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

mmm 

97 nci Birleşim 

S . 5 . 1967 Cuma 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının 
rula sunuşları 

Sayfa 
532 

533 

534 

Genel Ku-
534 

1. — Başkanlığın, 5 Mayıs Avrupa gü
nü nranasdbetiyle; kurulmuş 'bulunan Av
rupa Konseyi ve diğer Avrupa birlik
lerinin görev ve çalışmalarını belirten ve 
başarılı 'hamielerle amaçlarına erişmeleri
ni diliyen demeci 534:535 

2. — Kastamonu Milletvekili Saibri 
Keskin'in, hazırlanmakta olan Orman ka
nunu tasarısına dair demeci 535:536 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu 'ıran, komisyonların çalışmalarının sü
rati endirilmesi için çalışma saatlerinin 
ayarlanması, üye sayılarının azaltılması 
gibi tedbirlerin alınmasına dair demeci 536:537 

4. — İlgili Geçici Komisyon Başkanlı
ğının, gündemde 'bulunan 507 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair tasarının komisyona geriverilmesi 

Sayfa 
537 

538 

hakkında tezkeresi (1/85) 

5. — Görüşülen işler 

1. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4811 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Komisyon raporu (1/123) (S. Sa
yısı : 106 ya 2 nci ek) • 538 

2. — Cumlhuriyet Senatosu Taıbiî Üye
si Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklenme
sine dair ek kanun teklifi ile Mardin Mil
letvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 
1963 ders yılında Harb Okulu öğrencile
rinden okuldan ihraoolunaııların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru. (2/2, 2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci 
ok) 538:550 

3. — tamir Milletvekili Hüsamettin 
Gümüşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Dev-
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8 ay Ta 
let Demiryolları İşletmesinde çalışan 'bir 
(kısım memurların kıdemlerinin tanınması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonları raporları 
(2/123) (S. Sayısı : 195) 550:551 

Sayfa 
4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savummıa, Mali
ye ve Plân komisyonlarından 5 er 'üye 
seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/234) (S. Sayısı: 156) 551:572 

*&+> 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner, rad
yo ve basın yolu ile kamu oyuna iletilen ve 
(memleketimiz için 'büyük önem taşıyan Orman 
kanunu tosarıısı hakkında HülMımeti uyaracak 
ve Meclisin dikkatime sunmak üz>ere gündem 
dışı demeçte bulundu/ 

Yapılan çağrı üzerine İngiltere'ye gidecek 
kurula parti gruplarına seçilmiş olan. üyelerin 
isimleri ile, 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 19 ncu 
dönem toplantısına Y. T. P. Grupundan katıla
cak üyenin adı Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Sayın 'üyelerden 'bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi 
ve,, 

Bu toplantı yılında iki aydan ç;ok izin alan 
Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'na ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık (tezkereleri ka
bul olundu. 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkımdaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 
tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenımesine dair ek kanun tek-
ılifi ile Mapdin Milletvekili Rifat B'aykal ve 3 
arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğ
rencilerinden okuldan ihracolunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
•üzerinde 'bir süre görüşüldü. 1 saatlik müddet 
bittiği için adı geçen tekliflerin görüşülmesine 
gelecek birleşim devam olunacağı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

5 . 5 . 1967 Cnima günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat .10,00 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvebili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamüoğlu 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, Po

sof'un yuikarı mahallesi sakinlerinin, heyelan ve 

sel baskınlarından korunmasına dair yazılı 
soru 'önergesi, imar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/366) 
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2. — GELEN 

TEKLİF I 
1. — Çorum* Milletvekili Ahmet Uysal ve 

1,1 arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif 
kademelerinde hizmet gören Bölge Ziraat Okul
ları mezunu personele maıhrutoiyeit yeri ödene
ği verilmesi hakkında kanun teklifi. (12/498) 
(Tarım ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
2. — Tekel »Genel Müdürlüğü 1958 yılı dö- I 

ner sermaye hesaplarına 'ait bilanço 'ile mura
kıp 'raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 j 
yılı KesinhesaJbına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğü 19ı58 bütçe yılı Ke-
sfcflhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu. (3/127, 3/129, 1/24) (Gündeme) 
(S.Sayısı : 249) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğümün 1959 yılı I 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1959 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri-
ıminin sunulduğuna dair ıSayıştay Başkanlığı 
teskeresi 've Tekel Genel Müdürlüğü 19159 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
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KÂĞITLAR 

Komisyonu raporu. ('3/128, 3/135, 1/128) (Gün
deme) (S. Sayısı : 250) 

4. — Tür'kiye Elektrik Kurumu kanun ta
sarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi .ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 'er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/294, 
2/20) (Gündeme) (S. Sayısı : 251) 

5. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ile 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (Gündeme) (S. Sayısı : 1256) 
CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN ÎŞ 

6. — Karadeniz 'Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1993 tarih ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1985 tarihli ve 585 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/338 (Geçici Ko
misyona) 
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B Î B . Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal( Sivas), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

— • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşinıini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN— Yoklama yapılacak, sayın üye

ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yoklama 
mu amelesi .(bağlamıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanlığın, 5 Mayıs Avrupa günü mü
nasebetiyle; kurulmuş bulunan Avrupa Konseyi 
ve diğer Avrupa birliklerinin görev ve çalışma
larım belirten ve başarılı hamlelerle amaçlarına 
erişmelerini diliyen demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yüksek 
malûmları olduğu üzere 5 Mayıs günü; memle
ketimizin de dâhil bulunduğu Avrupa Konseyi
nin 17 Devleti tarafından «Avrupa günü» ola
rak ilân edilmiştir. 

Toplum ve Devlet olarak çağdaş uygarlık 
'seviyesine ulaşma çabaları içinde bulunan, Lo
zan An dlaşm asından sonra tarihî tekâmülünde 
takibedeceği en aydınlık yol olarak Avrupa'yı 
seçmiş, Atatürk devrimlerini başarmış, coğrafi 
'bakımdan olduğu kadar, «İnsan hakları» ve de- I 
mokratik nizamı beşeriyetin en saygı değer eser
leri olarak benimsemiş bir milletin çocukları 
o] an bizler için, bugün, Avrupa memleketleri 
toplumlarına paralel özel bir mâna taşımaktadır. 

Rekabetler yüzünden son derecede katı ve 
insafsız iki büyük harb felâketine mâruz kalın 
Avrupa, İkinci Dünya Savaşından sonra bütün 
insanlığı bedbaht eden kin ve ihtiraslarından 
sıyrılabilmiş, bütün Avrupalıları, dolayısiyle bü
tün insanlık âlemini barış ve refah içinde yaşa
tacak bir istikbali kurma yoluna girmiştir. 

Tarih boyunca, hiç şüphesiz çeşitli teşebbüs
lerle Avrupalıları mesut bir kader içinde birleş
tirme yolunda bir hayli emek sarf edilmiştir. An
cak bütün bu gayretler, esasta siyasi şeflerin ve- | 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —'• Yoklama muamelesi bitmiştir. 

Müzakere için gerkli çoğunluğumuz mevcuttur. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ya dinî otoritelerin şahsi menfaat ve ihtirasları-
iım kontrolü altında kalması neticesinde semere 
vermemişlerdir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra realist ve 
idealist bir zihniyet harekete geçmiş ve (Avrupa 
Birleşmesi) konsepsiyonunu yepyeni esaslara 
oturtmuştur. 

Yeni teşebbüsün istihdaf ettiği en büyük ga
ye, toplumların barış içinde refaha kavuşabilme
leridir. 

Müstakbel Avrupa'nın kuruluşuna temel teş
kil eden başlıca prensipler ise : 

1. İnsan haklan 
2. Demokratik nizamdır. 
İnsan hakları şu esaslarda mânasını bulmak

tadır : 

Çeşitli mücadelelerden sonra bağımsızlığa ka
vuşan insan hürdür. Bu hürriyeti kanunlarla te
minat altına alınmıştır. Bu bakımdan insan, din, 
dil, ırk farkı gözetmeksizin Avrupa'nın en kıy
metli varlığıdır. 

5 Mayıs 1949 da kurulmuş olup en eski Av
rupa teşekkülü olan (Avrupa Konseyi), Birleş
miş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesinde sayılan prensipleri ilk defa müeyyideye 
bağlamış, bu suretle de devletlerin milletlerarası 
bir divan önünde muhakeme edilebilmesini sağ
lamıştır. 

Demokratik nizam, Avrupa'nın ikinci ana-
prensibi olup, kendisini idare edecek kimseleri, 
kendi hür iradesini kullanarak seçebilme yetene-
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ğini ferde tanıyarak ona cemiyet hayatının işle
yişinde en mühim mevkii sağlamıştır. 

Avrupa'nın sınırlarını fiziki bakımdan çiz
mek bugün için artık mümkün değildir. Zira bu
gün için tasavvur olunan Avrupa, tarih içinde 
irıtiıkâıbetttiği hatalardan, duygusal davranışlar
dan sıyrılmış, bütün insanlığın mânevi değerle
rini birleştiren, müşterek idealleri paylaşan 
memleketlerin refah ve saadetleri uğruna bütün 
kaynakları harekete getiren dinamik bir kavra
mın müşahhas karşıtını teşkil etmektedir. 

«Avrupa Konseyi» nin gayesi; müşterek ide
al "Ve prensipleri korumak, yaymak, üyelerinin 
ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak mıak-
sadiyle aralarında daha sıkı bir birlik vücuda 
getirmektir. Konsey 1949 yılından beri bu mak
sada başarı ile hizmet etmektedir. ' 

Çeşitli konularda, bugüne kadar 51 anlaşma, 
üyeler arasında müşterek ölçüler tesisi, farklı 
mevzuatın birleştirilımıesi yolunda büyük gayret
ler sarf edilmiştir. 

Lâik bir teşekkül olan Avrupa Konseyinin 
en büyük başarısı, muhakkak ki, devletleri mu
hakeme etmek yetkisini haiz «İnsan hakları» me
kanizmasını kurmuş olmasıdır. 

İnsan, artık Avrupa'nın en kıymetli varlığı 
haline gelmiştir. İnsan refahı, insan saadeti için 
devletlerin gösterdiği çaba Avrupa Konseyinde 
bitmemiş ve Avrupa Birliğinin nüvesini daha ça
buk teşkil edeceğine inanan 6 devlet (Demir - Çe
lik Birliği), (Ortak Pazar) ve (Buraton, yani 
nükleer kuvvetten barışçı maksatlar için yarar
lanma) gibi teşekkülleri kurmuşlardır. 

Ortak menfaatleri ve istikbalin vâdettiği mü
reffeh Avrupa uğruna 6 devlet, egemenlik hak
larının bir kısmını milletlerüs'tü bir organa dev
retmek gibi bir fedakârlıktan da çekinmemişler
dir. 

Altıların kurmuş oldukları teşekküller, öngö
rülen şartlara uymak maksadiyle 'demokratik 
prensiplere ve insan haklarına saygı gösteren 
bütün Avrupa memleketlerine açıktır. 

Cumhuriyet kurulurken kararını vermiş olan, 
insan haysiyetini ve demokratik rejimi her şeyin 
Üstünde tutan, ilmin hayatta en hakiki mürşit 
ilim olduğuna inanan ve büyük kuvvetini Ata
türk devrimlerinden alan memleketimiz İkinci 
Dünya Savaşından sonra Avrupa'da cereyan 
eden gelişmeleri yakından izlemiş ve Avrupa 

Konseyine derhal üye olmak gibi, hedefimize 
uygun büyük bir siyasi başarı kazanmıştır. 

Aynı gayenin bir icabı olarak, 21 Eylül 1963 
tarihinde Ortak Pazar üyesi memleketlerle im
zalanan anlaşmalar sonunda bu teşekkülle de te
mas kurulmuştur, 

Gelecek bütün ('5) Mayıslarda da daima tesit 
edeceğimiz «Avrupa günü» münasebetiyle, inanç 
dolu bir üyesi olduğumuz (Avrupa Konseyi) nin 
ve onu takiben vücut bulmuş olan (Avrupa Bir
likleri) nin başarılı hamlelerle nihai gayelerine 
erişmelerini temenni etmekle Muhterem Heyeti
nizin hissiyatını da ifade ettiğime sanıyorum. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2> — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskindin, 
hazırlanmakta olan Orman kanunu tasarısına dair 
demeci 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, gün
dem dışı iki arkadaşımıza söz vereceğim. Sayın 
Sabri Keskin buyurun, hazırlanmakta olan 'Or
man Kanunu hakkında kısa bir beyanda buluna
caksınız. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Orman Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılması mevzuunda Hüküme
timizin uzun zamandan beri çalışmaları içinde 
bulunduğu Yüksek Heyetinizin malûmudur. Bu 
çalışmalarda bilhassa bütçeler vesilesiyle sayın 
milletvekili ve senatörlerce orman halk münase
betlerinin yeniden düzenlenmesi mevzuunda öne 
sürülen tenkid ve temenniler ile memleket gerçek
lerinin göz önünde bulundurulduğunu Muhterem 
Bakanımız ifade buyurmuşlardır. 

Hazırlıkların ilerlediği bir safhada henüz or
tada bir tasarı da Meclisimize ve hattâ Hükümete 
intikal eylemediği bir anda yapılması arzu edilen 
millet ve memleket yararına her müspet icraatın 
karşısına çıkmayı hedef alan bâzı arkadaşlarımı
zın konuşmaları olmasa idi huzurunuzu işgal et-
miyecektim. Dün bu kürsüden konuşan, Sayın 
Uzuner arkadaşım tarafından yapılan çalışmalar
da ve ormanın tarifinde ilme, tekniğe uygun ol-
mıyan, ormancılık fennini inkâr istikametinde de
ğişiklik yapıldığı ve böyle mühim bir mevzuda 
başta üniversitelerimiz, olmak üzere, meslekî te
şekküllerin görüşlerinin alınmadığı iddia olun
muştur. 

Muhterem milletvekilleri; bu, tamamen ger
çek dışı ve maksatlı bir beyandır. Çalışmaların 
başladığı 1966 yılının Mayıs ayı içinde Orman 
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Umum Müdürlüğü tarafından bu mevzudaki gö
rüşlerinin bildirilmeleri istirhamı ile başta Orman 
Fakültesi, Ziraat'Fakülteleri ve diğer alâkalı te
şekküllere yazı yazılmış ve bu teşekküllerin bâ
zıları tarafından kıymetli mütalâalar Umum Mü
dürlüğe gönderilmiştir. Bu arada Genel Müdür
lük, meslekte uzun yıllar hizmet görmüş fen he
yeti üyelerinin başkanlığında teknik müşavirler, 
daire başkanları, şube müdürleri ve bâzı müfet
tişlerin iştirakiyle 77 kişinin çalıştığı 10 Komis
yon kurmuş, ayrıca taşra' teşkilâtında çalışan 
50 orman yüksek mühendisi de bu komisyonlar 
önünde fikirlerini belirtmek imkânını bulmuşlar
dır. Böylesine şümullü bir çalışmada ilmî esas
lara riayet olunmadığı şeklindeki beyanın takdi
rini sayın arkadaşlarıma bırakıyorum. 

Diğer bir iddia da, orman arazilerinin tarıma 
tahsis olunduğu şeklindedir. Sayın arkadaşımı
zın 1964 yılı bütçesi görüşülürken Orman Umum 
Müdürlüğü hakkında verdiği raporda orman halk 
münasebetleri mevzuunda aynen şöyle denilmiş
tir: «Anayasada yerini ve ifadesini bulan pren
siplere riayet edilmek şartı ile fiilen ve ilmen or
man olmaktan çıkmış, orman bütünlüğünü boz
mayan ve daha verimli kültüre tahsis edilmiş bu
lunan 3'erlerin orman rejimi dışına çıkarılması, 
orman halk münasebetlerinin tanzimi bakımından 
orman içinde ve kenarında bulunan köylerde otu
ran vatandaşlarımız konusu üzerinde önemle du
rulmalıdır.» 

Yine Sayın Uzuner'in Sayın Sadi Binay'la 
aynı mevzuda 1965 yılında müştereken tanzim 
ettikleri bütçe raporunda da aynı noktalar teba
rüz ettirilmiştir. Bu raporlardaki fikirler dünkü 
beyanı ile karşılaştırılırsa uzuner arkadaşımızın 
nasıl kendi fikirleri ile çelişme halinde olduğunu 
gösterir. 

Bugün iktidarımızın yaptığı, kendilerinin es
kiden beri savunucusu göründükleri halk ile or
man münasebetlerini normalleştirme gayretidir. 
Bundan başka Anayasamıza da aykırı bir hüküm 
getirilmemektedir. Muhterem Hükümetimizin yü
rekten tasvibettiğimiz bu tasarıyı biran önce Mec
lise şevkini 10 milyonu aşkın mustarip orman 
köylüsü kadar onların durumunu yakinen bilen 
bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Halktan yana olduklarını her vesile ile iddia 
edenlerin bu mevzudaki tutumları, Hükümete 
yardımcı olup olmamaları onların samimî olup ol

madıklarını millet huzurunda bir kere daha orta
ya koyacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

komisyonların çalışmalarının süratlendirilmesi 
için çalışma saatlerinin ayarlanması, üye sayıla
rının azaltılması gibi tedbirlerin alınmasına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, Meclis 
komisyonlarının çalışmasını daha verimli ve ça
buk hale getirmek için kısa bir beyanda bulun
mak istiyorsunuz. 

Buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 

Başkan, bendenizin ifade etmediği bâzı sözler ba
na izafe edilmiştir. 

BAŞKAN — Oturunuz Sayın Uzuner, o ka
nun görüşülürken ariz ve amik meseleyi tartışır
sınız. 

Buyurun Sayın Kurucu. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Millet Meclisi komis
yonlarının çalışması hakkında bâzı hususları arz 
etmek istiyorum. Meclisimizin çalışmalarının se
mereli olabilmesi için komisyonların daha sık top
lanması ve gündemlerinde bulunan hususları da
ha çabuk karara bağlanması mutlak bir zaru
rettir. Fakat komisyonlardaki üye sayısının 
çok kalabalık bulunması ve bâzı üyelerin gel
diği günlerde diğer bâzılarının gelmemesi 
gibi sebeplerle komisyon çalışmaları aksamak
ta ve tüzükte kesin olarak belirtilmiş müddet
ler dışında ve üstünde komisyonlar meselele
ri karara bağlıyamamaktadırlar. Bu bakımdan 
alınması lâzımgclen bâzı tedbirler bulunduğu 
kanaatindeyim. Bilhassa Anayasa, Bütçe ve 
Plân, Adalet Komisyonu gibi temel meselelere, 
rejim meselelerine değinebilecek komisyonlar 
dışındaki komisyonların üye sayılarının 15 ve
ya 25. gibi kabarık rakamlara varması kanaatim
ce lüzumsuzdur ve meselelerin karara bağlanması
nı güçleştiren bir fonksiyon olmaktadır. Tüzük
te değişiklik yapılarak bu saydığım üç komis
yonun dışındaki komisyonların üye sayılarının 
azaltılması ve bu hususta Başkanlığın çalışma
ya önayak olmasını rica etmekteyim. 

Ayrıca, komisyonlarda bakanlık sözcüleri
nin her defasında mütalâalarını ve bakanlığın 
görüşlerini sözlü olarak bildirmek için bekle-
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meleri ve bu sözlerin uzaması, zaman almakta, 
yine komisyon çalışmalarını uzatmaktadır. Ba
kanlıkların; her hangi bir teklif veya tasarı 
komisyon tarafından kendilerine intikal etti
rildiği zaman, beyanlarını ve görüşlerini yazı
lı olarak komisyonlara bildirmelerinin temi
ni faydalı olacaktır. Yine de buna ilâveten, 
bakanlık sözcüleri komisyonlarda bulunup ken
dilerinden istenilen izahatı vermek ve ilâve 
olarak duruma göre söylemek istedikleri şey
leri söylemek durumunda olabilirler. 

Ayrıca, tasarı ve tekliflerin metinlerinin 
ve buna ait bakanlık görüşlerinin de daha ön
ceden, toplantının evvelinde komisyon üyele
rine yazılı olarak dağıtılmış bulunması fayda
lı olacaktır. Komisyonlara gelen arkadaşların 
bir çoğu teklifleri okumak imkânına belki de 
sahibolmadan orada bulunmaktadırlar. Bakan
lık görüşlerinin de böylece dağıtılması faydalı 
olacaktır. 

Birçok komisyon başkanı arkadaşlar toplan
tıları saat 15,00 te Meclis toplantı saatlerine 
tekabül ettirmek suretiyle imkân dâhiline sok
maktadırlar. Bunun da normal olarak, saat 
14,30 a komisyon toplantılarının alınması ve 
komisyonda bulunan arkadaşların listesinin 
Başkanlığa sunularak her bakımdan komisyon 
çalışmalarının süratlendirilmesin! görüşlerini
ze arz eder, bu yolda tedbir alınmasını istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu arkadaşı

mın beyanlarında öngördüğü husus, daha zi. 
yade komisyonların kendi iç bünyelerindeki, 
faaliyetleriyle ilgili bulunmaktadır. Bu sebep
le kendileri mensuboldukları komisyonda bu 
fikirlerini ileri sürerlerse gerekli tedbirler da
ha kolaylıkla alınabilir, zannediyorum. 

Diğer kısım ise, içtüzükle yapılacak bir de
ğişikliği icabettirir ki, o değişiklikde her za
man için üyeler tarafından ileri sürülebilir. 
Başkanlığın şimdiye kadar içtüzüğün süratle 
yapma gayretleri, arkadaşlarımız gerekli yar
dımı yapmamaları sebebiyle maalesef tahakkuk 
safhasına girememiştir. O bakımdan İçtüzük 
yapıldığı sırada arkadaşım bu kıymetli fikir
leri ileri sürerse daha faydalı olacaktır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Zabtı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zabtı sabık hakkında söz isti
yorsunuz. Kendi beyanınızın değişik çıktığı 
inancında mısınız? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOJLU (Kasta
monu) — Başkanlığın hatalı bir tutumu hak
kında, usul hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, zabtı sabık 
hakkında söz istemeyi tazammun eden olay bir 
üyenin, şimdiye kadar teamülden anlaşıldığına 
göre, geçmiş zabıtta beyan ettiği bâzı hususların 
zapta yanlış intikal etmesinden ibarettir. Eğer 
geçen birleşimde hatalı bir tutum veya davra
nış yörmüşseniz o anda müdahale etmeniz ge
rekirdi. Geçen birleşimde vukubulan bir hâdi
senin bu birleşimde müzakeresinin yapılması 
mümkün değildir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde mevcut bir 
hareketi usul hakkında bugün buraya getir
mek mümkün değildir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Tutanağın çıkmasını bekledim. 

BAŞKAN — Rica ederim, evvelâ bu husus
ta usul bakımından kendinizi teçhiz edm on
dan sonra görüşelim. 

4. — İlgili Geçici Komisyon Başkanlığının, 
gündemde bulunan 507 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair tasarının komis
yona geriverilmesi hakkında tezkeresi. (1/85) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Halen Meclis gündeminde bulunan ve 507 

sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden ta
sarının, komisyonumuzca yeniden tetkik edil
mek üzere geriverilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Bursa 
Kasım önadım 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ta
sarı halen gündemde mevcut bulunduğu cihet
le, geriverilmesi Meclis kararına vabestedir. 
Bu bakımdan önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ta
sarı geriverilmiştir ve dolayısiyle gündemden 
çıkarılmıştır. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 say ıh Kanunun 4 ncü- mad-\ 
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106 ya 2 nci ek) 

BAŞKAN — Cumlhuriyet .Senatosunda gö
rüşülüp karara bağlanmuş, daha sonra Karma 
Komisyonda müzakere edilmiş ve son olarak 
Milılet Meciisinıee hazırlanmış olan 3 metinden 
Ibir taneısıini oylanmıaisı suretiyle kanun . haline 
gelebilmesi mümkün olan bir tasarı vardır. Bu
nun müzakeresine geçiyoruz. 

ıBu hususta verilmiş olan bir önerge vardır, 
clkutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündenim Tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek işler kısmının 28 numarasında 
(kayıtlı bulunan «Çalış'ma Bakanlığı Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 484İ sayılı Kanunun 
4 ncü madesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu Kamuna yeni maddeler eklenmesi hakkm-
ıdaki kanun tasarısı» ve Karma Komisyon rapo
runun, işin müstaceliyetine binaen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini ar:z ve teklif ederim. 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon Başkanı Y. 

Sözcü 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN Önergenin aleyhinde buyurun. 
ÎLYAJS KILIÇ (Samlsun) — Muhterem ar

kadaşlar, ilci haftadan beri gündemde yer işgal 
eden, sırası gelen hattâ üzerinde konuşjma baş
lı yan 20 - 21 Mayıs olaylariyle ilgili talefoelerin 
durumlarını aydınlatacak olan kanun tasarısı 
crtelenmeiktediı\ Ben, bu verilmiş olan teklifin 
fcalbul edilmemesi, yönünde değil, başlanmış 
olan teklifin kabul edilmemösi yönünde değil, 
(haşlanmış. olan işlerin bitmesinden evvel yeni 
tekliflerin araya sokulm asiyi e Meclisin çalış
masını bir anap saçına döndürmenin karşısın
dayım. Binaenaleyh, Saıym Başkandan ve S.a* 
iyin Bakandan is'tiıiham ddiyorum, bu önergeyi 
kabul edelim, .ama dün başlayıp da yarı bırak
tığımız hattâ üzerinde ıg'örüsımelerin devam et

tiği bir tasarının da kanunlaşması için gayret 
sarf edelim ve bunu, bu tasarı görüşüldükten 
sonra ilk , sıraya alınacak şekilde plânlamasını 
Sayın Başkan ve Sayın Bakandan istirham 
ediyorum. Aksıi halde biz pek tatlı çalışamaz 
durumda oluyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arlkadaşlariim, dün
kü birleşimde müzakeresini açmış .olduğumuz 
20 - 21 Mayıs olayları sehdbiyle muhakeme edi
lip beraat eden Harlb Okulu öğrencileri hakkın
daki kanun teklifini bugün behemehal görüşe
ceğiz. Bu arada bir konunun olmuş hale gelme-
isinde.n ibaret olan bir teklif mevcut olduğv/ci
hetle huhu aldım. Sayın Kılıç arkadaşımın bu 
beyanlarına iştirak ederim. O kanunu görüşe
lim, ondan sonra bunu alalım. Bizim bütün 
(gayretimiz, bâzı kanunların sırf formalite yü
zünden geri brrakılmamasıdır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşı
nın, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencilerin
den okuldan ıhracolunanların askerlik mükellefi
yetlerini düzerdiyen kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (2/2 2/66) (S. Sa
yısı : 22 ye 2 nci ek) 

BAŞKAN — Şimdi bu kanun teklifinin mü
zakeresine devam ediyoruz. Sayın Rifaıt Bay
kal, buyurun efendim. 

RİFAT BAYKAL. (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar, 21 Mayısta Harb Okulu talebeleri 
mezuniyet imtihanlarına girenken olay vulku-
bulur. Eğer imtihanlar bitmiş olsaydı, yani bir 
kaç gün daha geçmiş olsaydı bu çocuklar oto-
matiıkman subay kabul edilecekti ve askerlik
lerini de yapmış kabul edilerelk nüfus kâğıtla
rına bu şekilde tescil edilecek idi. Mahkeme ka
rarı bunlar hafekında, bilerek ve istiyerek 'ka
tılmadıkları bu suçtan dolayı onları beraat et
tirmiş, teniyiz de bunu tasdik etmiştir. Bina
enaleyh, mahkeme kararlarına itibar etmek zo
rundayız. Mahkeme kararından sıönra toplan
mış olan Disiplin Kurulu bunlar hakkında, «u-
Ibay olamazlar, diye bir karar alır ve hepsini 
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leyleğin yuvadan .attığı yavru gibi sakağa bıra
kır. Bunun usulsüz olduğunu Alay Kumandan], 
hattâ Hatfb Okulu Hâkimi görür, uzun müddet 
Disiplin kurulunun vermiş olduğu bu kararın 
altını imzalamazlar. Disiplinsizdir, denileni bu 
çjacuLcların o güne kadar en küçük âmiillerinden 
ı6n büyülk âmirlerine kadar almış oldu/klan si
ciller mıülsibettir. Hattâ, olaydan sonra gûı ilik
leri üniversitelerde örnek talelbe olarak öğret
menleri ve arkadaşları tarafımdan gd^ıteralmiş-
İcrdir. Yüksele başarı göstermişlerdir. Mah
keme kanarı, lehlerine tecelli ettiği hakle, bun
lar memlöketin o gün içinde bulunduğu kritik 
durumu nazarı itibara alarak bağırlarına taş 
basmışlar ve Harlb Okuluna yahut Ordu'ya dön-
tmeık için hiçbir teşebbüste bulunmamışlardır. 
Ayrıca halklarını almak için de hiçlbir taşkın
lık yapmamışlardır bu güne kadar. Ve halkla
rını sükûnetle hcklemişlcrdir; bingim ol/bet bu 
tecelli eder diye. 

21.1 sayılı lehizmet Kanununda askerliğin 
tarifi şöyledir : 

«Askerlik; Türk Vatanının istiklâl ve Cum 
huriyetini korumak için harb sanatını öğren
mek yapmak mükellefiyetidir» der. Bu tale-
'be'er bugüne kadar askerî ortaokul ve askerî 
liselerde ve harb okullarında askerlik sanatım 
öğrenmişlerdir. Askerlik, ceza olsun diye 
yaptırılmaz, sadece öğretmek için yaptırılır. 
Bu çocuklar da askerliği öğrenmişler. Askerî 
Gez? Kanununun 38 nci maddesinde, «ancak 
mahkeme kararı ile mahkûm olanların as
kerliği yanar ve tekrar askerlik yaptırılır.» 
diyor. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bunlar 
bilerek va istiyerek katılmadıkları olaydan 
mahkeme kararı ile bereat etmişlerdir. Bıı ba
kımdan komisyonun vermiş olduğu, sadece as
kerliklerini yapmış kabul etme kararı kâfi de
ğildir kanaatimca. Eğer bunların yedek su
baylık hakkını tanımazsak, o zaman hukukun 
en basit kaidesi olan (Aynı suçtan bir in
sana iki defa ceza verilmez) kaidesini ih
lâl etmiş oluruz. 

Harb okulu öğrencilerinin tahsil süreleri 
askerî ortaokullarda, askerî liselerde, asken 
eğitim ve askerliğin temelini teşkil eden di
siplin ruhu ve anlayışı içinde yetişerek geç
miştir. Ve her sene sonunda da askerî kamp
lara giderek birer er gibi eğitim görmüşlerdir. 

harb okuluna geldiklerinde harb sanatını öğ
rendikleri gibi, öğreticilik vasfını kazanabil
mek için de modern ve geniş şekilde askerî 
eğitim ve dersler görmüşlerdir. Yedek su
bayda altı ay içinde modem har'b sanatını öğ
renmek imkânsızdır. Harb okulunda günde altı 
saat taktik, topağrafya, askerî ceza, harb tarihi 
gibi derslerle birlikte, ayrıca muharip ve 
yardımcı sanıflarm tümüne dair dersler gö
rürler. Hattâ bu talebeler Harb Akademisin
de kurmay namzetlerinin alay, tümen, ko
lordu ve ordu çapında gördükleri harekât 
plânlarına dair prensipleri ve harb okulunda 
öğrenmişlerdir. Harb okulunda öğretilen as
kerlik ve kumandanlık sanatı, elbette Yedek 
Subay Okulunda öğretilenden daha üstün
dür. Aramızda bulunan emekli subay arka
daşlarımız bunu gayet iyi bilirler. 

Yüksek okulu bitiremiyenler yedek subay 
olamaz gerekçesine gelince; yüksek okulları bi
tiremiyenler niçin bitiremez? Ya muvaffak ola
mamıştır, imtihanlara girmek hakkı kendi
sine verildiği halde, çalışır, birkaç defa im
tihana girer muvaffak olamaz veya başka se
beplerle imtihana girmez, ondan muvaffak 
olamaz. Halbuki bu talebelerin durumu öyle 
değil. Bu. talebeleri imtihana girmekten alı
koyan, o günkü otoritedir. Yani, bunlara im
kân eşitliği tanınmamaktadır. Bir taraf ken
di iradesi ile imtihana giriyor, bir taraf 
başka bir irade ile intihana girmek hakkından 
mahrum ediliyor. 

Harb okulu yüksek bir öğrenimdir. İkinci 
sınıf öğrencileri ise aşağı - yukarı mezun ola
cakları güne kadar okumuşlardır ve bu as
kerî dersleri görmüşlerdir. Eğer 3 - 5 gün daha 
geçmiş olsaydı zaten böyle bir kanun teklifi 
vermemize lüzum kalmıyacaktı, otomatikman 
bunlar subay olacaktı, öğrenciler imtihanlara 
kendi rızalariyle değil, ancak imkân verilme
diği için girememişlerdir. 

Sonra, «bu talebelere yedek subaylık hak
kını tanımıyalım, bunlar disiplinsizdir» gerek
çesi de yerinde değildir. Çünkü, bu talebe
lerin içerisinde yüksek okullara gidip de yük
sek okullarda muvaffak olanlar, yani bitiren
ler zaten yedek subay oluyorlar. Şu halde as
kerliği bilen bu çocuklara yeni baştan as-
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ke'rlik yaptırmak hem yanlış bir harekettir, 
hem de gayrihukukidir. Bu bakımdan ko
misyonun kabul etmiş olduğu (askerliklerini 
yapmış kabul etme) kararma teşekkür ederiz, 
şükranlarımızı bildiririz. Fakat ikinci sınıf
lar için de yedek subaylık hakkının tanınmasını 
Yüee Meclisten rica ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Saym Baş

kan, saym milletvekilleri, 20 - 21 Mayıs olayları 
sebebiyle muhakeme edilip beraat eden Harboku-
lu öğrencilerine ait kanun teklifi Komisyondan 
anlayışla çıkmış ve huzurumuza getirilmiştir. Ben
deniz, dün buradan hitabeden Saym Türkân Seç
kin hanımefendinin, «hissi olmaktan çok, gerçek
çi konuşmak lâzımdır,» diye başladığı konuşma
sında sizleri yanlış anlamıya ve bu kanun tekli
finin belki aleyhinde oy kullanmaya sevk edecek 
bâzı hususları da aydınlatmak için söz almış bu
lunuyorum. 

Herşeyden evvel bu çocuklar mahkeme kara
rı ile bilerek ve istiyerek bu olaylara katılmadık
ları gerekçesi ile beraat ettirilmişlerdir. Yine bu 
çocukların bu hükme rağmen, o günkü şartlar ica
bı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile okulların
dan ilişikleri kesilmiştir. Hattâ öyle ki, bu çocuk
lar içerisinde o gün hastahanede yatan veya ha
va değişimli olup, evinde bulunan çocukların da
hi, okulda tedrisat yapma imkânı olmadığı gerek
çesiyle okuldan ilişikleri kesilmiştir. 

Şimdi düşününüz, bir çocuk liseyi bitirmiş, 
Harb Okuluna girmiş ve ikinci senenin sonunda, 
subay çıkmak üzere. İdeali yıkılmış, ondan vaz
geçiyoruz, hayattan da iki sene kaybediyor. Şim
di Saym Hanımefendinin gerçekçi olarak ifade et
tiği;, «Ne yapalım, olan olmuştur, bir de ilâveten 
iki sene askerlik yapsınlar...» Zaten hayattan iki 
sene kaybetmişler, hiç kusurları yok. Bu, tescil 
edilmiş hükümle. Son hükme göre de, yüksek 
okulu bitirenlerden arzu edenler isterlerse yedek 
subay olurlar, kaydına da değinerek, demek ki, 
istiyenler vatani hizmetini yapacak istemiyenler 
yapmıyacak, diyor. Böyle bir şey yok. 1111 sa-
yilı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu ile 1076 sa
yılı Yedek Subay Kanununda buna ait hükümler 
vardır. Bu hükümler göçmen ve mültecilerle il
gilidir ve şöyledir: (Yabancı ordularda hizmet 
edenler yurtlarına geldiklerinde veyahut da er 
olarak askerlik mükellefiyetini yapanlar yedek 

subaylık hakkını kazanacak okulları bitirdikleri 
takdirde isterlerse yedek subay olurlar) hükmünü 
taşımaktadır. Kişi, elbette arzu ederse ikinci as
kerliğine er olarak gider, arzu etmezse yedek su
bay olarak gider. Hiç kimse kendi arzu siyle va
tan savunmasından kaçamaz. Bahusus Harb Oku
lu gibi bir okula talıbolmuş bir kişi hiçbir zaman 
böyle bir mükellefiyete sırt çeviremez, bunu ak
lının köşesinden dahi geçiremez. Bu okula gönül 
vermiş kişileri bu gibi art düşünceden kurtarmak 
isterim. 

«Bilgileri kâfi bile olsa, harb vukuunda silâh' 
altına alındıklarında hangi sınıfta askerlik ede
cekler...» Bir gerekçesi de bu hanımefendinin. 

Muhterem arkadaşlarım, devrimizin harbleri 
böyle aylarca, yıllarca şu sınıf ta, şu sınıfta yapıla
cak muharebeler değildir. Nükleer devirdeyiz, 
bundan sonraki muharebeler harbin ilânından 
24 saat sonra gerillâ savaşlarına dönecek nitelik
tedir. Gerillâ savaşı da, şu veya bu sınıfın değil, 
araziyi iyi okuyabilen, silâhını akıllıca kullana
bilen kişilerin harcı. 

BAŞKAN — Saym Solmazer, lütfen bu ka
nunun çerçevesi içinde mütalâada bulununuz. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Bu ka
nun çerçevesi içinde devam ediyorum Sayın Baş
kanım. Çünkü, benim de oğlum Harb Okulu öğ
rencisidir. Böyle b'ir felâket onun da başına gele
bilirdi. Hissi konuşmak istiyen bir anneye, oğlu 
Harb Okulunda okuyan bir babanın feryadını 
buradan dile getirmek isterim. 

Harb Okulu ikinci sınıfındaki bir talebe; as
kerî liseden geliyorsa eğer - askerî ortaokullardan 
gelenler de vardır - bunlar toplam olarak eğitim 
itibariyle iki seneden çok fazla eğitim görmüşler
dir. Er gibi, kıtalardaki erler gibi iki seneden 
çok daha fazla hizmet görmüşlerdir. Biz yurdu
muzun okuma imkânından mahrum köşelerinden 
getirdiğimiz vatan çocuklarına kısa zamanda harb 
sanatını öğretiyoruz. Liseden mezun olmuş bir 
kişiye harb sanatını öğretmek, üst seviyede öğret
mek daha kolay ve daha başarılı olur. Bu bakım
dan bu gerekçesi de haksızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, o günün şartlarına 
göre mağdur edilmiş olan bu eski Harb Okulu 
öğrencilerini tekrar iki sene daha hayattan uzak
laştıracak bir mükellefiyetten kurtarmak üzere 
Komisyonun hazırlamış olduğu kanun teklifinin 
sizlerce benimsenmesini arz eder hepinize hür-' 
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ferda Güley, buyurunuz efendim. 

Bu kanun esas itibariyle bir madde, diğer 
maddeleri yürürlük maddesi mahiyetinde olduğu 
cihetle aynı zamanda tümü üzerinde müzakere 
yapılırken birinci madde hakkında da mütalâada 
bulunalım. Zaten bir maddeden ibarettir. 

Buyurun Sayın Güley. 
C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
teklifinin biran evvel görüşülerek Meclis müzake
re yolunun asıl Personel Kanununa açılması için 
meseleyi anahatlariyle Yüksek Heyetinize arz et
mek istiyorum. 

1963 senesinde 21 Mayıs olaylarına Harb Oku
lu öğrencileri katılmışlardır; 1 480 öğrenci. Bu
nun 9 u harekâta iştirak etmemişlerdir, izin, ha
va tebdili, revirde bulunmak gibi hallerle iştirak 
etmemişlerdir. Demek ki, 1 471 öğrenci o gün, 
o gece ıbarakâte iştirak etmiştir. Bunlardan 
67 si İki Numaralı Askerî Mahkemece, 9 u Bir 
Numaralı Askerî Mahkemece mahkûm edilmiş, 
1395 öğrenci de mahkeme kararı ile beraat et
miştir. Bu 1395 öğrenci mahkeme kara
rı ile beraat 'etmiş 'fakat okulun disiplin 
yönetmeliği gereğince askerliklerinden ilişik
leri kesilmiş, okuldan ilişkileri kesilmiştir. Si
lâhlı Kuvvetlerin .kendi disiplin kurullarınca 
okul için tanzim ettiği bir prosedür içinde bir 
tasarrufu Anayasanın 118 nci imaddesinin so
nuncu fıkrası, askerî idarede disiplin tatbi
katının maihfuz olduğunu getirmiştir. Demek 
ki mahfuz bir müessesedir. 

Simidi Sayın Rifat Baykal arkadaşımız, 
«Madem ki bunlar mahkemede beraat etmiş
lerdir, bu takdirde yaptıkları eğitim ve gördük
leri dersler de kendileri imkânlı kıldığından 
dolayı, bunlara bir muayyen prosedür içinde 
yedeksübay yapma hakkını, ikinci sınıfta olan
lara, verelim» demektedir. Bunu Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi iSaym Kadri Kaplan ve 
arkadaşları istiyebilirler. Çünkü 'kendilerinin 
kanun .teklifi bu istikamette idi. Fakat Sayın 
Rifat Baykal arkadaşımızın istememesi lâzım
dır. istememesine mâni bir hüküm vardır, de
mek istemiyorum. Yani istemesi o kadar tabiî 
değildir demek istiyorum. Çünkü kendilerinin 
feanun teklifi sadece bu ge.nq vatandaşlarımı
zın harb okulunda okumuş olmaları dolayı-

siyle gördükleri tahsil ve eğitimin özelliğin
den dolayı muvazzaf askerliklerini yapmış sa
yılmaları niteliğindedir. Ve yalınız bu kadar
dır. 

Bakınız, (Sayın Baykal arkadaşımız verdiği 
kanun teklifinde madde 1 : «21 Mayıs 1963 
Harb Okulu harekâtı sebebiyle askerî .mahke
mece disiplin yönünden okuldan ihracolunan 
bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin ihraç tarihine 
kadar Harb Okulunda geçen askerî tahsil sü
releri mükellef hizmetlerinden sayılır. 

Madde 2. — Yüksek okulda tahsil imkânı 
bulabilen veya bunu sağlayanların askerlikten 
tecil süreleri 'emsallerime nazaran bir yıl uza
tılır. 

Madde 3. — Bu 'kanun filân tarihinde yü
rürlüğe ıgirer. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.» (Denmektedir. 

•Sayıın arkadaşlarımızın bu genç vatandaş
lar için talebi bu kadardır. Millî Savunma Ko-
imisyonu, arkadaşımızın tahlifini geçmiştir, aş
mıştır ve bir muayyen prosedür içinde arzu 
edenlere yedeksübay olma hakkını da getirmiş
tir, buna ilâveten. Fakat bütün öğrencilere ye
deksübay olma diye bir mükellefiyeti getirmiş
tir. 

Bakın ne diyor Millî Savunma Komisyonu
nun değiştirisi: 

«Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu ile harıb 
okulundan ilhrıacedilen öğrenciler muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış sayılırlar.» 

Yani arkadaşımızın arzusu yerine gelmiş. 
«Bu öğrenciler arasından yüksek tahsile de

vam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulü
ne girenler (yani yedek subay olma durumun
da 'bulunanlar) istemde bulundukları takdir
de yedek subay okuluna sevk edilirler. Okulu 
bitirenler altı aylık asteğmenlik süresini ta-
'mamladıktan sonra terhis edilirler.» 

Muvazzaf askerliklerini >bu kanunla yapmış 
sayıyoruz. Muîıterem arkadaşlarım, şu bilgiyi 
de arz edeyim: Bu 1395 öğrenciden; bunlar üni- -
versiteye girmişler; üniversiteye girenlerden 
1096 sı burs alanlardır. Üniversiteye girip de 
Devlet burs vermiştir. Geriye 299, yani 300 öğ
renci kalmaktadır. Yani 1395 öğrenciden 1096 
sı üniversitede burslu okuyor ve bunlar üniver-
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siteyi başarı ile bitirsekr de, bitirmeseler de 
muvazzaf askerliklerini yapmış durumdalar, 
şimdi fiilen, bu kanun kabul edildikten sonra. 
Eğer üniversiteyi bitirirlerse yedek subay ol-
ımaya da .mecbur değiller. Çünkü 'askerliğini 
yapmış sayınca bir vatandaşı nıcdburen yedek 
suibay yapmak da nihayet onun taldbi ile ilgili 
bir şeydir. Ben madem ki muvazzaflık hizmeti
mi yaptım, yedek subay ayrıca olımıyacağım, 
diyen bu hürriyetini kullanabilmelidir. Yok, 
ben yedek subay olmak istiyorum, derse o tak
dirde arzusu ile birinci maddede tanzim edilen 
prosedür içinde yeddk subay olabilecek şekil
de 'bir eğitime talbi tutulacak ve olabilecek
tir. Hayır, askerliğim 'kâfidir diyen, ilerde 
askerliğe çağrıldığım zaman er olarak gidece
ğim, diyen Ibu hakikini kullanabilir. Hayır ben 
ilerde askerlik 'hizımetiime, çağırıldığım zaman 
yedek subay olarak gitmek istiyorum, diyen bu 
hakkını kullanabilir. Millî Savunma Komisyo
nunun Yüksek Huzurunuza getirtmiş olduğu 
madde bu süpleksi bünyesinde ihtiva et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, niçin Sayın Bay-
kal arkadaşımızın görüşüne karşıyız? Grup ola
rak, C. H. P. Grupu olaralk da, Komisyon üye
siyim aynı zamanda, Komisyon üyesi olarak 
da karşıyız. Çünkü, 1076 sayılı Kanunun 3 
ndü ımaddesindo yedek subaylık müessesesini 
tanzim ediyor. Bu 3 ncü madde 97 sayılı Ka
nımla değiştirilmiştir. Evvelâ ihtiyaç varken, 
ortaokul mezunları yedek subay olurdu. Sonra 
öğrenim yapanların adedi çoğalınca, ortaokul 
mezunlarından bu hak alındı lise mezunlarına 
getirildi. Sonra onlar da çoğalınca lise me
zunlarından da alındı 97 sayılı Kanunla yüksek 
öğrenim, yapanlara getirildi. Şimdi üniversite
lerimizde bu kadar binlerce öğrenci okuyor. 
Bunların hepsi yüksek tahsillerini bitirdikleri 
takdirde yedek subay olabilecekler. Onlar için 
97 sayılı Kanun mûtadolacak, fakat Harb Oku
lunu bitirmeden ayrılmış olan bu genç vatan
daşlar, Sayın Baykal arkadaşımızın isteği ye
rine getirildiği takdirde, yedek subay olacak-
Bir kanunun vazgeçilmez şartlarından 'birisi, 
genellik vasfına sahibolmasıdır. 300 vatandaşı 
kapsamı içine alacak, onlbinlerce genç vatanda
şı kapsamı dışında bırakacak. Bu, kanun anla
yışı ile telif edilemez. 

Sonra üniversitede okuyan öğrenciler için
de Silâhlı Kuvvetler adına okuyanlar da var
dır. Onlar da 1076 sayılı Kanunun 97 numa
ralı Kanunla değişik hükümlerine tabi oluyor
lar, Silâhlı Kuvvetler adına okumalarına rağ
men. Fakat bu arkadaşlarımız Sayın Baykal ar- -
kadaşımızm teklifi kabul edilirse, bunlar, sade
ce bu 299 - 300 kişi yedek subay olacaklar. Bu
nu kabul etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, Yüce Meclisler bu g-enç arkadaş
lardan atıfetini, milletin atıfetini esirgememiş
lerdir. Bunlar yalnız Devletten (burs teımin et
mekle kal;mamışlar,ıbunlardan sınıftan dönen
lerin de burslarını kesmemişlerdir. Sınıftan dö
nenlerin de bursları devam etmektedir. 

2. 17 Nisan 1965 tarihli ve 575 sayılı bir 
Kanun çıkmıştır, geçen döneımdc. Bu kanunla 
borçları affediltmüştir. Kendilerine imtihansız 
üniversitelere girme hakkı verilmiştir. 

Sonra bir 780 sayılı Af Kanunu çıkmıştır ki, 
Af Kanununun kapsamı içine alınmışlardır. 
Yani millet, Meclisi eliyle ve Meclisi aracılığı ile 
bu olaylara karışmış ve yürüdükleri yoldan bir 
talihsizlik neticesi olarak yollarını yarıda bı
rakmış olan genç vatandaşlara 'geniş bir cö
mertlikle yardım elini uzatmıştır. Bundan öte
si istenilecek cinste ve tabiatta değildir,. 

Komisyonunun huzurunuza getirmiş oldu
ğu değiştiricin kabul edilmesi lâzımdır, bunu 
istirhaim etmekteyiz. 

Fakat bu Komisyon teklifinin ımatlabı « 20 -
21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle muhakeme 
edilip beraat eden harb okulu öğrencileri hak
kında kanun teklifi» şeklindedir. Bu kanun 
ımatlaibınm, isıminin değiştirilmesi zaruridir. 
Çünkü beraat eden öğrenciler için değil de, biz 
öbür yönü ile alıyoruz, (Disiplin Kurulunca 
kendileri ihracedilcn öğrenciler hakkında bir 
kanun çıkarıyoruz. Beraat etmek, mahkeme hu
zurunda olan hâdise, onunla ilişkin değil, harb 
okulundan Disiplin Kurulunca, Yönetmelik ge
reğince ihracedilmiş öğrenciler hakkında bir 
kanun getirmekteyiz. Dolayısı ile kanunun isim 
olarak «20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile harb oku
lundan ilhracedilen öğrencilerin askerlik du
rumları hakkında kanun teklifi» şeklinde de
ğiştirilmesinde zorunluluk vardır. Bu husus
ta Sayın Başkanlığa bir önerge vermiş bulunu-
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yorum. Yüce Heyetiniz tarafından kabulünü 
istirham ederim, sayılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kı'lıç. • 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Bohça. 
AHMET ŞEKET BOHÇA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, müzakere etmekte oldu
ğumuz kanun teklifinin ilk ortaya konulan şekli 
bizleri tatmin edecek bir hüviyette değildir. 
Yüksek tahsilini yapmamış bulunan bir kimseye, 
yüksek tahsil yapmış kimseler gibi yedek subay 
hakkmm tanınması elbette adalet fikriyle kalbili 
telif sayılamaz. Nitekim bu kanun teklifinin 
Millî Eğitim Komisyonunda müzakeresi sırasın
da bu nokta üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 
Binaenaleyh biraz önce konuşan hatiplerden Ri-
fat Baykal'm aynı nokta üzerinde ısrar etmesini 
ve Harb Okulundan uzaklaşmış olan bu talebele
re yedek subaylık hakkmm verilmesinde ısrar 
etmesini yersiz buldum. 

Konuşmaları sırasında «Biraz daha vakit geç
seydi bunlar subay olacaklardı.» dediler. Biraz 
daha vakit geçseydi, şu şöyle olsaydı, böyle 
olurdu. Bu böyle farz edilseydi şu hüviyette bu
lunurdu. Bu ciddî bir mütalâa tarzı değildir. 
Tahsil yapan herkes için aynı mütalâada bulun a-
ibiliriz. Her hangi bir talebe Tıbbiyemde yahut 
edebiyat fakültesinde, fen fakültesinde okumak
ta iken her hangi bir engel zu'hur etse ve tahsi
lini tamamlıyamasa; o halde, 3 - 5 gün daha bu 
imkânlar müsaade etseydi, bu da yüksek tahsil 
mezunu olacaktı, esbabı mueibeslne dayanarak 
buna da yedek subaylık hakkını vermeye kalk
mamız mantıkla kabili izah değildir. Binaen
aleyh, bu mütalâa şeklini ciddî olarak farz etme-" 
mize imkân yoktur. Yine aynı arkadaşımız, «Ye
dek. subaylıklarını tanımazsak hukukun, bir suç
tan iki defa ceza verilmez, hükmü ihlâl edilmiş 
olur» dediler. Hukukçu değilim, hukukî bakım
dan bu nokta üzerinde duracak değilim. Ancak 
burada üzerinde durulması icabeden ciddî bir 
nokta zuhur etmiş oluyor. Bir talebe her hangi 
bir suç işlemiş, talelbelik hayatından uzaklaştırıl
mış ve cezasını böylece görmüş. Suç ceza ile te-
yidedilmiş. Şimdi yapılan hareket ikinci defa 
•cezalandırmak de#il, arkadaşımızın teklifini ka
bul edersek bu sefer mükâfatlandırmış olacağız. 
Evvelâ cezalandırmak, sonra mükâfat... Cezalan
dırılana mükâfat diye bir mantık kabul edemi

yorum. Çünkü, yüksek tahsili yapmış olan bir 
kimsenin elinden, mezun olmuş olan bir kimse
nin elinden yedek subaylık hakkını almaya kal
karsak ikinci cezasını o zaman kabul ederdik, 
0 zaman ceza sayılırdı. Ortada mezun olmuş kim
se yok. O halde ikinci hareketi ceza farzetmeye 
de imkân yoktur. Binaenaleyh, bu talebelerin 
tekrar yedek subay olarak kabul edilmelerine 
hukukan, adalet fikri bakımından ve maarif za
viyesinden bakıldığı zaman imkân yoktur, öyle 
ise hazırlanan metin esas itibariyle yerindedir. 

Elimizde şu anda bulunmakta olan metinde 
harb okulundan uzaklaştırılmış olan bu talebe
lerin Harbiyede geçen askerlik müddetlerini as
kerlik vazifesinden, muvazzaf askerlik müdde
tinden saymaik yerinde bir harekettir. Böyleice ifa 
edilmiş olan bir vazifeyi kabul etmiş oluyoruz 
ki, bu da hakkın teslimi mânasına gelir. Vazife
miz de hakkı teslim etmek olduğuna göre, bura
da hakkın teslimi gibi bir vaziyetle karsı karşı-
j^ayız, elbette tasvibedeceğiz. Ancak, benim şah
si görüşüme göre burada da bir noksanlık var, 
1 nci fıkrada şöyle deniyor : «20 - 21 Mayıs 1963 
olayları sebebi ile Yüksek Disiplin Kurulu ka
rarı ile harb okulundan ihraccdilen öğrenciler 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar.» 

Şimdi, bu madde üzerinde konuşan bütün ar
kadaşlarımız, mütemadiyen Harto Okulu son sı
nıfındaki talebeleri nazarı itibara alıyorlar. O se
ne Harbiyeye yeni girmiş, 1 nci sınıf talebesi as
kerlik müddetini tamamlıyacak kadar askerlik 
vazifesini yapmış olarak düşünülebilir mi? Ba
na göre hayır. Nihayet Harb Okulunda 1 nci sı
nıf talebesi 20 - 21 Mayıs hâdiselerine kadar 7 - 8 
ay askerlik içinde bulunan, askerlik vazifesini 
görmüş olan bir kimseyi bütün bir askerliğini 
yapmış olarak kabul ediyorsak, bu maddeden 
böyle anlıyorsak bu madde o zaman yine bir 
noksanlık arz etmektedir düşüncesindeyim. Şa
yet burada benim anladığım hususun dışında 
başka noktalar varsa, elbette bu fikrimden vaz
geçerim. Yalnız vaziyet bu merkezde ise ve ha
kikaten bu madde hükmüne göre 7 - 8 aylık as
kerlik yapmış olan bir kimseyi bütün bir asker
liğinden affedecek isek, bu fikrin karşısında 
olacağım ve bununla alâkalı bir de takrir tak
dim edeceğim. 

Biraz önce muhterem Başkan, esasen kanun 
teklifi bir maddeden ibaret olduğu için, aynı za-
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manda madde üzerinde de konuşulsun, dediler. 
Onun için 1 nci madde üzerindeki fikirlerimi de 
'bir noktada tamamlıyarak sözlerime son verece
ğim. 

1 nci maddenin 2 nci fıkrasında 'bir ifade ile 
karşılaşıyorum. O da; «İstemde bulundukları 
takdirde» idaresidir. Buradaki «istemde» keli
mesini müsaadenizle nen anlıyamadım. Ne de
mektir istem 1 (O. H. P. sıralarından, «talep» ses
leri) ifadenin gelişinden, arkadaşlarımın yerin
den hatırlatmaya çalıştıkları gibi ben de bunun 
«talep» olabileceği tahmininde bulundum. Ama 
tahmin. Aslında dilimizde böyle bir kelime mev
cut değildir. Olsa olsa istemıek fiilinin somuna 
bir (m) eki ilâve etmek suretiyle yeni bir keli
me uydurulmuş bulunmaktadır. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — öztürkçe ke
lime. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Devıataik) — 
«Talep» kelimesini şayet arapça asıllı bir 'kelime 
•olarak kabul ediyor ve menfur addediyorlarsa, bu 
takdirde yine hiçbir uydurmaya sapmadan, istem
de bulundukları takdirde», demekten vazgeçip, «is
tedikleri takdirde», diyebiliriz, tabiî bir ifade ile 
ve uydurmaya kaçmadan. Halbuki aslında «ta
lep» kelimesini de menfur saymak için hiçbir se
bep yoktur. Bu noktadaki ifade aksaklığı ile alâ
kalı bir takrir de biraz sonra takdim edeceğim. 
Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 

(Kastamonu 
iSaJbri Keskin 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

•Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. Başlıkta bir değişiklik 
önergesi vardır, Şaym Grüley, maddeyi okuttuk-
t.A 

tan sonra başlıktaki değişiklik önergenizi oku
tacağım. 

TÜRKÂN SEÇKİN (-Edirne) — Benim de 
bir önergem olacak. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — 1 nci madde üze

rinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Zaten kanun bir maddeden iba

rettir. Tümü ile bunun 1 nci maddesi tefrik edi
lemez. 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle muhakeme 
edilip beraet eden Harb Okulu öğrencileri hak

kında Kanun 
Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se

bebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb 
Okulundan ihracedilen öğrenciler muvazzaf as
kerlik hizmetini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yüksek tahsile de
vam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulüne 
girenler istemde bulundukları takdirde Yedek 
subay Okuluna sevk edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylık asteğmenlik süresini tamamladıktan son
ra terhis edilirler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kanu
nun başlığını değiştirmeye matuf bir önerge var, 
Sayın GKiley tarafından verilmiştir, onu okuta
cağım. 

1 nci madde üzerinde Sayın Seçjkin'in, Sayın 
Bohça'nm, Sayın Baykal'm da önergeleri var, 
onları da okutacağım. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan «20 - 21 Mayıs olayları 

sebebiyle muhakeme edilip beraet eden Harb 
Okulu öğrencileri hakkında kanun teklifi» niıı 
başlığı 1 nci madde ile getirilen esasları kapsa
mamakta olduğundan başlığın metne uygunlu
ğunu temin bakımından aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmeısmi arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Oüley 

«20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek 
Disiplin Kurulu kararı ile harb okulundan ih
racedilen öğrencilerin askerlik durumları hak
kında kanun teklifi.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Katılıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Güley tarafından verilen önerge muva

cehesinde başlığın değişmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmüyenler... Kabul edil
miştir. Başlık bu şekilde düzeltilecektir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş olan değişik
lik önergelerini okutuyorum. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, önergeme üç kelime ilâve etmek işitiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, komisyon 
tervieetmezse, katılmazsa o zaman izah eder
siniz, komisyon katılırsa im es el e yok. 

iSaym Başkanlığa 
22 ye 2 ncd ek olarak gündemde olan kanun 

teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Türkân Seçkin 

Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebi ile Yüksek Disiplin Kurulu karai'iyle 
harb okulundan ihracedilen öğrenciler muaz-
zaf askerlik hizmetleri (haüb okulunda ge
çirdikleri müddet kadar yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasımda yüksek tahsile de
vam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulü
ne girenler Yedeksubay Okuluna sevk edilir
ler; okulu bitirenler, altı aylık asteğmenlik 
süresini tamamladıktan sonra terhis edilir-' 
'ler.' 

Yüksek tahsile devam etmiyemler iki ay
dan az olmamak üzere er olarak kıtalarda ihti
sas eğitimine tabi .tutularak iki yılı tamamla
dıktan sonra terhis edilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesi

nin 1 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibarenin 
efelenmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Rifat Baykal 

«Ancak, ikinci sınıfta olup da, imtihanlara 
girerken ilişiği keısilen taldbeler askerliklerini 
yedeksubay olarak yapmış sayılırlar.» 

(Başkanlığa «^ 
Birinci maddenin birinci fıkrasının «ihrace

dilen» kelimesinden sonraki kısmın şu şekle 

sokularak kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim :• 

:> Öğrencilerin harb okulunda geçen müd
detleri muvazzaf askerlik hizmetinden sayı
lır.» 

'Kastamonu 
A. Şevket Bohça 

Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki «İs

temde bulundukları takdirde» ibaresi yerine, 
«istedikleri takdirde» ibaresinin kabulünü rica 
ederim. 

Kastamonu 
A. Şevket Bohça 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

1. 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu karariyle harb oku
lundan ihracedilen öğreenciierden 2 nci sınıf
ta olan öğrenciler muvazzaf askerlik hizmeti
ni yapmış sayılırlar. 

Harb okulu birinci sınıfta olanların ayrıla
cakları sınıfa göre askerlik süreleri tamamla
tılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde 'değiştirilmesini 
arz ve rica ederiz. 

Aydın Giresun 
Reşat Özarda Kudret Bosuter 

Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1968 olayları se
bebiyle harb okulu ile ilişiği kesilen öğrenci
ler muvazzaf askerlik ıhizmetini yapmış sayı
lırlar. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor 
musunuz ? 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin, çok 
kısa olmak üzere önergenizi izah sadedinde. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olımaz, önerge sahibiyle ko
misyon arasında teati ediyor müzakere. Meclis 
olarak oyunuzu kullanma yönünde hakemi ola
caksınız. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, komisyon üyesiyim, muhalefet şerhim var
dı, zaten. Bu bakımdan konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı. 
Sayın Seçkin önergesini İçtüzüğün verdiği hak
ka göre <çok kısa olarak izah edecek. 

Buyurun. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; önergemi iaah sa
dedinde «öz a'lımış ıbultunuyorum. 

Askerlik erkek vatandaşlar için bir mükel
lefiyettir. Bu gibi mükellefiyetler vatandaşla
ra eşidolarak uygulanır. Ne se'beple olursa ol
sun eşitliğin (bozulması uygun olmaz kanaatin
deyim. 

Erkek vatandaşlara 'bu mükellefiyetin yük
lenmesinin asıl seböbi, gerektiğinde yurt savun
masını yapabilmek için askerlik sanatını öğ
renmek ve onun iyi tabikçisi olmasını sağlamak 
amacını gütmektedir. 

Bugünün teknik ilerlemesi her şeyde olduğu 
gibi, askerlikte de ihtisaslaşmayı zorunlu kıl
mıştır. 

Harb okulu öğrencileri okulda daha çok na
zari ve genel bilgi almışlardır. Her 'hangi bir 
ihtisasları mevcut değildir ve hiç/bir sınıfın da 
malı değildir. Bu gençler fevkalâde bir du
rumda göreve çağrıldıklarında 'bunlara verile
cek görev ne olacaktır? Bunun şimdiden bilin
mesinde mutlaka lüzum ve zaruret vardır. Bu
nun içindir ki, ister yedek subay olsun, ister
se er olsun 'bunları bir sınıfa ayırmak ve kısa 
bir zaman için de olsa kısa 'bir ihtisas eğitimine 
taibi tutmakta sayılmıyacak kadar fayda var
dır. 

Aksi takdirde memleketin ihtiyacı okluğu en 
kritik 'bir zamanda bu değerli evlâtlarımızdan 

gereği gibi faydalanmak imkânını 'bulamayız. 
Yedek subay olabilmek için yüksek tahsil 

yapmak mecburiyeti vardır. Bunun da belgesi 
diplomadır. Her ne fsdbeplo olursa olsun diplo
ması olmıyan o tahsili yapmış elibetteki sayıla
maz. Bu bakımdan komisyonun değiştirici ye
rindedir. Ancak asikorlik gibi ulvî 'bir görev şa
hısların istemine bırakılmamalıdır. Esasen ka
dının dahi cepheye 'koştuğu bir memleketin 
gençlerinin bu vazifeden kendilerini kurtulmuş 
tutacaklarına inanmak benim için mümkün de
ğildir. 

Sayın arkadaşlarım inancım odur ki, ko
misyonun getirdiği teklif kanunlaşsa dahi, genç
leri memnun değil, müteessir edecektir. Türk: 
çocuğunun karekteri de bunu ica'bettirir. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, kendi önergeni
zin üzerinde konuşacaksınız. Kondi önergenizi 
komisyona karşı izah edeceksiniz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Önergem 
üzerinde konuşuyorum efendim. 

Mağdur olmuş bir gençliği tatmin etmek, 
memlekete faydalı bir 'unsur olarak hazırlamak 
istiyorsak bunun yolunu, çolk sevdikleri asker
lik hizmetini affetderek değil, yüksek tahsil ya-
paJbilme imkânlarını sağlıyarak bulalım. Biraz 
evvel kanun teklifinin üzerinde 'konuşma yapan 
Sayın 'Solmazer... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, bu işin Sol
mazer'] e hiç alâkası yok, Sayın Seçkin, Sayın 
Solmazer'le bu işin irtibatı yok. Sizin verdiği
niz önergeye komisyon 'katılmadığını beyan et
ti. İçtüzüğün 119 ııcu maddesinin zatıâlinize 
vermiş olduğu hak gereğince muamelen öner
genizi beyan hakkını verdik. 

TÜRKÂN 'SEÇKİN (Devamla) — Efendim, 
önergemdeki merkez sikleti fikir olarak ihtisas
laşma teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın 

Başkanım, önergem üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN —İrfan Solmazer'den Ibafhsediyor-

sıınu'z. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Ama ikin

ci cümlemi şu halde ta'ldbetmediniız. Biraz da
ha dikkatli olmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, önergenizi izah 
ediniz. 
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TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Fikrimin 
esası ihtisaslaşma üzerindedir. Bu 'bakımdan 
ihtisaslaşmaya ve ihtisas eğitimi almaya asker
lik mükellefiyetinde zorunlulk vardır. Aksi 
halde, «Neden har'b okulundan sonraki ihtisas 
okullarının süresi uzatılmıştır?» diye bir soru 
sormak lüzumunu hissederim. Bu sürenin uza
tılması ihtisaslaşmanın, gelişen harb tekniğine 
ayak uydurmanın icaplarından olduğuna inan
maktayım. Nite'kim sık sık tekrarlanan harb 
oyunlarını da bu açıdan nitelemek mümkündür. 
(A. P. sıralarından «ne alâkası var?» soruları) 
İhtisaslaşma nofktai nazarından «istemi» kelime
sinin yeri olmamak kaycüyle önergeme iltifat 
etmenizi istirham eldiyorum. Birinci sınıfta 
okumuş olanlar en az iki.aylık bir ihtisastan 
sonra, okulda geçmiş .süreleri askerlikten sayıl
mak kaydiyle, yani eklemeli 'bir askerlik mü
kellefiyeti yüklenmiş olmaları, ikinci sınıfı bi
tirmiş farz ettiklerimizin de yedek subayda ihti
saslaşmaya tabi tutulduktan sonra, icabı halin
de sınıfının ve yerinin belli olmasının zaruretine 
inanmaktayım. Her ne kadar devrimizin harb-
leri nükleer bakım'dan yapılıyor idiyse de ihti
saslaşmayı reddedecek nitelikte olmadığını be
lirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Seçkin'in vermiş bulun

duğu değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU MEHMET 

ALİ AYTAŞ (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, buyuru
nuz Sayın Baykal, çok kısa surette önergenizi 
izah edeceksiniz. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar, burada çok kıymetli hukuki müta
lâalar serd edildi; elbette doğrudur. Ama or
tada bir vakıa var. Bu fiilî vakıa mahkemeye 
intikal etti ve mahkeme sonunda da bu çocuklar 
bilerek ve istiyerek katılmadıkları olaydan be
raat ettiler. Hukuku her yönü ile arkadaşları
mız gayet iyi izah ettiler. Peki, bu çocukların 
iki senelik haklarını aramak için hukuk yok 
mudur ortada O zaman hukuk durur mu? Bir 

arkadaşımız burada istatistik! bilgiler de ver
di. 

BAŞKAN —• Sayın Baykal, müzakere konu
su yapmayın, önergenizi çok kısa olarak izah 
edeceksiniz. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım isim vermiyorum. Yalnız bir noktayı be
lirtmek istiyorum. Demin konuşmamda bu bah
si unutmuştum. 

Talebelerden 9 tanesi o sırada harb okulun
da değildi, dediler. Acaba bunlar hakkında ne 
işlem yapıldığını ifade ettiler mi? Ben ifade 
edeyim; o çocuklar hastanede ve( hava değişi
minde oldukları halde onların da Yüksek Di
siplin Kurulunun kararma uyularak askerlik
le ilişikleri kesildi. Aynı işleme tabi tutuldular. 
Burada yapılacak bir tek şey vardı aslında: Be-
raet eden çocukları yeni baştan imtihana tabi 
tutup, imtihanda muvaffak olanları Harb Oku
luna alıp, orduya döndürmeleri lâzımdı. Ama 
günün ehemmiyeti dolayısiyle, böyle bir yola 
ne onlar gitmek istedi, ne de başka hiçbir kim
se bu yolu asla tutmak istemedi. Bunun dışın
da, kaybolan haklarını verebilmek için dedik 
ki, ikinci sınıftan biırkaç gün kala, - arkadaşı
mızın bir tanesi de bunu eksik gördü, birkaç 
günü küçümsedi - iki seneden birkaç gün ek
sik diye söylemiştik, bu çocukların haklarnı 
verelim... Haklarını vermiyorsunuz aslında, bir 
dereceye kadar telâfi ediyoruz bunu. Üçüncüsü; 

Üçüncüsü; bunların tıbbiye veya hukuk son 
sınıftaki muvaffak olamamış bir talebeyle ara
larında irtibat kurmanın imkânı yoktur. Çünkü 
muvaffak olamıyan insan ya imtihana girme
miştir, ya muvaffak olamamıştır veyahutta ah
lâkî bir kusuru vardır, ondan dolayıdır. Bun
ların durumu öyle değildir. Bunların imtihana 
girme hakkı ellerimden zorla alınmıştır. Bun
da nerede imkân eşitliği? Anayasanın 2 nci mad
desinden bahseder de Anayasanın imkân eşitli
ğinden niçin bahsetmez arkadaşım? 

Ben arkadaşlar, bu hususta daha fazla ko
nuşacak değilim. Aşağı - yukarı havayı gör
dük. Bunlara haklarını vermek değil, hakları
nı vermemize imkân yok zaten. Haklarını ver
mek demek, bunları orduya döndürmek demek
tir. Buna imkân olmadığına göre, bu talebelere 
yedek subaylık haklarını tanırsanız iyi olur. 
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Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Rifat Baykal tarafından 

verilmiş bulunan değişiklik önergesine komis
yon katılmıyor. Yüksek Heyetin oyuna sunu
yorum Kabul edenler... Etmiyenler.... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Miılletvckili Ahmet Şevket Boh-

ça'nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mstafa Aka
lın'm önergesi tekrar okundu) ' 

BAŞKAN — Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği
şiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili Reşat özarda ve Gire
sun Milletvekili Kudret Bosuter'in önergeleri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Katlimi 
yor uz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; Sayın 
Özarda izah mı edeceksiniz?. 

feŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN —• Lütfen kısa izahda bulunun. 

Buyurun. 
Sayın Özarda, sizin önergenizin birinci fık

ra ile farkı yok. (Yok sesleri.) 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Var efen

dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; evvelâ sayın komisyona 
böyle önemli bir konuyu kabul edip, Meclis hu
zuruna getirmiş olmalarından dolayı cidden 
teşekkür ederim. 

Yalnız burada küçük bir hata veya zühul 
edildiği kanisiyle bu değişiklik önergesini ver

miş bulunmaktayım. Şimdi maddenin 1 nei fık
rası : «20 - 21 Mayıs 19G3 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu karariylc Harb Oku
lundan ihracedilen öğrenciler muvazzaf asker
lik hizmetini yapmış sayılırlar» diye bir hüküm 
getirmiştir. Arkadaşlar, bu kanun bir atıfet ka
nunu, bir af kanunu değildir. Bu kanunun ge
tirilmesinin esas gerçek sebebi, harb okulun
da öğrenimlerini yapmaktayken, vuku bulan 
müessif bir hâdiseye istemiyerek veya tesadü
fen karışmış olan bir kısım gençlerin orada yap
mış oldukları öğrenimin; öğrencilik devresi
nin fiilî askerlikten sayılmış olması sebebiyle 
bu gençleri tekrar orduya er olarak vermemek 
gibi bir hakkaniyetin yerine getirilmesinden iba
rettir. Şimdi bu öğrenciler içerisinde bir kıs
mı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile harb 
okulundan ihracedilmiştir, bir kısmı mahkûm 
edilmiştir, mahkûmiyet kararı ile birlikte, mah
keme kararı ile öğrencilik hakkını kaybetmiş
tir. Şimdi, bunların dosyalarını vaktiyle incele
miştim ; bunların bir kısmı yalnız mertliğinden, 
erkekliğinden delil olmadığı halde «evet ben 
hâdiseye katıldım» diye itiraf etmelerinden do
layı mahkûm edilmiş gençlerdir. Bunlar ara
sında bir tefrik yapmak ve Yüksek Disiplin 
Kurulunun kararı ile harb okulundan ihrace-
dilmiş olanları askerlik hizmetini yapmış ola
rak kabul etmek, fakat suçunu itiraf edip mah
kûm olmuş ve mahkeme kararı ile harb oku
lu ile ilgisi kesilmiş olarak ki, bunların bir kıs
mı cezalarını tamamlamışlar, tahliye edilmiş
ler, bir kısmı geçen sene çıkan Af Kanunundan 
faydalanarak tahliye edilmişler, bir kısmı da 
hâlâ ceza evlerinden yatmaktadırlar; yakın 
bir zamanda inşallah onlar da affedilir, tahliye 
edilir, çıkar. Şimdi hapisaneden çıktıktan son
rada bir de bu gençlere gel tekrar iki sene as
kerlik yap, gibi ikinci bir cezayı tatbik etmek, 
cidden haksızlık ve adaletsizlik olur. Onun 
için biz, burada «Yüksek Disiplin Kurulu kara
riylc» ibaresini kaldırarak, doğrudan doğru
ya, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle harb 
okulu ile ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin mu
vazzaf askerlik hizmetini yapmış olmalarının 
kabul edilmesi, hükmünü koyduk ki, böylelikle 
artık bu gençler arasında bir tefrik yapmak 
yoluna gitmiyelim ve topyekûn bu gençleri, as
kerliklerini yapmış kabul etmek suretiyle yeni 
bir cezaya çarptırmıyalım. Saym komisyon da 
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lütfen bunu tasvibederlerse, hakikaten iyi bir 
harekette bulunmuş olurlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ AYTAŞ (İzmir) —• İzah sadedinde bir 
şey söyliyeyim; bu Harp Okulu talebelerinden 
mahkemede mahkûm olanların Yüksek Disiplin 
Kurulu kararı ile ihracedilenler arasında da 
ismi vardır. Aynı statüye tabidirler. Yani Yük
sek Disiplin Kurulu, mahkemede bunlar hü
küm giymelerine rağmen, öteki öğrencilerden 
bu çocukları ayırmamıştır. 

BAŞKAN— Sonuç? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALI AYTAŞ (Devamla) — Sonuç; katılmıyo
rum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket Boh-

ça'nm ikinci önergesi tekrar okundu), 
BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ AYTAŞ (izmir) — Hayır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
ma sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler .. önerge reddedilmiştir. 

^imdi buna göre komisyona değişiklik öner
gesi göndermiş bulunuyoruz. Filhal katılıp ka
tılmadığınızı beyan edeceksiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde müsaade edersem.-, 
maddeyi bu değişik .şekliyle oyunuza .sunayım 

Bi^az evvel Yüce Meclis tarafından kabul 
edilen değişik birinci fıkrayla birlikte maddeyi 
okutuyorum. 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebe-
bebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle harb 
okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik du
rumları hakkında kanun teklifi, 

Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se
bebiyle harb okulu ile ilişiği kesilen öğrenci
ler muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılır
lar. 

Bu öğrenciler arasından yüksek tahsile de
vam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulüne 
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girenler istemde bulundukları tadkirde yedek-
sübay okuluna seVk edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylı'k astelmenlik suresini tamamladıktan 
sonra terhis edilirler. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi bu şekilde oyu
nuza sunuyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — O halde matlâ-
bm değiştirilmesi gerekir sanıyorum. 

BAŞKAN — Matlabı değiştirildi, zatiâlini-
zin öneryesi üzerine. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet böyle de
ğiştirildi, şimdi buna göre değiştirilmesi gere
kir. Çünkü Disiplin Kurulu kararma göre ih-
racedilenlere ait bir şekle sokulmuştur. Şim
di matlabm da buna uygun olarak değiştiril
mesi icabeder. Komisyon bunu yapsın. 

BAŞKAN — Sayın Güley, sizin vermiş ol
duğunuz önergede matlâp şu şekli almıştır ve 
declis bunu kabul etmiştir: «20 - 21 Mayıs 1963 
olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu ka
rarı ile...» 

FERDA GÜLEY (Ordu) — (Yüksek Disip
lin Kurulu kararı ile..) halbuki şimdiki metin, 
sadece (okuldan ilişiği kesinlcnler) şeklinde
dir. 

BAŞKAN — Şimdi bu şekliyle teklif de-
şiştirilirse Başkan nazari mütalâasiyle bunu 
oya sunamaz ki, Sayın Güley. 

Lütfen kanunu teknik yönden sakat 
bir duruma bırakmamak üzere mesele
yi daha aydın bir yola kavuşturalım. Bi
rinci maddede değişiklik önergesi kabul 
edildi. Değişiklik önergesine komisyonun 
filhal katılıp katılmadığını sordum. O zaman 
komisyon olarak maddeyi yeni baştan düzenle
mek üzere önergeyi isterdiniz. Şimdi bu şek
liyle kabul ettik, maddeyi okuturken yeni me
seleler çıktı. Riyaseti lütfen müşkül vaziyette 
bırakmayınız. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Matlap 
kanundan madut değildir. Lütfen birinci mad
de oylansın. Birinci maddenin ışığı altında mat
labı tashih etmek vazifesi komisyonundur. Bu 
şekilde oylansın, bitsin. 

BAŞKAN — Henüz maddeyi oyunuza sun
madım. Maddeyi okuturken bu mesele ortaya 
atıldı. («Kabul edildi» sesleri). Madde kabul 
edilmedi. Birinci maddeyi Meclisin kabul etmiş 
olduğu değişiklik önergesi muvacehesinde oku
yorum. 
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NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı katıldığını ifade ettiler. 
Ben komisyonun üyesiyim. Zapta geçmesi için 
katılmadığımı ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar vâki teamülle
rimize göre komisyon başkanı, veya komisyon 
sözcüsü o komisyonu temsil eder. Eğer bu şe
kilde komisyon arasında bir anlaşmazlık çıkar
sa, bunu kendi aranızda halletmeniz lâzımdır. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Başkan, za
ten muhalefet şerhim vardı, fakat söz verilme
diği için konuşmadım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her 
birimiz Meclisin temayülüne uygun olarak bir 
kanunu aynı zamanda teknik yönden mükem
mel surette çıkarmak zorundayız. 

1 nci maddeyi bu değişiklik önergesi mu
vacehesinde tekra okutuyorum. 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 
maddesini okutuyorum. 

(1 nci madde değişik şekliyle tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Madde bu şekilde okunmuş 
vaziyettedir. Maddeyi bu şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kafoul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başlık hakkında bir değişiklik lâzımgelirse 
ileride lâzımgclen muamele intacolunur. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkan,, «Başlık hakkında bir değişiklik vu-
kubulursa, ileride» tâbirini kullandınız. Sena
todan .geldikten sonra anlamını mı tazammun 
ediyor? 

BAŞKAN — Başlık hakkında daha önce 
bir değişiklik öneragesi verildi. Bu değişiklik 
önergesi Yüce Meclisin oyuna sunuldu ve ka
bul edildi, bitti. Şimdi bâzı arkadaşlarımız 
bu başlığın da buna uydurulması lâzımdır, de

ğildir şeklinde bâzı beyanlarda bulunuyor
lar. O bakımdan bunu söylemek istiyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Yani 
Senatoda değişebilir mi ? 

BAŞKAN —• Senatoda da değişebilir tabiî. 
Kanunu tümü itibariyle oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 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-
lonn rayorları (2/123) (S. Sayısı- : 155) (1) 

BAŞKAN — Muhterem ^arkadaşlarım, mü
saade buyurudanız Silâhlı Kuvvetler kanun ta
sarısının müzakeresine geçmeden evvel foir ufak 
kanunun süratle görüşülme'sini teminen bir 
önerge var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemde mevcut ve 1 saatlik süre zar

fında görüşülecek bölümde bulunan S. Sayısı 155 
te kayıtlı 6 nolu Kanunun mağduriyeti önle
mek üzere biran önce çıkarılması için diğer 
kanunlara takdimen görüşlümesini arz ve rica 
ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — önergede ve raporda öncelikle 

görüşlümesi teklif edilmektedir, öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İve
dilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 155 Sıra Sayılı basmayazı bu birleşim 
tutanağı sonuna eklidir. 
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Maddeleri okutuyorum. 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında Kanun 

Madde 1. — TCDD Genel Müdürlüğünde 
çalışan memurların 15 nci derecede geçmiş müd
detleri (üç seneyi aşmamak üzere) bulunduk
ları derecedeki kıdemlerine eklenir. Artan kı
demleri de mütaakıp terfilerde nazarı itibara 
alınır. 

İşçilikten memuriyete geçirilenlerden 14 neü 
dereceden aşağı derece mebde olarak kabul edi
lerek intibakı yapılmış olan memurlar da birin
ci fıkra hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. ' .— Bu kanunun neşrinden evvel 
her ne suretle olursa olsun, bulundukları dere
celere kıdem eklenmiş olan personel birinci 
madde hükmünden istifade edemez. 

Ancak, hakkı olduğu halde 3 yıldan az kı
dem almış olanlann bu •kıdemleri' 3 yıla iblâğ 
edilir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is-
yen?.. Yok Maddeyi oylarınıza! arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna göre kıdem eklen
mek suretiyle maaş ve dereceleri yükseltilen 
memurlara, geçmiş süreler için her hangi bir 
ücret farkı ödenmez. 

BAŞKAN — 3 neü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 3 neü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiıtir. 

Madde 4. — Bu kanundan faydalanmak su
retiyle maaş ve derecesi yükseltilenlerin emekli 
aidat farkları ve karşılıkları T. C. Emekli San
dığına memurlar tarafından tediye edilir. 

BAŞKAN —• 4 neü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 4 neü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 5 nci mad
deyi «oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Ulaştırma Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 6 nci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kaübl edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehinde ve aley
hinde söz istiyen ? 

FAİK K1RBAŞLI (Burdur) — Lehinde 
söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
Oyunuza izhar sadedinde biliyorsunuz Sayın Kır
başlı, çok kısa lütfen. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Çok kısa, 
mücmelen. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın İz
mir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın tek
lif ettiği ve altında kendisinin de imzası bulunan 
kanun teklifi Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur 
arkadaşların kdıemlerinin tanmmas'iyle alâkalı 
bir tekliftir. 

Şu hususu açıkça burada belirtmek isterim 
ki, yıllardan beri mağduriyetlerini mucibolmuş 
ve muhtelif zamanlarda yapılan tekliflerin ger
çekleşmemesi üzerine mağduriyetleri yıllarca de
vam etmiş olan bu çalışkan ve güzide ve Devlet 
Demiryolları işletmesinde bilhassa işletmecilik 
yönünden emekleri geçmiş olan bu memur arka
daşlarımızın mağduriyetlerinin bu yoldan telâ
fisi hakikaten çok isabetli olmuştur. 

Bir taraftan kıdemlerinin, 15 yıla kadar olan
larının, tanınması ve ondan sonrakilerinin de kı
deme eklenmesi esası ile, diğer taraftan bunların 
bir kısmının emeklilik haklarından sayılması hu
susu da diğer maddelerle malî yönden de telâfi 
edilmesi suretiyle çok isabetli bir yol tutulmuş
tur. . 

Bu bakımdan mağduriyetleri telâfi edilen bu 
arkadaşlar hakkında getirilmiş olan kanun tek
lifine müspet oy vereceğimizi belirtir ve hepini
zin de müspet oy vermesi temennisiyle, hürmet
lerimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle işari oya 
tabidir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kanun tümü itibariyle kabul edil
miştir. Türk Milletine ve demiryolcu Vatandaşla
rımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 156) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz; dünkü birleşimde 
kaldığımız yerden 21 nci madde üzerinde yapı
lan müzakereler sonunda yeterlik önergesi veril
miş, aleyhinde konuşulduktan sonra Yüce Mec
lis tarafından yeterlik önergesi reddedilmiş bu
lunmakta idi. Bu arada söz C. H. P. Grupu adı
na Sayın Ferda- Güley'e gelmişti. Buyurun Sa
yın Gül ey. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜUEY 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, dün Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin sınıflarını tanzim eden 
21 nci madde üzerinde C. H. P. Grupu adına 
yaptığımız konuşmada, başka arkadaşlarımızın 
görüşlerinin aksine, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
öteden beri tatbik edilmekte olan muharip sınıf, 
yardımcı sınıf ayırımının devam etmesinde zo-
runluk bulunduğunu, böyle iki sınıfa ayırma 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine huzursuzluk getiriyor 
diyen arkadaşlarımızın fikrine katılmadığımızı, 
aksine eğer uzun yıllardan beri tatbikat görmüş 
olan ve ananeleşmiş olan bu halden dönülürse, 
bütün sınıflarda muharip ve yardımcı tefriki ya
pılmaksızın Hava, Deniz ve Kara Kuvvetlerinden 
bu tefrik yapılmaksızın bir abraya getirilirse, işte 
bu takdirde Silâhlı Kuvvetlerde huuzrsuzluk do
ğabileceğini ifade etmiş, fakat her kuvvetin bir 
harb okulu olduğunu, bu harb okullarında okuyan 
ve burayı bitirirken sınıflandırılan subayların 
muharip sınıf sayılması lâzım geldiğini, meselâ 
Karada levazım, ordudonatım, ulaştırma sınıfla
rının harb okulundan çıktıklarını bunların 
kurmay olmak istedikleri takdirde Iharb akade
milerine girmeye, imtihan kazandıkları takdir
de, girmeye hakları bulunduğunu, o halde bu 
tatbikattan da anlaşılacağı veçhile, kendilerinin 
muharip sınıftan sayılması gerekeceğini, bu
nunla beraber, eğer Sayın Bakan veya Komis
yonun yetkili bir uzvu 'böyle bir yola gideme
yiz, şu şu sakıncaları vardır, diye tatmin edi
ci bir beyanda bulunursa, görüşümüzü o istika 
mette oryanta edebileceğimizi grupum adına 
Yüksek Heyetinize arz etmiştim. Sayın Bakan 
yaptıkları konuşmada 'bizim mâruzâtımıza da 
cevap verdiler ve bu tefrikin - ben konuşmam
da talimatnamelerde görmedim demiştim - 4273 
sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu
nunun 1 nci ve 2 nci maddesinde olduğunu söy

lediler. Doğru. Ben yalnız arz etmiştim ki, 
Sevkü İdare Talimnamemiz var, yani Ordunun, 
Silâhlı Kuvvetlerini harb harekâtına aidolan 
bölümü sınıfları ile, hizmet hareketine aidolan 
sınıflarını sıkı sıkıya 'birbirine bağlı olarak na
sıl, hangi usulle ve hangi bilim yolu ile savaşa
caklarını tanzim eden idare talimnamemizde 
böyle bir tefrika rastlamadığımı söylemişdim. 
Gerçekten yoktur böyle bir yardımcı, tâbiri. 
Bunun yerine, meselâ Sayın Bakanın 'd'ün oku
dukları İç Hizmet Talimatnamesinin 12 nci 
maddesinde kıta ve birliği tarif eden maddede 
de, taktik birlikler ve kıtayı tarif ederken (A) 
bölümünde: (Görevin yapılması için taktik ve 
idari birlikleri kapsıyan ve bir komuta altmda 
toplanan teşkillere kıta denir. Taktik birlik, 
Ibelirii bir kuruluş ve kadrosu olup, asli görevi 
muharebe hareketleri olan bir teşkildir. Taktik 
birlikler içerisinde (bâzı idari unsurları da bu
lunabilir. İdari birlik belli bir kuruluş ve kad
rosu olup aslî görevi hizmet hareketleri olan 
bir teşkildir.) 

Dünkü mâruzâtımızda da İdare Talimname
sinin 1 nci maddesine atıf yaparak esasen biz 
bunu savunmuştuk. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü yaptığımız 
görüşmede 'konuşmamızın anaunsurunu harb 
okullarını bitirme teşkil ettiği için, 'buna uy
gun olarak bir değiştirge önergesi Riyasete tak
dim etmiştim. Bu önerge şöyledir: 

«1. Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup ka
ra (jandarma dâhil), deniz ve hava subayları
nın sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin mu
harip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bu
lunduğu aşağıda .gösterilmiştir: 

a) Kara Kuvveti erindeki sınıflar: 
Piyade, topçu, tank, istihkâm, muhabere. 

jandarma, ulaştırma, levazım, harita, ordudona
tım, personel, tabip, eczacı, diş ıtalbilbi, kimya
ger, veteriner, yüksek mühen'dis, mühendis, as
kerî Ihâkim, maliye, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

'b) Deniz Kuvvetlerindeki sınıflar: 
Güverte, makina, layn, deniz, piyade, ikmal, 

deniz istihkam, hidrografi, ordudonatım, tabip, 
eczacı, diş tabibi, kimyager, yıiklsok mühendis, 
mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, ban
do, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din iş
leri subayı. 
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e) Hava Kuvvetlerindeki sınıflar: 
Pilot, seytsüsefer, "hava yer, piyade, istihkâm, 

mulha'bere, füze, ulaştırma, levazım, ordudona-
tım, personel, taibip, eczacı, diş talbilbij kimya
ger, veteriner, yüksek mühendis, mühendis, as
kerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, 
sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

2. Yukardaki sınıflardan kara, deniz ve 
hava Iharb okullarından mezun olan subayların 
mensuboTdukları sınıflar mulharip sınıf, diğer 
sınıflar yardımcı sınıftır. 

Şu kadar ki, bunlardan yeniden sınıflandır
maya tâbi olanlar için 24 ncü madde hükümle
ri uygulanır.»' 

Yani harb okulunda okumuş diye vaktiyle 
başka sınıfa geçmişse, muharip sınıf sayılmaz. 
Sınıfı değişmiş ise, artık muhariplik sıfatını 
kaybetmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Hükümetin 
sevk ettiği, Komisyonun sevk ettiği metinde, Kara 
Kuvvetlerinde piyade, süvari, zırhlı süvari, top
çu, tank, istihkâm, muhabere, jandarma diye sı
nıflandırma yapılıyor. Bunların içinde süvari 
diye bir sınıf var. Şimdi süvari diye bir sınıf 
yok, zırhlı süvari diye, tank sınıfı vardır. Onun 
çıkarılması lâzım. Burada hiyerarşisine koyunca, 
yani harb hareketi ile hizmet hareketi yönünden 
sıkı sıkıya birbirine bağlı olan bu iki kategoriyi 
kendi hiyerarşisine koyunca bu düzeni değiştir
mesi gerekir ki, önergemizde değiştirmiş bulunu
yoruz. 

Bir de maliye sınıfını ilâve ettim. Dün Sayın 
Bakana bir soru sordum. «Maliye sınıfı ihdasını 
düşünüyor musunuz, Bakanlık olarak bunu ter-
vicediyor musunuz?» dedim. Geçen dönemde bu 
tasarı Yüce Meclisten çıktıktan ve Cumhuriyet 
Senatosuna gittikten sonra, Cumhuriyet Senato
sunda her üç kuvvette maliye sınıfı da ilâve edil
mişti. Halen görüştüğümüz tasarı Hükümetin 
sevk ettiği tasarıdır ve bunun içerisinde maliye 
yoktur. Sayın Bakana sorduğumda verdikleri 
cevapta; «Biz Hükümet olarak bunu sevk ettiği
miz için - ki, İnönü Hükümeti sevk etmişti, aynen 
tekabbül ettikleri için öyle söylemeleri gerekir -
bu sınıfı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine dâ
hil etmek hususunda bir talepte bulunmaya ken
dimizi haklı görmemekteyiz.» dediler. Bu ce
vabın da şüphesiz menfi, olumsuz olmasına rağ
men, olumlu bir anlamı vardır. Yani bendeniz 

şöyle anladım : Evet maliye sınıfı diye bir sını
fa, ihtiyaç görmekteyim, fakat Hükümet olarak 
sevk edilmiş olmadığından dolayı, bu ancak mil
letvekillerinden bir teklif olarak geldiği takdirde 
biz kabul edebiliriz. Eğer bu anlayışım doğru 
anlayışsa, Sayın Bakana teşekkür ederim. Ha
kikaten maliye sınıfı diye bir sınıfa bendeniz de 
zaruret 'görmekteyim. Bugün üç kuvvetimizde de 
maliye sınıfının yapması gerekli hizmetler 
«Comp troller» yani levazım subayları tarafından, 
kurs görmüş ve komtrolör olmuş arkadaşlarımız 
tarafından yapılmaktadır. Fakat, bizzat maliye
cilik tahsil etmiş olarak, bilâhara Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde, Maliye Okulunda, üniversitede 
yetiştirilmiş elemanlarımız vardır. Bunlar her sı
nıftan muhabereden, istihkâmdan, topçudan, le
vazımdan imtihan yolu ile ve en iyi dereceli su
baylar arasından alınmış, Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde, üniversitelerde filân okutulmuş ve ken
dileri gerçekten maliyeci kon'septi ile yetiştirmiş
lerdir ve bunlar dağıtılmışlardır. Bunlar bilâha
ra bu sınıfa, yani maliye sınıfı diye bir sınıf, ka
nun geciktiğinden ve Genel Kurmay, Millî Savun
ma Bakanlığı da bunlara sahip çıkmadığından 
dolayı kendileri mağdur duruma düşmüşler ve 
birisi dilekçe ile, «Bizi geldiğimiz sınıfa iade 
edin» demişler ve bir iki milyon lira masraf edi
lerek yetiştirilmiş olan bu çok kıymetli ve vasıflı 
muvazzaf subaylar kendi sınıflarına dönmüşler
dir ve mağdur bir hale de düşmüşlerdir. Maliye 
bilimi ile bilimi! ve Silâhlı Kuvvetlerimizin üç 
bölümünde maliyeci olarak Devlet Hazinesi nef'i-
ne vazife görecek ve bütçe; önemli bir şey, Kuv
vetlerin bütçelerini ve doğrudan doğruya Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesini kendi özel tekni
ği içinde hazırlayarak Hükümet aracılığı ile Yü
ce Meclis huzuruna şevkte önemli rol oynıyacak 
ve Devlet Hazinesi ile ilşkıli bütün hususlarda, 
diğer hallerde olduğu gibi, bir maliyeci olarak ha
reket edecek bir sınıfa ihtiycolduğu o vakitki 
Millî Savunma Bakanı tarafından haklı olarak ka
bul edilmiş, böyle bir sınıf ihdası cihetine gidil
miş ve Cumhuriyet Senatosunda da bu kabul edil
miştir. Şimdi Yüksek Heyetinizin de maliye sı
nıfını kabul etmek ve iki milyona yakın belki mas
raf yapılarak yetiştirilmiş olan ve şimdi sınıfları
na dönmüş olan bu arkadaşlardan faydalanmak 
birinci plânda olmak üzere, bu sınıfı sınıf olarak 
değerlendirmek bu kanunun 21 nci maddesi kap
samı içine mutlaka almak lâzımdır görüşündeyiz. 
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Sayın Bakan dün bu sarahatle cevap lütfetmedi
ler. Dediklerinde hakikat ve haklılık payı vardır. 
Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi Grapu olarak 
bu sınıfın ihdasını zorunlu görmekteyiz. Onun 
içindir ki, önergemizde maliye sınıfı da konul
muştur. 

Şimdi, bu mâruzâtımızı ş/öyle bitireceğim; dün 
bitirdiğim gibi. Eğer tatbikatta bu önergemizin 
kabulü, yani harb okulunu bitirmiş olanların .. 
muharip sınıftan sayılması ölçüsü bugünkü tat
bikatta Silâhlı Kuvvetlerimizde, Silâhlı Kuvvet
lerimizin yaşayışında görev ifasında bir sakıncalı 
hal vücuda getirecekse, eğer bu hal, meselâ Kara 
Kuvvetlerinde bu sınıfları saydım, Deniz Kuvvet
lerinde ikmali dâhil ettim, hidrografiyi dâhil et
tim; Deniz Harb Okulunda okuyorlar, dâhil et
tim, ordu donatımı dâhil ettim. Hava Kuvvetle
rinde ulaştırmayı dâhil etim, levazımı dâhil 
etim. Eğer bu hususlar, böyle bir değişiklik, 
ananeilcşmiş olan tatbikata içinden çıkılmaz-
lık hali getirecekse, eğer bu değişiklik Si
lâhlı Kuvvetlerimize huzursuzluk getirecekse 
yani Dimyat'a pirince giderken bizi eldeki 
'bulgurdan ediyorsa, bu takdirde Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu olarak, dünkü be
yanımızın sonunda da ifade ettiğimiz gibi, tat
min edildiğimiz takdirde görüşümüzü tatmin 
edildiğimiz istikamette şekillendirmek, biçim
lendirmek istikametlendirmck bizim için mümkün
dür. Fakat tatmin edilmemiz şarttır. Buraya 
yetkili komisyon çıkar, Hükümet temsilcileri çı
kar, C. H. P. Grupunun bir orta yol olarak getir
miş olduğu... Çünkü, dün konuşan bütün .arkadaş
larımız, muharip sınıf, yardımcı sınıf diye tefrik 
doğru değildir, kaldırılması lâzımdır» dedi
ler. Sayın Kemal Bey arkadaşımız hariç, diğer 
bütün arakdaşlarımız, Y. T. P. sözcüsü arka
daşımız dâhil, bu istikamette konuşmuşlardır. 
Bendeniz grupum adına yaptığım konuşmada, 
demin de ifade ettiğim gibi, mutlaka, sınıf tef
rikinin devam etmesi gerektiğini, bundan vaz
geçilirse Silâhlı Kuvvetlerimizde huzursuzluk 
meydana geleceğini ifade ettim. Eğer bizi tat
min ederlerse, arz ettiğim gibi görüşümüzü 
tatmin edildiğimiz istikamete yöneltmek müm
kün olacaktır. Yalnız tatmin edilmemiz şart
tır. 

önergemizi bu suretle bugün okumuş da olu
yorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adma buyurunuz, 
Millî Savunma Bakanını tc'msilen Millî Sa
vunma Bakanlığı Kanunlar Dairesi Başkanı 
Ahmet Kerse. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI AHMET KERSE 
—• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın 
Ferda Güleyln önergesini dikkatle izledim. 
Kendileri sınıfların muharip ve yardımcı tef
rikine taraftar bulunmakta ve kriter olarak 
kaynağı göstermektedir. 

önerge suretini okuyorum : «Bu subaylar
dan harb okulu mezunlarına muharip smi"p 

subay, diğer kaynaklardan yetişenlere yardımcı 
sınıf suibay» denilmesini istemektedirler. Bu, 
tatbikatta bizi içinden çıkılmıyacak sıkıntılara 
götürecektir, arz edeyim. 

Sınıflardan bâzıları harb okulunu bitirme
diği halde muharip sınıfta vazife görmektedir 
ler. Evvelce çıkarılan bir kanun gereğince ye
dek subaylıktan muvazzaf subaylığa nakle
dilmiş muharip sınıf subayları vardır. Bun
lar piyade, topçu, istihkâm ve muhabere sınıf
larında adedi küçünsenmîyceek derecede faz
ladır. Şimdi biz bu ölçüyü göz önünde bulun
duracak olursak, önergenin devamında 
zikredilen sınıfların mensuplarından bir 
kısmını muharip subay saymak bir kıs
mını da yardımcı sınıf saymak durumuna 
düşeceğiz. Aksi de varit. Bâzı sınıflanın kaynakla
rı ikiye ayrılmaktadır. Meselâ, öğretmen sınıfı, 
bugün öğretmen sınıfından harb okulunu bitirip 
öğretmen olanlar var. Üniversiteden gelen öğ
retmenler de yardır. Levazım sınıfı, deniz 
ikmal sınıfından harb okulunu bitirmiyen ik
mal subaylarımız vardır. Harb okulunu biti
ren subaylarımız da vardır. Bu önergenin bi
rinci maddesinin son cümledeki «ancalo tan 
sonra gelen ifade meseleyi halletmeye kâfi de
ğildir. Şöyle ki, harb okulunu bitirdikten 
stmra yeniden sınıflandırılanlar yardımcı sı
nıfa dâhil edilirler; Harb okulunu bitirmeden 
muharip sınıfta bugün hizmet görenleri hallet-
memekte, kaynağı iki olarak gösterilenleri 
keza halletmem ektedir. Harb okulunu bitir
dikten sonra, lordudonatım olanlar var, yüksek 
mühendis olanlar var, veya personel sınıfın
dan olanlar vardır. Bugün Silâhlı Kuvvetler
de bulunan personel subaylarının ekseriyeti 
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lıarb okulunu bitirmiyenlerdendir. Bir kıs- j 
mı da harb okulunu bitirip muhtelif sebep
lerle personel sınıfına nakledilen (kimselerdir. 
Şayet önerge kaıbul edile-cek olursa, artık bir 
sınıfın içinde muharibi, hom de yardımcıyı aynı 
zamanda 'görme durumuna gelmiş olacağız. 

Maliye «sınıfı konusundaki temenniye ge
lince : Gerçekten dün Sayın Bakanımız Topal-
öğlu, Hükümet tasarısında bulunmadığını bu 
itibarla Yüksek Meclisten daha ziyade bir ta
lepte bulunmanın imkânı olmadığını, takdirin 
Yüce Meclisin olduğuna işaret ettiler. Ancak 
bugün maliye sınıfı ihdas edilse, (bile bu sınıfa I 
geçireceğimiz mükteselbatta su'bay adedi 15 in 
altındadır. Teşkilât prensiplerine göre sınıf
landırma esaslarına glöre, 15 kişiye bir sınıf 
kurulmasını, Hükümet tasarısında 'kabul edil- I 
mediği için, buraya getirmemiş idik. Ayrıca, 
bugün ıkendi esas sınıflarına iade edilen Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, iktisat Fakültesi ve Ekono
mi ve Ticari İlimler Akademisi mezunları su
baylarımız sınıfı aslilerine iade edilmişlerdir. 
Ancalk halen bu hizmetleri yürütmeye devam 
etmektedirler. Gereik Bakanlıkda, gerek Kuv
vetlerde İm 15 arkadaşımız (maliye hizmetinde 
kullanılmalkıtadır. Maliye 'sınıfının Hükümet 
tasarısına dâlhil edilmeyiş ısebeplerini kısaca 
arz etmek isterim. Bu 15 arkadaşımız için bir 
sınıf ihdas edilecek olursa, artık merkezdeki 
hu hizmetlere diğer subayların .gelmesi imkânı, 
(kadro itibariyle tamamen bertaraf edilmiş ol
maktadır. Bu itibarla levazım, ikmal ve diğer 
sınıflarda parlamış, merkezde vazife 'görecek 
değerli subay arkadaşlarımızı 'bu kadrolarda 
istihdam etmek için böyle bir sınıfın ihda
sına Hükümet tasarısının hazırlanması sırasın- I 
da lüzum görülmemiştir. 

Harb ve yardımcı sınıf tefriki ıkonusuna 'kı
saca değinmek isterim. Dün Sayın Bakamımız 
'bir rakam, verdiler ve Sayın Solmazer de ıbu 
rakamda, istatistikleri yüzde olarak değerlen
dirmelerini işaret etmişlerdi. Bugün o hazır
lığı yaptık, Yüce Heyete kısaca arz edeyim. 

Dört aylık ımuharip ve yardımcı sınıfların 
katılmış olduklar tatbikatlarda kaza nisbet- I 
lerini tesbit etmiş ıbulunuyoruz. Bu miktar 
muharip sınıftaki subaylar için onlbinde 8, 
yardımcı sınıf subayları için yüzhinde 17 yani, 
18 nisbetinde arada fark bulunmaktadır. Bu- I 

( gün yardımcı sınıftan olan subaylarımız daha 
I ziyade (karargâhlarda hizmet görmekte, ımuha

rip sınıftan olan subay.1 arımız kıtalarda ve tat
bikatlarda gayet faal [bir şekilde vazife gör
mektedirler. Bunu da Yüksek Heyetinizin ıbil-
gilerine sunarım. Ancak, 'böyle bir şekil kaıbul 
edileceik olursa, şöyle bir çıkmaza da idare 
girmek durumunda kalacaktır. Yardımcı sınıf, 
muharip sınıf tefriki kalkacak olursa, (kuman
danlara vekâlet 'meselesi meıvzuubahsolacaktır. 
Gerçekten bir kumandan veya Ibir karargâ
hın kurmay başkanı ımuihtelif sebeplerle vazife
sinden ayrıldığı zaman, »bugün muharip sınıf
tan olan en kıdemli subay ıbu vazifeyi deruhde 
etmektedir. Şayet muharip, yardımcı sınıf tef
riki 'kalkacak olursa, 'bugün yardımcı saydı-

I ğımız faik at o zaman aynı «ırada görünen yar-
diiincı sınıftan bir subay alaya komuta etmek, 
denizde gemiye komuta etmek durumuna gire
cekti:1. 

Şöyle arz edeyim 'bir misalle... Dün Sayın 
Kemal Bağcıoğlu deniz ikmal subayları üze
rinde hassasiyetle durdular. Onu cevaplan
dırayım, 

Hakikaten deniz, ikmal isuhayları emsali 
harb okulu öğrencileriyle birlikte, harb oku
lunda okumakta ve sınıf 'okulunda tahsillerine 
devam etmektedirler. Sınıf okulunu bitirdikten 
sonra ikmal subayları kendi mesleklerini ida-
ıme edcbiLmcleri için özel bir 'okula gönderil
mekte <o sırada «misali layn subaylar donan
mada makina ve güverte hizmetlerinde çalış
maktadırlar. ikmal subayı mektepteki nazari 
bilgilerinin üzerine kendi meslekî bilgilerini 

I alırken, makina ve güverte hizmetini gören 
I layn subayları, kendi mesleklerini öğrenmek

tedirler. Zaman'ı gelince arkadaşlar terfi et
mektedirler ve nihayet bin'başı, yarbay olmak
tadırlar. Düşününüz iki, (bir ikmal 'binbaşı muh
ripte ikmal subayıdır ve komutan yaralan
mıştır, veya hastadır. İkinci komutandan kıdem
li olan ıbir ikmal ısu'bayına böyle 'bir 'geminin 
teslim edilmesini askerî hizmet katiyen tec
viz edemez. Bunun gilbi, karada ıbir alaya ko
muta eden muharip sınıftan ıbir subayın yeri
ne, o alayda S-l, S-2, S-3 durumundan (başka 
yardımcı sınıftan olan veteriner tabip, belki as
kerî hâkim kıdemli durumda olursa, alay ko-

I -nütanının bulunmadığı hallerde o alaya yar-
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dımcı sınıftan bir kimsenin komuta etmesini 
her halde Yüce Meclis de tecviz etmiyeecktir. 
Bunun gibi, tümende kurmay 'başkanı vazife
den ayrılmıştır, tümen karargâh! arında şube 
müdürleri dalha ziyade 'kıdemlidir. Yardımcı 
sınıftan olan tabip, veteriner, aslkcrî hakim, ik
mal veya levazım sınıfından !olan bir subayın 
kıdemi ıinulharip 'sınıftan dalha fazla olduğu 
takdirde, artık karargâhın komuta hizmetini, 
(kurmay ıbaışkanı yerine, o ihtisas, komuta ih
tisasının erbalbı olmıyan bir (kimse yürütecektir. 
Bu sebeple (biz Hükümet tasarısında muharip 
ve yardımcı ısınıf tefrikini getirdik. Bu isuret-
le 'kabulü, hizmetin 'gereklerinde büyük ko
laylıklar sağlıyacıalk, gerek tefrikin tam ımâna-
siyle kaldırılması, gerekse muharip sınıfların 
tasarıda ve bundan evvel Meclislerde kabul 
edilenlerden daha ziyade genişletilmiş olması 
hizmeti bir hayli güçleştirecektir. Yüce Mecli
sin takdirlerine sunarım. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sıra Sayın Mehmet Ali 

Ay t aş'm. 

Sayın Ekinci, zatı âliniz ıgrup adına anı 
şahsınız adına ımı? 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Grup adına iki 
dakika. 

BAŞKAN — Bir dalkika Sayın Ay taş, 'buyu
run Sayın Ekinci. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuv
vetler bünyesinde muhrip ve yardımcı sınıf 
tefrikine biz karşıyız ve karşı görüşü, savunu
yoruz; dün de arz ettik. Kuvvetli bir mucip 
sebep arıyoruz; yani yanıldığımızı idrak etmek 
ve yanıldığımızı kabul etmek için kuvvetli bir 
mucip sebep aırıyoruz, karşımıza iki şey çıkı
yor. Birisi, Sayın Millî Savunma Bakanının 
dün ifade ettikleri gibi, «Efendim, biz yeni 
bir düzen getirmiyoruz, yeni bir ayırıcı hü
küm getirmiyoruz, kırk seneden beri devam 
edegelmekte olan bir konudur bu, bir tatbikat
tır, biz de buna uyduk, yani bunu getirmekte 
bizim taksirimiz yok, Hükümet, ordu içinde iki
lik yaratacak bir tasarıyla gelmez, arkadaş
larımız emin olsunlar.» buyurdular. Yani, te
mel fikir itibariyle, geleneği devam ettiriyo
ruz, öteden beri böyle tatbik edilmiştir, biz 

de buna uyduk. Bugün Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanununda bu .ayırıma yer verme
mizin mucip sebebi, 40 yıllık tatbikat. 

Diğeri de, şimdi sayın uzmandan dinlediği
miz ve ilk anda kuvvetli gibi görünen bir ku
mandaya vekâlet müessesesi. Bu ikisi, bunun 
ötesinde bir şey dinlemedik. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, kumandaya ve
kâlet istisnai bir haldir. Türk Ordusu her 
hal ve kârda, her zaman vekâlet müessesesi ile 
kumanda edilmez, kumandaya tabi değildir. 
Fevkalâde ahvalde bir kumanda vekâleti gere
kirse bir ilâve fıkra ile, bir yönetmelikle bu 
iş halledilebilir. Yani, yardımcı sınıf ve mu
harip sınıf diye ayırdığımız takdirde, hâkim 
albaya kumanda ettirmiyeceğiz.. Bu sınıfı 
ayırmadan da getireceğimiz bir metinle, bir 
sarahatle yine hâkim albayı orduya kumanda 
ettirmiyebiliriz. Kaldı ki ordu her gün vekâ
let müessesesi ile bir sevk ve idareye tabi ol-
mıyacaktır; istisnalar kaideyi bozmaz, biliyor
sunuz. O itibarla, dün de arız ettiğim gibi, bir 
bütün olarak kabul edilen askerî sevk ve ida
rede muharebe ve hizmet harelkâtı. bir bütün 
olarak kabul edildiğine göre, bu hizmeti ifa 
eden insanları, ,aynı anda ateş altında olan in
sanları, aynı anda ön cephede olan insanları 
birbirinden muharip ve yardımcı diye ayırmak
ta isbet yoktur. Bu ayırım - Sayın Bakan da 
üzerinde durdular - bir moral .bozukluğu yani 
bir küskünlük yaratıyor. Böyle bir şey yoktur, 
diyen sayın ilgililer bu küskün insanları ya 
görmemişlerdir, yahut da kendilerine müraca
at etmemişlerdir. Biz, gösterilen mucip sebep
leri, hele şimdi ifade edilen mucip sebebi kâfi 
bulmamaktayız. 

Yine mücmelen arz edeyim, kumandaya ve
kâlet müessesesi istisnaidir. İstisna, bu boşlu
ğu doldurmak için ilâve hükümler getirilmek 
suretiyle bertaraf edilebilir. Sırf vekâlet mü
essesesinde karşımıza bâzı mahzurlar çıkacak
tır, diye oldum olası devam edip gidecek bir 
kumanda zinciri içinde, ordu içinde bir ikilik 
yaratmakta fayda yoktur, kanaatindeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Ali 

Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar, bu muharip ve yardımcı sınıf 
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'meselesi, mevzuu eskiden beri hakikaten Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde mevcuttur. Yabancı or
dularda da mevcudolması lâzımgelirdi, her 
halde orada da vardır. Şimdi ben muhterem 
arkadaşlara bir iki şey arz edeceğim. Eski pi
yade talimnamelerinde şöyle bir kayıt vardı: 
Sınıfı asli, piyadedir. Bütün diğer sınıfların 
vazifesi, piyade sınıfının hizmetini kolaylaştır
mak suretiyle meydana çıkar. Yani bu tarife 
göre, eskiden mevcudolan bu tarife göre mü
talâa edecek olursak, sınıfı asli piyadedir, ya
ni bir mevzii elde tutabilen odur, düşman elin
deki bir mevzii zaptedebilen sınıf piyadedir, 
piyadenin bu vazifesini kolaylaştırmak, topçu
nun, istihkâmın, muhaberenin, ulaştırmanın, 
levazımın vazifesidir. Eğer böyle bir noktai 
nazardan bakacak olursak, bir tok muiharip 
sınıf vardır, o da piyadedir, ötekileri yardım
cıdır. Bu bir görüştür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu görüşü 
bir tarafa bırakıyorum. Bugünkü muharebeler 
bir ekip savaşmasıdır, bir ekip çalışmasıdır. 
Bugün ne piyade, yani esasında piyadeyi çı
kardıktan sonra zaten hiçbir sınıf mevcut de
ğildir; piyade de ötekilerle birlikte çalışmadı
ğı takdirde, o da vazifesini yapamaz. O halde 
bugün 'bir ekiptir. Ben bir ufak teşbihte bulu
nacağım. Bir futbol ekibinde, bir basketbol 
ekibinde; şurası şudur, burası budur, demek 
mümkün mü? Mümkün değildir. Bugünkü, 
meselâ bir tümen içinde savaşan her sınıf mu
hariptir. Eskiden levazım sınıfı, yani yar
dımcı sınıf, levazımcı levazımcıydı, hiçbir kı
tası yoktu. Bugün, levazım bölüğü, levazım 
taburu var. Sıhhiye bölüğü, sıhhiye taburu 
var. Ordu donatım bölüğü, ordu dontım tabu
ru var. Bunlar bir tümenin aldığı vazife şe
ridi içinde vazife yaparlar. Ve bir sıhhiye bö
lüğü düşmanın sızan kuvvetleri karşısında, ken
di kendini savunur. Dört tarafa karşı savunma 
tertibi alır. Ordu donatım taburu, ordu do
natım bölüğü de böyledir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yardımcı sı
nıf, muharip sınıf yok, bir tümen içinde, bir 
kolordu karargâhında, bir ordu karargâhında 
kim mevcutsa, hangi sınıfta subay mevcutsa o 
muhariptir. 

Şimdi, burada temas edildiği için ben de te
mas etmek istiyorum. Meselâ bir alay kuman

danı veya daJha doğrusu daJha büyük bir misal 
alalım : Bir tümenin kurmay başkanı dendi, bir 
tümenin kurmay başkanı muharebe içinde her 
hangi bir sebeple vazifesinden ayrılırsa, yeri
ne kim vekâlet edecektir? Tümen kurmay baş
kanından sonra en kıdemli olan bulunur mu, 
bulunmaz mı, bilmem, ama, levazım şubesi 
müdürü mü, yoksa ordu donatım tabur kuman
danı mı, levazım tabur kumandanı mı vekâlet 
edecektir, diye bir sual yoktur askerler içinde. 
Kurmaylar arasında en kıdemli olan kurmay 
başkanlığına vekâlet eder. Oırdu donatını tabur 
kumandanının gelip tümen kurmay başkanlığı
na vekâlet etmesi gibi bir şey mevzuubahis 
değildir. Cengiz Ekinci arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi, esasen bu da muvakkat bir zaman
dır. Kıdemli bir kurmay başkanı nasıl olsa 
tâyin edilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, geleneklerle 
mücadele etmek ve gelenekleri yenmek biraz 
zordur. İşte yapılmak istenilen yenilik budur 
esasında. Yani bâzı kelimeleri kullanmak is
temiyorum, inkılâp, minkilâp kelimelerini, re
form, ımeform kelimelerini kullanmak istemiyo
rum, ama aslında yenilikler bunlardır. Anla
şıldı nıı? Yani mesele budur. Ben âcizane 
34 sene bu ,Silâhlı Kuvvetlerde hizmet etmiş bir 
adamım ve bütün sınıfları bilirim. Kusura bak
mayın, övünmüş gibi oluyorum, harb konsept-
lerini de bilirim. Bence hiçbir lüzum yoktur. 
Muharebe bir ekip çalışmasıdır, hiç lüzum yok
tur böyle bir sınıf ayırımına. Har*b okulların
dan mezun olanları muharip sınıf sayalım, 
Harb okullarından mezun olmamış subayları 
gayrimuharip sınıf, yardımcı sayalım; bunlara 
lüzum yoktur. Subay rütbeleri bellidir; asteğ
menden mareşale kadar subaydır. İşte subay 
bunlardır. Nereden gelirse gelsin, bugün or
duda bâzı sınıflar mevcuttur. Bu ileriye doğru 
ilerledikçe mevcut sınıflar lâğvedilebilir. Ne-
tekim süvari sınıfı bugün kaldırılmıştır. Yeni 
sınıflar ihdas .edilebilir. Yani mütemadi bir ye
nilik, mütemadi bir değişme mevcuttur, Silâhlı 
Kuvvetlerin içerisinde. Bütün yaşıyan müesse
selerde olduğu gibi, Silâhlı Kuvvetler de canlı 
bir varlıktır, her zaman değişecektir, değişme
lidir. Bu böyledir. 

Benim mâruzâtını şudur muhterem arkadaş
lar : Hükümet istediği zaman her hangi bir sı-
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nıfı lâğvedebilir ve etmelidir. Her naniği bir sı
nıf ihdas edebilir, .etmelidir. Ama muharebe 
bir ekip çalışmasıdır, zafere bütün ekibin tam 
bir anemik içerisinde çalışması ile ulaşılabilir-. 
Bir pratik faydası yok. Bön size şunu söyli-
yeyiım; ayırmaya hiç lüzum yok. Omuzunda 
bir yarbay işaretini taşıyan bir doktor yarbay
dır. O tümenin içinde, taburun içinde, o yar
baydır. Bir binbaşı yarbaya nasıl hürmet ya
pıyorsa doktora da, doktor olsun, ordu dona
tım olsun, levazım olsun, bunlar karşılıklı hür
met görürler. Bunlarda hiçbir şey yok:; maaş 
farkı yok, sosyal bakımdan bir fark yok. Ka
nuna böyle bir ayrı isim, muharip sınıf koy
mayı, yardımcı sınıf koymayı ben fuzuli gö
rüyorum. Bunu artık bırakalım. Ben Cengiz 
Ekinci arkadaşımın fikrine iştirak ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem aırkadaşlarıım, ikin
ci defa, bu madde üzerinde müzakerenin ye
terli görüldüğüne dair önerge gelmiştir. Sıra
da Sayın İrfan Solmazer, Sayın Nazmi öz 
oğul, Sayın llyas Kılıç, Sayın Rifat Baykal 
Sayın Cengiz Ekinci, Sayın İsmail Çataloğty, 
Sayın Muştala Akalın, Sayın Reşit Ülker ka -
yıth bulunmaktadırlar. 

Okutuyorum önergeleri. . 

Sayım Başkanlığa 
Mevzu .aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
ıNevzat Şener 

Başkanlığa 

Görüşmelerin yeterliğini teklif ederim. 

Erzurum 
(İsmail Hakkı Yıldıran 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Baykal, buyurun. 

RIFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar; yeterlik önergesinin aleyhinde oy ve
riniz ki; bu çok önemli maddeyi daha vuzuh ile 
konuşabilelim. Eğer aleyhinde oy vermezseniz 
yardımcı smıf ile, muharip smıf arasındaki far
kın Meclisçe anlaşılmasına imkân ölmıyacak. Bel
ki de madde yanlış olarak kabul edilecektir. Bir 

arkadaşımız burada, «Kore harblerinde yardım
cı sınıf ile muharip smıf arasında fark yoktur, 
her ikisi de aynı zayiatı vermiştir.» dediler. Bu
rada Kore Harbine iştirak etmiş arkadaşlarımızı 
ıgörüyoruni; Nazmi özoğul. Bendeniz de Kore 
Harbine üsteğmen olarak iştirak etmiştim, bü
tün muharebelere girdim. Belki yardımcı sınıftan 
olanlar da orada zayiat verdi, ama her gün ateş 
karşısında piyadenin, topçunun, tankçının oldu
ğu gilbi değildi. Piyade subayları her gün sabah 
erkenden kalkar, taarruza devam eder, akşama 
kadar taarruz eder, akşamleyin bulunduğu arazi 
kesiminde kendisine siper kazar, üzeri örtülme
den, eğer ot bulmuş ise altına, otun üstüne bat
taniyesin yatar, geceyi düşman taarruzuna karşı 
geçirir, sabahleyin tekrar taarruza devam eder. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, yeterlik önergesi 
kabul edilmezse ve söz sırası size gelirse bunları 
izah edersiniz. 

RÎFAT BAYKAL (Devamla) — Bunları izah 
etmezsem yeterlik önergesi hakkında ne söyliye-
bilirim, nasıl oy verirler? 

Yalnız piyade sınıfı değil, topçu da, süvari 
de, tank da; bir tank düşmana doğru ilerlerken 
üzerine piyade biner bunun ve düşmana keşif 
için, taarruz için o istikamette ilerler. Ama, yar
dımcı sınıf olarak kabul edilenler hiçbir zaman 
için ateşle bu kadar burun buruna gelmezler. 

İkincisi; muhterem arkadaşlarım; yeterlik 
önergesinin aleyhinde oy veriniz ki; gerektiğin
de en hayati bir zamanda kumandanın yerine 
yardımcı sınıftan her hangi birisi vekâlet edecek 
olursa, en önemli bir anda belki gerektiği kadar 
muharebe bilgileriyle teçhiz edilmemiş bu arka
daşımız iyi bir karar veremez ve veremediği ka
rar büyük bir zayiata, hattâ memleket için bü
yük bir kayba sebebiyet verir. 

Evet muhterem arkadaşlarım; yardımcı sınıf
larda da taburlar vardır. Levazım taburu var
dır ama fırın taburlarıdır. Ordonat taburu var
dır, ama bunlar da ordu donatım anadeposunun 
taburu ve saire gibidir. Diğer kıtalarla aynı tu
tulmaz. Bu bakımdan lütfen oylarınızı kifayet 
önergeisinin aleyhinde vermenizi rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
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Madde üzerinde şu âna kadar verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini mümkün olan aykırı
lık tertibi itibariyle bir sıra dâhilinde okutaca
ğım. Daha sonra teker, teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

iSayın Başkanlığa 
ıSilâhlı Kuvvetler bünyesinde muharip ve yar

dımcı sınıflar diye bir tefrike gitmek, şimdiye 
kadar hiçlbir stratejik ve askerî icaba istinadet-
tirilmemiış, sadece: «Kırk yıllık tatbikat» denile
rek, bahse konu ayırıma devam olunduğu ifade 
olunmuştur. 

Askerî sevkû idarede muharebe ve destek ha
rekâtının birbirinden ayrılmaz bir bütün oldu
ğu prensibi, hazar ve sefer gören ve tatbikatında 
bu ayırımın hiçbir lüzum ve zarureti olmadığı 
gerçeği, aksine ordu bünyesinde faydasız, dev
rimciliğe aykırı, statükocu bir durumu devam 
ettirici mahiyeti, karşısında; Türk Silâhlı Kuv
vetleri personel kanunu tasarısının 21 nci mad
desinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygı ile. 
Y. T. P. Meclis Grupu Bşk. V. 

Kars 
Cengia Ekinci 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına verilen bir önerge midir, yoksa zâtıâliniz 
tarafından şahsan mı verilmiş önergedir? 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Grup adına ve
rilmiştir. 

(BAŞKAN — Maddenin tasarıdan çıkarılma
sını Öngörüyor önergeniz. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu ta

sarısının 21 nci maddesinin (a), (b), (c) fıkra
larındaki: 

1. Muharip sınıflar, 
2. Yardımcı sınıflar, 
/İbarelerinin, metinden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederim. 

Erzurum 
1. Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Sayın Yıldırımın teklifi de bu; 
«muharip sınıf, yardımcı sınıf» ibaresinin çıka

rılmasını öngörüyor. («İkisi aynı», sesleri) Ayrı
dır efendim. Birisi 21 nci maddenin olduğu gilbi 
kaldırılmasını istihdaf ediyor, bu ise yalnız, «mu
harip sınıflar, yardımcı sınıflar» ibarelerinin çı
karılmasını istihdaf ediyor. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci maddesi

nin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilerek ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine men
sup Kara (jandarma dâhil), Deniz ve Hava su
baylarının sınıfları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
Piyade, tank, topçu, istihkâm, muhabere, 

jandarma, ulaştırma, tabib, eczacı, diş tabibi, 
kimyager, veteriner, levazıım, harita, yüksek mü
hendis, mühendis, ordu donatım, personel, askerî 
hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağ
lık, sıhhiye teknisyeni, din işleri; 

ıb) Deniz Kuvvetlerinde: 
Güverte, makina, laym, deniz piyade, deniz 

istihkâm, tabib, eczacı, diş tabibi, kimyager, ik
mal, hidrografi, yüksek mühendis, mühendis, 
ordu donatım, askerî hâkim, maliye, öğretmen, 
bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din 
işleri; 

c) Hava Kuvvetlerinde: 
'Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, 

muhabere, füze, ulaştırma, tabib, eczacı, diş tabi
bi, kimyager, veteriner, levazım, yüksek mühen
dis, mühendis, ordu donatım, personel, askerî 
hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağ
lık, sıihhiye teknisyeni, din işleri. 

Gerekçe 
Harb silâh ve gereçlerinde meydana gelen 

büyük gelişmelere, eski silâhlarla yapılan savaş
lar sebebiyle meydana gelmiş bulunan cephe, 
cephe gerisi tefrikini ortadan kaldırmış bulun
maktadır. Bunun neticesi olarak da modern or
dularda muharip sınıf, yardımcı sınıf tefriki de 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bugün bütün 
sınıflar, bölünmez bir bütün olarak, fiilen sava
şın içinde, aynı tehlikelere mâruz olarak, iş bö
lümü esaslarına göre kendilerine düşen görevi 
ifa etmektedirler. 
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'Modern harb konseptine göre durum böyle 
olduğu halde, tasarıda muharip sınıf, yardımcı 
sınıf tefrikinin muhafaza edildiği görülmüştür. 
Bunun gerekçesi bir ananeyi devam ettirmekten 
ileri gidemez. 

Yukarda açıklanan gerekçelere göre, bugün 
İlmî ve askerî bir kıymeti kalmamış bulunan mu
harip sınıf, yardımcı sınıf tefrikini ortadan kal
dırmak gayesiyle değiştirge Önergesi takdim edil
miş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Şener, sizin önergeniz de 
aşağı - yukarı Sayın İsmail Hakkı Yıldırım'in 
önergesinin jstihdaf ettiği hususları kapsamak
tadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının, 21 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

I. Subay 'sınıfları 
. Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine men

sup Kara (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava, su-
ıbaylarının sınıfları ile bu sınıflardan hangileri
nin muharip ve hangilerinin yardımcı sınıflara 
dâhil bulundukları sınıflandırma yönetmeliğinde 
gösterilir. < 

Girösun Samsun 
Mulstafa Kemal Çilesiz tlyas Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Türk Silâhlı Kuvvet

leri Personel kanunu tasarısının 21 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. I 

Ankara 
Kemal Bağcıoğlu I 

Not: 
«Teklif ettiğim 21 nci maddenin yeni şekli

ni daktilo ile yazılmış olarak eklemiş bulunuyo
rum.» 

Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine men
sup Kara (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava su- I 
baylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangileri
nin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara 
mensulbolduğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerindeki sınıflar : 
Piyade, süvari, zırhlı süvari, topçu, tank, is

tihkâm, muhabere, jandarma, ulaştırma, levazım, 
harita, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş 
tabibi, kimyager, yüksek mühendis, mühendis, | 
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askerî hâkvm, öğretmen, bando, teknisyen, sağ
lık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

ıb) Deniz Kuvvetlerindeki sınıflar : 
Güverte, makina, layn, deniz piyade, ikmal, 

deniz istihkâm, hidrografi, ordu donatım, tabip, 
eczacı, diş tabibi, kimyager, yüksek mühendis, 
askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, 
sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

c) Hava Kuvvetlerindeki sınıflar : 
Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm., 

muhabere, füze, ulaştırma, levazım, ordu dona
tım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, 
veteriner, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâ
kim, öğretmen, bando, teknisyen, sapık, sıhhiye 
teknisyeni, din işleri subayı. 

d) Yukardaki sınıflardan Kara, Deniz ve 
Hava harb okullarımdan mezun olan subayların 
mensulbolduğu sınıflar muharip sınıf, diğer sınıf -
der yardımcı sınıftır. 

Kemal Bağcıoğlu 

KFMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergemin ikinci kısmında maddenin 
2 numaralı kısmını kaldırmak suretiyle Sayın İs
mail Hakkı Yıldırım ve Sayın Nevzat Şener ar
kadaşlarımın takrirlerine iltihak ediyorum. («Ge
ri al» süsleri) Yahut da geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu takririnizle diğer arkadaş
larımızın verdiği takrire iltihak etmiş oluyorsu
nuz. 

KFMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde bu tak
ririnizi mevkii muameleye fcoymıyacağrm. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
21 nci maddenin (a), (ıb), (c) bendlerinin 

2 Nolu bendi erine öğretmenden evvel maliye sı
nıfının ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Sözcüsü 
Ordu 

Ferda Güley 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
21 nci maddenin (b) bendinin 1 numaralı fık

rasının sonuna (ikmal) kalimesinim ilâvesini ve 
2 numaralı fıkrasındaki (ikmal) kelimesinin çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat (karda 
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Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin (a) fıkrasının 2 noi fıkra

sındaki, «veteriner» kelimesine (hekim) kelime
sinin ilâve edilerek (veteriner hekim) olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Not: Aynı değişikliğin (c) fıkrası 2 nci mad
desinde de yapılmasını, 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci madde (ıb) bendi 2 nci fıkradaki kim

yager, kelimesinden sonra, «veteriner hekim» ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarımın 21 noi maddesi (a) fıkrası 1 nci 

paragrafındaki zırhlı süvarinin çıkarılması ve 
(tank) m süvari ile topçu arasına yazılması su
retiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkamı 
İsmail Sarıgöz 

1. [Sulbay sınıfları 

Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine men
sup Kara (Jandarma dâhil), Deniz ve Hava su
baylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangileri
nin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâ
hil bulunduğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, 

topçu, istihkâm, muhabere, jandarma. 
2. Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, levazım, 

harita, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş 
talbilbi, kimyager, veteriner, yüksek mühendis, mü
hendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, 
teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri 
sufbayı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde: 
1. Muharip sınıflar: Güverte, makina, layn, 

deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar: İkmal, hidrografi, or

du donatım, talbip, eczacı, diş ta!bibi, kimyager, 
yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim, ma
liye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye 
teknisyeni, din işleri sufbayı. 
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c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, hava 

yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, levazım, 

ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, 
kimyager, veteriner, yüksek mühendis, mühen
dis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, tek
nisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri su
bayı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geleri teker teker okutup Yüce Heyetin oyuna 
sunacağım. 

Buyurun Sayın Ekinci, nedir? 
CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Bizim önerge

mizin gayesi muharip ve yardımcı sınıf tefriki 
yapılmamasını sağlamaktı. Fakat gördük ki, ha
kikaten bir redaksiyon hatası vardır. Bütün sı
nıfların kaldırılması gibi bir maksadımız yok
tur. Bu itibarla önergemizi geri alıyoruz ve Sa
vın İsmail Hakkı Yıldırım arkadaşımızın önerge-

• sine iltilhak ediyoruz. 
BAŞKAN — Peki. O halde sizin önergenizi 

okutmıyacağım. 
BuvurUn Savın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 

bir noksanlık var gibi gelir bana. Kara Kuvvet
leri Maliye sınıfı ihdas ediliyor. Halbuki Hava 
Kuvvetleri de Deniz Kuvvetleri de birer kuvvet 
olduğuna göre bunlarda da olması lâzım, bir nok
sanlık oluyor. Noksan olmaması için Sayın Ko
misyondan bu hususu tavzih etmesini rica ediyo
rum. 

GECtCI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Var efendim, önergede 
var. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim: 
(Erzurum Milletvekili İsmail Hakla Yıldı

rım'm önergesi tekrar okundu.) 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Sayın Başkan, tavzih edilmeye muhtaç ufak bir 
husus var. 21 nci maddenin birinci fıkrasında, 
«ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangi
lerinin yardımcı sınıflara dâhil bulunduğu» iba
resi de bu suretle çıkarılmış oluyor. 

BAŞKAN — Şimdi zaten arkadaşlar her.za
man şu noktaya dikkati eelbediyorum. Bir öner
ge Meclisin dikkat nazarına alınmak kaydiyle ka
bul edilecektir, İçtüzük muvacehesinde. Zira bu 

I önergeler Meclisin temayülünü ortaya çıkarmak-
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tadır. Bu temayülden sonra Komisyon buna gö
re maddeyi yeniden düzenliyecektir. Bu düzenle
me sırasında şayet bu temayüle uygun olmadığı 
anlaşılırsa tekrar onu teemmül ederiz. 

Şimdi Sayın İsmail Hakkı Yıldırım arkada
şımızın önergesine Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, 

benim takririm Sayın ismail Hakkı Yıldırım. 
arkadaşımın aynı olması dolayısiyle ben de o 
takrire iltihak etmiştim. Komisyon bu takrire 
katılmamıştır. Benim önergem redaksiyon bakı
mından farklıdır. 

BAŞKAN — Peki Sayın Şener; zâtıâlinizin 
önergesi ile Sayın İsmail Hakkı Yıldırım arka
daşımızın önergesini Başkanlık da aynı mahiyet
te telâkki etmektedir ve sizin ön gördüğünüz ga
ye muharip sınıfla, yardımcı sınıfın tefrikinin 
yapılmamasıdır. İkinizin vermiş olduğu önergeyi 
aynı mahiyette mütalâa ediyorum. Bu şekilde 
oya koyuyorum, önergeye Komisyon katılma
maktadır, Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... önerge kabul 
edilmiş bulunmaktadır, dikkat nazarına alınmak 
kaydiyle kalbul edilmiş bulunmaktadır. Maddeyi 
bu şekilde düzelteceksiniz veyalhut İçtüzük mu
vacehesinde, filhal katılmadığınızı beyan ederse
niz o zaman, tekrar oylama yapılacak. Şimdi, 
Komisyona soruyorum, «Filhal katılıyoruz» ve
ya «Komisyona geri istiyoruz.» şeklinde cevap 
veriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Filhal katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılmıyorlar. O bakım
dan filhal katılmadıklarına göre... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — önergelerin Komisyona ve
rilmesini istiyoruz. 

.BAŞKAN — Bütün önergeleri mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Bütün önergeleri. Yüce He
yetin tasvilbine mazihar olmuş önergelerin, filhal 
katılmadığımız için, Komisyona iadesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili 11 yas Kılıç ve Giresun 

Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in önergesi tekrar 
okundu.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, en aykırı önerge kahul edildiğine gö
re, hiçhir önergenin artık okunup oylanması
na lüzum yoktur. Okunmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN •— Peki efendim. Şimdi bu öner
ge aykırı ama Sayın Bağcıoğlu meselâ orada 
öyle bir nokta var ki, ileride göreceğiz, bir ma
liye sınıfı iihdas etmeyi ta'zammun ediyor. Şim
di bunun hakkında Mecliste bir temayül belir-
miyor hu aykırılığa halel getirmemekte, bura
da bu maliye sınıfının ilâvesini istiyor. Acaba 
Meclisin temayülü itibariyle Ibu maliye sınıfı
nın ihdasını kabul ediyor mu, etmiyor mu? He
nüz bu tebellür etmiş değil. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 
Başkan, maddenin son fıkrası Hükümeti her 
hanıgi bir ihdas salâhiyetini serbest 'bırakıyor. 

BAŞKAN — O başka madde Sayın Aytaş. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 

Baş'kanım, şimdi, o önergeyi oyladığınız ayrı
ca Ikalbul edildiği takdirde, kalbul ediyorum, 
bir çelişme doğacaktır. Çünkü biraz önce 'ka
bul edilen önergeye aykırı bulunmaktadır. Şim
di, yalnız maliye sınıfının ihdası hususunu oy-
larsanız, muamele doğru bulunmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Az evvel Yüce Heyetin 
tasvilbine mazhar olmuş hulunan, önergede mali
ye sınıfı vardır. Eğer yalnız maliye sınıfı oldu
ğu için oylanacaksa, oylanmasında bir fayda 
yoktur. 

IBAŞKAN —• Ben, ortada vukuhulan suige-
nerist bir hal için bu beyanda bulundum. Hattı-
zatmda en aykırı teklifin Meclis huzurunda ka
bulü anında artık diğer tekliflerin tdkrar oku
nup oy] anmaması lâzımdı ve fa'ka't bu suilgene-
rist hal ile 'bir ihdas da bahis konusu olduğu için 
bu bakımdan fikrimi 'beyan ettim. Zaten hu 
temayül çerçevesi dâhilinde maddeyi ya yeni 
baştan düzenliyeceksiniz getireceksiniz, ve-
yahutta ısrar hakkınızı kullanacaksınız, değiş-
tirmiyeceksiniz. Yüce Meclis bundan haherdar 
olacak, ihakeim olacak ve kararı ona göre vere
cek. Önergeleri veriyorum, o önergeler muva
cehesinde lâzımigelen muamelyi icra ediniz, 

Şimdi 22 nci maddeye geçiyoruz. 
a) Sınıfların kurulması ve kaldırılması 
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Madde 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme 
ve ihtiyacına göre mevcut suibay sınıflarının kal
dırılmasına veya yeni sınıfların kurulmasına ve 
hu sınıfların muharip veya yardımcı olarak tes-
bi'tine Genelkurmay Başkanının göstereceği lü
zum ve Millî Savunma Bakanının teklifi ile 
Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başka

nım, sınıflama ile ilgili maddelerin de zaruri 
olarak müzakere dışı bırakılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon olarak, aynı müta
lâada mı bulunacaktınız ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1'SMAİT 
SARIGÖZ (Rize) — Evet. 

L B A Ş K A N — 22 nci madde, 21 nci madde 
ile çok yakinen ilgili bulunduğu cihetle, sınıf
landırmaya taallûk eden bu maddenin 'de ko
misyonun 21 nci maddeyi yapmasından sonrn 
müzakereye mevzu edilmesini istiyor Sayın Gü-
ley, komisyon da aynı mütalâada. Komisyon 
bu hususta 22 nci maddede verilmiş bul una r» 
önergeleri de istemekte. Komisyon tarafının" 
istenilen değişiklik önergeleri havale edilme1* 
mecburiyetindedir. Başkanlık olarak zat^rı 
mecburuz havale etmeye. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde m ' ' 

Buyurunuz efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Eğer 22 nH 
ma'dde 21 nci madde ile alâkalı görünmüyorsa 
siöz istiyorum, önce madde burada görüşülme
si lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, doğrudur. Ama 
22 nci maddenin müzakeresi bitmiş değil, 22 nei 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri var, içtüzüğün mad'dei mahsusasına 
göre bir madde üzerinde tadil önergeleri veri
lirse, bu tâdil önergelerini komisyon is ters," 
'komisyona havaleye medburdur. O bakımdan 
22 nci madde ileride müzakere edilecektir 

MUSTAFA AKALIN (Afvon Karamsar) — 
Komisyon önergeleri alıp tetkik ettikten sonrn 
burada yeniden konuşulması lâzımdır. 

B A'SKAN — Evet Savm Akalm. 
23 neü madde hakkında mütalâanız var m1 

Sayın Komisyon1? («Aynı mahiyettedir» sesleri) 

Peki efendim, biz de onu soruyoruz, 2'3 ncü 
maddeyi de daha sonra müzakere edelim, öyle 
mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 23 ncü maddenin şimdi 
müzakeresine taraftarız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki 23 ncü maddeyi okutuyo-. 
rum. 

II - Sınıflandırma 
Madde 23. — 'Silâhlı Kuvvetlere mensup su

bayların ve askerî öğrencilerin sınıflandırılma
ları, ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma 
olmak üzere iki şekilde test ve mülakat netice
lerine, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kad
ro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon, maddenin müzake
resinde fayda umuyor. Söz istiyen ? 

Buyurun Sayın Özoğul 23 ncü madde üze
rinde. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 21, 22 nci maddeler 
•komisyona alındığı için 23 ncü madde konuşul
masın gilbi bir fikir ifa'^e erliMi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Hayır efendim, öyle bir şey 
demedik. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaşla
rım tarafından, komisyon tarafından değil. 

Arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlere iltihak 
edecek, yani haribişyeıye iltilbalk edecek öğrenci, 
esıkiden evvelâ itstfceikrbe bulunurdu. Askerî lise
lerden mezun olduğu zaman ona göre, eğer kad
roya göre ise kur'aya ihtiyacokrıazdı ve kur'a 
mevzuubabis değildi. Eğer fazla istekli varsa 
bir kur'a olurdu. Bu son zamanlarda harbiye-
de değiştirilmiştir. Modern ordularda olan sis
tem: Harbiyeye giden, kabul edilen öğrenciler 
evvelâ bir teste tabi oluyorlar, evvelâ muayene
ye sevk ediyorlar, sıhhî durumu tesbit ettikten 
sonra öğrencinin kabiliyetine göre yani topçu, 
piyade, süvari, biraz evvel 21 nesi maddede ol
duğu gilbi, muharip, gayriımutharip duramumı 
bu ilmî testlerle ayırıyorlar. 

Evvelce 21, 22 noi maddeler üzerinde konu
şan arkadaşlarımız, tabiî eskiden orduda bulun
dukları için kendi zamanlarına aidolan kur'a 
meselesini izah ettiler. Halbuki bugün Türk Or
dusunda böyle değildir. Bir testin olması lâ
zımdır. Yani bir şahsın kabiliyeti, fizikî yapısı 
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topçu mu, piyade mi, levazım mı ki, profesör
ler tarafından hazırlanmış sualler vardır, ilmî 
olarak imtihana girerler, test neticelerine göre 
bugün nasıl üniversite imtihanlarında testler 
yapılıyorsa aynı şekilde durumları tesbit edilir. 
Bir de mülakat yapılır. Bu mülakatta da bu za
ten yetişme esası, içtimai durumu, görüşleri 
hakkında subaylar teker teker alırlar bu öğren
cileri mülakat yaparlar ve kendilerinim hazırla
dıkları anahtarlara göre bu mülâıkatnı neticesi
ne göre yine bir sınıflandırmayı yaparlar ve bil
hassa son yapılan bu sınıflandırmada kendi is
tekleri nazarı dikkate alınır. 

Arkadaşlar, ben sınıflandırmanın lehinde-
yim ve bunda muharip, gayrimuhardp - tabiî bu 
sınıflandırmada - ayrılacaklardır, ayırımında 
burada, Millet Meclisinde ilmî kariyer üzerinde 
asla bir münakaşa yapılmadı, ilmî kariyer üze
rinde eğer münakaşa yapılsaydı bu sınıflandır
manın esas olduğu meydana çıkacaktı. Yalnız 
muayyen sınıflara muayyen menfaatler temin 
etmek içlin bir noktada münakaşalar yapılmış
tır. Nasıl bir üniversitenin fakültelerinde oku
yan, meselâ huikuk fakültesinden mezun olan 
bir öğrenci ile Mülkiyeden mezun olan bir öğ
renci eğer hukuk nosyonu almak istiyorsa, ilmî 
kariyerini tamamlamıalk istiyorsa muayyen ders
lerden. 'imitihaına girer ve hufcuik falkülliteBÜnıden 
mezun olur. Yine muharip subaylar ve aynı za
manda yardımcı subayların da yetişme esasla
rında fark vardır. Bugün Türk Ordusunda mu
harip subaylar temel muharebe eğitimi görmek
te, ondan sonra tekâmül kurslarına gitmekte ve 
ilmî kariyer almaktadır, ilmî kariyer aldıktan 
sonra bir muharebe subayı, muharip subay ol
maktadır. Halbuki diğer yardımcı subaylar ise 
40 seneden beri tecrübe ediliyor, 40 seneden beri 
bu yardımcı subaylar yani levazım ise levazım 
esaslarını öğrenmekte, muharebe esaslarını öğ
renmemektedirler. Alınan verilen unvanlar na
sıl mühendis, yüksek mühendis gibi unvanlarsa 
haikikaıtte bu noktaya komisyon da, Sayın Ba
kan da temas etmediler, esasında bu verilen il
mî kariyerdir. Biz Millet Meclisince ilmî kari
yerleri, oradan alıp öbür tarafa veremeyiz. Bu
raya çok kanunlar gelmiştir; mühendislere yük
sek mühendislik hakkı verilmek istenmiştir, fa
kat bu verilmemiştir. Burada teknik olarak ga
yet geniş münakaşalar yapılmıştır. Bu ilmî ka
riyerlerin ancak ilgili sınıflarca yani ilgili fa-

külteleroe yahut yetkili yerlerce verileceği ifade 
edilmiştir. Binaenaleyh, bu maddelerde 21 ve 

: 22 nci maddelerle ilgili olan 23 ncü madde do-
: layısiyle ifade etmiş bulunuyorum, yanlış yola 
i gitmekteyiz. 23 ncü maddenin aynen kabulünü 
[ arz ederim. 
\ Hürmetlerimle. 
I BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde başka 

söz istiyen? Buyurun Sayın Güley. 
I FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar-
' kadarlarımı, bu madde şu unsurları getiriyor: 

Sınıflandırma; dünkü mâruzâtımda ifiade 
\ ettiğim gibi, artık bâzı seneler torbadan kur'a 

çekmek yolu ile, bâzı seneler sıhhî vaziyetler 
I göz önüne alınmak suretiyle, bâzı yıllar ne o ne 

öbürü, ders durumlarına bakarak olmıyacak. 
Nasıl olacak? Test ve mülakat sonuçlarına, be-

i den kabiliyetine, isteğine ve kadro ihtiyaçlarına 
göre olacak. Bu kanun bu mütevazi maddesiyle 
Önemli bir yenilik getirmektedir. Sonra bu mü
tevazi maddenin bünyesinde iki de had getirili
yor sınıflandırmada. İlk sınıflandırma, yeniden 
sınıflandırma... Şimdi şöyle okunursa: 

«Madde 23. — Silâhlı Kuvvetlere mensup 
subayların ve askerî öğrencilerin sınıflandırıl
maları, ilik sınıflandırma ve yeniden sınıflan
dırma olmak üzere iki şekilde test ve mülakat 
neticelerine bedenî kabiliyetlerine, isteklerine ve 
kadro ihtiyaçlarına göre yapılır» 

Görülüyor ki, bu önemli unsurlar önemlilik 
derecesine, hiyerarşisine göre konulmamıştır ve 
ilk sınıflandırma, yeniden sınıflandırma gibi iki 
müessese cümlenin içinde bir virgülle ayrılarak 
geitirilmefeltedir. Diğer unsurlar mülakat bedenî' 
kabiliyet, istek, kadro ihtiyaçları falan da sanki 
az önemli bir şeymiş gibi onlarda cümlenin so
nuna gelişigüzel konmuştur. Halbuki bu madde
yi şöyle yaparsak sonraki maddelerde de görül
düğü gibi vuzuh kazanır. 

II - Sınıflandırma 
'Madde 23. — Aslkerî öğrenciler ve subaylar, 

test ve mülakat sonuçlarına, bödcn kabiliyetle
rine, istdklerinc ve kadrio ihtiyaçla rina göre iki 
şekilde sınıflandırılırlar : 

a) İlk sınıflandırma 
b) Yeniden sınıflandırma.» 
Şimdi bıafeansmız, zaten sonraki 24 ncü mad

de a - İlk sınıflandırma diyor, ondan sonra b -
Yenliden sınıflandırma diyor. Ömengenıe lütfen 
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illtiifat gösterilirse- bu sınıflandırmada, test ve 
mülakat sonuçları, beden kaıbiliyeti, istek, kad
ro ihtiyacı unsurları metnin birinci plânına ge
çiyor. Günkü önemlidir, faikat mckaniamanın 
nasıl işlemeciyle ilgili iki müessese de ayrı bir 
şekilde a - tik sınıflandırma, b - Yeniden sınıf
landırma, diye tatbilkatçıya kolay bir şekilde 
anlaşılır bir aydınlıkta tanz,iım edilmiş oluyor. 
Komisyon da lütfedip önergeme iltifat .gösterir
se Yüce Heyetinizle birlikte metin dalha iyi 
anlaşılır ve önem derecesine göre, hiiyerarşişine 
konulmuş olara'k tedvin edilmiş bulunur. Saygı
larımla arz 'ederim. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde başka 
sö'z iıslfciyenî Yok. Komisyon olarak bir boyan
da bulunulmuyor. 23 ncü madde üzerinde ye
rilmiş bulunan değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek (Başkanlığa 
23 ncü rn.aidde.niin aşağıldalki şekilde değişti-

rilmeisıini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Ordu 

Ferda Güley 
II - Sınıflandırma 

MJadlde 23. — Askerî öğrenciler ve subay
lar test ve mülakat sonuçlarına, beden kab.ill-
yetlenine, istelklerİne ve kadro ihtiyaçlarına 
göre iki şelkilde sınıflandırılırlar : 

a) tik sınıflanldırma 
b) Yeniden sınıflandırma 
BAŞKAN — Komisyon?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Bize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komııiisyon katılıyor. Değişik
lik önerıgeisıiıni Yüksek Heyetin otyuna sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etm'iyenler... Kalbul edil
miştir. 

Filhal 'katılıyor musunuz ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Filhal katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. O 

halde maddeyi değişiklik önergesiyle kabul edi
len değilşıikliik daireısiride oyunuza sunacağını. 
Komisyon filhal katıldığını boyan etti. Madde
yi verilmiş bulunan değişiklik önergesinin ifa
desi düzeni dâhilinde oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmlilyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Madde bu şelkilde kalbul 'edilmiştir. 

a) İlk sınıflandırma 
MADDE 24. — Harlb okulları öğrencı'ierinin 

sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına 
göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzeninde tifo .V.ti-
yen? Yök. 24 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... E tuniyenler... Aynen kaLul 
edilmiştir. 

(b) Yeniden sınıflandı mm 
MADDE 25. — Bulunduğu .sınıfın bedenî 

veya fizikî kalbiliyeimi kaybeden veya sınıfı kal
dırılan veya yeni 'bir Ühtusas kazanan 'subaylar, 
aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılır
lar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlilk durumları ımensulboldulkları sınıf m 

hizmetline 'elverişli olimadığı hakikında usulüne 
göre sağlık Ikunılu raporu alanlar, kendileri 'de 
İstekli oldulkları takdirde sınıflandırma (kurulla
rınca beden kalhiliyeti ve •sınıflandırma yönetme-

; ligi esasları dâJhJlinide uygun görülen sınıflara 
'geçirJliırler. 

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandır
ma işlemi neticesinde, birden faz&a sınıfta hizmeti 
ötmesi uygun görülenler bu sınıfların 'ihtiyacı 
da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 

b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini 'kaybeden veya uçmak, is-

tomiyen 'hava sulbayları yeniden sı-mflandırılar-
lar. 

c) Özel (hizmet niteliğimi kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adaim, sualtı ko

mando birliklerinde ve denlideki patlayıcı mad
deleri zararsız hale getiren personelden özel hiz
met n'itelMerin'i (kaybeden sulbaylar, yeniden sı
nıflandırılır! ar. 

d) îkinöi bir talhKİ'l yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına üni

versite veya yüksek okullardan (birini bitirenler 
tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirileShiilirler. 

e) İdarece görülecek lüzum üzerine : 
1. Sınıflandırma (hatası 'seıbcibiyle yeterlik 

düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurallarının 
tefekük ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 

2. Kuruluş ve 'kadro değişMıikleri sebebiyle 
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'daroee görülecek lüzum üzenine sınıflarının de-
ğiyinesil ical1,:0den «ulbaylar, 

3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teş
kil etmek üzere 'lüzumlu personel taınl'nü için ida
rece lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subay
lar, yeniden sınıflandırılırlar. 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında bdrk'kço yapılan kurulur; 

değ iş ilklerinde biriliğim personeli aynen o kuvve
te naîkledi'lir. Personelin eJki kuvvet ve sınıfına 
geçmek için yapacağı .müracaaıt'lar kabul -edülmez. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzeninde C. H. P 
Grupu adına Sayın Ferda Gül ey buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLE 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, bu ma1-
de yeniden sınıflandırma matla/blı bu madde 
1 nci fıkrasında bulunduğu sınıfın bedenî vey:ı 
fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kal
dırılan veya yeni bir ihtisas kazanan s inhay
la r aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırı
lırlar, diye 1 ncıi fıkrasında bir kapsam fıkrası 
'geliyor. Sonra da bend bend hususlar geliyor, 
Faik at hususlara bakıyoruz, burada kapsam fık
rasında sayılan hususları aşıyor. Fizikî ve be
denî kabiliyetini kaybetmekten gayrı sınıf kal 
dırma'k ve ihtisas kazanmaktan gayrı, sı'hhi se
bepler, onun karşılığı uçuştan ayrılan, özel bi:-
inıet fonksiyonunu kaybeden, ikinci bir talhüi1 

yapan, idarece lüzum görülme hali, efendim sı
nıflandırana hatası sebebiyle yeterlik düşük-
lüfrü gösterme hali, kuruluş vie kadro deği
şiklikleri sebebiyle idarece lüzum görülme hali, 
yeniden bir smıf kurulmasında sınıf teşkil et
me filân hali, birlıilkçe kuruluş değişikliği üze
rine hali, gibi şuradaki kapsam fıkrasını aş-
'km birtakım unsurlar bu maddenin içine konul 
muştur. Dolayısıiyle maddenin başındaki fıkra 
ile sonundaki fıkraların bendleri arasında çe-. 
üşme vardır veya biri diğerini aşkın hal var
dır. Bunu düzeltmek gerekir. Bunu düzelmek 
için «Bulunduğu sınıfın bedenî veya fizıikî ka-
'biliyetirri kaybeden veya sınıfı kaldırılan ve ye
ni bir ihtisas kazanan» ibaresinin çıkanlara'1 

doğrudan doğruya «aşağıdaki durumlarda ye
niden sınıflandırılırlar» demek lâzı'm. Yani ş1 

kışımın çıkarılması iktiza eder: «Bulunıduğr 
kelimesinden başlıyaeak, «kazanan» kelimesine 
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kadar çılkacak. «Sulbaylar aşağıdaki durumlar
da yeniden sınıflandırılırlar.» 

Sonra muhterem arkadaşlar, 10 ncu sayfada 
maddenin (d) bendinde ikinci bir tahsil yapan
lar var. Bu maddede geçen tahsil kelimesinin da
ha evvel kabul ettiğiniz maddelerde olduğu gibi 
^öğrenim» olarak kabul edilmesinden öte ayrıca 
•xSilâhlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yük
sek okuldan birini bitirenler tahsilleriyle ilgili 
ımıl'lara geçirilebilirler», diyor. Silâhlı Kuvvet
ler hesabına okumıyan, kendi hesaplarına okuyan 
e sınıfları bu yaptıkları öğrenime uygun olarak 

değiştirilen veya değiştirilmesi gereken kategori
de olan subaylar da vardır. Dolayısiylc Silâhlı 
.i ıvvctlcr hesabına okuyan kısmının (d) bendi
n i bu satırından çıkarılarak «Subay iken üniver-
!".e veya yüksek okullarından birisini bitirenler 

"r'-rcııimleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler,» de-
: ıek gerekir. 

Sonra 2 numaralı bendde «Kuruluş vu kadro 
değişiklikleri soben iyi e idarece görülecek lüzum 
üzerine sınıfları değişmek icabeden subaylar.» de
niyor. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle 
'darece görülecek lüzum üzerine, yani kuruluş ve 
:adro değişiklikleri sebebine dayalı olarak idare
ce lüzum görülecek. Kuruluş ve kadro değişikliği 
"îbebi vukubulunca öbür hal olur zaten. İdarece 
üzüm görmek hali ikinci bir unsurdur. Baştaki 
•ısur içindeki unsur değil müstakil unsur olmak 

.:'zımdır. Gerçekten idare lüzum görür, lüzum 
•.•örebilir. Binaenaleyh, buradaki «kuruluş ve 
adro değişikliği sebebiyle» dedikten sonra «veya 
(İarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının de

ğişmesi icabeden subaylar,» diye bu bendi iki se
bebe istinadettirmek lâzım. Birisi kuruluş ve 
kadro değişikliği sebebi, biri de idarece görüle
cek lüzum sebebi. Bu üç hususun bu şekilde de
ğiştirilmesi suretiyle maddenin kabulü hem met
ne açıklık getirecek, hem de lüzumsuz bir unsuru 
çıkarmak suretiyle bugünkü tatbikattaki yolu de
vam ettirmek imkânı sağlanacak ve hem de şimdi 
son olarak arz ettiğim gibi idareye de göreceği 
lüzum üzerine sınıfların değiştirilmesi icabetmesi 
halinde bunu yapmış olacaktır. Bu hakkın ida-
•eye verilmesi lâzımdır. Maddenin bu şekilde 
"'oğiştirilmesine ilişkin olarak bir önerge takdim 
1 iyonun. Komisyonun ve bilâhara Yüksek He
ptin lütfen kabul buyurmasını saygılarımla rica 

jderim. 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Atagün, buyurun. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz müzakere
si yapılmakta olan 25 nci maddenin (a) fıkrasının 
değiştirilmesi için bir önerge hazırladım ve Yük
sek Başkanlığa sunmuş bulunuyorum bu önerge
mi. Bu önergemde değişmesini istediğim hususu 
Yüksek müsaadenizle evvelâ maddenin bu fıkrası
nı okuduktan sonra izaha çalışacağım. Evvelâ 
25 nci maddenin ilk fıkrasını okuyayım, ondan 
sonra da (a) fıkrasını. 25 nci madde: «Bulundu
ğu sınıfın bedenî veya fizikî kabiliyetini kaybeden 
veya sınıfı kaldırılan, veya yeni bir ihtisas kaza
nan subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sı
nıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensuboldukları sınıfın hiz

metine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 
sağlık kurulu raporu alanlar, kendileri de istekli 
oldukları takdirde. Buraya dikkat buyurmanızı 
rica ederim, «Kendileri de istekli oldukları tak
dirde sınıflandırma kurullarınca beden kabiliye
ti ve Sınıflandırma Yönetmeliği esasları dâhilin
de uygun görülen sınıflara geçirilirler.» 

Muhterem arkadaşlar, sağlık kurulu raporuy
la mensubdlduğu sınıfın hizmetine elverişli olma 
dığı anlaşlıan subayların bedenî kabiliyetlerine 
uygun bir sınıfa geçirilmesi o subayın talebine ya
ni isteğine bağlanması ifa edilen askerî hizmetin 
büyüklüğü ile ve bu hizmetin gerektiği gibi ifa 
siyle kabili telif değildir. Düşününüz ki, bir su
bay bir sınıfta hastalanıyor, fizikî ve bedenî kabi
liyeti bu sınıfta bir vazife ifasına uygun görmü
yor. Burada bulunan subay kendisi arzu etmez
se maddenin metnine göre o sınıfta kalacak. Şu 
halde ne oluyor? Hizmet aksıyor. Aslolan şahsı, 
subayı kayırmak oluyor. Bizce üzerinde durula
cak olan mesele bu hizmetin ifasıdır. Aslolan 
budur, yani şahsa, subaya iş bulmak değildir. As
lolan hizmetin gerektirdiği şekilde, sağlık durumu
nun müsaidolduğu sınıfta vazife ifasıdır. Bende
niz bu hususta bir değişiklikte bulunulmasını ta-
lebediyorum. 

İkinci husus da sınıflandırma kurullarınca bu 
işlemin yapılacağı ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu işlemin vazifeli bi: 
sınıflandırma kurulunca ifa edileceğine göre, ya 
ni ayrı ayrı kurullar doğacağına göre, çoğunluğu 
ifade eden «kurullarınca» kelimesinin de ileride 

ihtUâflara sebebiyet vereceği kanaatindeyim. 
Hangi kurul bu. işle vazifeli ise o kurulca bu hiz
metin ifa edilmesi gerekir. «Kurullarca» kelime
si de bir fazlalıktır ve ihtilâfa se'bebiyet veren 
bir husustur. 

Konuşmam-: özetliyecek olursam, sağlık du
rumunun müsaidolmadığı sağlık kurulu raporu 
ile sabit olan bir subayın, bulunduğu sınıfa ar
tık hizmet edemiyeceği raporla sabit olmuştur. 
Başka 'bir sınıfa istihdamı kendi arzusuna bıra
kılması bu büyük hizmetin ifası ile kalbili telif 
değildir, değiştirilmesini talebediyorum. 

ikincisi de; «kurullarınca» tâbiri de, çünkü 
birkaç tane. kurul var, sanki bu kurullarından 
her birisinden ayrı ayrı geçecekmiş gibi bir mâ
naya geliyor. Burada hangi vazifeli kurul ise o 
kurulca bunun ayrılmasını önıgören bir talepte 
'bulundum. İltifat buyurmanızı istirham eder, 
hürmetlerimi sunanım. 

BAŞKAN — Sayın İrfan Solmazer, buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 25 nci ma'ddenin (f) 
fıkrası hakkında bir değiştirge önergesi verdim. 
Bunu izah için söz aldım. Yalnız bu arada ben
den evvel konuşan 'bir batübin belki hukuk yö
nünden haklı olan mütalâasına da bu işlerde 
çalışmış bir insan olarak cevaplandırmak iste
rim. 

Ordu hizmetlerindeki subaylar sıhhi durum
ları, beden kabiliyetleri yönetmeliğinde tes'bit 
edilmiştir. Hangi sıhhi kusurları olan subayın 
hanıgi sınıfta hizmet edemiyeceği de orada gös
terilmiştir. Bulunduğu sınıftaki hizmet niteliğini 
bu yönetmeliğe göre kaybeden suhay eğer ister
se sınıf değişikliğine tâbi tutulur. Isteme'zse bu 
yönetmeliğe göre emekliye sevk edilir. Eğer ken
di isteğine bırakmaz, bunu mecbur edersek baş
ka sınıflarda hizmetinin devamını sağlamış olu
ruz. Bu bakımdan bu isteğe bırakmak keyfiyeti 
yerindedir ve şimdiye kadar olan tatbikatta bu 
şekilde âdilâne yürütülmüştür. 

Sınıf kurulları da tek değildir. «Sınıflandır
ma kurullarınca» tabiride kanatimce yerindedir. 
Bunu arz ettikten sonra (i) fıkrasını okuyup 
müşahhas misalle önergemi izalh etmek isterim. 
(f) fıkrası şöyle diyor : 

«Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş 

değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuv-
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vete nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfı
na geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edil
mez.» 

Birlikçe kuruluş ve kuvvet değişikliği sık sık 
yapılmaktadır. Şimdi tasavvur edelim, falan hu
duttaki X tümeni görülen lüzum üzerine jandar
ma Kuvvetleri Kumandanlığı bünyesine ithal 
edildi. Orada mevcudolan karargâhta hizmetli 
•bulunan kurmay subayların, piyasa subayların 
hepsi jandarma oluyor. 

Şimdi bu subayların yetişme ve hizmet du
rumlarını size arz etmek isterim. Harb okulun
dan müştereken mezun olan ilki subay. Birisi Jan
darma Subay Okuluna gitti; değeri Piyade Sim T 
Okuluna gitti. Jandarma Sınıf Okulundan me
zun olan jandarma subayı rütbesi elverdiği 
müddetçe kaza jandarma kumandanı olacak. 
Kaza jandarma kumandanının hizmetleri neler
dir? Evet üç 'hizmeti vardır: Askerî, adlî, ida
rî. Faka't bir kaza jandarma kumandanı masa
sında devamlı olarak adlî ve idarî işlerle meş
gul olur. Silâhlı Kuvvetler içerisindeki son 
gelişmeleri hiçbir şekilde takibetme imkânını 
bulamaz ve zaman gelir jandarma mülhakı olur, 
vilâyet jandarma kumandanı olur, eğer bir 
seyyar jandarma tugayına gitmemiş ise, çünkü 
kısa hizmet sicil yeri olduğu için bütün hizmet
leri 'bu subayın, kazalarda ve vilâyetlerde de
vam eder ve bütün münasebetleri de sivil halk
ladır. Çünkü eline gelen erler jandarma sınıf 
okullarından gelir, yetişmiştir, hepsi <o kadar
dır. Eğitim yapma fırsatını dallı i bulanmama
lardır. Yani ben öyle jandarma Rubayı bilirin1 

ki, bu jandarma subayı allbay rütbesine varana 
kadar otuz tane eri bir gün eğitime çıkarma
mıştır. Bunun yanında bir piyade subayı geV 
gele bütün 'hizmetleri yapa yapa binbaşı ol
muş ve kendi hizmet birliğinde, Kara Kuvve
lerine ait bir hizmet birliğinde talbıır kumanda
nı olarak hizmet görüyor. Şu sınıf değişikliği
ni yaptık, bu binbaşı veya bu kurmay subay 
jandarma niteliğini kazandı. Kurmay subny 
için sınıf bahis 'konusu değil, fakat on"!ann hac
larını korumak bakımından da ilerdeki mah
zurlarına biraz sonra işaret edeceğim. Piyade 
olan bu binbaşısı jandarma olunca oradaki \h 
met yerini bitirdiği zaman jandarma birlik ku
mandanı olarak bir kazaya gitti. Hiıkrlk nos
yonundan yoksundur, Harb okulunda verilen 

hukuk nosyonu kendisini bunca kıta hizmetinde 
yitirmiştir. Adlî subaylık falan yapmışsa bir 
ndbze, fakat sivillerle münasebete yabancıdır, 
adliye ile olan ilişkilere yabancıdır, idare ile 
olan ilişkilere yabancıdır, kendisine sicil ve
ren insanlara yabancıdır. Kendisi devamlı ola
rak .kendinden üst rütbede bulunan, kendinden 
dalha evel kendi bitirdiği okulları bitirmiş olan 
âmirinden sicil almaya alışmış, kendi münase
betlerini gayet ciddî olarak ayarlıyabillmiştir. 

Şimdi bu binbaşı bir kazaya jandarma ku
mandanı olarak gitti. Bir defa bizimet aksak
lığı sonsuz. Bu arada 25 yaşında b'ir kaymakam 
da orada. Her zaman bir piyade subayı ken
dinden birkaç yaş büyük, kendinden birkaç se
ne evvel kendi bitirdiği okuldan mezun olmuş 
kişiden emir almaya alışmış. Bunu çok yadır
gar ve akla hayale gelmiyen a'ksaklık olur. 
Bunun birçok misalleri de mevcuttur. Bu ba
kımdan ben değiştirge önergemi verirken evet 
birlikten hepsi müracaat eder, subaylar bo
şalır mahzurunu göz önüne alarak şöyle bir 
teklifte bulundum: «Subay ve astsubayların es
ki kuvvet ve sınıfa geçme hakları 'mahfuzdur. 
Bu istekler en geç üç yıl içinde (dikkate alınır.» 
Eğer dikkate alınmazsa bir piyade subayı ve
ya bir piyade subayı gibi yetişmemiş bir jan
darma subayı yeni sınıfını yadırgar ve bu ya
dırgama neticesi de terfi edemez, istikbalin
den olur. • 

Bir kurmay subaya gelelim. Bu kurmay 
subay orduda mümtaz olarak yetişmiş, muhte
lif tahsiller görmüş ve tesadüfen bu kuvvet 
değişikliği yapılırken de bir tugayın alay ko
mutanı. Kur/may albay, general oldu. 'Tugay 
'kumandanı olur. Jandarma Kuvvetlerinde he
nüz tümen yok, Jandarma Kuvvetlerinde henüz 
kolordu yok, Jandarma Kuvvetlerinde ordu 
komutanlığı mertebesi yok. Evet var bir ta
ne; Jandarma Umum Komutanlığı. Bir orge
neral var, onun da bir muavini korgeneral. 
Böyle bir tugayda on tane kurmay allbay veya 
yarbay rütbesinde'ki insan; haksızlık olur. bü
yük bir kadro tıkanıklığına uğrar. Bu ba
kımdan Komisyonun da bu hususu müspet mü
talâa etmesini istirham ederim. Çünkü yetiş
me şartları ayrı olan bir hizmetteki subayı te
sadüfen bir kuruluş değişikliğinde, bir kuvvet 
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değişikliğmde falan birlikte bulundun diye 
o 'birliğin, o kuvvetin, o sınıfın malı etmek hak
sızlık olur. Saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Ekinci 'buyurunuz. 
CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Sayın arka

daşlar, 25 nci madde şöyle başlıyor: «Bulun
duğu sınıfın .'bedenî veya fizikî kabiliyetini 
kaybedenler.» Bu 'bir Türkçe meselesidir, bir 
sınıfının 'bedenî veya fizikî kaJbiliyeti olmaz. O 
sınıfın gerektirdiği bedenî veya fizikî kabiliye-
'ti iolur. Bu tâbire komisyonun dikkatini poke
rim, 'bir Türkçe düzeltmesi yapmakta zaruret 
var sanıyorum. «'Bulunduğu sınıfın bedenî veya 
fizikî...» Sınıfın ıböyle bir kabiliyeti olmaz, s'-
nıfm gerektirdiği bedenî ve fizi'kî bir kalbiüye-
ti olur. Böyle bir 'sarahat vermekte fay1 la va1--
dır. Hemen arkasından sıhhi sebepler değil 
sağlık durumları gibi bir şey içerisinde görü
lüyor m'adde. Yine bir terim meselesidir. B'ı-
açıklık vermekte fayda var zannediyorum. 

(A) fıkrasındaki «kendileri de istedikleri 
takdirde» kısmını 'biz de sayın arkadaşımı" 
Ataıgün gibi biraz fazla bulduk. Bulunduğu sı
nıfın gerektirdiği kaa'biliyoti t̂ lbbi raporca kav-
bett'iktcn .sonra kendisi istemezse... Bu sınıf hiz
metini ifamla bir fayda yoktur sanıyorum. Bu
nu kendi isteğine bırakmak doğru olmasa ge
rektir. 

Maddede, ikinci bir tahsil yapanlar için ge
tirilen hüküm biraz vuzuha mulhtae göridüyor 
bize. «Silâhlı Kuvvetler hesabına yüksek tah
sil yapanlar iktisabet'tıkleri kültürden s-'mra 
bir başka sınıfa geçiriletbilirler»' ifadesini kul
lanıyor. Ş'imdi geçirilmiyelbilir de. O tahsili. 
o mük'tesebatı kazandıktan sonra hakkettiği sı
nıfa yani geçmeye 'hakkettiği .sınıfa geçirilnd-
yenilirler de. Metinde «ISilâlhlı Kuvvetler hesa
bına okuyanlar» dediğine ^'öve bir de kendi 
imkânlariyle bu müktcsefbatı iktisalbe'donlor 
vardır. Onlar hakkında da kapalı bir metin 
getirilmem iştir. Komisyon bu hususu nazarı 
itibara ahrSa tatlblkata 'bir açıklık verir sanıyo
rum. Buradan 14 ncü maddeyi 'hatırlamamak 
mümkün değildir. Kendi, imkânıyla yüksek 
talhısü yapan bir astsubayı teğmen rütbesiyle 
muvazzaf suibaylığa getiriyoruz. Fakat meselâ 
hukuk tahsili yapan bir piyade yüzfbasrsını as
kerî hâkimliğe getirmiyoruz. Yani bir çeliş
me gibi geliyor insana. Bu huısusta maddenin 

metnini biz yeniden bir redaksiyona taibi tutu
lacak şekilde görüyoruz. Komisyon lütfedip 
nazarı itibara alırsa faydalı olur kanaatinde
yim. 

(e) bendinin ikinci fıkrasında Sayın Güley'-
in katıldığı görüşe aynen iştirak ediyorum. 
Benim notlarımda da vardır. Yalnız, kadro 
değişiklikleri sebebiyle idarece görülecek lü
zum üzerine birlikte mütalâa edilmemelidir. 
Hem kadro değişikliği seibeibiylc, hem de idare
ye 'bir takdir hakkı vermek suretiyle idarece gö
rülecek lüzumla bir değişik yani daha geniş 
bir saha, tatbikat sakası ayırmakta fayda var
dır. Bu itibarla kuruluş veya kadro sebebiy
le veya idarece gvörüJecek lüzum üzerine gibi 
bir «veya» kelimesi !bu kapalılığı izale eder ka
naatindeyiz. 

Teşekkür ederim, madde üzerindeki görüş
lerimiz bunlardır. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayn 
milletvekilleri; görüşmekte 'okluğumuz 2" nci 
maddenin serlevhası, «yeniden sınıflandır
ma» yi teşkil etmektedir. Bu meyanda mad
denin bölümlerine geçildiği zaman (!b) kısmın
da gösterilen, «uçuculuktan ayrılanlar: Uçu
culuk niteliğini kaybeden veya uçmak isteımi-
yen hava subayları yeniden sınıflandırılır.^ Bi
raz evel arz ettiğim «yeniden sınıflandırılır'» tâ
biri buraya konulmakla bir vuzuha erdir'lme-
m iştir. Sayın komisyondan ricamız lütfedip 
bu hususu nazarı dikkate alırlarsa, uçuştan ay
rılmış olan 'bir suibayımızm ne şartlar altında 
hangi sınıfa alınacağına bir açıklık verilsin. 
Zaten yeniden sınıflandırılır bünyeli içinde mü
talâa edilmektedir. Bu tâbirin uçuştan ayrıla-
eak olan subaylarımızın hangi sınıfa ayrılaca
ğını yerinde görmemektedir. 

İkinci hususta. Sayın Sotmazer'in de gayet 
detaylı olarak izah ettikleri (f) bendindeki hu
suslara değineceğim. Zira uzun zaman orduda 
hizmet gören sınıfların, meselâ bir albaylığa ka
dar yükselmiş olan sayın ordu mensuplarına, 
birliklerini toptan başka bir tarafa aktarmak 
suretiyle yeniden bir sınıf verilmesi hatalı 
olur. Hiç olmazsa asgari haddi ile o birlikten 
öbür tarafa aktarıldığı zaman, kanunun Öbür 
bendlerinde öteki subaylarımıza tanınan haklar 
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giibi, biz ya şu sınıfa geçeriz veya gecem eyiz, 
sınıfta vazife yaparız veya yapamayız şeklinde 
kendilerine bir talep tanınsa iyi olur 'kanaatin
deyim. Yani hiç olmazsa kendilerinin bir fikir
leri almara'k gerek orduda hizmetleri bakımın
dan, gerekse kendilerinin muvaffak olması yö
nünden bu hususların dikkate alınması yerinde 
olur. 

Say gıl arımla. 
NAZMİ ÖÖOÖUL (Edirne) — 25 nei mad

de hakkında muhterem hatip arkadaşlarımız 
muhterem fikirlerini ifade ettiler. Malûm, or
dunun bir kaynak plânı vardır. Bu kaynak 
plânı evvelce 'hazırlanır. Ordunun kadro ihti
yacı, bu kaynak plânı ile devamlı ikmal edilir. 
Ordu içinde bulunan subayların bu maddedc-
ki esas yerini şöyle tesbit edelim. Adama de
ğil, işe adam fikriyatı, işe adam prensibi esas 
alınarak bu maddede subayların bâzı hakları 
kaldırılmak suretiyle plânlı bir orduda plânlı 
bir çalışmanın organizesi bakımından bu madde 
getirilmiştir. 

Şimdi sıhhi' sebepler deniyor. İşte biraz ev
vel 21 - '22 nci 'maddelerde arkadaşlarımızın 
konuştuğu şey burada meydana çıkıyor-. Muha
rip subayları, ekseriya muharip sınıflar yıp
randığı için 'hastaneye gidiyorlar, 'hastanede 
sıhhi sebebi ortaya çıkıyor. Bu madde bendi 
yerinde tedvin edilmiştir. Sıhhi söbep dolayı-
si ile yardımcı sınıfa 'geçebilir 'niteliği bakı
mından. Rapor verilmeden kendisine sorulu
yor. yardımcı sınıfı kabul eder anisin? Bunu ar
kadaşımız geniş şekilde iza'h 'ettiler. Eğer ka
bul etmiyecekse 'Ciincikliye sevk ediliyor. Yani 
burada yardımcı sınıfla muharip subay sını
fının zorluklarını göz öıııünc alan bir madde 
olarak buraya ko'nmuş bulunuyor. 

Yine uçuştan ayrılanlar; uçuştan yalnız 
sıhhi sebepten değil, eğer uçmak isıtcmiyen bir 
subay varsa, uçamıyacaği'm diyorsa ve bunu 
uçuştan hakikaten ayırıyorlar. Çünkü, uçamı-
yacak. Bir moral meselesidir, uçamryacağma 
karar veren bir insan hakikaten uçamaz, tay
yare ile çakılır ve düşer. Binaenaleyh; bu mad
de de bir sınıflandırma mevzuu bakımından 
buraya sokulmuş bulunuyor. 

Yeni tahsil yapanlar bilhassa Hukuk Fakül
tesini bitirenler, ki, bir arkadaşımız temas etti, 
alınmıyor deniyor. Bugün Türk Ordusunun 

kadrosuna göre ne kadar hukukçuya ihtiyacı 
olduğu bir plânla evvelâ hazırlanmıştır ve bu 
kaynağım da ona göre Hukuk Fakültesinde 
askerî öğrenci olarak hazırlanmakta ve getir
mektedir. Şimdi bir kaynakla, bir plânla bunu 
beslemektedir. Diğer subaylar da Hukuk Fa
kültesinde okumaktadırlar. Bu okuyan arka
daşlara da ibu hak verildiği takdirde çok ta
biî olarak bu plânlar tamamen ortadan kaldı
rılacak, ıbu sefer de üniversitede askerî öğren
ci olarak okuttuğumuz öğrencilere kadroda yer 
ralunaımıyacaktır. Bu madde yerinde tedvin 

edilmiştir ve şöyle bağlamak istiyorum. Ordu
nun kadro ihtiyacı, kaynak plânları ile hazır
lanmıştır. Ancak ordu kadrosunda bulunan su
niyi arın sıhhi sebepler ve maddelerde ifade 

-idilen muayyen sebepler dolayısiyle aynı sınıf
larda hizmet edemiyeeeği düşünülerek (bunlara 
diğer sınıflarda hakları kaybedilmemek sure
tiyle çalışma imkânlarını sağlıyacak bir mad
dedir. Üzerinde çok geniş tartışmalar yapılmış 
teknik bir maddedir. Yerindedir, kabul edilme
sini arz ederim. Ilürımatlerimlc. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde veril-
;niş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo-
um. 

Yüksek Başkanlığa 
25 no: 'maddenin (a) fıkrasının öişağıda ya

z/ılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagiin 
Madde 25. — 
a) Sılılhi selbeplcr: 
Sağlık durumları mensüb oldukları sınıf 

hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne 
göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandır
ma kurulunca, beden kabiliyeti ve sınıflandır
ma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görü
len sınıflara geçirilirler. 

Sayın Başkanlığa 
T. S. K. sı Personel kanunu tasarısının. 

25 nci maddesinin (f) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 25.... 
f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine: 
Kuvvetler arasmda birlikçe kuruluş deği-

— 570 
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sikliklerine birliğin personeli aynen o kuvvete 
nakledilir. 

Subay ve astsubayların eski kuvvet ve sı
nıfına geçme hakları mahfuzdur. Personelim 
istekleri en geç üç yıl içinde dikkate alınır. 

'Tokat 
İrfan Solmazer 

Yüksek Başkanlığa 
25. Maddenin: 
1. İlk fıkrasındaki «bulunduğu sınıfın be

deni veya fiziki kabiliyetini kaybeden veya sı
nıfı kaldırılan veya yeni bir ihtisas kazanan» 
ibaresinin çıkarılarak, 

2. (d) (bendindeki «Silâhlı Kuvvetler he
sabına» ibaresinin çıkarılarak, 

3. 2 No.lu bendindeki «sebebiyle» kelime
sinden sonra «veya» kelimesi konularak kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Ordu 

Ferda Güley 

Dil: (d) 'bendinde 

Tahsiller - Öğrenimler 
Müracaatlar - Başvurmalar 
BAŞKAN — Teker, teker okutup oyunuza 

sunacağım. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

ıSARIGÖZ (Rize) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(C. H. P. Grupu adına Ordu Milletvekili 
Ferda Güley'in önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önergeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu dikkat nazara alınarak 
kaydı ile kabul edilen önerge (muvacehesinde 
ya maddeyi düzenleyiniz... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Maddeyi düzenlemek üze
re önergeleri komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Bu ışık altında önergeler ko
misyona verilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma 

yönetmeliği 
Madde 26. — İlk sınıflandırma ve yeniden 

sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafın
dan yapılır.» 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapıla
cağı, sınıflandırma kurıllarının kuruluş, çalışma 
usulleri ve kararlarını nasıl alacağı, sınıflan
dırma yönetmeliğinde gösterilir, 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is
tiyorsunuz Sayın Güley, çok uzun sürecek mi 
konuşmanız? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın arkadaş

larım, sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma 
yönetmeliğini tanzim eden bu maddenin öne
mi sınıflandırma kurulu diye yemden bu kanu
nun getirdiği müesese ile ilişkin olmasındandır. 
Şimdi 2 nci fıkraya bakarsak; «sınıflandırma
nın ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınıflandır
ma kurullarının kuruluşu, çalışma usulleri ve 
kararlarını nasıl alacağı, sınıflandırma yönet
meliğinde gösterilir.» Bu kanun 14 tane yö
netmelik ve bir tüzük getiriyor. Bu 
ikinci yönetmeliktir. Daha evyel 17 nci, 
20 nci maddelerde kabul ettiğimiz bir yö
netmelik var. Üniversitede ve yüksek okullar
da okuyanların geçmesi ile ilgili bir yönetmelik. 
Bir de ikinci olarak bu geliyor. Daha da 12 ta* 
ne yönetmelik gelecek. 

Şimdi «sınıflandırmanın ne zaman ve na
sıl yapılacağı» diye başlıyor, Önemli olan san
ki bu imiş gibi. önemli olan aslında kurulun 
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kuruluşudur, sonra çalışma usulleridir ve ek
sik olarak burada bir müessese getiriyoruz ve 
önemli bir görev veriyoruz. Bunun bir niteli
ği de olmak lâzımdır. Buradaki üyelerinin bir 
niteliği olmak lâzımdır. Keyfe ımâyeşa kurula-
anamalıdır. Her hangi bir (niteliği haiz olmı-
yan kimselerden de kurul getirilememelidir. 
Kanun bunu tanzim etmezse pekâlâ getirile
bilir. Sınıflandırma kurullarında demek önem
li olan kuruluştur, nasıl kurulacağı. Sonra, na
sıl, hangi usule göre çalışacağı, sonra kurul üye
lerinin nitelikleri, bir defa bunları tanzim ede
lim, ondan sonra da sınıflandırmanın -ne za
man ve ınasıl yapılacağı. Her halde bütün bun
lardan sonra hiyerarşide yerini alabilir. 

Bundan sonra «sınıflandırma yönetmeliğinde 
gösteri'liir» denilmiş. Küçücük, küçük harflerle 
sınıflandırma yönetmeliğinde. Yani cümlenin 
içinde bu yeni ikinci olarak gelen yönetmelik 
hakkı verilmediği için ezilmiş gibi. Yani sınıf
landırma yönetmelği diye bu kanunun getirdi
ği yönetmelik belli edilmeli. Sınıflandırma (S) 
büyük, olarak, (Y) büyük olarak bir kere için
de alınarak filân... Ben bunu bir kerre içine al 
dım ve büyük harften başlıyarak yaptım, ve 
bir önerge takdim edeceğim. Şu şekildedir: 
Sınıflandırma kurulların kuruluşları, çalışma 
usulleri, kararlarını nasıl 'alacakları» kararları 
ınasıl alacağı değil, «alacakları; kurul üyeleri
nin nitelikleri ve smfılandırmanm ne zaman 
ve nasıl yapılacağına ait hususlar (Sınıflan
dırma yönetmeliğinde) gösterilir» madde bu 
şekilde kalbul buyurulduğu takdirde, bir; ni
telik unnsuru hiç yoktur bünyesinde onu ka
zanmış olur. îfci, önem derecesıine göre unsurlar 
sıralarına istif edilmiş olur. Bu şekilde kabul bu-
yurulmasmı sayın komisyondan ve Yüce Heye
tinizden saygılarla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Efen

dim Sayın Ferda Güley Beyin konuşmasından 
sonra ben konuşmamdan sarfı nazar ediyor, 
ıSaym Güley'e katılıyorum. 

BAŞKAN —- 26 ncı madde üzerinde başka 
söz istiyen yok. Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Ordu 

Ferda Güley 

iSınıflandırma kurullarının kuruluşları, ça
lışma usulleri, kararlarını nasııl alacakları, ku
rul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın 
ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar 
(Sınıflandırma yönetmeliği) nde gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN— Katılıyorsunuz, değişiklik öner

gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Filhal de ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal de kabul ettiğinize gö
re, maddeyi hu değişiklik önergesi dâhilinde 
okutacağım ve oylıyacağım. 

III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflan
dırma yönetmeliği. 

Madde 26. — İlk sınıflandırma ve yeni
den sınıflandırma, sınıflandırana kurulları ta
rafından yapılır. 

Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, ça
lışıma usulleri, kararlarını nasıl alacakları, ku
rul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın 
ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar 
(•Sınıflandırma yönetmeliği) nde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde 26, değişik hu şek
liyle oya sunulacaktır. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler... Madde 26 bu _ 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde «mes
lek programları» başlığını taşıyan 4 ncü kıs
ma gelmiş bulunmaktayız. Vakit gelmiş bulun
maktadır, Birleşimin kapanması için. Bu se
beple 8 Mayıs 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kaptryorum. 

Kapanma saati : 19,00 

— 572 — . 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NOI BİRLEŞİM 

5.5.1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
ir 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — 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) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harh Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanİarm asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komfeyonu raporu. (2/2 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREÖtNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

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

2. — 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] 

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün v« 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 4 — 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 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
rezkeresi ile Karayolları 'ienel MüdüHüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
dayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — 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 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesiahesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunul dubana dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yık Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 9 . WWJ 



X 8. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı t^zkaresd ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiri roinirî sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kamımı tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19G6] 

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

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 19G3 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 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] 

12. — 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
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

13. — Cuımıhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilâh

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] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şııabatı 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] 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
lına dair kanun teklifi ve tçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

16. •— Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının. 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10". 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla üâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

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

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

19. — Cumhuriyet Senaıtosu 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] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 



kantin teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri 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 Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 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'ın, 
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'ın, 
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'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3 -
I 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] 

28. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri haMa'ndaflri 4841 sayılı Kanunun 4 ncü ınad-
d'eaMn (D) fılkraısının değiştirünnesi ve bu ka
nuna yeni maddeler etolenımesi hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Koırtisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106 ya 2 nei ek) [Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1967] 

X 29. — Yalova Kaplıcaları îştetee İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
onalî yıllan hesabına aiit mpor ile bilançosunun 
sunulduğuna da'ir 'Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtana tarlııi : 2 . 5 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

2. — 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 . 1967] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü dcıner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlan raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

4. — 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 

I 10 ncu maddesinin değiştirilmesi haJkkında ka.-
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nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

5. — 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] 

6. — 17 . 7 . 1965 tariMli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
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 Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

7. — Ankara Milletvekilli Hasan Türfcay 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] 

8. — 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 : 
14 . 7 . 1966J 

X 9. — Ankara ve Istaınlbuî şdhıirlerli içime, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ki
min tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 10. — 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] 

İ l . — Tanım 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] 

X 12. — 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] 

13. — Ankara Ünıivera'lbeöi 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] 

14. — Ankara Ünliveröiltesi 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] 

15. — 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
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma 'tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

16. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967] 



17. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı eetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Traıbzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 

(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

20. — Ankara Üniversitesli kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306. 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24.4.1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat öztürkçine'rfin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayıb 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 





Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayın : 155 
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve SO arkadaşının, TCDD 
İşletmesinde çalışan bir lasım memurların kıdemlerinin tanmması 
hakkında kanım teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları 

raporları (2/123) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«TCDD işletmesinde çalışan bir kısım memurların kıdemlerinin tanınması hakkında» hazırla-
dığımız kanun tasarısını gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
2 .12 .1965 

tamir Milletvekili 
Hüsamettin Gümüşpala 

ve elli arkadaşı 

Kanun teklifini imza eden senatör ve milletvekillerin listesi 
Milletvekilleri 

tzmir 
II. Gümüşpala 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

İstanbul 
isim imza okunamadı 

Gaziantep 
İV. Sanca 
Ankara 
0. Alp -

Afyon Karahisar 
Ş. Güler 
Niğde 

H. Özalp 
Sivas 

T. Koraltan 
Trabzon 

A. t. Birincioğlu 
Gümüşane 
S. Savacı 

Samsun 
R. Rendeci 

Burdur 
F. Kmaytürk 

Balıkesir 

Kırklareli 
A. H. Güner 

Giresun 
A. Köymen 

Kayseri 
M. Ateşoğlu 

Gaziantep 
M. Uygur 
Trabzon 

E. Dikmen 
İsparta 

A. t. Balım 
Kayseri 

C. Nayman 
Ankara 

H. T. Toker 
Kars 

A. A. Çetin 
Kırklareli 

0. Türkkan 

izmir 
E. Turgut 

Edirne 
N. özoğul 
Kayseri 

F. Koksal 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Çorum 

/. Akhun 
Samsun 
/. Kılıç 
Antalya 
R. Eker 
Ankara 

M. K. Coşkun 
Kars 

C. N. Koç 
Sivas 

S. Kurtbek 

Senatörler 
Samsun 

F. Teveioğlu 
Eskişehir 
G: Uçagök 

Ankara 
H, Â..T ürker M. TJlusoy 

Manisa 
E. Açar 
Adana 
S. önal 

JV 

Sakarya 
M. Gürer 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Eskişehir 
A. Zeytinoğlu 

Erzurum 
C. önder 

Sivas 
G. Sakarya 

Kayseri 
M. Yüceler 

Ankara 
/. S. Hatipoğlu 

Bursa 
M. Tayyar 

Niğde 
Y. Arıbaş 

Niğde 
M. Altmsoy 

Bilecik 
T. Oran 
Niğde 

K. Bayhan 
Maraş 
r. Evliya 
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G E R E K Ç E 

Devlet memurlarının en alt kademesi senelerden beri 15 nci derece olduğu halde TCDD İdaresinin 
baremi 19/111, 10/11, 19/1, 18/111, 18/11, 18/1, 17/111, 17/11, 17/1, 16, 15 olarak başlamış ve uzun 
müddet böyle devam etmiştir. 

15 nci dereceye gelebilmek için bir memurun hangi derecelerden geçmesi icabedeceği yukarıya al
dığımız barem cetvelinden kolayca anlaşılabilecektir. 

Bm itibarla, bugün TCDD'nin bu kanunla ateşçi, manevracı, kondoktör, yol çavuşu gibi küçük 
personeline vermek istediği kıdem onların bu aşağı derecelerde geçirdikleri senelerin bir cüzüdür. 

Kaldı ki, adı geçenlerin çalışma şekil ve şartlarının ne kadar ağır olduğunu ifade etmek bile za
ittir. Can ve mal emniyeti ile ilgili vazifelerde çalışan ve gece - gündüz demeden, yağmurda ve kar
da her türlü tehlikelere göğüs gererek dağlar başında ve icabında konuşacak bir insan dahi bulama
dan ömrünü tüketen bu cefakâr memurlara bu kanunla bir kıdem tanınarak mümkün olduğu kadar 
eşitliği sağlamaya çalışılmaktadır. 

Halen, en küçük Devlet memuru 14 ncü dereceden başlamaktadır. Hal böyle olunca, İdareye se
nelerce evvel giren ve yıllarca hizmet etmiş olanlar, bugün girenle ya aynı durumda veya geride
dir. Bu keyfiyet ne insan haklan ile ve ne de Anayasa nizamı ile kabili telif değildir. 

Ayrıca, içinde bulundukları durumun ıslahı için bir kısım personel mahkemelere başvurarak de
recelerinin tashihi imlcânını bulmuşlar ve fakat İdareye bağlılıklan yüzünden mahkemeye müracaat 
etmiyen personel ise emsaline nazaran mağdur duruma düşmüşlerdir. 

Bu kanundan istifade edecek personel adedi tahminen 1 500 civarındadır. 
İşte bu kanun, yukarıda izah olunduğu üzere, can ve mal emniyetini ilgilendiren vazifede bu

lunanların şevk ve çalışma hevesini kırmamak ve huzuru temin etmek için, mahkemeye müracaat et
miş ve intibakı yapılmış personel arasındaki adaletsiz durumu ıslah edecektir. 

Esasen, kanunun neşri halinde Hazineye ve TCDD İşletmesine her hangi bir malî külfet yüklemi-
yecektir. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 15 . 2 . 1966 

Esas No. : 2/123 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpıala ve 50 arkadaşının TCDD İşletmesinde çalışan hir 
faşım memurların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun te'klifli, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzca tetıkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve dzah edilen hususlar Komisyonumuzca yerinde görülerek teklif aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olu
nur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Çankırı Tekirdağ Bingöl Burdur 

T. Akman H. Başol M, E. Gündoğdu F. Kırbash 

Ankara Çorum Gaziantep Urfa 
A.' DaUt N. Yücer N. Sanca &, H, Boran 

II. Meclisi (S. Sayısı : 155) 



Ulaştırma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ulaştırma Komisyonu 
Esas No. ; 2/123 

Karar No. : 9 

24 . 3 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza Maliye Komisyonu raporu ile birlikte havale trayurulan «izmir Milletvekili 
Hüsamettin Gümüşpala ve 50 arkadaşının, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların kıdem
lerinin tanınması hakkında kanun teklifi» ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Gerekçede izah edildiği veçhile: TCDD işletmesinde çalışan memur ve hizmetlilerden bir kısmı
nın tâyinleri sırasında diğer iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlara nazaran bir alt dereceye in
tibakları yapılmış bu adaletsizlik 1950 senesinde mesleke girenlerde kaldırılmış ancak; daha önce 
mesleke girmiş olanların hakları kaybolmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu haksızlığın düzeltilmesine matuf olarak hazırlanmış bulunan kanun teklifini 
yerinde görmüş 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı maddeler metinde olduğu gibi aynen 5 nci maddeden, itibaren 
kelimesi çıkartılarak Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiştirilmiş teklif yapılan 
bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle havalesine de uyularak Plân Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Antalya Eskişehir Sivas izmir 

/. Ataöv M. î. Angı K. Kangal M. Döşemeci 

izmir 
//. Gümüşpala 

Kırklareli 
M. 0. Türkkan 

imzada bulunamadı. 

Muğla 
/. Oktay 

Muş 
K. özsarıyıldız 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/123 
Karar No. : 29 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2.8. 1966 

izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 50 arkadaşının «TCDD işletmesinde çalışan bir 
kısım memurların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun teklifi» ilgililerin de iştirakiyle ince
lendi ve görüşüldü: 

TCDD Teşkilât kanunlariyle, bu Genel Müdürlükte çalışan memurların barem dereceleri 17, 16, 
15 ve daha aşağı iken 7244 sayılı Kanunla Devlet baremine uygun hale sokularak 17, 16 ve 15 nci 
dereceler kaldırılmıştır. 

Bu değişiklikten sonra bir kısım memurların 15 nci derecede geçen hizmetleri re'sen idare tara
fından, bir kısmının ki ise mahkeme kararı ile sonraki derecelerine eklenmiştir. Bu sebeplerle 
memurların hepsine aynı işlemin uygulanmaması memurlar arasında eşitsizliğe sebebiyet vermiştir. 
ilgililerden alman geniş bilgilerin ışığı altında teklif, ikiliği önliyeceği, adaleti tesis edeceği ve 
vazifeye bağlılığı artıracağı için Komisyonumuzca yerinde görülerek Ulaştırma Komisyonunun de-
ğiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 155) 



öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Bursa 
C. Külâhlı 

Kayseri 
F.. Koksal 

Başkan V. 
Erzincan 

/ / . Atabeyli 

Bursa 
A. Türkel 

Bize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar 

Edirne 
1. Ertem 

Samsun 
S. Kılıç 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Gümüşanc 
8. Ö. San 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

îzmir Milletvekili Hüsamettin Gümü^pala ve 
50 arkadaşının teklifi 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların 
kıdemlerinin tanınması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — TCDD Genel Müdürlüğünde 
çalışan memurların 15 nei derecede geçmiş müd
detleri (üç seneyi aşmamak üzere) bulundukları 
derecedeki kıdemlerine eklenir. Artan kıdemleri 
de mütaakıp terfilerde nazarı itibara al mır. 

İşçilikten memuriyete geçirilenlerden 14 ncü de
receden aşağı derece mebde kabul edilerek inti
bakı yapılmış olan. memurlar da birinci fıkra 
hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşrinden evvel 
her ne suretle olursa olsun, bulundukları dere
celere kıdem eklenmiş olan personel birinci mad
de hükmünden istifade edemez. 

Ancak, hakkı olduğu halde 3 yıldan az kıdem 
almış olanların bu kıdemleri 3 yıla iblâğ edilir. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre kıdem eklen
mek suretiyle maaş ve dereceleri yükseltilen me
murlara, geçmiş süreler için her hangi bir ücret 
farkı ödenmez. 

MADDE 4. — Bu kanundan faydalanmak 
suretiyle maaş ve derecesi yükseltilenlerin emekli 
aidat farkları ve karşılıkları T. C. Emekli San
dığına memurlar tarafından tediye edilir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Ulaştırma Bakanı 
yürütür. 

Maliye Komisyonunun değiştirişi 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların 
kıdemlerinin tanınması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Teklifin 6 ner maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 155) 
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Ulaştırma Komisyonunun değiştirişi 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların 
kıdemlerinin tanınması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi ay
nen kabul' edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
nen! kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen1 kabul' edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi 
aynien kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Teklifini altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiş tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların 
kıdemlerinin tanınması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul' edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ayn«n 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ulaştırma Komisyonunun 5 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin. 6 nci maddesi aynen 
kabul' edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 155) 




