihaz ederek konuşmaktadırlar. 
Şimdi bir arkadaşımız gene çıkıyor, diyor ki ; 
«efendim ben işçiyim, işçileri •bilirim, onların 
hürriyet hakkını alıyoruz. Zaten haftada kaç 
günleri vardır? Şu hale göre, bu hürriyet hakkı 
gidiyor» ve âdeta bir nevi hürriyetleri kısıtlı-
yan bir Meclis karşıısmdaymış gibi bir görüşme 
yapıyor. Şimdi ben soruyorum. Muhterem arka
daşlarım, hafta tatillerinde kahve/haneler de 
açıktır, hafta tatillerinde oteller de açıktır. Aca
ba orada çalışan işçilerin hürriyetleri kısıtlı mı
dır? Orada çalışan işçi kardeşlerimizin hafta ta
tili mesailerine gfire, kendilerinin iş Kanununu 

(bizden iyi bildiklerini iddia ettiklerne ıgöre, (mu
ayyen primler, .muayyen ödemeler yapılmamak
ta mıdır? Şu hale göre, ihtiyari olan bir mües
sesede, ihtiyari olan bir hafta tatilinde çalışa
cak olanlara mutlak çalıştıranlar, yani işveren
ler, iş kanunu çerçevesi dâhilinde gerekli mua
meleyi icra edeceklerdir. Eğer 'bir müessese ran-
tabl Ibir vaziyette ise, eğer hakikaten hafta tati
linde çalıştırılmasında büyük fayda sağlıyacak-
larsa, tabiî işçileri de -o-na göre tatmin edecektir 
ve işçiler âdeta bir kahvehanede çalışan işçiler 
-gibi, âdeta bir otelde çalışan işçiler gibi feragat
le, ferasetle bu işlerde çalışacaklardır. 

Şimdi bu noktayı bir kenara koyduktan son
ra, Türkiye'ye gelen turistlerin, efendim altın 
yumurtlıyan tavuk değil, bit olduğunu mütalâa 
etmek .bir istisnadır. Hiçbir zaman bir turizm 
dâvasını, hiçlbir zaman bu dünyadaki hu turizm 
sirkülasyonunu yalnız 'beatniklere (bağlamak su
retiyle koca bir turizm dâvasmı han-çerlemek her 
halde bu kürsüden kalbili telif olmasa 'gerektir. 
Ama bir turizm kanunu gelir, ama hangi turist
lerin memlekt içine ıgirmesi lâzım, hanıgi turist
lerin Kıyafet Kanununa uyması lâzım, hangi tu
ristlerin bu memlekete gelip de hakikaten para 

bırakacak şekilde olmaları lâzım, (böyle bir mev-
zu görüşüldüğü zaman burada bu lâfı söylemiş 
arkadaş da, belki ben aynı kanaatte olmakla be
raber, daha da ileri gidecek birtakım cümlelerim 
olabilir. Ama bir Hafta Tatili Kanununda acaba 
'bunları hürriyetler nizamiyle Ibağdaştırmak ve 
acaba turizme yardımı olabilecek diye Hüküme
timizin gayet halisane 'getirmiş olduğu ve mem
lekete gelen yüzbinlerce turistin ki - istisna hiç
bir zaman kaideyi bozmaz - beatnik misali, bun
lara 'bir yardımımız dokunabilir mi 'gayesiyle ha
zırlanmış olan bu kanunun ve tedviri yapılmış 
olan Çalışma Komisyonundaki maddenin bu şek
liyle kabul edilmesinde 'büyük faydalar gördü
ğümü huzurunuzda arz ederek Yüksek Heyeti
nizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arsan, buyurun. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Bir saat dol

du, Askerî Personel Kanununa geçelim. 

BAŞKAN — Başladığrmızca bir işi (bitirmek 
mecburiyetimiz vardır efendim. 

MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üzerinde konuşmakta olduğumuz Hafta Ta
tili ruhsatnamesi mevzuu, komisyonun getirdiği 
gibi gerekçesi turizme hizmet etmek gayesini 
hedef tutmaktadır. Esasında Türkiye'de hunun 
yabancı turistten ziyade kendi iç bünyemizde 
halkımızın yani âmmenin menfaati olan bâzı 
müesseseleri pazar günlerinde çalışmasının sayı
sız faydaları olduğu şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım burada izah -ederler
ken berberlerin, kuaförlerin ve buna benzer mü-
esseselerin bir rekabet usulü ile işçinin çalışma
larını kısıtlıyacağı yönündeki beyanları biraz 
hissî olsa gerektir. Şurası muhakkaktır ki; bugün 
Türkiye'de yaşıyan insanların hepsinin cebinde 
'bir elektrik makinası veyahut tasmalbilecek bir 
traş makinası mevcudolmadığma 'göre iç turizm
de, şehirlerden şehirlere seyahat eden arkadaş
larımızın da bugünkü medeni dünyada traş ol
mak mecburiyetini kendinde hisıseden insanların 
'başvuracağı yerler muhakkak ki, berber dük
kânları olacaktır. Pazar günleri (bunların kapalı 
olması vatandaşlarımızı belki traş 'olma imkânın
dan mahrum bırakacaktır. Bu hakımdan mesele
yi yalnız dıştan gelen turizm yönünden incele
mek değil, kendi iç bünyemizdeki turizmde de 
incelemek lâzımdır. 
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Bu <meyanda 'komisyonun getirmiş olduğu ta
sarıda arkadaşlarımın değinmedikleri bir husu
sa değinmeyi arzu etmekteyim. Turizmin geliş
mesinde esas 'olan gaye ve hedef turiste hizmet 
etmek ise, Cumartesi ve Pazar günleri memleke
timize gelmiş, elinde yabancı parası olan ve bu 
parayı bozdurmak için müşkülât çeken, hattâ pa
rasız kalan turistlerin sayısı az değildir. Bugün 
Türkiye'de vatandaşa, turizme hizmet etmek is

tiyorsak, fîehange büroları dediğimiz bankala
rın veyahut bâzı müesseselerin, otellerin yanın
da turistin kolayca görebileceği ve para bozdu
racağı bâzı müesseselerin de açılmasında sayısız 
faydalar vardır kanaatindeyim. Komisyonun ge
tirdiği tasarının yerinde olduğu kanaatindeyim 
ve oyumu müspet kullamacağımı Yüce Heyetini
ze arz eder, oylarınızı müspet kullanmanızı rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — Genel Kurul kordiplomatik locasına teş
rif den Romanya Meclis Başkanı Stefan Voitec 
Reisliğindeki Parlâmento Kuruluna Başkanlıkça 
hoş geldiniz denilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Türki
ye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak 

memleketimize gelmiş olan Romanya Meclis Baş
kanı Stefan Voitec Başkanlığındaki Romanya 
Parlâmento Heyeti Genel Kurulumuz salonuna 
teşrif buyurmuşlardır. Sayın Meclis Başkanı ve 
Heyet mensuplarına Meclisimiz adına hoş geldi
niz der, memleketimizde iyi günler 'geçirmelerini 
temenni ederim. (Sürekli alkışlar). 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Hafta tatili hakkındaki 394 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkra
sına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısını 'görüşmeye devaım ediyoruz. 

Sayın Mustafa Akalın, buyurun efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; Hafta 'Tatili Kanununun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrası sonuna birkaç 
mevzu ile ilgili hususların ilâvesi yönünden 
yapılan konuşmada, 'genişletilerek birçok mev
zulara temas edildi. Ben bu kadar basit bir 
mevzuun bu kadar teferruata sapılmadan he
men konuşulup bir neticeye bağlanmasını arzu 
ederdim. Herbirimiz bâzı yönlerden mütalâa edi
yoruz. Mâkul olan bir önerge verdim; şimdi 
okunacak huzurunuzda. ımıâkül olan şeyi, İşçi 
Partisini temsil eden arkadaşımız işçi yönün
den Hafta TaltıiM Kanununda (muafiyete aidolan 
bu fıkrasınla, tamirhaneler berber dükkânları, 
(kuaför salonları, parça satıcı yerler dâhil edi
lirse şu ıolur veyahut da bu şekilde zarar eder 
şeklinde beyanda bulundular. Bunların doğru 
tarafı da vardır, ımakül oamyan tarafı da var
dır. Diğer taraftan Adalet Partisi konuşmacı
ları işi başka bir zaviyeden mütalâa ettiler. 
Ben âcizane şunu beyan etmek isterim ki, ber
ber dükkânları ve kuaför salonlarının dâhil edil

mesi yerinde 'olamaz, lüzumsuzdur zira. Hükü
met teklifinin gerekçesinde diyorki; «Otomobil 
ile seyahat eden bir turist yolda veyahut yurt 
içindeki gezisi sırasında 'arasında vukua gelen arı
zayı saaiti saatine gidererek programının tatbikatı
nın devamını ister.» Doğrudur. Nitekim bu sefer 
bayramda Antalya gezisine ıçıkıp da yolda 
kalanlara ve tatil olduğu cihetle de aracını ta
mir ettiremeyip 'otellerde kalmaya mecbur 
olan arkadaşlara rasladık. Bu itibarla oto
mobil tamirhanelerinin açılması ve parçacı, yani 
otomobil parçası satan dükkânların da açıl
ması yerinde lOİur. Ancak Erik arkadaşımızın 

burada temas ettiği 'gibi, bu suiistimale mü
sait bir durum yaratır. Şöyle ki, haftanın di
ğer günlerinde çırağını mütemadiyen dükkânı
na bağlıyan, çalıştıran ıo taımirhaneci veya sa
tıcı Pazar günleri de böyle bir müsaade veril
miş olması halinde zavallı çırağa, işçiye asla 
izin vermez, her gün onu yanında bulundurur. 
O bakımdan Erik arkadaşın burada konuşma
sını yerinde buluyorum. Bu itibarla bir öner
ge verdim. Berber ve kuaför salonlarını bir 
defa reddedelim. Mâkul olan bu traş makina-
sı vardır; öbürü ızaten turist gelen kadını gö
rüyoruz, saçları mısır püskülü gibi, bizim ha
nımlar gibi kuaför yaptırmıyor yani. Bu iti

barla yalnız tamirhanelerin ve parça satan 
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dükkânların zaruret halinde belediye reisleri
nin vereceği müsaadeye bağılı olmak şartı ile 
açılmasına .müsaade 'edilmesi yerinde olur. Bun
ların da devamlı açılmasına izin verilmesi, 
demin izah 'ettiğim gibi, orada çalışacak işçile
rin haftada bir günlük tatillerinin yenilmesi
ni heder ediJımesini ımuciboilur. Bu suretle bir 
önerge verdim, önergemin kabulünü devamlı 
izin verilmesi hususunun reddedilmesini istir
ham «diyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım mad

de üzerinde .altı arkadaş /konuşmuş bulunu
yor. 

Yeterlik önergeleri ıgelmiştir, yeterlik öner
gelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Burdur 

İsmail Boyacıoğlu 

ıSaym Başkanlığa 
Kâfi derecede (konuşulmuş, konu aydınlan-

ımış'tır. Kifayetin oya arz edilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Edirne 
Nazımi Öz oğul 

BAŞKAN — Okunan önergeler aynı mahi
yettedir. 

İkisini birden oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 'edenler... Etmiycnler... Önergeler kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerimde verilmiş tadil önergeleri 
vardır, sırası ile okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Hafta tatili konusunun aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 1. — 2 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa

yılı Hafta Tatili Kanununun (D) fıkrasının 
sonuna (B'eriber dükkânları kuaför salonla
rı, terzi dükkânları, kolacı ve elbise temizle
yici dükkânları, ımatörlü araç tamirhaneleri 
ve motorlu araç yedek parça ve lâstik satan
ları) ibaresi eklenmiştir. 

Kırşehir 
ıSüleyman Onan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
394 sayılı Hafta 'Tatili Kanununun 4 ncü 

maddesinin (D) fikrasının sonuna (Motorlu 

araç tamirhaneleri ve (motorlu araç yedek par
çalarının satıcılarına zaruret halinde belediye 
başkanlığınca izin verilebilir) 

Cümlesinin eklenmesini .arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
62 sıra sayılı İkamın tasarlısının 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif 'ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Madde 1. — 2 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın sonuna «motorlu araç tamirhaneleri ve 
motorlu araç yedek parçalarının satıcıları» iba
resi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; öner
geleri aykırılık derecesine (göre ayrı, ayrı oku
yup oylarınıza sunacağımı. 

(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz muhte
rem Başkanım. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 
katılmamaktadır. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etlmiyenler.. 
Önerge kalbul edilmıemiştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz 'muhte
rem Başkanım. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 
katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etoniy enler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm öner
gesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz '.muhte
rem Başkanım. 

BAŞKAN — Okunan önemeye komisyon ka
tılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul •edilme
miştir. 

Komisyonun değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum ©fendim. 

Yükseik Başkanlığa 
1 nci maddedeki Hafta Tatili Kanununun 

kelimesinden ısonra «4 ncü maddesinin» keli
melerinin ilâvesini arz ederim. 

Çalışma Komisyonu 
Başkam 
İstanbul 

Kaya Özdeımir 

(«Anlaşılmadı» sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri

ca ederim. 
1 nci ımadde önünüzde olmadığı için anla

şılamıyor. 1 inci maddenin (D) fıkrasından 
•evvelki kısma (4 ncü ımadde) kelimesi konula
caktır. Komisyon ıbir ıte'k bu «4 ncü .maddesine» 
kelimelerini ilâve '©diyor. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi şimdi tadil şekliyle okutuyorum 
efendim. 

Madde 1. — 12 Ocak 1340 tarihli ve 394 sa
yılı Hafta 'Tatili Kanununun 4 ncü 'maddesinin 
(D) fıkrasının sonuna «Berber dükkânları ve 
kuvaför salonları, motorlu araç tamirhaneleri 
ve 'motorlu araç yedek parçalarının satıcıları» 
ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekilde oyu
nuza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler:.. Madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci ımaddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul 'edenler... KaJbul ctmiyenler... 
İkinci madde kabul 'edilmiştir. 

Madde 3. — £ u kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının /tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul 'edenler... Kabul 'etmiyenler... 
Kanun tasarısının tümü Meclisiımizce kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Ibir saatlik müddet 
bitmiş olduğundan Türik Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısını 'görüşmeye (başlıyo
ruz. (Alkışlar) 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) S. Sa
yısı : 156) 

BAŞKAN — Hükümet ve İkamisyon yerini 
alsın lütfen 'efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sü
reyya Koç, Sayın Koç, 'buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, hazırlığı 1963 yılında bitmiş, 
bugüne kadar bâzı değişikliklerle '2 nci defa 
huzurunuza gelmiş olan Türk (Silâhlı Kuvvet
leri Personel kanunu tasarısı memleketimizin 
jeopolitik durumu ve 'tarihten ıgelen bir gele
nekle önemini her 'gün daha büyük ölçüde ve 
milletçe takdir ettiğimiz Türk Silâhlı Kuvvet
leri mensupları için genel olarak hüküm ve ne
ticeleriyle başarılı bir kanun niteliğini taşı
maktadır. 

Memleketimiz, ımıillcltimiz ve Silâhlı Kuvvetle
rimi!! için Ihayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, fennin gelişmesine 
rağmen insan her müessesenin en önemli bir 
faktörü olmaktaki yerini ve değerini kaybet
memiştir. 

Fakat insanlık tarihi göstermektedir ki, 
Silâhlı Kuvvetlerde insan hepisinden çok fazla 
önem ve değer taşımaktadır. En mükemmel 
silâhlar yapılabilir fakat o silâhların gayesine 
ulaşabilmesi, onu kullanacak olan insanların 
gücüne, ruhuna ve moraline bağlıdır. Aynı 
silâh birçok millet ordularında vardır, ama o 
silâh Türk'ün eline geçtiği zaman ayrı bir mâ
na, ayrı bir ruh taşır. Tarih göstermiştir ki ; 
Türk subayı Türk askeri, kendisine teslim 
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edilen her silâha, engin ruhundan, engin var
lığından bir parçayı ona katmış ve daima za
ferlerin yaratıcısı olmuştur. Her .memlekette ve 
her devirde orduların (başarısı, .teknik imkân
lardan daha çok personelin mânevi ve moral 
.gücüne, dolayısiyle güdülen personel politika
sına çoik yakından bağlıdır. Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin personel politikasında yeni bir hamle 
teşkil edeceğine inandığımız ve uzun zamandan 
beri yapılan 'Çalışmalarla meydana gelen bu ka
nunla inanıyoruz ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
daha başarılı neticelere ve daha üstün bir sevi
yeye ulaşacak ve her türlü gayret daiha iyi im
kânlarla realize edilebilecektir. 

Sayın milletvekilleri; geçmiş zamanlar için
de doğan her zaruret münferidolarak ele alın
mış, değişik zemin ve zamana göre çıkartılan 
çeşitli kanunlarla Türk Silâhlı Kuvvetleri per
sonel politikasında bâzı istikrarsızlıklar yarat
mıştı. Bu suretle birtakım zaruretlerin tatmi
ni yoluna (gidilmiş olması, yeni bâzı zaruretle
rin doğmasını intacetmiş ve dolayısiyle de bir
takım haksızlıklar; huzursuzluklar ve eşitsiz
likler zamanla birer hak veya haksızlık nitelik
leri halinde bâzı memnuniyet ve şikâyetlerin 
âmili olmuştu. Bu sebepledir ki, bu kanunla 
bâzı hakların elden alınmış olması gibi durum
lar zahiren ve ilk anda göze çarpar gibi görüle
bilirse de, derinliğine inildiği ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri bir 'bütün olarak ele alındığı zaman, 
bunların gerçekte böyle olmadığı, bilâkis bir
çok haksızlık ve huzursuzlukları geniş ölçüde 
giderici olgunlukta 'bulunduğu müşahede •edil
mektedir. Bu bakımdan da eşit şartların ,aynı 
mekân ve aynı zaman içinde ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ıbir bütün halinde mütalâasiyle 
birlikte hazırlanmış olan bu kanunun taşıdığı 
özellikleriyle Türk Silâhlı Kuvvetleri için ya
rarlı bir kanun niteliği taşımakta olduğuna ina
nıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; bu kanunla gelen bâzı 
yenilikler, bilhassa ferahlatıcıdır. Şöyle ki ; 
bu kanun kıta hizmetlerine ayrı bir önem ver
miştir. Bunun ilk bakışta bir ayırıcılık vasfı 
taşıdığı söylenebilirse de, 'kıtanın önemi ve kı
ta hizmetlerinin şartları ve özellikleri mütalâa 
edilidği zaman bunun haksız bir kanaat oldu
ğu da kolaylıkla teslim edilebilir. 

Ordu faaliyetlerinin bir tek hedefi vardır, 
o da kıtadır. Ordu faaliyetlerinin mihrakında 
bir şey oturur, o da .kumandanlıktır. Bütün 
faaliyetlerin gayesi olarak kıta hizmetlerine 
önem vermek, 'bir hakkı teslim etmekten de 
daha büyük bir mâna ve ehemmiyet taşır. Bu 
sebeple bu kamunun kıta hizmetleriyle alâkalı 
hükümlerini faydalı bulduğumuzu da ayrıca be
lirtmek isteriz. 

Hassasiyetine inandığımız bu konuya bu ka
nunla bâzı imknâlar verilmiş olması ıgüdülen 
maksadın (gerçekleşmesine yardımcı olacaktım, 
kanısındayız. Ümidimiz odur ki, gayeye ulaş
makta şikâyetleri mucip hususlar ve personel 
morali üzerinde yıpratıcı tesirleri de dikkate 
alarak bu konu ile alâkalı hükümler kanunun 
ıruhuna ve maksadına uygun olarak idari ma
kamlar ve kumaindanlıklarca gerekli önem ve
rilmek suretiyle kanunda zamanla belirecek 
olan muhtemel boşluklar da doldurularak tat
bikatı başarılı olsun*. 

Muhterem milletvekilleri; tasarının önemli 
hususlarından bir diğeri de, subay ve astsubay
ların terfi ve terfih sistemlerinin tatbikindeıki 
başarılı hükümleridir. Ehil olanın kıdemli ol
ması, ehil olanın terfi ve terfihi, ehil olanın 
takdiri ve teklifi, personel politikasının önemli 
bir unsurudur. Bilhassa mahrut sisteminin kal
dırılarak yerine daha pratik, maksada ve ada
letin tecellisine daha müsait hükümler konul
masını, böylece subay, astsubay ve generalle
rimizin gerçek değerlerini meydana çıkaran bir 
sistemle lâyık olanların terfii, terfihi ve daha 
verimli hizmetini sağlıyan, oldukça mütekâ
mil bir sistemin meydana .getirilmiş olmasını 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personel politikasında 
önemli ve ileri bir adım olarak kabul ediyoruz. 
Ancak ilk olarak tatbik edilecek olan bu sis
temin başarılı olması için, değerlendirme ku
rullarının seçilmesinde ve hizmetlerinde büyük 
ve özel bir hassasiyet gösterilmesinin lüzumu
na bilhassa işaret etmek istiyoruz. Bunun için 
alâkalı idarecilerin ve kumandanların bu ko
nuda büyük itina göstermeleriyle bu güzel ve 
faydalı müesseseden daha büyük başarılar sağ
lamak mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; kıta kumandanlık 
ocağıdır. Tecrübe ile de sabittir ki. kuman
danlık yeri ve komutanları yetiştiren yer kıta-
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dır. Kıtanın kumandanlık •vasıflanan olgun
laştırmasına mukabil hizmetinin yorucu ve yıp
ratıcı olduğu da taibiîdir. Ordu 'bünyesindeki 
bütün faaliyetlerin hedefi kıtadır. Kıta hiz* 
metlerin en güçlüsü, faaliyetlerin en başarılısı 
ordu kademelerinin en mutena yerlerinden bi
ridir. Bu özellikleri dikkate alarak kanunun 
kıta hizmet tazminatını koyması çok iyi düşü
nülmüş yend bir müessese olduğuna inanıyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, kendilerini memleket 
hizmetine adamış olanların ve bilhassa yurt 
savunması gibi müstesna ve Türk Milletinin 
büyük önem verdiği kutsal bir hizmet konusun
da mensuplarının hayatta iken değerlerine 
mânevi değerler katan ve evlâtlarına bırakaca
ğı mirasların en büyüğü hiç şüphe yoktur ki, 
hizmetlerinin 'başarılı anlarıdır ve olaylarıdır. 
Bugüne kadar büyük bir noksanlık gördüğümüz 
bu hususun değerlendirilmesini sağlıyan ka
nundaki madalyalar bölümü de, kanaatimizce 
ayrı bir önem taşımaktadır. Savaş madalyası, 
şereıf mdalyası, övünç madalyası ve üstün hiz
met madalyası gi'bi hayat boyunca sahibine ve 
ölümünden sonra da mirasçılarına, hizmet ve 
bağlılığa güe katacak madalya ve takdir mües
sesesinin konulmasını şükranla karşılarken, bu
nun sadece askerî hizmetlere inhisar etmemesi
ni ve sivil vatadaşları da kapsıyacak şekilde, 
genel mahiyette bir nişan ve madalya kanunu
nun çıkarılması, bu alanda eşitliği sağlamak 
bakımından zaruret haline gelmiş olduğunu da 
ifade etmek isteriz. Hemen ilâve edelim ki, 
önemli olduğu kadar tatbikatında da özellikler 
vardır. Hak edenleri iyi teshit, başlıbaşma bir 
idarecilik ve kumandanlık sanatıdır. Aksi 
halde fayda yerine zararlı olabilir. Fakat biz 
tarihte daima ün yapmış Türk idareci ve ko
mutanlarının bu husustaki hassasiyet ve ka
biliyetlerine güvenerek beklediğimiz başarılı 
sonuçları alacağımızdan emin bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri; tasarının dikkatli, 
çalışmalarla meydana getirilmiş olduğuna ina
nıyoruz. Özellikle Türk 'Silâhlı Kuvvetleri per
sonelinin 'birçok önemli konularını çeşitli şe
killerde teminat altına aldığı için ayrıca mem
nunuz. Bu kanunla ileri ve yeni bir sisteme 
geçişin, verebileceği bâzı mevziî ve kısmi hu
zursuzluklara mukabil çok kısa zamanda de
ğerli tatbikatçı, idareci ve kumandanlarımızın 

ellerinde gerçek ferahlığı ve iyi neticeleri sa
yın Tük Silâhlı Kuvvetleri personelinin geniş 
ölçüde ve bir 'bütünlük içerisinde bugünkün
den daha ileri bir merhale halinde kazanacağı
na da inanıyoruz. Böylece Devletimizin temel 
varlığı olarak dayandığı Türk Silâhlı Kuvvet
lerimiz yurt savunmasındaki görevlerini ve 
ödevlerini daha 'başarılı ve daha 'büyük bir mo
ral ve mânevi güçle yapma imkânlarını ka
zanmış olacaklardır. 

Temennimiz şudur iki; bu kanunun bütünü 
ile birlikte Hükümet tarafından tatbik edilme
si, diğer Personel Kanununun talihsiz akıbetine 
bu değerli kanunun da uğramamasıdır. 

Bâzı maddeler üzerinde tekliflerimiz olacak
tır. Sırası geldikçe arz edeceğiz^ 

Huzurunuzda, bu kanunu hazırlıyanlara te
şekkürlerimizi iletirken, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Millet Meclisinin sayın üyele
rini saygı ile selâmlarız. (Alkışlar) , 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cevat Önder. 

Sayın önder, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 

(Erzurum) — Değerli Başkan, muhterem arka
daşlarım; Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu tasarısı hakkında Adalet Partisi Grupu 
adına görüşlerimizi arza başlamadan evvel, 
bu tasarının, Silâhlı Kuvvetlerimiz için mil
letimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Tasarının bendeniz de kısa bir tarihçesini 
yapmak istiyorum. Tasarının tarihçesini üç saf
hada yapmak m'ümkündür. Tasarı, Yüksek He
yetinizde malûmdur ki, 1962 yılında Subay 
terfih kanunu tasarısı olarak hazırlanmış, Hü
kümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
olunmuştur. Ancak 1963 yılında hazırlanmakta 
olan Devlet Personel Kanununun getireceği 
esaslar nazarı itibara alınmış ve 'bu esaslara gö
re tasarının yeniden düzenlenmesi bahis konu
su olmuş, bu sebeple de Hükümet 1963 yılında 
Millî Savunma Komisyonunda görüşülmesine 
başlanılan tasarıyı geri almıştır. Bu, tasarı
nın birinci safhasını teşkil etmektedir. 

İkinci safhada Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel kanunu tasarısı namiyle 15 . 2 . 1965 tari
hinde Hükümet tasarısı T. B. M. M. ne mükem-
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mel hükümler koyduğunu beyan etmek sure
tiyle sevk etmiş vaziyettedir. Sevk 'olunan bu 
yeni tasarı gerek Millet Meclisinin ve gerekse 
Cumhuriyet Senatosunun komisyon ve heyeti 
umumiyelerinde görüşülmüş ve nılhai şeklini 
almıştır. Nihai şeklini alan metin 20 . 6 . 1966 
tarihimde 76'2 numara ile Sayın Cumhurlbaşka-
nına, yayınlanımaJk üzere gönderilmiştir. Cum
huriyet Senatosunun Cumhurbaşkanına vâki 
müracaatı üzrine Sayın Cumhurbaşkanı Ana
yasanın 93 ncü maddesi hükmü gereğince bir 
defa daha görüşülmek üzere tasarıyı geri çe
virmiş bulunmaktadır. Bu suretle tasarı üçün
cü safihaya gelmiş vaziyettedir. Bu suretle, ta
sarının Yüksek Heyette yeniden görüşülmesi 
yapılmalktadır. Bu kısa gerekçeyi •belirtme
mizin anasebebf, tasarının toiraz geç kalmış 
olduğunu beyan etmek maksadına matuftur. 
Evvelâ, Adalet Partisi Grupu olarak şu hususu 
'tdbarüz ettirmek isteriz ki, ufalk tefek noksan
lıklarına rağmen Adalet Partisi Grupu olarak: 

!biz, bu tasarının tümünü mükemmel 'buluyor 
ve beğeniyoruz. Bu itibarla tasarının biran ev
vel kanunlaşmasını arzu ediyoruz. Maddeler 
hakkındaki görüşlerimizi müzakereler cereyan 
ederken arz edeceğiz. Tasarının görüşülmesi 
esnasında gerek grupumuz, gerek diğer grup
lar ve gerekse arkadaşlarımız tarafından ve
rilen çeşitli Önergelerle tasarının dalha da mü-
Ikemimelleşeceğine kanaatimiz vardır. Ayrıca 
tasarının gecikmemesi için gerek gTupumıı-
zun ve gerekse diğer arkadaşlarımızın her tür
lü gayreti göstereceğine inancımız vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürklün ifadesiyle 
'beyan etme'k isteriz ki, Türk birliğinin, Türk 
•kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanperverli
ğinin çelikleşımiş bir ifadesi, Türk toprakla
rının ve Türkiye idealinin tahakkuk ettirilmesi 
için sarf edilmekte olan sistemli çalışmaların 
yenilmesi imkânsız teminatı olan ordumuz için 
bu (tasarı 'hayırlı neticeler doğuracaktır. Ordu
muzun personeli bu tasarıyı 'bu sdbeple sabır
sızlıkla beklemektedir. Onun için gerek Millet 
Meclisinde ve gerek Senatoda tasarının biran 
evvel gerçekleşmesi için arkadaşlarımızın Hü
kümete ve Komisyona yardımcı olmalarını te
menni etmekteyiz. 

Tasarı hakkındaki bu kanaatlerimizi beyan 
ettikten sonra tasarının tümü hakkında, tasa

rının nitelikleri hakkında da grupumuzun ka
naatini kısaca belirtmekte fayda mütalâa et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 'tasarının nitel liderini 
şöylece sıralamak 'mümkündür. İkinci Cihan 
Harhi dünyası ihtiyaçlarına uygun pren
sipleri, modern Batılı bir personel sistemi pren
siplerini tasarı ihtiva etmektedir. Ayrıca tasarı, 
memleket ihtiyaç ve gerçeklerini ordumuzun 
ananelerini, millî ananeleri, Ordumuzun ihtiyaç 
ve örflerini de kapsamı içine almış vaziyettedir. 
Diğer bir taraftan tasarı, askerî personel rejimi 
ile ilgili hemen hemen bütün mevzuatı içerisine 
alacak bir kod hüviyetini taşımaktadır. Bir di
ğeri ; tasarı, terfi sistemini rasyonel esaslara bağ
lamış vaziyettedir. Ayrıca tasarı kıta hizmetleri 
hakkında yeni, faydalı ve yararlı hükümler ih
tiva etmektedir. Sonra tasarının, Sayın Sürayya 
Koç'un da belirttiği veçhile, kıdem konusunda 
getirdiği esaslar mükemmel denecek kadar gü
zeldir. Tasarıda sabit kıdem esası yerine değişen 
kıdem esası yer almış, bu suretle ehil olanların 
en kıdemli olması hususu sağlanmış vaziyette
dir. 

Tasarı bir önemli hususu daha halletmekte
dir. O husus şudur: Üst rütbelerde yığılmala
rın önlenmesi, Ordumuzda bugün sağlanmıyan 
mahrutu sağlıyacak hükümlerin tasarının içinde 
bulunmuş olmasıdır. Tasarı emeklilik hakkında 
da yeni esaslar, faydalı esaslar ihtiva etmekte
dir. Tasarıyı subay ve astsubayların maaşlarına 
zam getiren, maaşları anormal bir şekilde artı
ran, subay ve astsubaylar lehine farklı bir du
rum ihdas eden bir tasarı olarak kabul ve tak
dim etmek, Grupumuzun kanaati odur ki, son 
derece yanlıştır. Tasarı, mesuliyetin karşılığı, 
rütbenin karşılığı, askerî hiyerarşinin gereğini, 
hizmet ve vazifenin icabını da ihtiva etmektedir. 

Son olarak, tasarının bir niteliğinden daha 
bahsetmek istiyoruz. O husus ta ; yine Sayın 
Süreyya Koç'un da vukufla bellirttiği gibi, ta
sarıda madalyalar hakkındaki hükümler çok 
zaruri ve vatani bir ihtiyaca cevap verecek nite
liktedir. 

Aziz arkadaşlarım, tasarı hakkında Grupu
muzun kanaatlerini ve tasarının niteliklerini kı
saca belirttikten sonra bâzı hususları cevaplan
dırmak istiyoruz. Dün burada tasarının tümü 
hakkında konuşma yapan bir parti sözcüsü, 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkında bir tâbir kul
lanmıştır. Bu tâbir şudur; Türk Ordusu, halk 
ordusudur denilmiştir. Halk ordusu tâbiridir. 
Aziz arkadaşlarım, halk ordusu tâbiri rasgele 
söylenilmiş, sadece halkı içine alan bir tâbir ol
saydı, bunu mühimsemez, üzerinde durmazdık. 
Ancak, kanaatimize göre halk ordusun tâbiri 
çok yanlış, çok iltibasa sebebiyet veren son de
rece ehemmiyetle üzerinde durulması gereken, 
maksatla ifade edilmiş, maksadı belli olan bir 
tâbirdir. Şimdi, katiyen bir polemik kapısı 
açmadan halk ordusu tâbirinin tahlilini yapmak, 
bu suretle siyasi hayatımızda, siyasi lisanımızda 
kullanılan bâzı tâbirlere kanaatimizce, görüşü
müzle vuzuh vermek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok defa halk hâ
kimiyeti fikri ile, millî hâkimiyet fikri ibaresi 
birbirine karıştırılmaktadır. Halk hâkimiyeti 
başka şeydir, millî hâkimiyet başka şeydir. Esas 
teşkilât' hukukunda halk hâkimiyeti ile millî 
hâkimiyetin kapsadığı mânalar tamamiylc bir
birinin zıddı olan mânalardır. Kısaca belirtmek 
isteriz ki, marksist demokrasililer, halk demokrasi
si tabiriyle, ifade edilmektedir. Halk cumhuri
yetleri, rci'arksi'st demokrasilerin rejim şekilleridir. 
Marksist demokrasilerin, halk demokrasilerinin 
tabanı halk hâkimiyeti fikrine dayanmaktadır. 
Bunlar, bu rejimlerin bugünkü tatbikatiyle dik-
tatoryal, tek partili rejimlerdir. Beri taraftan 
klâsik demokrasinin, Batılı demokrasinin dayan
mış olduğu esas, millî hâkimiyet fikridir. Millî 
hâkimiyet fikrine müstenidolan temsili demok
rasiler, temsili sistemlerden çok parti rejimleri 
doğmuştur. Bizim, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Türk Devletinin temelinde halk hâkimiyeti fikri 
yatmaktadır. Millî hâkimiyet,. millî egemenlik 
fikri bulunmaktadır. 

Bunu şu sebeple izah etmek istiyoruz: Hâki
miyetin silâh unsuru ikidir. Bunlardan bir ta
nesi ordu, bir tanesi de zabıtadır. Hâkimiyetin 
silâh unsuru olan ordu, dış emniyetin korunma 
vasıtasını teşkil eder. Bu sebeple ordu, idare 
teşkilâtının dışında bulunur, idari teşkilâtın em
rinde değildir. Dış emniyetin korunma vasıtası 
olan Silâhlı Kuvvetler doğrudan doğruya Hü
kümete ve Devlete bağlıdır. Beri taraftan hâki
miyetin diğer silâh unsuru olan zabıta ise iç em
niyetin tesisine vasıta olduğu için, idari teşkilâ
tın emrinde bulunmaktadır. Bu itibarla, hâkimi-
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yetin silâh unsuru olan ordu, Türk Devletinin 
temelinde yatan millî hâkimiyet prensibi gere
ğince halk ordusu değildir. Millî Ordudur. Bu 
itibarla halk ordusu tâbirini kullanmak, kanati-
mizce son derece yanlıştır. Halk ordusu deyimi 
âdeta halk demokrasisi, halk Cumhuriyeti, halk 
mahkemeleri deyimlerine, marksizmin bilmen tâ
bir ve sloganlarına benzetmektedir. Halk ordu
su tabiriyle belirtmek istenen mâna ve maksat 
çok iyi tarafımızdan ve birçok çevreler tarafın
dan bilinmektedir. 

Muhterem arkadalşar, 1961 Anayasasının ge
rekçesinde de şu hususu, millî egemenlik fik
rinin, millî hâkimiyet fikrinin kabul edilmiş 
olduğunu gerekçeden bir pragraf okumak sure
tiyle beyan etmek, bu suretle millî orduya, halk 
ordusu demenin bir bühtan ve bir iftira oldu
ğunu belirtmek isteriz. 

1961 Anayasamızın gerekçesi aynen şudur: 
«Bu maddede Millî Mücadeleden beri Devlet 
yapımızın 4 ncü maddede temelini teşkil eden 
millî egemenlik esası ve bundan çıkan neticeler 
tanzimedilmektedir. Egemenlik kavramı üze
rinde uzun boylu izahatı gerekli görmüyoruz. 
Ancak şu kadarını belirtelim ki, burada bahis 
konusu edilen egemenlik Devletler Hukukunda 
bağımsızlığı ifade eden bir mefhum olarak kul
lanılmış değildir. İç hukukta egemenlikten, Dev
let iktidarının sahibi veya kaynağı anlaşılmak 
gerekmektedir. Millî Mücadelenin siyasi felse
fesi ve Anayasa geleneğimize göre bu anlamda
ki egemenliğin sahibi millettir. Millet 'bu iktida
rını ve egemenliğini her hangi bir 'kişi veya züm
reyle payiaşmamaktadır. Bu bakımdan, bu aidi
yet kayıtsız şartsızdır. Bu hususu, bütün açıklı-
ğiyle belirtmek için ikinci fıkranın birinci cüm
lesi, egemenliğin kullanılmasının dahi bir kişiye, 
zümreye veya sosyal sınıfa Ibırakılmıyacağına 
işaret etmektedir.» 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, Devleti
miz, millî bir Devlettir. Millî hâkimiyet prensi
bine müstenit bir Devlettir. O itibarla Devleti
mizi gayrimillî bir Devlet olarak görmek, Dev
letimizi sınıf devleti olarak görmek, zümre dev
leti olarak görme'k Anayasaya aykırı, maksatlı 
bir görüştür. Bu Devletin millî hâkimiyetin silâh 
unsuru olan millî orduyu da, halk ordusu olarak 
göstermek Anayasamıza aykırı bulunmaktadır 
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ve rasgele bir tâbir değildir. Bu fikrimize biraz 
daha vuzuh vermek istiyoruz. 

1961 Anayasası hakkında kitap yazan Profe
sör İlhan Arsel, egemenlik hakkının halka değil 
millete aidoluşunu şu şekilde izah etmektedir. 
«Egemenlik hakkının millete aidoluşu ve mille
tin bu hakkı kullanışı konusunda yeni Anayasa
mız 1924 Anayasasından çok farklı bir anlayış 
ve değişik bir sistem getirmiştir. Bilindiği üzere 
1924 Anayasası egemenliğin bilâkaydü şart Türk 
'Milletine aidolduğu prensibinden hareket etmiş 
ve egemenliği metafizik bir anlamda 'kullanmış
tır. İkinci Cumhuriyet Anayasası da aynı pren
sibi hareket noktası olarak kabul etmiştir. Fil
hakika 4 ncü maddenin ilk fıkrası, (egemenlik, 
kayıtsız, şartsız Türk Milletinindir) şeklinde 
bir hüküm ihtiva etmektedir. Daha başka bir 
deyimle, millet tâbiri burada, tıpkı 1924 Anaya
sasında olduğu (gibi mücerret bir mânada alın
mıştır. Yani halk hâkimiyeti prensibine yer ve
rilmemiştir. Madde metnindeki egemenlik tâbiri 
de metafizik mânada yani milletin ve onun bir 
hükmi şahsiyeti durumunda olan Devletin haiz 
olduğu yetkilerin tümü olarak anlamak gere
kir.» 

Görülüyor ki, Sayın Profesör de bu beyanı 
ile Anayasamızın halk hâkimiyeti fikrine müste
nit bir Anayasa Devletimizin halk hâkimiyeti 
prensibine dayanmadığını, millî hâkimiyete da
yandığını beyan etmektedir. Bu itibarla muhte
rem arkadaşlar, (halk ordusu) tâbiri son derece 
sakıncalı bir tâbirdir. Halk hâkimiyetinin mark-
sist demokrasilerde kullanıldığı da yine aynı 
profesörün başka bir kitabında uzun, uzun izah 
edilmektedir. Bu hususta zamanınızı almak iste
mem. 

Zannediyorum ki, kusa da olsa yapmış olduğu
muz bu münakaşa ile siyasi edebiyatımızda yan
lış kullanılan, çok defa da maksatlı kullanılan, 
bâzı tâbirlere ve bâzı terimlere açıklık vermiş ol
duk. 

Muhterem arkadaşlar, burada yapılan diğer 
birtakım beyanlara da kısaca temas etmek islte-
rim. 

Dendi ki, Türk ordusu dar gelirli sınıflardan 
ıgelmektedir. Bu tasarı askerî liseleri kaldırmak
tadır. Bu itibarla fakir halk çocuklarına ordu
nun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kapıları kapan
maktadır. Muhterem arkadaşlar, bu iddia, bu be

yan bir fiske ile devrilecek kadar mesnetsizidir, 
çürüktür. Bugüne Ikadar gelmiş, geçmiş bültüın 
Cumhuriyet Hükümetleri eğitim politikası ile bü
tün kazalarda ortaokul ağmakla, köylerde ilkokul1 

«açmakla, lise adedini çoğaltmakla, kanaatimiz 
odur ki, 3 - 5 askerî lise olduğu zamandan bugün 
daha fazla Türk çocuğuna gerek askerî mektep
lerin gerek Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve gerek
se, diğer mesleklerin kapılarını açmış vaziyette
dir. Yani tatbik edilmekte olan, tatbik edilegel-
mekte olan eğitim politikası neticesinde Türk 
çocuklarına her türlü fırsat eşitliği tanınmış va
ziyettedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu noktada fazla zamanı
nızı almadan bir hâtıramı nakletmek isterim. 
İtalyan Cumhurbaşkanı C-ronki Türkiye'yi ziya
ret etmişti. GTronki'ye Ankara Hukuk Fakültesi, 
hukuk doktorası payesi veriyordu. Bu merasim
de-bendeniz de bulunmakta idim. Oronki bir ta
rihçi olarak yapmış olduğu hitabede bize şunları 
anlattı. Dedi ki, «Siz Türk Devleti olarak şu hu
susla iftihar edebilirsiniz; sizde hiçbir zaman bir 
sınıflaşma olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında da köyden kalkan bir ço'cük sadra
zamlık makamına kadar gelmiş, Türk ordularına 
Başkumandanlık etmiş, Avrupa ortalarına kadar 
Türk ordularını götür ebilmiştir.» Kaldı ki, Cum
huriyet devrinde ise her türlü sınıflaşma, her 
türlü zümre ortadan kaldırılmıştır. Bu itibarla 
bu tasarıyı bir, hâkim zümrenin eline orduyu 
verme tasarısı olarak addetmek Türk tarihinin 
gelişine ve Türk tarihinin akışına, Türk Devlet 
idarecilerine ve bu tasarıyı sevk edenlere ağır 
bir bühtandır, ağır bir ithamdır. 

Muhterem arkadaşlar, daha fazla bu konu 
üzerinde dur/mak istemiyorum. Yalınız, bu hu
susu biraz daha tebarüz ettirmek isterim. 

Buyurdular ki, bıı tasarı doğmuş bir tasa
rıdır. Ölü bir kanun olarak 'çıkacaktır. Vakıa 
Devlet Personel Kanununun tam ımâmasiyle 
tatbik edilmemesi sebebiyle bu iddiada kısmen 
de olsa bir hakikat payı mevcuttur, ancak ge
rek arkadaşlarımız tarafından verilecek önerge
lerle ve 'gerekse komisyonun 'getireceği teklif
lerle kanaatimiz odur ki, tasarınım hükümleri
nin büyük bir kısmı meriyete girecektir, yü
rürlüğe girecektir. Bu suretle tasarı ölü doğ-
nıyacak, ölü olmıya çaktır. Tasarımın ölü doğ
maması da Yüksek Heyetinizin elinde bulun
maktadır. 
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Aziz arkadaşlar; sözleriıme son vermeden 
evvel Chım'huriyet Ordusunun (kurucusu Büyük 
Atatürklün Türk Ordusu hakkındaki bâzı be
yanlarını, yapılan !bâzı isnatlara cevap teşkil 
etmesi bakımından arz etmek isterim. Kurmay 
subaylar hakkında bir milletvekilinin yakışık-
sız söz söylemesi üzerine 16 Aralık 1920 de 
Meclis kürsüsünden Atatürk'ün yapmış olduğu 
konuşmadan şu paragrafı yüksek ıttılaınıza 
arz etmek istiyorum. «Hükümetimizin nizam 
ve intizaımı tutmak için yegâne kuvvet olan 
ordunun içine fesat i'lkalh 'etmiyelinı. Eımin olu
nuz arkadaşlar, buna teşebbüs ve tevessül et
mek istiyenlerin hiçbir vakit muvaffak olması 
ihtimali yolktur. Bu Mıeclis ve bu 'millet ona ka
tiyen müsaade etmez ve ıbu Meclis ve bu millet 
o gibilerin kafasını ezmeye muktedirdir.» 

Büyük Atatürk'ün diğer ıbir beyanını da 
yine yüksek ıttılaınıza arz etmek isterim. Bu 
da 18 Nisan 1922 de ordu hakkında yapmış 
olduğu bir (konuşmadan alman (bir paragraf
tır:. «T. B. M. M. Hükümetinin ordusu» o za
man Devletimizin Anayasası bu şekilde ibareyi 
ihtiva etmekte idi, Hükümet Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti olarak tesmiye ve tâ
bir edilmekte idi.» Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin ordusu istilalar yapmak veya 
saltanatlar yıkmak veya saltanatlar kurmak 
için şunun bunun elinde alet - i ihtiras ol
maktan münezzehtir. İnsanca ve müstakil ya
şamaktan başka bir gayesi olmıyan milletin 
aynı mefkure ile mütehassis ve yalnız onun 
ömrine tâbi ve sadık öz evlâtlarından mürek
kep muhterem ve kuvvetli (bir heyettir.» 

Aziz arkadaşlarıım, görüyorsunuz ki, Büyük 
Atatürk Türlk Ordusunu halk ordusu olarak 
belirtmiyor. Türk Ordusunu millî ordu olarak, 
(milletin eımrinde olan ordu olarak, milletin öz 
varlığı olarak belirtmektedir. 

Biran evvel kanunlaşmasını can ve gönül
den arzu ettiğimiz bu tasarının millî varlığı
mız olan, Türk Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, bu tasarıya eme
ği geçenlere teşekkürlerimizi arz eder, gru-
puımuz adına cümlenizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar)' 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Cengiz 
Ekinci. 

Sayın Ekinci buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİN
Cİ (Kars) — Muhterem arkadaşlar, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı üze
rinde üç seneden beri konuşmaktayız; süratle 
çıkmasını arzu ediyoruz. Fakat devamlı şe
kilde müzakere usulü içerisinde de kendi eli
mizle tasarının kanunlaşmasını maalesef ge
ciktiriyoruz. Bu idrâk içerisinde huzurunuzu 
fazla iştigal etmiyeceğim. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Peronel kanun ta
sarısı Devlet personel rejimini ıslah hamilesi ve 
çalışmaları içerisinde önemli bir etabı teşkil 
etmektedir. Daha evvel Meclisimizden geçmiş
tir. Bir ımüddet anlaşmazlığı itibariyle -tekrar 
Yükseg Meclisin (huzuruna getirilmiş ibulunmak-
tadır. Tasarı, Silâhlı Kuvvetlere yeni müessese
ler ve yenilikler getirmektedir. Meselâ, üst rüt-
belerdeki tıkanılklıik tasarının getireceği hüküm
lerle bertaraf edilecek, meşhur tâbiri ile, mah-
rut kaidesine oturacaktır; Türk Silâhlı Kuv
vetleri personel bünyesinde görülen dağınıklık 
bertaraf edilecektir; maaş hadleri, tatminkâr 
bir seviyeye 'getirilmek suretiyle, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri mensuplarının maddi hakları tanın
mış olacaktır. Terfide ehliyet ve kabiliyet esas
ları göz önünde tutularak eskinin bekleme sü
resi yerine, yani eslkinin bekleme süresinin bek
lemesi yerine erken terfi imkânı sağlanmış bu
lunacaktır, kıta tazminatı ayrı bir teşvik, ayrı 
bir tatmin unsuru olarak tasarının 'getirdiği ye
niliklerdendir. Kısaca gerekçedeki ifadesi ile 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin ilmî esas
lara müstenit rasyonel usullere göre sevk ve 
idaresi gerçekleştirilmiş olacaktır. Hâsılı, Dev
let Bütçesinin imkânları içerisinde Türk Mille
tinin kendi Silâhlı Kuvvetlerine yapabileceği
nin azâmisini veren çok güzel bir tasarı, yanın
da olmamaya imkân yolk. Beraber olmamaya 
imkân yok. Süratle kanunlaşmasını arzu etmek
ten başka da bir düşüncemiz yok. Ne var ki, 
Senatoda müzakeresi sırasında, tasarının bâzı 
noksanları meydana çıkmış bulunmaktadır. 
Meselâ dikkati çeken birçok noksanlar, diğer 
arkadaşlarımız tarafından, maddelerin müza
keresinde sözcü arkadaşlarımız tarafından ifa
de edilecektir. Bariz şekilde dikkati çeken bir 
tarafı yepyeni bir »zihniyetle ele alınmış almak 
iddiası içerisinde biraz eski görüşü taşımakta 
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'bulunuşu. Bu, bildiğiniz (gibi muharip sınıflar
la yardımcı sınıfların tefriki meselesidir. Şim
di göğüs 'göğüse süngü (süngüye muharebe za
manlarından kalma Ibir göğüs bu. Bugünün, 
modern silâhları ve bugünün stratejisi, bu
günün atom harpleri, muharebeleri ilerisinde 
artık muharip sınıfla 'gayrimuharip sınıf, tef
riki insanın ibiraz dikkatini çekiyor. Bir - iki 
misâl bizi dana >çoik teyit edecektir. Ben za-
(bıtları tetkik edenken rasladını; Kore'de za
yiatı tesbit etmişiz; yani yardımcı sınıflar daha 
çok zayiat vermiş, muharip sınıflara naza
ran. 

'Sonra meselâ, ıbir levazım subayı ön safta 
cephede piyade ile yan yanadır. Leva'zım bir
liği talimatnamesi, (İcabında piyade gibi har
bedir) iler anıa, hiejbir muharip sınıfın talim
namesinde icabında lojistik hizmetler ifa eder, 
demez. Sonra meselâ, ulaştırma birliği... Ulaş
tı rmacıl arı, ıb unları yar dini eı saymak, bugünün 
harfe icapları içerisinde, muharebe icapları ve 
silâhları karşısında biraz eski yani, yeni tasa
rının eskiden gelme Ibir a'lılkanlık taşıdığı ha
vasını bize vermektedir. Meclisteki görüşme
ler sırasında bunun ıslahı bizce şayanı tem ere
nidir. 

Bir tarafı da imali hükümlerde birtakım 
hakkı mükteseplere dokunmuş olması dikkati
mizi çekiyor. Bu özellikle askerî hâkimlerle 
askerî tabibler sınıfında kendisini gösteriyor. 
Tasavvur buyurun 700 lira ile 1 300 lira ci
varında bir bütçe kaybı, aile bütçesinde bir 
bütçe kaybı; bu hakikaten üzerinde durulacak 
bir şeydir .Bu noksanılariyle birlikte arzumuz 
vücuda 'getirilmek istenen eserin dört başı »ma
mur olmasına jımlkân yok. Bütün ihtiyaçları ön
ceden eevaplandırmak mümıkün değil. Hayatın 
değişen akışı karşısında herkesi aynı derecede 
tatmin etmeye ide imkân yolk. Ama şikâyetleri, 
tenkidleri asgari hadde indirecek mükemmel 
bir eser meydana getirmek; Meclis müzakere
lerinde buna ulaşabileceğimizi zannediyoruz. 

Tasarının yanında olacağı Y. T. P. niın hür
metlerini arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — .Sayın Baş-

ıkan, muhterem arkadaşlar, Askerî Personel Ka
nununun biran evveli çıkmasını ean ve ıgönül-
den istiyenlerdenim. Şunu ifade etmek isterim 

iki, veto edildikten sonra kanun encümene <gel-
ırniş, bir Geçici Komisyon Millet Meclisince ku-
rulımuş, bir hafta zarfında, - Hükümet temsil
cisi de bulunmuş bu (komisyonda - bir hafta 
zarfında Millet Meclisine sevk edilmiştir. Fa
kat Millet Meclisinde eok uzun gensorular, 
çok uzun tartışmalar dolayısiylc bu kanun ge
riye kalmıştır. Bir yandan tesbit ettiğimiz nok
ta 'da şudur; bütün subaylar arasında yapılan 
konuşma bu Personel Kanunu çıkarılmak is
tenmiyor ve bu Personel Kanunu çıkarılmıya-
cak. Biraz daha bu propagandayı genişletmiş
ler; çıksa da bu Personel Kanunu tatbik edil-
miyecek. 

Eski bir ordu mensubu olarak aldığımız is
tihbaratta hakiki durum budur. Bunun için bu 
kanunun Millet Meclisince biran evvel çıkarıl-
•nıası, yapılan menfi propagandalara kaırşı lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, subayların Türk Ordusunun, 
eğer Harbiyeye ıgiden arkadaşlarımız, Harbiye-
yi ziyarete giden arkadaşlarımız varsa, Har-
biyenin önünde bir Atatürk heykeli ve onun alt 
kaidesinde şöyle bir yazı vardır. «Türk Ordu
sunun kuvvet ve kudreti komuta heyeti ile öl
çülür. Mustafa Kemal» Üzülerek ifade edeyim 
ki; son iz amanda bunu bilen propagandacıların 
Türk Ou'dusunun bel kemiği olan komutanlar ve 
subaylarla milletin arasını açarak propaganda 
yaptıkları malûmdur. Herkesin malûmudur. 
Hattâ o derece malûmunuzdur !ki; biz, -acıdır 
bunu zabıtlara geçirmek için ifade ediyorum-
biz iktidara gelirsek subayların maaşını kesece
ğimiz, azaltacağımız ifade edilmiştir ve bunlar 
konuşulmuştur. Bu noktalara şu bakımdan gir
miş bulunuyorum. Türk Ordusu bizim görüşü
müz, prensibimiz, Türk Ordusu Türk Milletinin 
özü, Türk Milleti, Türk Ordusunun özüdür, 
Böyle bir ayırım asla mevzuubahis değildir. Bu 
konuyu zabıtlara geçirmek, biraz evvelki pro
pagandayı zabıtlara geçirmek için konuşmuş 
bulunuyorum. 

Askerî Personel Kanunu, teknik elemanlarca 
çok güze'l hazırlanmış, ancak bâzı ufak tefek 
noktalarda yeni esaslara 'göre noksanlar oldu
ğu anlaşılmıştır. Bilhassa Askerî Personel Ka
nununun, meslckc girişi, sınıflandırılması, meslek 
programlarına göre eğitimi, terfileri, malî hü
kümleri, sosyal hakları, taltifleri kapsamında 
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modern ordulardaki görüş esasları olarak ve 
bizim de millî bünyemiz, ordumuzun millî gele
nekleri bu kanunun içine alınmak suretiyle ha
zırlanan kanunun teknik çerçevesi, yerinde 
ve doğrudur. Acak birkaç noktaya mutlaka te
mas etmek isterim. 1964 senesinde Millet Mec
lisinden çok muhterem valiler için bir kanun 
çıkmıştır. Bu çıkan kanunda geriye alman vali
ler tazminatlarını almaktadırlar, yani valilik 
tazminatlarını almaktadırlar. Fakat o tarihten 
bu tarihe kadar bütün komutanlığı, kolordu 
kumandanlığı, ordu kumandanlığı yapmış ge
nerallerimiz daha mesüliyetli makamlara tâyin 
olduğu halde, yani tümen komutanlığından 
Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı gibi, ordu 
kumandanlığından Erkânı Harbiyei Umumiye 
ikinci Reisliğine tâyin olduğu gibi, böyle yer
lere tâyin olunduğunda kıtalardaki tazminatları 
kesilmiştir. Millet Meclisinden geçen münferit 
kanunlar; malî hükümlerin eşidolarak tatbik 
edilmemesini bugüne kadar sağlamış bulunu
yor. Bu Personel Kanunu çıktıktan sonra bu 
eşitlik de sağlanmış bulunacaktır. 

Bir noktayı daha mutlaka tesbit etmek is
terim. Kanunun maddeleri konuşulduğu za
man değiştirge önergeleri gelecektir. Bugün 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin, ıSaym 
Orgeneralin eline geçen para miktarından, or
du personeli içinde 14 misli, yani 14 kademe 
daha eline fazla para geçen subaylar mevcuttur. 

Şimdi, bizim Askerî İçhizmet Kanununun 
disiplin maddesi aynen şöyledir : «Asların hak
larına riayet, üstlerin salâhiyetlerine hürmetle 
mümkündür.» der. Ve bu tarih boyunca tecrü
beler yapılıp kanun olarak tesbit edilmiştir. 

Şimdi, Anayasada Başkumandanlık Türkiye 
Büyük Millet MecTisiriin mânevi şahsiyetine ve
rilmiştir. Biz bu kanunu çıkarırken İçhizmet 
Kanununun astların haklarına riayet maddesi
ne uymamız, yani Ibübün kademede bulunan su
bayların-mesuliyetine, yıpranma durumuna gö
re maaşlarını ayarlamamız ve buna göre bu ka
nun ımaddesinde teslbit etmemiz lâzımdır. Nite
kim bu Askerî Personel Kanunu gelmeden. Rah
metli Güm'üşpala, muhterem arkadaşlarımızın 
ifade ettiği, Kıta Tazminat Kanununu getirmiş
tir. Bu, Adalet Partisi (rene! Başkam Rahmetli 
Grülmüşpala'nm eseridir. Bilâhara 'bir sene son
ra Şinasi Osma ile beraberce bu kanunu tekrar 

I ettik ve bu kı'ta tazminatı evvelce bu Mecliste 
kalbul edildi, Erkânı Harbiye Dairesinde topla
nan Şûra 'teknik 'bakımdan da bunu kabul et-
melk suretiyle bu kanuna girmiştir. 

Şimdi bunu ifade etmekten ımaJksadım; Türk 
subayı, şunu katî olarak teslbit edeyim ki ; ada
lete âşıktır. Türk subayının hakları tam ola
rak verildiği takdirde, Türk subayına öl dedi
ğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalır. Bunu 
da şahsi tecrübem olarak ifade ©diyorum. Çün
kü muharehe meydanında emrinde bulunan su
bay ve (kıtalara emir verdiğimiz zaman • kendi 
kuvvetinin iki misli kuvvete sahilbolanlara kar
şı süngü muhardbesine girmiş ve netice almış
tır. Kore özet tarihî okunursa bunlar meydana 
çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, Türk sulbayı üzerin
de yine birkaç kelime arz etmek isterim. Türk 
subayı, şövalye ruhlu bir şahsiyettir ve muay
yen kaynaklarda yetiştirilir. 

B'ir parti sözcüsü - tabiî her fikir muhte
remidir, ben fikrimi fikirlere karşı arz etmek, 
kendi şahsi filkrimi arz .etmek vazifemdir T Har-
biyeye fakir vatandaşların giremiyeceği ifade 
edilmiştir. Ben Harbiyede 6 sene bölük kuman
danlığı yaptım, hattâ Kaydı Kabul Komisyo
nunda da bulundum ve bugün Türk Ordusunda 
iki 'binden fazla yüzbaşı, binbaşı, taJbur kunman-
danı ve bölük kumandanı talebelerim mevcut
tur, hattâ kurmay alhay durumunda talebelerim 

| vardır. Kaydı Kabul Komisyonundaki yazılı 
I talimatta asla ve asla fakir ve zengin mevzuu 

yoktur. Harb Okuluna girecek talebenin muay
yen nitelikleri vardır. Günkü, Harbiyedcn çı
kardığınız, bir meslek sahibi yaptığımız zata 
eğer Yüzbaşı olduysa, ona 150 kişi vereceksiniz, 
vatan için -o 150 kişiye icabında öl emrini vere
cek. Binaenaleyh, onun bir şahsiyeti, onun bir 
karakteri, onun kütleleri ölüme sevk etme lider
lik vasfı olması lâzımdır. Binaenaleyh, Harbi-

• yeyc giren, kaydı kabul olmak üzere gelen öğ
renciler asla, fakirdir, zengindir, diye ayrılmaz, 
böyle 'bir şey yoktur ve ne >o iteliklere göre im
tihanları yapılır ve zaten Türk Ordusunun için
de böyle politikaya alet olacak noktalar da 
yoktur. 

Şunu arz etmek isterim ki; eğer Har'biyeye 
yeni bir ziyaret yapmışsanız Haribiyenin kapı-

I ısındaki sütunların üzerinde 'komünistlere karşı 
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savaşan ve kahramanca Kore'de döğüşüp şe-
hidolan subayların isimleri, Harbiyenin ilk ka
pısının bütün direklerinde yazılıdır. Harbiye 
Okulunun öğrencileri içeri girerken 'komünistle
re karşı savaşan ve şehidolan Harbiye mezun
larının isimlerini her gün görürler. Harbiye ka
pısından komünistler asla sızamazlar ve gire
mezler ve bu karekterde olan insanlar da Har
biye kapısından içeri giremez. Eğer sızarsa za
ten subay kütlesi ve Harbiye öğrencileri bizzat 
o nitelikte olan insanları mutlaka ve mutlaka 
ekarte ederler ve Türk Ordusu da, şunu katî 
olarak ifade eldeyim ki, Türk Ordusu da milli
yetçi, Atatürkçü, vatanperver ve bilhassa Ata
türk'ün şu sözünü kalbine yazmıştır. «Şura?1 

unutulmamalıdır ki, Türk âleminin en büyük 
düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde 
ezilme! idir.» Bu parolayı bütün Türk subaylar" 
kalbine yazmıştır. Binaenaleyh Marksist zih
niyet Hatfb Okulu kapısından giremez. 

Muhterem arşadaşlar, bu kanunun bir nok
tası da eğitimdir. Çok muhterem Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisini yakından tanırım, Har-
biyöde ben takım kumandanı iken tabur ku
mandanı Mi. O zaman da komünizme karşı fik
riyatı vardı. Bugün Erkânı Harbiye Reisi ola
rak kendisini takdir etmekteyim. Çünkü o za
manki kıtacı 'binbaşı ve komünizme karşı oları 
Binbaşı Cemal Tural bugün 'de eğitim bakımın
dan kanunun verdiği yetkileri ile komünizme 
karşı 'Türk Ordusunun mücehhez eğitimini yan
maktadır. Yapmaları da zaten Atatürk'ün Türk 
gençliğine ve Tür Ordusuna, «Şurası unutul
mamalıdır ki, Türk âleminin en büyük düşma
nı komünistliktir. Her görüldüğü yer'de ezil
melidir» parolasını takibetmektedir. Bu fikri
yatı bâzıları takbih etmektedir, biz takdir et
mekteyiz. Atatürk'ün ruhu da bu yoMa gitme
sini istediğinden milliyetçi Türk gençliği ve 
Türk Ordusu bu yaptığı yayınlarla Erkânı Har-
biye-i Umumiye Reisini daha camdan, gönülden 
bağlandığının ifadesini tesbit etmiş bulunuyo
rum. 

Arkadaşlar, subayların bir ıstırabını da yine 
zabıtlara geçirmek isterim; bugünkü ıstırabını 
»değil, çok eski ıstıraplarını zaJbıtlara geçirmek 
isterim, sene 1945 - 1946 Harbiyeye tâyin ol
dum. O zamanki durum, şimdiki durumun ay

nı değil, aldığımız maaş malûmdu ve maalesef 
acıdır bu, bugüne kadar Mecliste konu-
şullmamıştı, fakat ben dile getiriyorum; gazi
noya gittiğimiz zaman garson gelmiyordu. 
Çünkü subayın cebinde parası yoktu. Bu bir ta
rihî hâdisedir, bunu zaJbıtlara geçirmek isterim. 
1946 senesinde başımdan geçen acı bir hâtırayı 
da zabıtlara geçirtmekte fayda olacağı kanaatin 
deyim. Üsteğmenim, ev tutacağım, kapıyı çalıyo
rum, açıyorlar kapıyı. «Ne istiyorsunuz üsteğme
nim1?» diyorlar. Kira ile tutmak istiyorum, 20 li
ra idi o zaman kirası bu yenişöhirdeki dairelerin. 
Ve bize aynen söyledikleri şu: «Üsteğmenim siz 
burasını tutamazsınız» diyerek kapıdan içeriye 
dahi sokmamışlardı. O harbiyeden mezun olmuş 
ırn harbi vcde uzun süre öğretmenlik yapmış eski 
bir asker olarak, ifade ediyorum; bu ıstırabımı 
bilmeniz yerindedir. Onun için konuşacağım. O 
zaman bir subay gazinoya gittiği zaman maalesef 
garson gelmiyordu, acıdır. Bu bir hakikattir ve 
o zaıman maalesef bize gazozcu diyorlardı. 

Şimdi arkadaşlar, bunları şu maksatla belirt
miş bulunuyorum; birçok zümreler burada kuli
se giriyorlar, Mecliste milletvekillerine anlatı
yorlar, dertlerini sövlüvorlar. Fakat subayın ye
tişmesi bu şekilde değildir. Subay sabahleyin ta
lime gider, akşam evine gelir. Milletvekilleriyle 
temasları hemen hemen azdır, yoktur, derdleri-
ni ekseriya söyliyemezler. Çünkü Türk subayı 
para için değil, haysiyet ve şerefi için, şövalye 
ruhu olduğu için bu maksatla çalışır. 

Simdi subayların maaş çizelgesi maddesi gel
diğinde avrıca fikrimi arz edeceğim. Muhterem 
milletvekillerinin bu nokta üzerinde durmalarını 
ve bilhassa talimhanede bulunan bir subayın yal
nız talimini düşünmesini, evinde çocuğuna bir 
ayakkabı vovahut da kış geldiği zaman odun ve-
va başka ihtiyaçları düşünmemesi için, onların 
bütün malî imkânlarını temin ve seferde az kan
la zafere ulaşabilmesi için talimhanede eğitimde 
ter dökerek çalışmalarını temin etmek için bilhas
sa malî kısımdaki maddelerde muhterem millet
vekillerinin önemle durmaları ve vatanperver su-
bavlarcn daha rahat ve daha iyi vaıziyette çalışa
bilmeleri için milletvekili arkadaşlarımızın yar
dımcı olmalarını istirham ediyorum. Fazla zama
nınızı aldım, özür dilerim. Diğer maddeler husu
sunda bilâhara sırası gelince arz edeceğim. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Yunus Koçak buyurun. 

T. 1. P. GURUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına benden önce 
konuşan Ali Karcı arkadaşım Türkiye İşçi Par
tisi Grupunun Askerî Personel Kanununun han
gi taraflarına, ne sebeple karşı olduğumuzu açık
lamıştı. Bu sözler üzerine kıymetli hatipler fi
kirlerini beyan ettiler. Elbette, her fikir muh
teremdir ve aslında bu Meclis memleket yararına 
fikirlerin serbestçe söylenmesi, tartışılması ve en 
salim yolun bulunması için ihdas edilmiştir. Hâ
kimiyeti Milliye budur, böyle tecelli eder. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz bu kanunun tü
mü üzerinde konuşurken, bilhassa Türk Ordu
sunun neden bir halk ordusu olduğunu, bugüne 
kadar tarihi süre içinde kaynaklar itibariyle ne
den bir hal ordusu niteliğini muhafaza etmiş 
olduğunu ve bu halk ordusu niteliğini koruma
nın gereklerinin neler olduğunu anlatmaya çalı
şacağız. Ve hemen şu noktayı işaret etmeliyim 
ki, halk ordusu deyimi ile, millî ordu deyimi 
birbirine çelişen mefhumlar değil, bilâkis birbi
rinin lâzımı gayri müfariki, biri diğerini tamam-
lıyan, biri diğerinin aynı mânasına gelen terim
lerdir. Binaenaleyh, halk ordusu sözünden alı
nan Sayın Bakanın ve hatip arkadaşların uzun 
boylu mütalâalarını dinledik. Bu mütalâalarda 
biz, açık söyliyelim, tarih açısından ve Türk Or
dusunda kumanda kademesinin teşekkülü bakı
mından gerçeklere uygun yön göremedik. Arka
daşlar; halk ordusu deyimi, kumanda kadrosu
nun kaynakları halka açık olan ordu demektir. 
Binaenaleyh halk ordusu demek, bir çağrışım
dan istifade ederek, özür dilerim, böyle lüzum
suz, demagoji denecek polemiklerle, efendim 
halk cumhuriyeti, halk demokrasisi, efendim 
halk mahkemesi halk ordusu gibi, terimlerle bir 
tutulamaz. Ve burada halk ordusu kelimesinin, 
sözünün ifade ettiği mânanın, maksadın bunlarla 
eşit tutulması ve bu çağrışımlarla itham edil
meye kalkınması, kanaatimizce gerçekçilikle 
bağdaştırılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, neden diyoruz ki, 
bu kanunla Türk Ordusunun bugüne kadar geli
şen, süregelen komuta kadroları halk çocukların
dan gelmiştir ? Sayın Nazmi Özoğul bir noktaya 
temas ettiler; bu fikrine iştirak etmemek müm

kün değil ve bu doğrudur. Diyor ki, Harb Oku
luna giriş talimatnamesinde fakir çocuğu alın
maz, köylü çocuğu alınmaz, zengin çocuğu alınır, 
diye bir yakıt yoktur. Evet arkadaşlar, yoktur. 
Biz de zaten bunu iddia etmedik. Ama birtakım 
kayıtlar konur ki, o kanunlara, o kanunların ge
reği olarak, o kanunların uygulanması sonucu 
olarak halk çocukları o okullara giremezler. 
(A. P. sıralarından, «misal ver» sesi) Misalini 
vereceğim. 

Yine Sayın Adalet Partisi Sözcüsü izahatın
da; «Türkiye Devletinin eğitim imkânlarından 
bütün halk çocukları eşit surette yararlanmak
tadır. Binaenaleyh, bunların hepsi Harb Oku
luna girebilir.» dediler. Arkadalşar, ilk bakış
ta bu mütalâalar gayet doğru. Hakikaten ilk
okulu bitiren, ortaokulu bitiren, liseyi bitiren 
Harbiyeye girebilir. Ama halkımızın büyük ço
ğunluğu çocuklarını okutamadıklarına göre, yok
sul insanlar, işçiler, köylüler çocuklarını okuta
madıklarına göre bunların çocukları ilkokulu 
bitirmezse, bunların çocuğu ilkokul bitirdiği hal
de ortaokulu bitiremezse, bunların çocuğu liseyi 
okumak imkânını bulamazsa, bunların çocuk
ları Harbiye'ye nasıl girebilir? Binaenaleyh tah
lil edince bu sözler havada kalmaktadır. Arka
daşlar; gerçekleri olduğu gibi söylemeye, kabul 
etmeye mecburuz. Türkiye'nin gerçekleri ne 
ise bunu söyliyeceğiz, bundan kimse alınmama
lıdır. Bugün Türkiye'nin gerçekleri; Türk hal
kının % 60 dan fazlasının okur - yazar olmadığı 
gerçeğidir. Yani Türk halkı, ilkokulu dahi oku
mak imkânını bulamamıştır. Keşke hepsi okutu-
labilse gerçekten hepsi, A. P. li arkadaşlarımın 
dediği gibi, bütün çocuklar okumak imkânını 
bulsa da istiyen çocuk Harb Okuluna girebilse, 
çok iyi. Girerse girer, girmezse girmez. O za
man bir eşitsizlik bahis konusu olmaz. Ama bu 
kanun ne diyor arkadaşlar? Bu kanun halk ço
cuklarının, yani çalışan insanların çocuklarının 
askerî okullarda okuyarak, askerî okullarda 
Devlet parası ile okutularak Harb Okuluna gir
mesi merdivenini koparmaktadır. İşte bizim iti
razımız bu noktayadır. Ve bu itirazımız.. (A. P. 
sıralarından «nerde?» sesleri) "Nerede olduğunu 
şimdi gösteceğim, kanunu okursanız anlarsınız. 
Ve bu itirazımıza şimdiye kadar konuşan hatip
lerin hiçbirisi cevap vermemiştir. Ama bizim 
itirazımız kanunun metnine dayanmaktadır. Ne 
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diyor kanun metni? Kanun metni diyor ki, bu 
kanun Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay
lar, astsubaylarla, harb okulları fakülteler ve 
yüksek okullar ile, astsubay sınıf okullarında 
okuyan askerî öğrencilere uygulanır. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer askerî ve sivil 
şahıslar kendi özel kanunlarına tabidirler.» Ar
kadaşlar, burada askerî ortaokul ve liseler kay
dı yoktur. Bir defa bu aradan çıkarılmış. Şim
di, Sayın Bakan; biz Harb Okulu için ayrı bir 
kanun çıkaracağız, dediler. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Mecliste. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Evet Mecliste olabilir. Eğer Mec
liste böyle bir kanun varsa, eğer askerî okullar, 
ortaokullar, liseler devam ettirilecekse, bugüne 
kadar gördüğümüz uygulama askerî ortaokul
ların ve liselerin kapatılması yolundadır. Kald1 

ki, kanunun ikinci maddesi iktidarın icraatına 
uygun niyetini gayet açığa vurmaktadır, deşifre 
etmektedir. Ne diyor bu madde? «Bu kanun 
subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin 
sınıflandırılmalarını, yetiştirilmelerini, atanma
malarını, terfilerini, görev ve yükümlülüklerini 
taltiflerini, maaşlarını, tazminat ve ödenekleri 
ile özlük haklarını düzenler.» 

Şimdi, 1 nci maddede askerî ortaokul ve li
seler kaydı olmadığına göre, demek ki, askerî 
liseler ve ortaokul öğrencilerinin bu kanunla 
haklarının düzenlenmesi düşünülmemiş, derpiş 
edilmemiştir. Eğer olsa idi maddeye bu kayıt 
konurdu. 

Muhterem arkadaşlar; yine bir noktayı arz 
etmek isterim: 

Askerî ortaokulların ve liselerin kapatıldığı, 
tasfiyesi cihetine gidildiği vakıası ortada bulun
makla beraber ve bunu söylediğimiz zaman, bu 
kanun bunu derpiş etmiyor. Türk Ordusunun, 
halk ordusu olmak vasfını zedeliyor, dediğimiz 
zaman, iktidar hatipleri, ve Sayın Bakan, bir 
Bakanın işgal, ettiği makamın ciddiyetiyle bağ
daştırılmayacak şekilde, dinlemeden, tahlil etme
den, hemen kürsüye fırlamış, halk ordusu, halk 
mahkemesi diye birtakım çağrılımlarla bizi suç
lamaya kalkmıştır. Arkadaşlar, halk teriminden 
korkmamak lâzımdır. Halk terimi siyasi edebi
yatımıza bilhassa Türkiye Cumhuriyetinin ku
rucusu Atatürk'le getirilmişti. Ve bakınız Ata

türk Cumhuriyetinin bir halk Hükümeti olduğu
nu nasıl söylemektedir. Şimdi okuyorum: 

«Atatürk'ün söylev ve demeçleri : 

Cilt : 2 — «Evet arkadaşlar o saraylar ve o 
sarayların etrafını çeviren hainler asırlarca bu 
milleti gaflette bıraktılar onu nura koşmaktan 
menettiler. Onlar bu milleti ve bu memleketi 
yalnız iki zamanda düşünürlerdi. Biri paraya, 
diğeri askere muhtacoldukları zaman. Bir baş
tan memleketi soyarlar diğer yandan milletten 
aldıkları askerle Viyana'yi, Mısır'ı, iran'ı zapt 
için fütuhata kalkarlardı. Halbuki milletin o 
fütuhatta hiçbir emeli millîsi, arzui vicdanîsi 
ve menfaati yoktu. Onların hırsı, onların şan 
ve şerefi için bu milletin evlâtları bir daha dön
memek üzere onların arkasından sürüklenirdi. 
Sonra onların saraylardaki debdebe ve daratı 
temin için paraya ihtiyaçları vardır. Bu parayı 
milletten sopa ile alırlardı. Bütün bunların neti
cesi milleti fakre, harâbiye, niyet ölümün kapı
sına götürürdü. İşte bu tarzı idareye padişahlık 
idaresi denir. Arkadaşlar, bu idareyi bir daha 
dirilmemek üzere tarihe gömdük. Bugün eski 
idareden büsbütün ayrı yeni bir Türkiye Dev
leti var. Bunu idare eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetidir. Kemali cesaretle diyebili
riz ki, bugün bir halk hükümetimiz vardır. Bu 
halkın mukadderatı artık bu halkın elindedir.» 

Zannediyorum ki, Atatürk'ün şu demeci ile 
artık halk kelimesine karşı duyulan allerji ve bu 
yapılan spekülasyon son bulur. 

Muhterem arkadaşlar; 
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ

Lİ —• Kelimeler zamanına göre mâna alır. 
T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK — 

Bu devreye göre de bu kelimeler bir mâna ifade 
ediyor, değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, biz halk ordusu derken Türkiye 
Cumhuriyeti halk ordusu derken Türkiye Cum
huriyeti Ordusunun millî ordu olduğunu söyle
mek istiyoruz. Millî Ordu olduğunu. Halk or
duları millî ordu olur. Zaten başka ordular 
millî ordu olmaz. İşte arkadaşlar, halk ordusu 
millî ordu olur. Yani komuta kadroları yoksul 
halk çocuklarına açık olan ordular, millî halk 
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ordusu olur. Binaenaleyh halk ordusu tabiri ile 
millî ordu tâbiri arasında fark yoktur. Buna 
dikkat etmek lâzım. 

NAZMÎ ÖZOGUL (Edirne) — Sizin maksa
dınız başka. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, çok rica ediyo
rum, yerinizden müdahale etmeyiniz efendim. 
Çok rica ediyorum, bırakın konuşsun. 

T. 1. P, GRUPU ADINA YUNUS -KOÇAK 
(Devamla) — Arkadaşlar 1 nci Meşriyetten, bil
hassa 2 nci Meşrutiyetten sonra ve Cumhuriyet 
kurulduktan sonra Ordumuzun ' kumanda kay
nakları, kumanda kadrosunu teşkil eden kay
nakların, yolları halka geniş mikyasta açılmıştır. 
Ve memleketimizde yoksulluktan dolayı okuyamı-
yan birçok çocuklara, kabiliyetli gençlere bu yol
lar, bu kaynaklar kapatılmamış olduğu için as
kerî orta okullara ve askerî liselere girmiş ve ora
dan harbiyeye geçmiş ve bugün bunların çoğu 
Türk Ordusunun başında ve Türk Ordusunun 
kıymetli kadrosunu teşkil etmektedir. Binaena
leyh, eğer o zaman 'böyle bir kanun olsa idi, o za
man böyle bir .zihniyet hâkim olsa idi; efendim 
parası olan okusun, parası olan askerî • okullara 
girsin dense idi, yani liseyi okuyacak kadar para
sı olan ancak harbiyeye girebilir dense idi, bunun 
fiilî sonucu ne olurdu? Bugün ordumuzun komu
ta kadrosunu teşkil eden insanların çoğu ve Türk 
ordusuna celâletleri ile, cesaretleri ile, bilgileri 
ile şanlı sayfalar ilâve etmiş komutanlarımızın ço
ğu bugün Türk Ordusunun saflarında bulunmı-
yabilirdi. İşte arkadaşlar, bizim halk ordusu 
noktasına değinmemiz'bu yöndedir. Yoksa, efen
dim halk mahkemesi, Marksist demokrasi falan, 
bunlar aklımızın ucundan geçmedi. Ama mutla
ka halk kelimesi bize battığı için, halk kelimesini 
istismar ederek, hücum vesilesi yaratmak istiyor
sak o zaman tabiî böyle demogojik yollara sapa-
'biliriz. 

Arkadaşlar, yine bir arkadaşımız konuşur
ken, Türk Ordusuna fesat sokan mutlaka mahvo
lur, dedi. Doğrudur, biz de Türk ordusuna fesat 
sokulmamasını istiyoruz. Türk ordusuna kimse fe
sat sokamaz ve sokamıyacaktır. Arkadaşlar, 
Türk ordusuna verdiğimiz değeri, bütün millete 
verdiğimiz değerle orantılı olarak ölçeceğiz ve or
taya koyacağız. Biz 'bütün millete değer veriyoruz 
ve bu milletin silâhlı kuvveti olan ordusuna de
ğer veriyoruz. Niçin değer veriyoruz? Bu mille

tin haklarını, 'bu vatanı koruyalım diye veriyo
ruz. Yoksa efendim, Harbiyenln Talimatnamesin
de, zengin giremez, fakir girer, fakir giremez, 
zengin girer diye bir şey yoktur. Ama herkesi 
okutursak ve eşitliği gerçekten sağlamış oluruz. 
Birtakım insanların, pek çok insanların milyon
ların okuma hakkı olmadığı müddetçe, fiilen oku
ma hakkı olmadığı müddetçe bu eşitlik sözde kal
maya mahkûmdur. 

Arkadaşlar, halk ordusu olmıyan ordu var 
mı diye bir şey soruldu. Halk ordusu olmıyan or
du vardır. Meselâ Alman Ordusu. Geçmiş devir
de Alman Ordusu, kumanda kadroları yani subay 
kadroları halktan olmıyanlardan teşekkül ederdi. 
Meselâ bakarsanız Vonlar, Von Hinderiburg fa
lan, hem onlar subay olurdu, general olurdu. 
Hattâ, o zamanki talimatnamelerde bâzı madde
lerle bâzı sınıflara bu (Von) lardan daha rütbe
li ajdller, daha büyük toprak sahipleri girebilir
di. Meselâ gerek Çar ordusunda, gerek - 1919 dan 
evvelinden bahsediyorum, - Alman Ordusunda 
meselâ süvari sınıfına katiyen muayyen bir za
degan kadrosu üstünde olmıyanlar alınmazlardı. 
İşte halk ordusu ve halk ordusu olmıyan ordu 
tefriki mevzuubahsolduğu zaman birtakım tefrik
ler hatıra gelir ve bu tefrikler tarihte yapılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, biz burada her türlü tefri
kin önlenmesini istiyoruz. Bir arkadaşımız; «Ana
yasamızın 12 nci maddesi, hiçbir sınıfa, hiçbir 
zümreye imtiyaz tanımaz ve imtiyaz vermeyi ya
saklamıştır» dedi. Şimdi, biz bu maddede fiilen 
bir imtiyaz görmekteyiz. Kime imtiyaz? Parası 
olup okumak imkânı bulana imtiyaz. Parası olup 
okumak imkânı olmıyana Harbiyeye girmek im
kânı yok. Demek ki, okuyamıyan insana nazaran, 
okuyan insanın durumu, Harbiyeye girip girme
mek bakımından, t>ir imtiyaz tanımaktadır. Arka
daşlarımız «sınıf da yok» dediler. Sınıf da var. 
İşte böyle sosyal sınıflar var. Sınıfları biz iste
diğimiz an kuramayız ki; sınıflar, sosyal, poli
tik, ekonomik sebeplerle teşekkkül eder. Anaya
samız da bunu kabul eder, der ki meselâ: «İşçi
ler grev, toplu sözleşme yapmak hakkını haizdir. 
Patronlara karşı kendi haklarını koruyabilirler.» 
der. Demek ki, Anayasamız da sınıfları kabul et
miş. Nedir Anayasamızın yasakladığı? Bir sınıfın 
diktasını sağlamaktır. Ve biz buna karşıyız. Bu
gün diyoruz ki; bu icraatla Türkiye'de zengin 
sınıfın diktası sağlanmaktadır. Bu zengin sınıfın 
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diktasına son vermek lâzım, zengin sınıfın imti
yazlarını artırmamak lâzım, bu imtiyazlara son 
vermek lâzımdır. Bütün milleti gerçekten eşit kıl
mak lâzım. Gerçekten eşitlik de, birtakım imti
yazları ortadan kaldırmakla herkesin fırsat eşit
liğine, imkân eşitliğine kavuşması yoludur. Onun 
için biz Askerî Personel Kanununun Silâhlı 
kuvvetler mensuplarına, Devlet Personel Kanu
nunun bütün çalışanlara haklar vermesine, bun
ları millî gelirimiz oranînda imkânlara kavuştur
masına, bunların terfi etmesine taraftarız, ama 
bu terfi yapılırken yeni haksızlıklar olmasın di
yoruz ve gerçekten Türk Ordusunun mensupları 
bir zamanlar zaruret ve sıkıntı içinde idiler, şim
di de çalışanlarımız, subaylar da dâhil refah için
de değildirler, ama arkadaşlar, bizim itirazımız 
bunlar terfi etmesin, bunlara maaş verilmesin, 
bunların maaşı artırılmasın noktasında değil, 
Harbiyeye diyoruz, bütün halk çocukları girebil
sin, zengin çocuğu da girebilsin; zengin girmesin 
demiyoruz... 

NAZMİ ÖZOÜUL (Edirne) — Harbiye Ka
nunu geldiği zaman konuşursun. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Müsaade bu
yursunlar, lütfetsinler de fakir çocukları da gire
bilsin ve bu imkâna mâni olunmasın. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Yüzde doksanı 
fakirdir. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Bu yüzde doksan oranın devam et
mesini... 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Eder, eder. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sözle olmaz, 

kanunla olur. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Öyle boş mü
talâada bulunma. Merak et de oku. 

YUNUS KOÇAK (Devamla.) — Ben merak 
etmiyorum, sen de merak etme. Yalnız biraz oku 
da Marksizmin ne olduğunu öğren. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Ben senin ci
ğerini -biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul ,lûtfen, yerinizden 
müdahale bulunmayınız. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Ben de senin ciğerini biliyorum. 
Böyle burada boş nutuk çekmekle memleket mese

leleri halledilmez, okuyup bilmek ve ona göre ko
nuşmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tümü 
üzerinde görüşlerimizi bu şekilde arz etmiş bulu
nuyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Ordu mensuplarına ve millete, memlekete hayır
lı olmasını temenni ederiz. (T. İ. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN— tlyas Kılıç. 
İLYAÇ KILIÇ (Samsun) — Sayın millet

vekilleri; fazgla zamanınızı almamak üzere 
ben de kanunun tümü üzerinde kısaca fikirle
rimi özetlemek için huzurunuza gelmiş 'bulunu
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin Personel Kanunu, hepinizin bildiği 
gibi, 16 . 2 . 1965 tarihinde Meclise gelmiş, 
25 . 2 . 1965 tarihinde komisyona sevk edilmiş, 
16 . 7 . 1965 tarihinde komisyondan çıkmış, 
26 . 1 . 1966 tarihinde Meclisten geçmiş, 
25 . 6 . 1966 tarihinde Senatodan çıkmış, ka
nunlaşmış ve Sayın Cumhurbaşkanımız tara
fından da 24 . 11 . 1966 tarihinde veto edil
miş bir nevi talihsiz bir kanundur. Fakat if
tihar edilmesi lâzım gelen bir nokta varsa o 
da 'bütün arkadaşların, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin birçok yönlerden isrtiyaçlarına cevap vere
cek olan bu kanunun çıikartılması hususunda 
kararlı, azimli ve iştahlı olarak hevesle çalış
ma ça1>ası içerisinde olduğunu görmektir. 

Sevgili arkadaşlarım, 'el'bette ki, Türk Mil
letinin, millî iradenin tccelligâ'hı olan bu 
müessesenin içerisinde çalışan milletvekilleri 
memleketin harici ve dahilî bedhahlarına karşı 
bu vatanın savunmasını her türlü şartlar içe
risinde hiçbir şeyi nazarı itibara almadan, 
en yakınlarını dahi terk etmek suretiyle ken
dilerini, bayrak, cumhuriyet ve vatan uğruna 
ilk anda hedefe sevk edecek olan insanlara 
millî bütçenin imkânları içerisinde, millî ge
lire uygun bir iktisadi refah sağlamak husu
sunda kararlıdır ve bunu vermek hususunda 
asla her hangi bir sakıncanın içerisinde 
değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, eski 'bir ordu mensubu 
olarak, bizden evvel bu Mecliste vazife al-
'mış olan büyüklerimizi kıta başlarında orduya 
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ait kanunların görüşüldüğü zam'an dinlemek 
isterdik. Onların da orduya ait dilek ve te
mennilerini, arzularını, ordunun noksanlıkla
rım ve taleplerini dile getirmesini arzu eder
dik. Ve onların sustuğunu gördüğümüz za
manda neden susuyorlar diye üzüntü hisse
derdik ve vazifelerini istediğimiz şekilde ya

lamadık lar ı kanısı içinde üzülürdük. Bugün o 
üzüntüyü de taşıyan insanlar olarak elbette 
ki, bu kanun üzerinde bildiklerimizi , söylemek 
istediklerimizi, dile getirmek istediklerimizi 
ve yapılmasını arzu ettiklerimizi söyleyeceğiz 
ve bu bunları savunacağız. 

Askerî liselere dokunuldu. Arkadaşlar, kı
saca değinmek istiyorum ki, askerlik, Harb 
Okuluria girişle başlar. 1940 senesinde Kuleli 
Askerî Lisesinden mezun olduğum zaman, 
Harb Okuluna girdiğim zaman asker oldum, 
o zaman bir talebe idim. Bunun içindir ki, bu 
kanunda askerî liseler nazarı itibara alınma
mıştır. 

Emeklilik işlemi de Harb Okuluna giriş tari
hinde başlamıştır. Hukukî bugünkü 'sttatü de bu
dur, bunun için ınazarı itibara alınmamıştır. Bu 
demek değildir ki, askerî liseler kapatılacak 
ve kimse askerî liseye giremiyecektir. Askerî 
liseler Devletin (T. İ. P. sırasından bir mü
dahale. ) 

Çok istirham eldiyoruım arkadaşlar, kapat
maktan (bahsetmiyorum, çok istirham ederim. 
Biraz dinlerseniz size 'de «tatmin olacakısınız. 

Şimdi arkadaşlar, Devlet, imkânlarına (güre 
askerî liseleri çoğaltır veya ladedini azaltır. Bu
gün elimizde Kuleli Askerî lisesi tarihî haşme
tiyle Türk Ordusuna yeni, ıgenç elemanlar Ikat-
maık üzere çalışmaktadır. Bugünkü ihtiyaç bu
dur. Yarın kanunu (görüşülecek, huzurumuza 
gelecek. Görüşülürken elimizdeki imkânları 
kullanmak 'suretiyle 'belki adedini çoğaltacağız, 
belki daha başka 'statüler verebileceğiz. Ama 
belirtmek istediğim şudur ki, Askerî Liseler Ka
nunu bu (kanunla ilişkisi olmıyan bir kanun
dur. Çünkü askerlikten Ibahsed'iyor, ıbir a's'keı-î 
'statüyü ortaya koyuyor. Lise talebesi asker de
ğildir, askerliğe hazırlık sınıfmdadır. Yoksa 
Iben ide arkadaşım >gi)bi .o mektepten yetişmiş in
san olarak, Kuleli'deki arkadaşlığımın devam 
ettiğini >Ve ibu şek'illcle yetişen çocuklarımızın ay
nı rulh (haleti içinde 'Türk Ordusuna katılmasını 

arzu eden bir arkadaşınızım. Buna bu kadarla 
değindikten sonra kanunun tümü üzerinde baş
ka mevzulara geçmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarımı; müktesep haklar na
zariyesine riayet »etmek mecburiyetindeyiz. 
Şimdi bu .görüşülmekte olan kanun, askerî hâ
kimlerin almakta olduğu tazminatı, tahmin edi
yorum ki,, rahatsız ediyor. Elbette ordunun 
içinde ihiyeraraşiye riayet etmek ve orduda rüt
be maaşlar bcraiber yürüdüğüne göre, herkesin 
rütbesiyle mütenasip maaş alması ve o ma
kamı işıgal etmesi hepimizin arzusudur. Ama 
Ibâzı hakikatler vardır ki, bâzı gerçekler vardır 
ki, insanı zorluyor ve bunu siz bu zorlama kar
şısında Jbirşey yapmak »durumunda kalıyorsu
nuz ve Ibâzı arzuları ve bâzı ihtiyaçları tatmin 
ediyorsunuz. İşte Askerî Hâkimlerin kanunu da 
hu şekilde gelmiştir. Biz demek istemiyoruz ki, 
evet arkadaşımın hatırlattığı gibi, Anayasadan 
kuvvet alıyor, bu onun elinden bu hakkı almak 
şeklinde veya onları iktisadi bakımdan mağdur 
etmek şeklinde değil, onu içinde muhafaza 
ederiz, fakat öbür tarafa başka türlü haklar ve
ririz, yani onu ileriye götürebiliriz, ıha faikı or
tadan kaldırabiliriz, ama Anayasa müessesesini 
'zorlamak, ibilmiyorum ki, bugünkü statü içeri
sinde mahkemelerin kapısına bu arkadaşları 
ısovk etmek suretiyle haklar alındığı takdirde 
daha arzu edilmoyen bir durum hâsıl olursa bil
miyorum ki, nasıl karşılanır. Bu bakımdan bu
nun daha derinliğine tetkik edilmesi ve böyle 
hirşey varsa bunun başka yollardan tatmin 
'edilmesi, zannediyorum daha uygun olabilir. 

ıSonra arkadaşlar, aynı şekilde biliyorsunuz 
askerî doktorlar için de 'bir ödenek kanunu çı
karılmıştı ve bu kanunu da Hükümet sevk et
miştir, tasarı olarak Hükümet tarafından bura
ya ıgeldi ve ıgeleli de bir sene oldu. Bu fbir (se
ne içerisinde ne kadar büyük değişiklik oldu 
ki, muhterem Hükümet yeni bir teklifle bunu 
değiştirmek ihtiyacını, duymuşlarıdır. Arkadaş
lar bu kanun Ibir askerî tabibin muayenehane
sini kapatması karşılığında kendisine verilmiş 
bir haktır. O zaman bu hak elinden (alınınca 
muayenehanesini açacaksınız veya başka bir 
hak tanıyacaksınız, falka't bilmiyorum ki, bu 
da nasıl karşılanacaktır. Bımu acaba başka 
yoldan halletmek mümkün değil midir? Çünkü 
müktesep haklar rahatsız oluyor ve Hükümet 
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birtakım muhakemelerle uğrasma'k ıdurumunda I 
kalır ve kalacaktır. 

Sonra 'kanunun imali (hükümleri, zannediyo
rum, 211 ,mci maddesi olacak, malî (hükümleri 
(kanunun yürürlüğe 'giriş ıtarihini ıtalkiıbeden 
malî yıl başından itibaren yürürlüğe ıginer, diye 
ıbir hüküm var. Eğer bu 'hüküm böyle kalacak
sa bunun karşılığını Hükümet nereden bulacak ? 
Elimizde bir kanun var, <657 sayılı Âna Perso
nel Kanunu. Bundan ısonra çıkacak kanunlar 
bu kanuna uymak mecburiyetinde ve onunla at-
başı beraber ıgitmek zorundadır. Şimdi öbür ka
nunun ımalî hükümlerini, Hükümet 1968 malî 
yılından itibaren tatbik 'edebil ecekse, bunu şük
ranla karşılarız. Ama onu edemiyocekse bunu 
nasıl (edecektir diye ben şimdi 'komisyondan ve 
Hükümetten sormak isterim, her halde açıkla
yacaklardır. Bunu -nasıl karşılayacaklardır? 

Sonra, Ana Personel Kanununun 1 Mart 1966 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği yüksek 
malûmunuzdur. Öyle 'olunca, 1966 tarihinden 
taonra, fakat şu arada istifa .ötmiş ıolan (bir ordu 
mensubunun hukukî durumu ne olacaktır? Ko
misyondan öğrenmek istiyorum, bir. 

İkincisi; görüşmekte olduğumuz kanun yü
rürlüğe girip de malî hükümleri tatbik edile
mezse, ondan sonra tatbik edilene kadarki müd
dette istifa eden veya her hangi bir sebeple or
dudan ayrılan arkadaşların hukukî 'durumu ne 
olacaktır? Bunları Komisyondan öğrenmek isti
yorum bu arada. I 

Sonra, 67 ci maddede Sayın Genel Kurmay 
Başkanının yaş haddi zannediyorum ki 68 ya
şına kadar uzatılıyor. Ve orada da bir şey konu- I 
luyor. Genel Kurmay Başkanlığının süresi de i 
normal olarak üç yıldır. Şimdi bu normal keli- I 
mesi ilerde bâzı iktibaslara sebebiyet verebilir. I 
Bunu kesin olarak koymalıyız, öyle lastikli ola- I 
rak değil. Genelkurmay Başkanlığı üç yıldır, yaş 
haddi 68 dir veya Genelkurmay Başkanının yaş 
haddi 68 dir. Kesin bir hüküm koymak lâzımdır 
ki, ilende şu sebepten falanca makama geldi, şu 
sebepten geldi, şu sebepten gitti falan gibi bir
takım ihtilâflar olmasın. Ben şahsan bunun mad- I 
desi geldiği zaman 'üzerinde duracağım, bunu ke- I 
sin olarak ifade etmek istiyorum, üç şenedir ve- I 
ya yaş haddi 68 dir. 68 yaşma kadar o makam- I 
da oturur. En yüksek makamdır. Lâyık olan in- I 
sanların 68 yaşına kadar oturmasında hiçbir I 

mahzur yoktur. Bunu üç sene gibi, beş sene gibi 
şekle sokmamak lâzımdır. 

Sonra bu kanunda tâyinler keyfiyeti vardır. 
Arkadaşlar, Anayasamızın emrettiği kanunlar
dan Genelkurmay ve Millî Savunma Bakanlığı
nın Teşkilât kanunları var. Bu kanunlar henüz 
gelmedi, geldi gitti birtakım şeyler oldu, şimdi 
bu kanunlar çıkmadığına göre, şu anda Genel-
kurmavla, Millî Savunmanın durumu zaten hu
kukî bakımdan ciddî bir münakaşa mevzuudur. 
Şimdi bu kanunla biz tasarrufların çoğunu Mil
lî Savunmaya, bir kısmını da Genelkurmaya ve
riyoruz. Yarın Teşkilât kanunu geldiği zaman 
başka bir durum hasıl olursa, biz bu kanunu he
men değiştirecek miviz? Aradan bir sene geçtik
ten sonra yeni tekliflerle mi geleceğiz? Kanunu 
bu şekilde yamalamaya mı teşebbüs edeceğiz? 
Binaenaleyh, gönül çok isterdi ki, bu kanunun 
hemen yanı başında veya biran önce, Millî Sa
vunma. ve Genel Kurmayın Teşkilât kanunları 
da getirilsin, bunları da görüşelim. Bu iki ka
nımdan birisi Anayasanın emrettiği kanundur. 
Bu iki kanun ileride birbirleri ile çelişmesinler. 

, Şimdi, orduda tâyin meselesi, ordunun ta
lim ve terbiyesini bir elde idare etmek için 
Genelkurmay teşkilâtı kurulmuştur. Orduyu 
harbe hahırlamakla sorumludur. Kime karşı? 
7")olavlı olarak Büvük Millet Meclisine karşı. O 
halde ben isterim ki, tâvinler Genelkurmay Baş
ka nlifhnca yapılsın. Günkü talim ve terbiyeyi, 
haribe hazırlık sorumluluğunu kendi üzerine ver
diğimize göre hangi subayını nerede kullanaca
ğını evvelâ Genelkurmay Başkanlığı bilir, kuv
vet kumandanları bilir, siyasi kuvvet hangi su
bayın nerede kullanılacağını binmez. Bilmemesi 
lâzımdır, tatbikata göre. Şimdi biz bunu verir
sek Vekile, hakikaten siyasi bir sorumluluğu ta
şıyan bir şahsiyettir, her hangi bir subay bir 
yerde bir kaza ya.ptığı zaman ben burada suali 
Vekile soruyorum. O arkadaşım bana cevap ve
riyor. Onu muhatap tutuyorum karşımda. Ana
yasada başka hükümler var. Onun için teşkilât 
kanunu çıkıp, vazifelerin belirtilmesinde fayda 
vandır. Çünkü ilerde Milâtlar doğuracmı göre 
ceğiz. Binaenaleyh, bunun da Saym Bakan ta
rafından aydınlatılmasında fayda vardır kanı
sındayım. Bilhassa tâvin, terfilerde böyledir. 
Terfileri Genelkurmay Başkanlığı tertip ve tan
zim ediyor. Binaenaleyh, bu tâyinler meselesin 
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de ve buna ait bâzı meselelerde teşkilât kanun
larının çıkmamış olmasının sıkıntılarını çekece
ğiz. Günkü, hakikaten bir fonksiyon gasbı ola 
calk, iki taraf arasında bâzı çelişmeler olacak 
ve bu çelişmeler içinde rahatsız olacak kanım da 
bu ilk kanun olacaktır. 

Sonra arkadaşlar, bu kanunda yenilik ola
rak terfi sistemine ufki terfi sistemi getiril
miştir. Hakikaten faydalı bir sistemdir. Tıka
nıklıkları önler ve kabiliyet esasına göre hü
kümler getirmiştir. Kabiliyeti olan şakır şakır 
terfi edecektir, kabiliyet bakımından yetişme
miş olanlar da ufki terfi edecek ve zamanı ge
lince emekliye sevk edilecektir. Bunun esprisi 
budur. Ama burada şartlar bakımından ben 
şahsan eksiklikler gördüm, yani eşit şartlarla. 
müsabakaya sokmuyoruz arkadaşları gibi bir ha
va geliyor. Meselâ şimdi ben kendimi Muhafız 
Alayında teğmen olduğumu kabul ediyorum, 
yüzbaşı olduğumu kabul ediyorum, binbaşı ol
duğumu kabul ediyorum. Gayet geniş imkânlar
la donatılmış bir talimhane .Gayet konforlu, ya
takhanesi, yemekhanesi ve bol teçhizatı var. 
Her şeyi yerinde, kitabiyle her şeyi vardır. Va
sıtalarının yüzde 99 u çalışır vaziyette. Ben de 
bir bölüğü teftişe çıkıyorum. Özalp kazasmdaki 
ve Şartaki her hangi bir alay kumandanı ve 
alayın içerisindeki bir subay arkadaşımla teftişe 
çıkıyorum ve onu "iki heyet teftişe gidiyor. He
yetler aynı olmadığına göre o arkadaş talbiî teç
hizatı noksan olduğu için tenkid edilecektir. 
Yatakhanesinin durumu bakımından tenkid edi
lecektir. Hepsi burada değerlendirilecek notlara 
done veriyor. Bu done bakımından eşitlik oknı-
yacaktır diyorum ben. inşallah tatbikatta bunu 
giderecek imkânlar bulurlar da, bu arkadaşlar. 
efendim; talimhane imkânlarım, şu bu imkân
larını noksan olduğu için ben fazla tenkide uğ
radığımdan düşük not aldım diye geriye sicil 
numarası ve dolayısiyle terfi ve öncelik derece
leri alamadım diye sızlanmaz. Bu imkânları de
rinliğine burada tetkik etmek iktiza eder kanı
sındayım. 

ıSonra bu Terfi Kanunu elbette ki, ileride ya
bancı ordulardaki esaslara göre hazırlanmıştır, 
medeni memleketlerdeki ölçüler kendi bünyemize 
uydurularak hazırlanmıştır. Acaba bundan &çık 
sicil sistemi neden ihdas edilmemiştir? Medeni 
ordularda ıbu böyledir. Ben Kanada'da bulum-

duğom camiam subaylar sıra ile giderler kemdi 
sicillerini, kuıımandam çağırır, bunlara, al sici
lini, bıemim siemin hakkımdaki kanaatim budur, 
al oiku, der, o ıda okur. Kaibui 'ettiğinim altına 
imızıaisımı koyar, kaıbul etmediğimin altına, aynı 
fikirde değilim, diıye imuza kor, oma -göre çıkar 
gider. Böyle muamuele görür. Acaba bizde de 
açık sicil esasını Ikayimamm büyük bir mahzu
ru vaır mıdır? Kioımilsyomdam. ve Saıyım Bakan-* 
dan öğrenmek isterim. Bunun faydası çıokftur 
bencıc ve o mem'lelkeıtlerde hiç kimse, benim! 
hakkımda garezi vaır, onun için şöyle, böyle si
cil yeır'di diye birtakımı sızlanmalar olmaz, bi-> 
İliyor adam, nedem olduğunu. Bu bir hamuledir, 
bu reformdur, bir rıeıfoıran kanunudur, acaba 
böyle bir ş&y düşünımeik mümkün müdür, bu 
siciıl esasında. Bıellki bemim bıilmediğalm başka 
bir yerde biraz kapalı olarak girmiştir, belki 
bem okudum, amlıyamadıim, gözümden kaçtı,. 
açıkiaımasımda fayda umanız. 

'Sonra; balkikaıtem madalyalar mevzuunda 
kanunum geltirdiği hükümler, benim anladığımı 
mânada iyidir, yerindedir. Ama bemdem daha 
tecrübeli ve bilgili arkadaşlarımın yereceği .kı
sımlar olabilir. Ama adımıdır, ama bu bir ham
ledir, ama bu bir çikışjtır, beın takdirle karşılı-
yoıruim. Çünkü geçmıiştıe bu mıemleıkejtıe hizmıeıti 
etmiş olan insanların göğüslerinde taşıdıkları 
madalyamın 'kendisime yendiği iftihar payımı, 
ancak o madalyayı taşıyanlar takdir edebilir. 
Bunlara bu hakkı yermemin bir kadirşinaslık 
olduğuna can ve gönülden inanıyoramı. 

Yardımcı sınıflara gelince arkadaşlar, bem! 
de buna değtkumelk iısıtiyomum. 

Amlenilka talimhanelerinin birçoklarımda bu 
yardımcı sımıf .meselesi birfbirinıe kanşımışftır. 
Hattâ kalkmış duraımdadır. Şimdi Kore'ye gi
dip gelen arkadaşlarımızdan da öğrendik. Ya
bancı ordularda yapitığıımız temaslarda öğrem-
dik, taltbikatlar da gösteriyor ki, filim'ierde de 
görüyoruz ki, artık birinci hat, ikiınıci hat mıef-
humu kalmamıştır. Hatltâ ordunun gerisimde 
ikmal yap:an birlikler ilenisıimdeki birliklterdem 
daha büyük tehlike altıma girmiştir, daha bü
yük bir risk altındadırlar, daha büyük zıayiat 
yerdiklerini tatfbikaıt göstermiştir. Bugün em 
ileri hatlara doktor, en ileri hatlara levazımı-
lar ve knamlar, yanaşıyor ye dinî vazifesini 
yapıyor, yardımını yapıyor. Ordu donatım su-

— 361 — 



M. Meclisi B : 90 21 . 4 . 1967 O : 1 

baylarınım bulgunun harplerinde aıtoım harbim
de, bugünkü nükleer harpte geride kaldığı için 
ıbir ağacın altınida, biır derenin kenarımda bir 
halttı içtimada kendisıini savunabileceğimi zian-
metmiyoıru'm arltılk. Yoktur böyle binşay. Bütüm 
vatan artık bindir; sathı müdafaa vardır, hac-
imi müdafaa vardır. Her taraf tehlike altında 
olduğuna göre, yardımcı sınıf tâbirimin bilımi-
yoram, başka bir savunıma şekli varsa muhte-
,re;m koımisıyomdan öğrıenımeık isterimi. 

ıSomra kanumlum getirdiği yeniliklerden 'bir 
tanesi de kıdeım verme müessesesi idi. Hakika
ten bu kanun kıdem müessıesıesimıi oltadan kail-
dinmiş, çünkü mâkul esbabı mudıbesi var, meıdir 
o? Kabiliyet esasını ortaya koyduğuma göre, 
kabiliyet ıgösıteren. arkadaş ileriye gidecek, hat
tâ kıdem almakta daha. rahat terfi edebilecek. 
Bu şayanı şükran bir haldir. Fakat bâzı arka
daşların ımiktar itibariyle çok az oilan insamla-
ırun, bıâzı tatbikatlardan mütevellit kaybetmiş 
olduğu haklar vardır, bu haklarım da bu ka
nun getirilirken düzeltilmek suretiyle hepsime 
ıbir çıkış noktası vermekte zıanımediyoıruım fayda 
vardır. Bunları maddeleri geldiği zaman ufak 
tefek şeyler var, omları Yüksek Meclisle intikal 
ettireceğiz, arz edeceğiz. Tasvip bulursa elbet
te ki, tahakkuk edecektir. Fıakatt kıdetm mües
sesesinin. kaldırılması hakikaten. iyi olmuştur. 
Kabiliyetimi 'gösteren arkadaş şakır şakır terfi 
edecielktıir. Ve bu şekilde hiçbir mahzur kaılmı-
yacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; kanun, tümü ile bir 
yeniliği, bir refoırımu, bir hamleyi getirmiş ol
ması bakımından sayamı şükrandır. Gam ve gö
nülden katılıyoruz. Elbette ki, içimde .ayrıldı-' 
ğımız gömül beraberliği taşıdığımız birçok ar
kadaşımızın bugünkü millî bütçe içerisıkıde ama
li imkânlarımı düzeltebilecek tedbirleri almak 
bizim en hafifinden kanuni vecibelerimizdir, 
biz bu vecibeleri yerine 'getireceğimizden hiç 
kimsenin asla şüphesi olmamalıdır ve yoktur. 

Lojman meselesine bu arada dokunmak isti
yorum arkadaşlar. Lojman bütün medeni 
memleketlerde subaylara, diğer hususlarını tet
kik etmediğim için birşey söylemiyorum, sivil 
'müesseseler namına - Orduda çalıştığım için 
söylüyorum - bütün imkânlariyle temin edilmiş
tir ve -mahalleleri ayrılmamıştır. Kapısının üze
rinde soyadı, adı, telefon numarası, rütbesini 

İhtiva eden levhalar konulmuştur. Bunun fay
daları vardır. Alarm bakımından faydası var
dır, birçok bakımlardan faydaları vardır. Bi
naenaleyh, bizde de lojmana gidiş ve lojman
ların yapılması hususundaki 'gayretler öğünme-
ye değerdir. Umarız ki, memleketin uzun va
deli bir stratejik esasına göre konmuş olan bir
liklerinin ordudan da huduttaki taburuna ka
dar ileriye muzaf bir plâna istinaden yerleşmiş 
olan ordugâhların, garnizonların lojmanları on
ların civarında medenî hayatı da sağlıyabilccek 
şekilde beldelere yakın bir şekilde en kısa za
manda yapılır ve her türlü hava şartları içeri
sinde Türk evlâtlarını ımuhardbeye sevk etmek, 
yani başka en kısa tabiriyle uzak ve yakın me
safeden adam öldürme sanatını öğrenen ve öğ
reten insanların refahı bu şekilde (temin edilir. 
Ancalk, lojmanların tertibinde, tanziminde, tah
sisinde çok dikkatli olmak ve hiçbir kırgınlığa. 
ezikliğe meydan vermiyecek şekilde tahsisler 
yapılmalı ve kiraları da ayarlanmalıdır. Arka
daşlar, o şekilde ayarlanmalıdır ki, ve ben öyle 

isterim ki, lojman 'kiraları bugün, yarınkilerin 
menfaatine bir miktar fazla olsun ve bu kiralar
dan artıracağımız paralarla, millî bütçeden tah
sis ettiğimiz paraların üstüne koymak suretiy
le bir senede beşyüz mü, bunu bine çıkarmak 
imkânını bulalım. Bu üç beş sene sonra, her 
garnizona tâyin ettiğiniz arkadaş trenden indi
ği zaman kendisini karşılıyan irizilbat subayından 
gi'deceği lojmanının anahtarını almalıdır, arka
daşlar bu yola gidilmelidir. Bunun için de bu
günkü loj'man kiralarını kömür parasına değil, 
bunlardan hiçolmazsa, her lojmanda oturan ar
kadaş 100 lirayı millî bütçemizden yaptığımız 
yardım içine koymalıdırlar. Bunda millî men
faat vardır ve gelecekteki subaylarım men
faati vardır. Nasıl biz, bizden evvelki insanla
rın çekmiş olduğu sıkıntılar pahasına bugün. 
rahat yaşıyorsak, biz de bugün geleceklerin 
menfaatleri için bir miktar sıkıntı çekelim, 100 
lira fazla verelim, fakat lojmanları az zaman
da çoğaltalım. Çünkü ımillî bütçeden yıllık 
ayırdığımız paranın içinden zannediyorum ki, 
50 milyon liradır, hunum üstümde para verecek 
durumda değiliz. Biraz da bu lojmanları idare 
eden sayın bakanlar ve orduyu yöneten büyük
lerimizden eski kumandanlarımızdan. istirhamı
mız bu olmalıdır. Lojman mevzuunda, millî 
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bütçeye para katmak için yardımcı olsunlar. 
Lojman hususundaki temennim 'de taundan iba
ret olacaktır. 

Arz ettiğim gibi bütünü ile canı gönülden 
'kanunun yanındayız. Falkat en kısa zamanda 
değişikliklere uğramasından üzüntü çekiyoruz. 
Günkü, kıta tazminatları, şimdi durduğumuza 
göre tekrar değiştiriliyor. Demek ki, daha ka
nun çıkmadan bir ay var ki, yeni yeni değişik
likler geliyor. Çdk arzu ediyoruz, bu değişik
likler sıon <olsun. Bunlar etüdedilsin, Üzerinde 
'bütün teferruatı ile durulsun. Ama, aradan 
bir, iki ay .geçtikten sonra veya altı ay geçtik
ten sonra yeni yeni değişikliklerle kanunu ra
hatsız etmiyelilm. Bugünkü, kıta tazminatlarını 
bugünkü statü içerisinde uygun görmüyorum, 
azdır, kifayetsizdir. Bu kanundaki hali ile, şim
di 'önümüzdeiki hali ile, ama bunun her türlü 
düşüncenin dışında, millî 'bütçe ile mütenasip 
'bir şekilde ayarlanmasına canı gönülden kat
lanıyorum. Yalnız duyduğumuza göre bu defa 
da kıta tazminatı kalkıyor. Kıta 'tazminatı 
esprisi ^ortadan kalkarsa, olmadı yine. Çünkü. 
kanunda kıta tazminatından bahsediliyor. Kı
ta tazminatı esprisi ne idi ? Her türlü 'hava şart
ları içinde çalışan arkadaşlarımıza, çalıştıkları
nın ve bu mahrumiyetlerinin karşılığı olarak, 
(bütçeye uygun bir şekilde nakdi bir yardım, 
nakdi bir taltif mahiyetinde bu mahrumiyeti 
karşılamak mahiyetinde, mahrumiyetinin karşı
lığı olarak kendisine verilen para 'olarak biz ka-
'bul ediyorduk. Bu değişirse, herkes aynı pa
rayı alırsa o zaman kıtaya gidecek subay bulu-
namryacaktır ve en 'kısa zamanda yeni 'bir de
ğişiklikle karşımıza gelinecektir. Onun için bu 
çıok iyi ayarlanmalı, çok iyi tertip ve tanzim 
edilmeli k'i, en kısa zamanda bir değişiklik yap-
mıyalım. Kıta tazminatına yeni bir şekil vere
lim, eğer bir değişiklik .getirilecekle. Getirilmi-
yeeekse bunun da az olduğunu görüyorum. Bu
nun da az olduğunu kabul ediyorum. Bu haliy
le kalacaksa haikikaten azdır. Hiç'bir bir itira
za lüzum yoktur. Samimî isek azdır. Asla kim
seyi itham etmiyorum, herkesi benim kadar sa
mimî olarak kabul ediyorum. 

Sevgili .arkadaşlarım, maddeler geldiği za
man düşüncelerimizi o maddeler üzerinde de arz 
edeceğim. Zamanınızı aldığım için özür dile
rim. • ' 

Kanunun Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve Mil
letimize hayırlı olmasını canı gönülden temenni 
eder, hepinize saygılarımı sunarım. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ye
terlik önergesi gelmiştir. Sayın Bakan söz is
tiyorlar mı efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKAINI AHMET TO-
PALOÖLU (Adana) — Komisyon konuşacak 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyorsa 'buyur
sun. 

GEÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 'Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; bir yıldan beri gündemi
mizde ıgörüşülmek için sıra bekliyen Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu dünden 
itibaren 'görüşmeye başladık. Çeşitli partilere 
mensup hatip arkadaşlarımız görüşlerini serd 
ettiler . Ben 'hatip arkadaşlarımızın birbirlerine 
vâki münakaşalarına cevap verecek, katılacak 
değilim. Sadece komisyon olarak arkadaşları
mızın kanunun tümü üzerinde serd ettikleri 
bâzı hususlara cevap vermekle yetineceğim. 

Dün konuşan Millet Partisi sözcüsü Sayın 
Mesut Ozansü arkadaşımız bâzı yönleri ile ka
nunu yetersiz buldular. Ezcümle kıdem mües
sesesinin kanundan çıkarılmış olmasını uygun 
mütalâa etmediler. Kıdem müessesesi uzun yıl
lardan beri .ordumuzda tatbik edilmektedir. 
Son yıllarda yetiştirilen subay miktarının yıl
lara göre çeşitli dağılımlar göstermesi ve sınıf
lardan kurmay olmak suretiyle veya diğer ih
tisas dallarında ihtisas yapmak suretiyle çe
şitli kıdemler ^alan subayların kendilerinden 
evvelki sınıflarla birlikte terfi edebilme imkâ
nına kavuşması, Silâhlı Kuvvetlerimizde rütbe 
maıhrutunu ileri derecede bozmuş ve 27 Mayıs
ta kütle halinde subayların emekliye sevk edil
mesi gibi durumların doğmasına sebebiyet ver
miştir. Bu durum 27 Mayısta kabarık adedde 
subayın emekliye sevk edilmiş olmasına rağ
men bugün bâzı rütbelerde aynı ciddiyeti mu
hafaza etmektedir. Kaldı ki, . yeni Personel 
Kanunumuz getirdiği prensipler itibariyle tah
sil kıdemini değil, ıhizmet esnasında subayın 
göstereceği liyakati nazarı itibara almış ve bu 
liyakate göre terfi prensibini getirmiştir. Su
baylar her yıl alacakları sicillerle her rütbede 
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bekleme isüresi sonunda değerlendirme grup
larınca değerlendirilecek ve kanunda derpiş 
edilen değerlendirme derecelerine giren subay
lar terfi edecek, giremiyenler terfi etmemek 
suretiyle liyakatle terfi ve dolayısiyle kıdemi 
yine bir dereceye kadar muhafaza etmiş olacak
tır. 

Sayın arkadaşımız, değerlendirdiği ölçüleri 
sübjektif de di ter. 'Bu kendilerinin kanaatleri, 
bunu hazırlıyanlar, teknik heyetler âzami dere
cede objektif ölçüleri (getirmeye gayret etmiş
lerdir. Komisyonda bunlar enine boyuna tetkik 
'edilmiş ve ımükornmol olduğu, 'en iyi şekilde 
olduğu iddia edilmemekle beraber, Silahlı Kuv
vetlerin uzun müddet ihtiyacına cevap verebi
lecek 'ölçüde, objektif 'ölçüler okluğu teisb.it ve 
tâyin edilmiştir. 

Kıymetleri yok eden bir hüküm getirmekte
dir, dediler. Her halde bunu da kıdem müesse
sesinin (kaldırıldığınidan ımüKhemı oilarak ifade 
ettiler. Biz komisyon olarak bu kanaatte deği
liz. Şöyle k i ; bugün kıdem müessesesinden is
tifade 'ötmek suretiyle ister Harb 'Akademileri 
kıdemi, isterse -çeşitli ihtisasları yapan sınıf lar-
dan aldıkları kıdemlerle subaylar emsallerinden 
daha erken terfi etmek suretiyle genç yaşla
rında emeklilik raddelerine gelmektedirler. Bir 
ımisalle arz etmek gerekirse bir kurmay subay 
42 yaşında albay olmakta ve >6 yııl bekleme sü
resinden sonra terfi edemediği takdirde emek
liye şevki gerekmektedir. Halbuki diğer Dev
let memurlarında böyle bir durum yoktur. 65 
yaşına kadar hizmet edebilmek imkânı var
dır. 48 yaşında emeklilik çağına gelen 'bir kur
may albaya mukabil diğer taraftan sınıfların
da kıdem almadan normal terfi etmiş oılan su
bayların lamlara nazaran daha uzun yıllar hiz
met etmeleri imkânı vardır. Arkadaşımın ifa
de ettiği gibi, bu yönü ile kanun değerıleri talh-
ribeden bir kanun olmaktan ziyade değerlerin 
uzun müddet memlekete hizmet verebilmelerini 
temin edebilecek bir yönü vardır. Tesbit ede
bildiğim kadar iSayın Ozansu'nun konuşmala
rına cevap 'vermiş bulunuyorum. 

Şimdi 'Türkiye İşçi 'Partisi adına konuşan 
Ali Karcı arkadaşımın temas ettiği hususlara 
cevaplarımı arz ediyorum. iBu konuda askerî 
liselerden bahsedilmediğini askerî 'liseler tale
belerinin statüleri hakkında en ufak bir hüküm 

olmadığını ifade ettiler. Bu kanun Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine hizmet görecek subay ve assuıbay-
ları ve omların statülerini tanzim 'etmektedir. 
Bunların dayandığı tahsil kademesi de askerî 
harb 'okulları, üniversiteleri, fakülteleridir. De
diler ki, askerî liselere yer verilmediğine göre 
kaldırılacaktır. Bu ancak arkadaşlarımızın ka
fasına takılmış bir vehimdir. Böyle bir şeyi 
nereden çıkardıklarını biz kanunun içinde bul
mak imkânına sahibolamadık. Kaldı ki, askerî 
lise talebelerinin harçlıklarını Iher türlü durum
larını tâyin ve tanzim eden özel kanunları var
ıdır. Kaldırmak diye en ufak bir husus bahis 
ımovzuu değildir. Bugün her kuvvetimizin harb 
'okullarına, kâfi ımiktarda talebe yetiştirebile
cek birer askerî lisesi Kara, Deniz ve 'Hava kuv
vetlerinin mevcuttur. Askerî 'liselerin kaldırıl
ması o kadar mevzuübahis değildir ki, geçen 
sene Harb Okulumuza, Kara Harb Okulumuza 
gelen talebelerin, 1 inci sınıfa gelen öğrencilerin 
tamamı askerî liselerden gelmiştir, dışarıdaki 
'mekteplerden öğrenci alınmamıştır. 

Arkadaşlarımız arasında uzun münakaşala
ra sebebiyet veren halk çocuklarının kumanda 
kademelerinde vazife alabilmeleri imkânları
nın selbedildiğine, ortadan kaldırıldığına dair 
iddialar da doğru değildir. Bugün Türkiye 
67 vilâyet, 580 İkaza 200 küsur nahiye 40 000 
köyden müteşekkildir. Devletin asgari illköğre-
nimi bütün köylerimizde çocuklarımıza yaptı
rabilmek için sarf edilen gayretler hepimizin 
malûmudur. 'Bütün halk çocuklarını, ben halk 
tâbiri ile bütün Türk Milletini kastediyorum, 
askerî okullardan geçirilmesi ve (Harbokuluna 
girebilmesi için yetiştirilmesi imkânı esasen 
mümkün değildir. Çünkü ordumuzun yetiştire
ceği subay kadrosunun, mevcudunun belirli 
bir 'miktarı vardır. Bu da müsabaka 'imtihan
ları ile muayyen ımelktebi bitiren kimselerin 
harfe okullarına girmeleri suretiyle tecelli eder. 
Bunun dışında her hangi bir formül düşünmek 
mümkün değildir. Arkadaşımızın sualini başka 
bir husus için de düşünmek mümkündür. Mese
lâ neden Tıp Fakültesine bütün halk çocukları 
giremez, açık değildir. Bunu onların düşündü
ğü şekilde realize etmenin ımümkün olmadığını 
her halde kabul ederler. 

Uzman jandarma içaıvuşlarm tasarının dışın
da bırakıldığını ifade ettiler. Uzman jandarma 
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çavuşların maaşlara taallûk eden özlük halkla
rını bu kanunun şümulü icjiıne ithal ediyoruz 
ve geçen sene de edilmiştir. Onların alacakları 
tazminatlar ;bu kanunda nıevcuıt'tur. Esasen on
ların statülerini tanzim Jede.n-*635 ve 6820 sayılı 
kanunlar yürürlüktedir. 

Yine arkadaşımın, Silâhlı Kuvvetler persone
linin ticaretle iştigal edemiyeeeği, hediye kabul 
edemiyeeeği gibi yasak hükümlere tasarıda yer 
verilmediği, Devlet Personel Kanununda ise bu 
hükümlere yer verildiği 'mütalâasına gelince; Si
lâhlı Kuvvetler personelinin yapamıyacağı işler 
idari 'kanunlarla değil, ceza kanunları ile tâyin 
edilmiştir. Bu nevi hükümlere de burada evlevi-
yetle yer verilmesi mümkün değildir. 

Temel hükümlerin yönetmeliklere bırakıldığı 
şeklindeki görüşe de 'katılmaya imkân yoktur. 
Tasarı küllolarak tetkik edildiği zaman, Türk 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının malî ve hukukî 
statülerini tanzim eden temel prensiplerle ilgili 
hükümlere metinde yer verildiği, ancak, Anaya
sanın 117 nci maddesine uygun olarak kanunun 
uygulamasını göstermek üzere yönetmeliklerin 
tanzim edileceği işaret edilmiştir. Tasarının ay
lıklarla ilgili malî hükümlerinin Devlet Memur
ları Kanununun hükümlerine paralel olması ta
biî bir durumdur. Personel rejiminde yapılan de
ğişikliğin malî hükümlerin 657 sayılı Kanunla 
birlikte uygulanması prensip yönünden uygun 
olacaktır. 

ıSüreyya Koç arkadaşımız tasarıdaki sevk 
edilmiş olan hükümlerin Silâhlı Kuvvetler men
supları için iyi neticeler vereceğinden bahisle 
tasarı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına medihkâr konuşmalar yaptılar, kendileri
ne teşekkürlerimi arz ederim. 

llyas Kılıç arkadaşımız askerî hâkim ve dok
torlara verilen tazminatın tenkis edileceğini 
ifade ettiler. Henüz bu hususta kesin Ibir durum 
ıbalhis mevzuu değildir. Yalnız, Hükümetin yeni 
hazırladığı Silâhlı Kuvvetler görev 'tazminatı 
kanunu veya bu hususla ilgili hükümlerin malî 
hükümler meyanına ithali düşünülmektedir. Bu
nu önümüzdeki günlerde komisyonumuz malî 
hükümleri ıgeri alıp yeniden tetkik ötmek sure

tiyle şekillendirecektir. Yüce Meclisinizin tasvi
bine uğrarsa kanunlaşarak tatbik edilecektir. 

llyas Kılıç arkadaşımız bu kanunda emekli
lik ve istifaya dair hükümlerin bulunmadığı ve 
personelin bu hususlarda meçhuller içinde bu
lunduğunu ifade ettiler ve bu konuda açıklama 
yapmamızı istediler. Bu kanun hizmet esnasında 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının tabi ola
cağı özlük haklarını ve genel prensipleri getir
mektedir. Bugün emekliliğe ve istifaya mütedair 
prensiplerin Türkiye Cumlhuriyeti Emekli San
dığı, 5434 sayılı Kanunda yer aldığı malûmdur. 
Şu hususu arz etmek istiyorum, bu'gün memleke
timizde Silâhlı Kuvvetler yönünden üç kategori 
emekli mevcuttur. Birisi 1950 senesine kadar 

olan emeklilerin 1950 seviyesine getirilmesi su
retiyle hâsıl olan kademe, 1950 den 1960 a kadar 
olan devrede emeklilik statüsüne sevk edilen 
kademe ve 1960 dan sonra bugüne kadar olan 
durum. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra emekli olacak olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensupları hakkında ilerde her iki Devleit Perso
nel Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun yürürlüğe girişinden sonra revizyo
na tabi tutulacak 5434 sayılı Kanunun ilgili hü
kümlerine konacak prensiplere ta'bi 'olacaklar
dır. Esasen, kanunların, her iki personel kanu
nunun da metni iyi tetkik edildiği takdirde 'gös
tergeler karşılığı T. B. M. M. nin vereceği em
sallerle tek tip maaş tesbit edilecektir. Bu tek 
tip maaş emekliler için de tek tip olarak tesbit 
edilecektir. Bugüne kadar olan devrelerde oldu
ğu gibi çeşitli yıllarda emekliye sevk edilmiş 
olan kimselerin çeşitli derecelerde maaş almaları 
gîbi bir anormal durum mevzuubahsolmıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz, saat 19,00 u geç
miştir, mesai saati 'bitmiş'tir. Gelecek celse devam 
etmek üzere sözünüze son veriyorum. Yalnız son 
söz milletvekilinin olduğuna göre sırada Sayın 
Tahtakılıç bulunmaktadır, son söz de Sayın Tah-
takılıç konuşacaktır, arz ederim. 

Vakit geçmiş olduğundan 24 Nisan 1967 Pa
zartesi günü saa;t 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,05 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI . 

90 NCI BİRLEŞİM 

21 . 4 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞIiER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S . 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu

nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S..Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift-



İlkleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) 'D;. 
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütç? yılı Kesinhe-
sabma ait uygunluk bildiriminin surıulduihHi;; 
dair Sayıştay Başkanlığı t^z-ka^erti De Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlümü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanı'mı tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966 J 

X 10. — Devlet Hava Meydanları tşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminim suau'duğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütQe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca 
hit Ortaç ve 78 arkadaşının. 6183 sayılı A mm» 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve S5 sayılı Kanunla ilim 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesi m 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Hân komisvnn 
lan raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt 
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

• 12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

. 13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl 
ması ve 114 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
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(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
rzımlıasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karna Komisyonu Genel Kurulunun . 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
ı'Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
1/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
İ99 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

19. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-

' misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
mıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

20. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet. İçişleri. Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er. .üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek-



lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 • . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Koalisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 196.") tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 , 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es 
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de-
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ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı' ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu G-eçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 .. 2 . 19661 

3. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

4. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1966] 

5. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile îllköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 19661 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
1 4 . 7 . 1966] 

X 7. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

8. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir* 
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka-



nunlıa değiştirilen 1076 sıayıh Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kamun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Bayfeal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yıllında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracoluııaniarın asker
lik mükellefiyetlerini düzenıliyen kanun teklifi 
re Millî Savunma Komisyonu mapanı. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

10. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kamunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarınım de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

12. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa-
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1987] 

13. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 14. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (®. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 15. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 

arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

16. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

17. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

18. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

20. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica-
reıt ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) 
fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 

Çalışma komisyonları raporları (1/62) 

T. C. 
Başbakanlık 7.12.1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı:'71 -177/6027 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı) ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
-. S. Bemirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Memleketimizin yüksek turistik potansiyelinin süratle değerlendirilmesi konusu üzernnde çalışı
lırken, memleketimizi ziyarete gelen turistlerin her bakımdan istirahatlerinin temini ile günlük ihti
yaçlarının süratle giderilmesinin sağlanması konuları üzerinde durulması zaruridir. 

Turist ziyaret edeceği memleketteki gezeceği, kalacağı ve eğleneceği yerleri tâyin eder. Ayrıca 
ikamt müddetini tesbit ile bu işi kendine göre programlar. Bir saat olsa bile programının aksama
sını arzu etmez. -

Binaenaleyh, otomobili ile seyahat eden bir turist yolda veya yurt içindeki gezisi sırasında ara
cında vukua gelen arızayı saati saatine gidererek programının tatbikatının devamını ister. 

Tatil günü dolayısiyle bu kabîl arızaları giderecek yerlerin kapalı kalmasından memnuniyet izhar 
etmez. 

Diğer taraftan, asrımızda tra§ olma, saç kesme gibi hususlar medeni ihtiyaçlar mey anında müta
lâa olunmaktadır. 

Hafta tatili dolayısiyle traş olma veya saç kestirme imkânını bulamıyan bir turist, cemiyet için
de gâyrimedeni bir şekilde dolaşırken pek tabiî olarak iğbirarını gizlemez. 

Bu hususlar göz Önünde bulundurularak, el'an meriyet mevkiinde bulunan 2 Ocak 1340 ta
rihli ve 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrası değiştirilerek 
berber dükkânları ile motorlu araç tamirhanelerinin hafta tatilinden istisna edilmeleri cihetine gi
dilmesi zaruri görülmektedir. 

Bu ihtiyaçları karşılamak amaciyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

62 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 28'. 12\ 1965" 

Esas No: 1/'62 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapıl
masına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan müzakere neticesinde, gerekçede de etraflıca belirtildiği veçhile, tu
rizmin gelişmesine verilen ehemmiyete mütenazır olarak, turist celbi için gerekli kolaylığı temin 
ve müşkülleri gidermek maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve maddelerin görüşülmesi so
nunda Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Komisyon Başkanı Başkan vekili Sözcü 
Zonguldak Sakarya Ankara 
E. Çetincr M. Oürer K. Yılmaz 

Afyon Karahisar Amasya Çankırı 
M. Öner A. C. Topala T. Akman 

İmzada bulunamadı 
Kars Kars Samsun 

T. Göle C. N. Koç M. Gedik 

Trabzon 
H. Orhon 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 

Esas No: 1/62 
Karar No: 7 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan v« Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1965 tarihinde kararlaştırılıp Başkanlığınızca Komisyonumuza 28 . 12 . 1965 tarihinde 
içişleri Komisyonu raporu ile birlikte havale olunan «Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 
(D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun» tasarısı, Çalışma Bakanı ve ilgili Bakanlık 
temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Tasarının gerekçesinde memleketimizde süratle gelişen turizm ve buna bağlı olarak memleke
timize gelen turistlerin her bakımdan istîrahatlerinin ve günlük ihtiyaçlarının temini icabederken 
memleket içerisinde otomobille seyahat eden bir turist, yolda veya yurt içindeki gezileri esnasın
da motorlu araçlarının bozulması halinde tamirlerinin tatil günlerinde de yapılması, turistltr 
için ayrıca berberlerin de açık: bulunmadı nedeni bir ihtiyaç olan tıraş olma gibir hususlarda ra
hatlık sağlaması suretiyle turist celbinin artacağı izahtan varestedir, 

Kâtip 
Kütahya 

M. Ersoy 

Gaziantep 
M. Uygur 

Sivas 
T. Türkay 

imzada bulunamadı 

17 . 2 .1966 

M- Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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itoTfiisyönütîîuz; Çalı§nîa* Sakallı' W ilgili' balrânlîkla¥ t&Hsileilerinin* vermiş oldukları3 izârÜatı 

yerinde görmüş ve'- karıtın tasarısimn tümü l&btfl' edilerrek maddelerin müzakeresine geçilmiş, bi
rinci madde üzerinde yapılaü* müzakereler. netieçsimie berber düfckanlanndan* sonra T^aför salon
ları, motorlu- araç, tamirhanelerinde*! • sonra- da; motorlu- araç; yedek parçacılarının* satıcıları tâbiri 
eklettinek suretiyle Mrhıci madde yapılan» bu delikliklerle, yürürlük ver yürütme* maddeleri ise 
metinde olduğu gibi- bırakılmış, ve kanun tasarısı ekseriyetle- kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun» tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul Sfcrdt*r> Kars Afyon K; 
& östâktrıir F:8krdü$*s &tDti$nns0l A* P, fflUb&kşii 

Atfkara Ankara Erzurum; Eskişehir; 
üft Ttörkay fâtâî&liiim, söz hakkım /. H. Yüdırim M £ Angx 

ıfcahfuzdur 
' R. Kuas 

İstanbul' İstanbul İstanbul İzmir 
M. Ertuğrul O. N. Ulusayr Müiıaiifîmr söz hakkım E. Turgut 

mahfuz 
O. Bir git 

Manisa Trabzon 
S. Bimkte0»' M ğebi 

M? Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ-

Hafta tatili hakkındaki 394 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasına bâzı ilâveler ya
pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. -^ 2 Ocak 1340 
tarihli ve 394 sayılı Hafta Ta
tili Kanununun (D) fıkrasının 
sonuna «berber dükkânları, mo
torlu araç tamirhaneleri.» iba
resi eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1965 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sukan 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN . 
, DEĞİŞTİRİŞİ . 

Hafta tatili hakkındaki 394 sa
yılı Kânunun 4 ncü maddesinin 
(D) "fıkrasına bâzı ilâveler ya
pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Taşarının 
1 nci maddesi aynen kabuLedik 
mistir. 

MADDE 2. — Tasarının 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

, MADDE 3. — Taşarının 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

ÇALIŞLA KOMİSYONUNUN 
...... .. . . . DE.ĞİŞTİRİŞİ . 

Hafta tatili hakkındaki 394 
sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin (D) fıkrasına bâzı ilâve
ler yapılmasına, dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1.•T- 2 Ocak 1340 
tarihli ve 394 sayılı Hafta Ta
tili Kanununun (D) fıkrasının 
sonuna «berber dükkânları ve 
kıtafür salonları, motorlu araç 
tamirhaneleri ve motorlu araç 
yedek parçalarının satıcıları» 
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 . ' - - Tasarının 
2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

- MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sukan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H, Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

M..Meclisi (S. Sayısı ; 62) 
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Toplantı : ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : D O 

sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden 
«i§ kâğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı ve 

Ulaştırma Komisyonu raporu (1 /127) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.2.1966 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-276/765 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru-
luıtca ,26 . .1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3> 25, 26 ve 40 ncı 
maddelerinden «iş kâğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı) ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Resmî makamlar tarafından tanzim edilen her türlü belgelerle, irsaliye kaimeleri, sigorta şir
ketlerine ait çeşitli belgeler, el ile yazılmış musiki parçaları ve yaprakları ve içinde bulunulan 
zamana ve kişiye ait haberleşme mahiyetini haiz olmıyan yazılı kâğıt ve belgeler Dünya Posta 
Sözleşmesi ve bunun İcra Tüzüğünde «İş Kâğıdı» adı altında ayrı bir nevi posta haberleşme 
maddesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

İş kâğıtlarının basılmış kâğıtlardan ayırdedilmesinde bütün memleketler posta servislerince 
raslamlan güçlüklere karşılık bunlara uygulanan indirilmiş ücretin bir kısım iş sahiplerine sağ
ladığı faydanın mahdudolduğu ve bâzı memleketlerin iç posta tarifelerinde bu nevi maddeler için 
indirilmiş ücret tesbit edilmediği, Dünya Posta Birliği İcra ve İrtibat Komisyonunun, posta üc
ret tarifelerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve sadeleştirmekle görevlendirdiği Çalışma Gru-
punca göz önünde bulundurularak, milletlerarası münasebetlerde bu haberleşme maddesinin kal
dırılması öngörülmüş ve 1964 Mayıs ayında Viyana'da toplanmış olan Onbeşinci Dünya Posta 
Birliği Kongresinde Arjantin Hükümetinin, dört Güney Amerika Hükümeti tarafından destekle
nen teklifi üzerine 22 muhalife karşı 76 oyla İş Kâğıdı nev'inin Dünya Posta Sözleşmesinden ve 
bunun İcra Tüzüğünden çıkarılması ve halen İş Kâğıdı sayılan ve posta ücretleri bu nevi posta 
maddelerine mahsus tarife üzerinden tahsil edilen yazıların bâzılarının basılmış kâğıtlar arasına 
dâhil edilmesi, bunlar dışında kalanların da mektup sayılması kararlaştırılmıştır. 

1964 Viyana Dünya Posta Kongresinin bu kararma göre 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren ya
bancı memleketler için İş Kâğıdı adı altında haberleşme maddeleri kabul edilip gönderilmiye-
cektir. 
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Yukarıda açıklandığı -üzere Federal Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, 

Hindistan, Irak, İrlanda, İsrail, Holânda, Pakistan, Mısır, İsviçre, Çekoslovakya ve diğer elli 
memleketin iç servislerinde İş Kâğıdı kabul edilmemektedir. Halen iç hizmetlerinde indirilmiş 
ücretle İş Kâğıdı kabul eden diğer memleketlerden Belçika ile Yunanistan'dan başkalarının Vi
yana Dünya Posta Kongresinin bu yoldaki kararma uyarak iç posta tarifelerinden iş kâğıtları
nı çıkarmak için çalışmalarda bulundukları yapılan yazışmalardan anlaşılmıştır. 

Bahis konusu iş kâğıtları, Dünya Posta Sözleşmesinin eski hükümlerine mütenazır olarak 
5584 sayılı Posta Kanununun 1 nci maddesi (A) fıkrasında PTT İdaresince kabul edilecek, ta
şınacak ve dağıtılacak posta maddeleri arasında sayılmış ve kanunun 3, 25, 26 ve 40 ncı madde
lerinde bunlara uygulanacak işlemlerden bahsedilmiştir. 

Bir taraftan dünya memleketlerince tam bir çoğunlukla kabul edilen bir kurala intibak edil
mek, diğer taraftan iç ve dış tarife uygulamalarında yeknesaklık ve dolayısiyle hizmette kolay
lık sağlıyabilmek için İş Kâğıdı nev'inin 1 . 1 . 1966 tarihinde başlamak üzere iç posta hizmetinde 
de kaldırılması zorunlu görülmüş ve bu amaçla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 17 . 2.1966 

Esas No.: 1/127 
Karar No.: 7 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 40 ncı 
maddelerinden (İş kâğıtları) kelimelerinin çıkarılması hakkındaki kanun tasarısı», ilgili Bakan
lık temsilcisi de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun tasarısının hazırlanmasına konu teşkil eden «İş kâğıtları» 5584 sayılı Posta Kanunu 
ile kabul edilen Dünya Posta Sözleşmesinin hükümlerine uyarak hazırlanmış ve tatbike konul
muştur. PTT İdaresince bu iş kâğıtları için özel tarifeler yapılmakta, bundan bir kısım iş sahip
lerine sağladığı fayda mahdut olmakta, buna mukabil iş kâğıtlarının basılmış kâğıtlardan ayırde-
dilmesinde, bütün memleketlerde güçlüklerle karşılanmakta ve postada eşit ücret sistemine gidil
mesi sağlanamamaktadır. 

Dünya devletleri 1964 tarihinde Viyanada akdettiği toplantıda hiçbir yabancı memlekete 
1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren bu iş kâğıtlarının gönderilmemesini kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca yukarıda izah edilen hususlar muvacehesinde kanun tasarısı kabule şayan 
görülerek aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Sözcü Kâtip İzmir 
Başkanı Eskişehir Milletvekili Sivas Milletvekili Muzaffer Döşemeci 

Antalya Milletvekili Mehmet tsmet Angı Kâzım Kangal 
İhsan Ataöv 

İzmir Kırklareli Muğla Sinop 
Hüsamettin Gümüşpala Mehmet Orhan Türkkan İzzet Oktay Niyazi özgüç 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 63) 



5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» kelimele

rinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5584 sayılı Posta Kanununun 
1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıt
ları» kelimeleri çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

26 . 1 . 1966 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
JR. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Grüm. ve Tekel Bakainı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta.. Bakanı 
N. Kürsad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakamı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
1. Gürs'tn 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avc% 

M. Meclisi (S. Sayısı : 63) 




