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1. — Güven Partisi Grupu adma Ço
rum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, 
Batı - Trakyada'ki Türklerin genel du
rumu hakkında demeci. 636:637 

2. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 
komisyonda görüşülmekte olan tasarı ile 
aynı mahiyette olması sebebiyle, İstanbul 
milletvekilleri Ali Esat Birol ve Osman 
Nuri Ulusay'ın 6785 sayılı îmar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklifin de Geçici Komisyona 
havalesine dair önergesi. (4/196, 2/540) 
(1/225) 637 

5. — Görüşülen işler 637 
1. — insan hakları ve anahürriyetle-

rini korumaya dair Avrupa Sözleşmesine 
ilişkin 2 numaralı Protokolün onaylan-

Sayfa 
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 301) • 637 

2. — insan hakları ve anahürriyetle-
rini korumaya dair Avrupa Sözleşmesi
nin 29, 30 ve 34 ncü maddelerini değişti
ren 3 numaralı Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/296) (S. Sayısı : 302) 637 

3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, 
uzayın keşif ve kullanılmasında devlet
lerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hak
kındaki Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/353) 
(S. Sayısı : 303) 637 

4. — Milletlerarası, Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkra
sında derpiş olunan ve hukukî uyuşmaz
lıkların çözülmesi hususunda Divanın 
yargı hakkını önceden tanımayı gerekti
ren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma-
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Sayfa 
sma dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) 
(IS. Sayısı : 304) 637 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Kırallığı arasında 21 Kasım 1966 tarihin
de Rabat'ta akdedilmiş . bulunan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları rapor
ları. (1/308) (S. Sayısı : 305) 637 

6. — 23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/192) (ıS. Sayısı : 306) , 637:638 

7. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile 

Birinci oturum 
Geçici Komisyon Başkanlığının, 6785 sayılı 

imar Kanununda bâzı değişiklikler yapılmusı 
hakkındaki kanun tasarısı üzerindeki çalışma
lara, kanunun önemi ve tatbikatta yaratabile
ceği ihtilâtlar dolayısiyle devam olunduğuna 
dair önergesi ve, 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 
kabul olundu. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, 
Ceyhan'da yapılması gereken ticaret borsası 
seçimlerin partizan baskılar yüzünden uzun 
bir süreden beri yapılmadığına, bu yüzden iş
lerin geciktiğine, bu konuda tedbirler alınma
ması gerektiğine dair demeçte bulundu. 

insan hakları ve anahürriyetlerini korumaya 
dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
porotokolün ve 

29, 30 ve 34 ncü maddelerini değiştiren 3 
numaralı protokolün, 

Sayfa 
(Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanu
nun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(2/185,2/189) (,S. Sayısı : 278) 638 

8. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ile Denizli Milletvekili Z. 
Nihat özel'in, Ankara Üniversitesi kuru
luş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306), 
(2/328) (S. Sayısı : 246) 638:657 

9. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçi
lerek kurulan Geçici Komisyon ranora. 
(1/234) (S. Sayısı : 156) 657:676,677:681 

Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın ke
şif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini 
yöneten ilkeler hakkındaki Andlaşmanm, onay
lanmalarının uygun bulunduğuna, 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanının yargı hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun taşanları ile, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı ara
sında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta akde
dilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının ve 

23 Haziran 1959 tarihli Beyrut'ta imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür an
laşmasına dair kanun tasarıları ikinci defa açık 
oya sunuldu ise de, oylama sonuçlarının birinci 
oturum sonunda açıklanmaması sebebiyle oy
lamaların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

> • m * * • • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 634 — 
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Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifinin görüslümesi, ilgili komisyonun Genel 
Kurulda hazır bulunmaması sebebiyle, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul olun
du. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi kabul olundu ve maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü, iki saatlik süre dolduğu için, 
tasarının görürşlümesine gelecek birleşimde de
vam olunacağı bildirildi. ! 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 

Aydmer'in, Hukukta mahkeme usulü kanunu 
teklifi (2/538) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, 6085 sayılı Karoyollan Trafik Ka
nununun 232 sayılı Kanunla değişen 50 ve 51 nci 
maddelerinin değitşirilmesd hakkında kanun 
teklifi. (2/539) (Adalet, Bayındırlık, içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — istanbul Milletvekili Ali Esat BiroPun, 
6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi. (2/540) 
(imar ve iskân, içişleri ve Plân komisyonla
rına) 

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

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 

tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmelere 
bir süre devam olundu. 

16 . 6 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 21,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

KAĞITLAR 

4. — istanbul Milletvekili Orhan Eyüpoğlu 
ve 23 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi. (2/541) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Lâğımlama (Kanalizasyon) idaresi 
(ili) kuruluş ve işletme kanunu teklifi. (2/542) 
(içişleri, imar ve iskân, Adalet ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
iki arkadaşının, 057 sayılı Devlet Memurlan Ka
nununa ek 819 sayılı Kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/543) (içişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

«« 

— 636 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİP : Kâzım Kangal (Sivas), Osman Şahinoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 120 noi Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Sayın üyeler, isimleri okun
dukça «ıburada» dernek suretiyle beyan buyur
sunlar, , •. 

(Yoklama yapıldı)» 

1. — Güven Partisi Grupu adına Çorum, Mil
letvekili Hilmi hıcesulu'nun, Batı - Traikyada'-
ki Türklerin genel durumu üzerinde konuş
masın. ''•''•_ 

•,,,BAŞKAN-.— ıSayın İncesulu, 'zatıâliniz 'gün
dem dışı ıbeyanda bulunmak istiyorsunuz. Grup 
adına ımı efendim?.. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Evet efen
dim.; " ' 
' '"BAŞKAN-— örüp tadına 'olduğu için, size 

takdimen söz veriyorum. Buyurunuz. 
Diğer arkadaşİârıımdan özür dilerim., Iıep'sinin 

dileğini yerine getirmek mümkün olmuyor. 15 e ya
nkın 'gündem dışı söz talöbi yardır, alman pren
sip kararı gereğince "yalnız bir arkadaşımıza 
ŞQZ ..verebiliyoruz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İNCESULU (Çorum) — ıSayın Başkan, sayın 
(milletvekilleri; 

Son ıgünlerde basınımızda ve radyolarda ve
rilen bâzı haiber'ler üzerine, Batı - Trakya'daki 
Türklerin genel durumu üzerinde Hükümetin 
dikkat nazarını çekmek için ıgrupuım adına 
gündem dışı söz almış ıbulunuyoruım. 

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun geç
mişi olan meselelerin Lozan Barış Anlaşması ile 
bitmiş olması lâzımgelirdi. 

Kanaatimizce Türkiye, 'böyle olması için 
anlaşmadan ıberi ıgeniş bir ,görüşle ve temkin 

BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun
luğumuz mevcuttur, müzakereye ibaşlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylama mua
melesi var, çok rica edeceğim, arkadaşlarım 
böhemalıal oylarını kullansınlar. 

ile, ısabırla hareket etmiştir. O kadar ki, Ba
tı - 'Trakya'daki Türklere foalhşedilen hakların 
kullan]İmasında bâzı ızaman ihmalkârlık de
nebilecek davranışlarda 'bile »bulunulmuştur. 
Lozan Barış Anlaşmasında açıkta tesbit edil
miş hakların kullanılmasında Batı - Trakya 
Türklerinin eğitim müesseselerinin ve halk te
şekküllerinin gelişmesiyle gerektiği kadar alâ
kadar elunmaması gibi. Yunan hükümetleri 
böyle yapmamıştır. Başından 'beri Batı - Trak
ya özel bir idari rejim altına alınmıştır. Bu 
rejim 'çolk incelikleri elan uygulamalarla 'birkaç 
anaistikameti geliştirmiştir. Bunların en önde 
geleni kültür 'baskısıdır. Türk dilinin ve kültü
rünün devamını sağlıyaeak okulların teşkilât
lanmasına engel olmuşlardır. Türlü teşviklerle 
medreseleri ve onun nizamını devam ettirmiş
lerdir. Bilâhara Türk okulları gelişmeye baş
layınca öğretmenlik yapacaklar için Yunanca 
bilmeyi ve Yunan mektebinden mezun olmayı 
şart koşmuşlardır. Ayrıca, sistemli bir şekilde 
Türk gayrimenkullerinin Yunanlılara geçmesi
ni sağlıyaeak metotları uygulamışlar ve devam 
ettirmektedirler. Türk azınlığının teşkilâtlan
ma gayretlerine akla ıgelmedilk zorluklar çı
karmışlardır ve çıkarmaktadırlar. O kadar ileri 
.gidilmiştir ki, Meselâ Türklerin istihsal ettik
leri tarım ürünlerinin değerlendirilmesinde bile 
çeşitli engelleme usulleriyle fiyat düşürücü ne
ticeler almayı (başarmışlardır ve devam de et
mektedirler. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 636 — 
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. Ynanistan'da 21 Nisanda olan Hükümet de
ğişikliğinden sonra, Batı - Trakya'daki Türk
lere karşı -uygulanan Yunan politikası Lozan 
Barış Anlaşmalariyle tanınmış inakların açıkça 
aleyhindedir ve bunları işlemez hale getirmek 
çabasındadır. Bu politikanın sistemli olarak ge
liştirilmek istendiği de anlaşılmaktadır. 

Batı - 'Trakya'daki Türklere uygulanan ve 
aleyte geliştirilmek istenen Yunan politikası 
karşısında Hükümetimizin gerekli tedbirleri sü
ratle almasını istemekteyiz. Ayrıca Batı - Trak
ya için devamlı olarak uygulanacak ve Yunan poli
tikasının oradaki Türklerin aleyhindeki her dav
ranışına cevap verecek bir politikanın da (belli 
edilmesini rica etmekteyiz. Yunanlılarla ara
mızdaki anlaşmazlıkları barış içinde karşılıklı 
görüşmelerle, iki tarafın yüksek menfaatine en 
uygun şekilleri bularak halletmek için, sadece 
ıbizim 'hüsnüniyetimizin kâfi olmadığını şüp
hesiz ki, Hükümet takdir etmektedir. Ancak, 
sırasında ve zamanında, kudretini karşısında
kilere lüzumu kadar ağırlıkla hissettirmesi de 
zarurettir. Bunu beklemekteyiz. 

Saygılar sunarım. 

2. — Geçici Komisyon Başkanlığının, komis
yonda görüşülmekte olan tasarı ile aynı mahi
yette olması sebebiyle, İstanbul milletvekilleri 
Ali Esat Birol ve Osman Nuri Ulusoy'un 6785 

sayılı Kanunun bâzı "maddelerinin değiştirümesi 
hakkındaki teklifin de Geçici Komisyonu- Mâva-r 
leşine dair tezkeresi (4/195, 2/5.40, 1/225) . : :•,. 

BAŞKAN — tstanlbul Milletvekili Ali Esat 
Birol'un ıbir önergesi var, onu 'okutuyorum.-, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'6785 sayılı İmar Kanununda değişiklik ya

pılması hakkındaki kanun tasarısını1 görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyonumuz'a,. .İstan
bul Milletvekilleri Ali Esat Birol ve Osman 
Nuri Ulusıoy tarafından teklif edilen 6785 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki; teklifi, komisyonumuzda görüşül
mekte olan tasarı ile aynı mahiyette olmasi' 
sebebiyle mezkûr teklifin de Geçici Komisyonu* 
muza havalesine delâlet Ibuyurulmasmi a^z' ve 

teklif ederim. •- "-•• • '• :> "•'*' 

6785 sayılı İmar ..Kanununda 
l)âzı değişiklikleri görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komis

yon Başkanı 
İstanbul Milletvekili -

Prof. Dr. Ali Esat. Birol ; s 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunııyorüımv 
Kabul edenler... Etmiyenler... .Kabul edilmiştir.. 
Mezkûr kanun tasarısı Geçici Komisyona hava* 
le edilmiştir, orada görüşülecektir! :•• H 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İnsan hakları ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 301) 

2. — İnsan hakları ve anahürriy etlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru (1/296) (S. Sayısı 302) 

3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kullanılmasında devletlerin faali
yetlerini yöneten ilkeler hakkındaki Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/353) (S. Sayısı : 303) 

4. — Milletlerarası Adalet' Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasın da derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanin yargı hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 304) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile F:,as Kır allığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta: fik^ 
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşpıaş.ının on aylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun: t aşarisi 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapm-
lan (1/308). (S. Sayısı, i, 305). : •• , -

6. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti amsında, <Kültmr 
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Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/192) (S. Sayısı : 306) 

BAŞKAN — 'Gündemin ikinci defa 'oya su
nulacak işler 'bölümlünü teşkil eden 1, 2, 3, 4, 
6 ve 6 ncı maddelerde açıik ioylaıma işlemi var
dır. Muvaifılk ıgörünseniz açık »oylama muamele
sini oy kupalarını gezdirmek'suretiyle, yapalım. 
(«Muvafıktır» Besleri) 

Lütfen (kupaları gezdiriniz. 
İki saat 'zarfında (görüşülecek kanunlara ge

çiyorum.' 

7. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mircin 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — Komisyondan henüz gelmemiş
tir, bu Ibalkımdan müzakeresini yapamıyoruz. 

8. — Ankara Üniversitesi kurulu? kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özeV-
in, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporu. (1/306, 2/328) (S. Sayısı : 
246) (1) 

BAŞKAN — Rapor (üzerimdeki müzakereye 
başlıyoruz. Kanun, tümü itibariyle bir mad
deden ibarettir. Lütfen komisyon ve Hükümet 
yerini alsın. Raporu (okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu-

nu oylarınıza arz 'ediyorum. Kaibui edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor okunmuş (bulunmaktadır. Raporun 
tümü üzerinde ısöz alam arkadaşların isimlerini 
okuyorum : 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Demiray, C. H. P. Grupu adına Sayın Oırüıan 
Biırgit. Şahısları adına söz alan arkadaşlar; 
Yaşar Akafl, Nuri Kodamanıoğlu, Fethi Çelik-

(1) 246 S. Sayılı basmayazı ve ilişik rapor 
tutanağın sonuna bağlıdır. 

baş, Hilmi İşgüzar, İhsan Ataöv, Fahri Uğra-
sızoğlu, Ali Rıza Çetiner. • Ahmet Celbi. 

Sayın Ahmet Demiray, Güven Partisi Grupu 
adına buyurunuz, raporun tümü üzerinde.. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı rica 
edeceğim, bu, imunh.asir.am Ibir kuruluş kanunu
dur. Lütfen sadedi oma göre tâyin edelim, 
önemle rica edeceğim. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET DEMİR
AY (Amasya) —Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Memleketimizde basın, radıyo, televizyon ve 
filim gibi yayın (alanlarında eğitim yapan bir 
kurum olan Basın ve Yayın Yüksek Okulu Si
yasal Bilgiler Fakültesine bağlı olarak 1965 -
1966 ve 1966 - 1967 öğretim yıllarında saptanan. 
programa ıgöre, iki yıldan heri öğretime de
vam etmektedir. Bu yıl üçüncü, gelecek yıl da 
dördüncü sınıfları öğretime ıhaşiıyaeaktır. Ba
sın - yayın alanımda büyük bir boşluğun dol
durulmasına hizmet edecek olan Basın ve Ya
yın Yüksek Okulunun .amacına ulaşabilmesi 
için yüksek vasıfta öğretim üyelerine, hizmet
lerin yapılması için de 'birtakım kadrolara ihti
yaç vardır. Bu itibarla Güven Partisi Grupu 
5239 sayılı Kanuna ek ıkanun tasarısına olumlu 
oy verecektir. 1965 yılı Kasım .ayından beri öğ
retime devam eden hasın, radyo, televizyon ve 
filim gibi ıkütleye hitabeden yayın alanlarında 
eğitim yapacak olan Basın ve Yayın Yüksek 
Okulunun memleket çapımda büyük, başarılı, 
değerli evlâtlar yetiştireceğine, .amacıma ulaşa
cağıma imameniniz tamdır. Bu kadro kanununun 
memleketimiz ve milletimiz için uğurlu ve ha
yırlı olmasını dilerken Güven Partisi Grupu 
adına Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Or
han Bingit, ibuyurun efendim. 

O H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT 
(Istaribul) — Sayın Başkam, sayın milletvekil
leri, hasınım, filim ve televizyonun özellikle 
haberleşme araçlarının (günümüzde her gün 
daha artan önemine değinmeye lüzum görmü
yoruz. Bu ihtiyaçlarımızdan doğan bir yük
sek okul 1965 yılında »kurulmuştu Türkiye'de. 
Dünya ülkeleri ile kıyaslanacak ölçüde gerek 
sanayi bolunda, gerek haber kolunda teşkilât
lanmış olan .basının henüz emekleme devresin
de hulunan filim haberciliğiniın ve nihayet ku-
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rıılması düşünülen küçük bir deneme istasyo
numa saıhip televizyonun gerekli uzmanlarımı 
yetiştirmek için Ankara Üniversitesine bağlı 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin bir yüksek sokulu 
faaliyete geçmiştir* 

Burada bir noktayı bir kadirşinaslık borcu 
olarak Yüksek Mecliste /tekarlamak istiyorum. 
22 öğretim üyesi, ilki yıldan 'beri memleketin 
bu boşluğumu doldurmak için iddiasız, feragat
le ve tevazu ile ödenek almadan çalışmaktadır
lar. Zaman olur, kendi düşüncelerimize karşı 
bulundukları için, bir siyasi kuruluşa, bir fik
rî kuruluşa karşı çıktıkları için bu öğretim 
üyesi arkadaşlara kızarız, kınarız. Bazam o ka
dar ileri (gideriz ki, anıların memleket sevgisin
den dahi şüphe edenlerimiz 'Çıkabilir. İşte bu
rada, Ankara Üniversitesinin .bu isimsiz, isim
lerini dahi bilmediğimiz bu yirmiiki öğretim 
üyesini burada, huzurunuzda takdirle saMmla-
mak istiyorum. Hiçbir maddi bağı olmadan 
Türkiye'nin yarınına bir şeyler katabilmek 
iiçin, yeni insanlar yeıtiştirelbilmek için bunlar 
çalışmaktadırlar ve belki onlar o kadar iddia
sız çalışırken bizim şu veya 'bu yüzden geciken 
ihmallerimiz yüzlünden de şu tasarı nihayet bir 
ders yılının sonunda kanunlaşalbilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de şu anda 
İstanbul'da İktisat Fakültesine Ibağlı bir Gaze
tecilik Enstitüsü vardır. Bunu şunun için be
lirtiyorum : Bu Gazetecilik EınstitiüS'ü çok iyi 
niyetlerle kuruldu. Fakat sonradan, âdeta bir
takım memurların barem içinde diploma imkâ
nını elde edebilmek için bir aşama olarak ka
bul edildi. Yeteri kadar ödenekler verilmediği 
için bu fakültenin 'bu enstitüsünde istenilen öl
çüde meslek okutucuları sağlanamadı ve şimdi 
bu okul, meselâ; pek çok polis arkadaşın dalha 
önce komiserlik ve daha üst derecelere terfi 
edebilmek için özellikle, devam etmeyi arzu et
tikleri bir okul haline geldi ve ıbu okul bu hale 
geddiğinden gazetecilik niteliği kayboluyor. Ye
ni kadrolar vereceğimiz ıbu lokulda, bu nokta
lara bilhassa dikkat edilmesini istirham (edece
ğim. 

Bir başka nokta da, Devletin bu hayırlı adı
mı atarker, ıbu okula devam eden öğrencileri 
tanıtmasının ve basın kadrolarında öncelikle 
tercih edilmelerinin faydalı olacağıdır. Aksi 
halde 'burası da pek çok yüksek okul gibi, sa-
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dece diploma almak amacını güden bir okul ol
mak niteliğime doğru yürür gider. 

Bu noktaları belirttikten sonra C. H. P. 
Grupu .olarak kanunun bir an önce çıkmasını 
dilediğimizi ve hiç değilse önümüzdeki ders 
yılına bu okulun öğretim kadrosunun huzur 
içinde çalışmaya başlamasını temenni ettiğimi
zi arz .eder, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayım Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri .arkadaşlarım; 
Ankara Üniversitesi ıSiyasal Bilgiler Fakül

tesine .bağlı bir Basın ve Yayın Okulunun ku
ruluş kadro Kanununu görüşüyoruz. Gerçekten 
basın, radyo, televizyon ve filim haberleri top
lamada, balberleri değerlendirmede ve haberleri 
yaymada Türkiye'de en etkili ve dört unsur ola
rak sbelki de tek vasıtadır. Bu okulun açılması
nın faydasına kaaoiim. Ve açılmasının faydalı 
olacağını, biraz evvel grupu adına konuşan 
arkadaşım gibi, ben de biliyorum. Bu okulun 
faydalı olmasının asıl nedenlerimden 'birisi, bu
günkü basınımızın içinde 'bulunduğu durumdur 
da. Gerçekten bütün varlıkları ve fedakârlık
ları ile Türk kamu oyuna, doğru bilgileri top
lamak, değerlendirmek ve yaymak yolunda hiz
met eden değerli basın 'mensupları vardır. An
cak, itiraf etmek gerekir ki, 'bugün Türk bası
nı bir Ibunalımın da içindedir. Btu ıbüyük buna
lıma, 'bu kadrosunu koyacağımız yüksek okul
dan çıkacak arkadaşlar Ibir çözüm yolu bula
caklardır. Buna inanıyorum. Bir misal vere
rek, -bugünkü durumu arz etmeme müsaade et
menizi istirham ederim. 

.Bir makalesinde anlatmıştı, Sayın AJbdi 
tpekçi : Meclisi ıziyaret için geliyor. O sırada 
Sayın Tansel ile, Sayın Öakan Paşa arasında bir 
münakaşa mevzuu vardı. ıSayın Hüsnü Özkan 
Paşa ile ve Orhan Kabibayla Mecliste tesadüfen 
karşılaşıyorlar, konuşuyorlar. O sırada yanla-
rma Sayın Çetin Altan da geliyor. Flâşlar par
lıyor ve ertesi gün gazetelerde (gördüğümüz şu
dur : MDO sular ve ilerisi. Ve sekiz sütun yazı. 
Haklı olarak Sayın Abdi İpekçi şikâyet edi
yor, Gazetecilik ahlâkı bu değildir.» diye 

Bir başka olay, gazetede görüyorsunuz. Bir 
büyük siyasi lideri /bir ucundan vurur da yıp
ratır mıyız diye.. Kızının ve damadımın başın
dan gecem bir olay; (Saat gece .dörtte eğlence 
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yerinden, pavyondan dönerken) diye manşetle 
verilmektedir. Bu türlü gazetecilik anlayışı, 
Türkiye'de gazeteciliğin bunalım içinde bulun
ması demektir. Bir yanda gazetecilerin, gazete
cilere ibu türlü muameleleri reva görmeleri ya
nında üzülerelk .arz ediyorum ki, millî 'mesele
lerimizde, can alıcı meselelerimizde dahi bâzı 
üzücü ve hakikaten millî menfaatlerimize za
rar verici beyanlara, yayınlara rastlamaktayız. 
Eline kalem alan ımüstear bir adla, takma bir 
adla, millî menfaatlerimizin neresinden yıkıla
cağını, neresinden dümdüz edileceğini, nere
sinden millî menfaatlerimizin korunacağını dü
şünmeden alabildiğine kalem oynatabilmekte-
dir. Basın hürriyeti, hizim üzerinde titrediği
miz 27 Mayıstan evvel canımızı verdiğimiız hür
riyetti/r. 

BAŞKAN — Sayın Akal, lütfen basın âle
minin meselelerini tartışmaya taJbi tutmıyalım, 
»aksi takdirde işin içinden çıkamayız. Bu, bir 
yüksek okulun kuruluş ıkadno [kanunudur. Türk 
basının .bütün mesele!erini burada dile getir
meye çalışırsak, o zaman bu kanunu çıkarma
mız imkânı -olmaz. Lütfediniz. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sayın Başka-. 
mm, bütün mütalâlarınıza, Başkanlığın bütün 
görüşlerine saygılı bir milletvekili olarak bağ
lıyım. Ama bir Basın Yüksek Okulu kuruyo
ruz. O yüksek okulun temeline hugün şu har
cı koymamız lâzım. Kalemler ve fikirler satıl
mamalıdır. Her şeyden evvel millî menfaat ve 
ahlâk yolunda yürüyen hasın mensubu yetiş
tirmelidir. Yarın buradan çıkacak arkadaşlar 
Meclis zabıtlarını tetkik ettikleri zaman, Millet
vekili Yaşar Akal hu kanuna oy verirken, kale
mini parayla satmıyacak basın mensubu çık
sın, diye vermiştir, desinler. O bakımdan sayın 
arkadaşlarım, bugün oy vererek kurduğumuz 
Basın Yüksek Okulunun temelinde bulunsun 
diye bunları arz ediyorum. Hayırlı olmasını 
diler, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan .alkışlar) 

BAŞKAN •— Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; kamu oyunun 
(oluşmasında kültür ve eğitimin yayılmasında, 
genellilkle haberleşme teknikler imin önemi bü
yüktür. Türkiye'nin kendisine öızıge şartları, 

hu önemi daha da artırmaktadır. Onun için
dir ki, böyle önemli bir hizmet alanına, çan
tadan değil de iyi ve disiplinli eğitilmiş bir öğ
renimden geçmiş insan yetiştirmek hem haklı, 
hem faydalı bir tutumdur. Bu sebepten bende
niz de bu teklifi ,olurnlu karşılamaktayım. An
cak, izin verirseniz kadro eetvelleriyle ilgili 
olarak bir iki mülâhazam vardır, onları belirt
mek istiyorum. 

Kadro cetvellerini incelediğimiz zaman görü
lecektir ki, genellikle kadroların ezici çoğun
luğu profesör, doçent ve uzman kadrolarıdır. 
Oysa ki, haberleşme tekniğinin mühim bir kıs
mı akademik kariyere mensubolmıyan birtakım 
uzmanlarla çevrilecek işlerdir. Fotoğraf, filim, 
matbaa tekniği ve saire gibi... Binaenaleyh, kad
roların ezici çoğunluğunun profesör, ya da do
çent, uzman kadrolar halinde sevk edilmesi, 
bu zevatı okulun esas kadrosunda istihdam et
mek imkânından okulu mahrum edecektir. 
Gerçi öğretim görevlileri müessesesi işletilerek, 
böyle değerlerin bu okulda hizmet yapmaları 
sağlanabilir. Fakat, daima bilmek lâzımdır ki, 
öğretim görevlisi müessesesi bir geçicilik vasfı 
taşıyacağı için, böyle değerleri okulun daimî 
hizmetkârı olarak kullanmak imkânını yine 
vermez. Üstelik bu uzmanlara, okulun daimî 
elemanıyım, kanaati verilmediği için de bütün 
ömrünü vakfedeceği değerli bir çalışma saha
sına bu elemanları sevk etmiş olamayız. Bu 
itibarla kanaatimce, kadroların ezici çoğunlu
ğunu profesör, doçent ve uzman kadrosu ola
rak tesbit etmeyip, mühimce bir miktarını, sa
dece uzman kadrosu olara!k sevk etmekte fayda 
var idi. Çünkü uzman kadrosu halinde sevk 
edilse profesör ve doçentlerin de bu kadrolara 
tâyinlerine bir mâni yok. Oerçi cetvellerden 
birisinde, 4 tane yabancı olabilir, kaydiyle 
uzman kadrosu konmuşsa da bunun yetersizli
ği açıktır. Arz etmek istediğim noktalardan bi^ 
risi budur., 

İkincisi; Türkiye'de basın - yayınla ilgili 
okullara daha evvel Sayın Birgit'in de temas 
ettiği .gibi, genellikle bir yüksek okul bitire
yim de Devlet kapısından yüksek öğrenim gör
müş olmanın vereceği avantajlardan istifade 
edeyim, düşüncesiyle gidenler olmaktadır. 
Hattâ bunların bâzı iddialara göre çoğunlukta 
olduğunu da söyliyenler vardır. Tabiî bu iddi-
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alarm isabet derecesini takdir etmek kolay de
ğildir. Ancak, bu husus sanırım ki, Hüküme
tin de dikkatinden kaçmamaktadır.. Bugün iki 
yüksek okulumuzdan diploma alacak gençleri 
istihdam edecek kadar geniş iş sahalarına sa
hip bulunmamaktayız. Türkiye'nin, .gerçekten 
biır yüksek okul derecesinde eğitim görmüş ga
zeteciyi veyahut 'haberleşme teknisyenimi istih
dam edecek kapasitede ve malî güçte gazetesi 
çok azdır. Diğer tesisler Devletin elimde ve 
çok mahduttur. Bu itibarla bu sahada ciddî 
bir istihdam darlığı vardır. O hailde bu okul
lar birtakım gençleri yetiştirip, sahaları dı
şımda çalışmaya mecbur edecek birer müessese 
olarak da işlememelidirler. Binaenaleyh, [bece
riksiz bir orta öğretim politikasının akıbeti 
olarak çocuklar, yeter ki bir yüksek öğrenim 
müessesesi olsun, neresi olursa olsum, diye han
gi kapıyı açık bulurlarsa oraya dalmaya ve 

« 
orada kaderlerini kazammııya çalışmaktadırlar. 

Fakat sanırım ki, bu başıboş, gelişmeye Hü
kümet bir atı evvel el koymalıdır ve istihdam 
imkânlarımıza uygun sayıda orta dğretim ku
rumları ayarlanmalıdır. Bu başıboşluk, aslında 
Basın ve Yayım. Yüksek Okulumuzun da her 
kapışıma gelemi almasına bir sebep teşkil etme
melidir. İstihdam imkânlarımızla bağdaşacak 
bir kadro teslbit etmeli, mümkün olduğu ka
dar seviyeli çok iyi bir seçime tabi tutulmuş 
küçük bir kadro ile eğitim yapmalıdır. Bu sa
yede elde edilecek yüksek kaliteli elemanilar, 
Türkiye'nin istihdam kapasitesi içerisinde ko
layca bulabilirler ve böylece yüksek öğretim 
gibi son derece pahalı biır hizmet alanı, ma
halline masruf bir hizmet olarak kullanılmış 
olur. Aksi halde yüksek, öğretim gibi son de
nece pahalı bir hizmeti görmüş fakat, yurdun 
ihtiyacıma, hizmetine sokamamış oluruz. Bu 
da sanıyorum ki, israfların en vahimi, 

Teşekkür ederimi. 
BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Çe

tin Altan, buyurun. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Gazetecilik Okulu 
kurulması hususunda getirilmiş olan tasarıyı 
olumlu karşılamamaya imkân yoktur. Bu ko
nuda aşağı - yukarı üç - dört yıldan beri UNES
CO'nun devamlı müracaatları olmuş, hattâ Av
rupa yolculuklarmdaki kişisel sohbetlerde da

hi UNESCO yöneticileri, bu kadar olumlu bir 
teklife hâlâ daha Türkiye'den cevap verilme
miş olmasını yakınarak ve şaşırarak anlattık
larını bendenize dahi söylemişler idi. Bugün o 
imkândan yararlanmanın, bir tasarı halinde 
de değerlendirilmiş olması gerçekten sevindi
rici bir olaydır. Bu vesile ile gazetecilik eği
timi üzerinde bir iki kelime ile durmak gere
kir kanısındayım. 

Türkiye'de çeşitli gazetecilik okulları var
dır ama, tatbikatta Türk basını bu okullardan 
çıkan elemanlara fazla iltifat etmemektedir. 
Bunun nedenlerinden bir tanesi, gazetecilik 
aşkiyle okula girenler yanında, her hangi bir 
okula devam etmiş olmanın arzusiyle de bu 
okula girenlerin olmasıdır. Halbuki gazeteci
lik, sadece bir okula girme işi değildir. Bu bir 
eğilim, bir arzu, bir aşk işidir, birazda. Aynı 
zamanda bir eğitimden 'geçen bir arzunun cl-
betteki yararı Türk Basınına daha çok olur. 
Türk Basınında gelişen demokratik hareketler 
içinde demokratik seviyeyi maalesef sadece şu 
veya bu eğilimler yüzünden değil, kalite açı
sından da tam bir dengeliyememe göze çarp
maktadır. Aynı olay çeşitli gazetelerde, çok ters 
olarakdan yayınlanır. Bu, bir kötü niyete de 
her zaman yorumlanmaması gereken bir oluş
tur. Çünkü, olayı izliyen gazeteci bazan o ola
yı kavramakta yetersiz kalmaktadır. Bilhas
sa parlâmento görüşmelerinde, bâzan çok tek
nik iktisadi konularda, hukukî konularda çok 
teknik konuşmalar cereyan ettiği zaman tah
min ederim bütün arkadaşlar da mutabıklardır 
ki, o konuşmaları tam olarak özetliyen bir ga
zeteye raslamak çok zor olmaktadır. Bu, sade
ce gazetecilerin kötü niyetinden değil, konula
rın bir belirli seviyenin ötesinde cereyan etti
ği zamanlarda tam olarak meseleyi enine, ge
nişliğine izliyememelerinden ileri gelmekte 
dir. Bu bakımdan, kadro ile daha tahkim edi
lecek olan okulun, bilhassa bir yasak savma 
olmaktan ötede, bugünkü dünya olaylarını, 
hukukî meseleleri, iktisadi konuları ele alma
sını ve okula bir ciddiyet vermesini, çünkü, 
gazetecilik en kolay gözüken zor bir meslektir, 
belki de gazeteci oldum, deyince olunmıyan 
bir meslektir. Senelerin geçmesi lâzım. Senele
rin içinde yetişmiş olmanın da büyük etkileri' 
vardır, bu meslekte. Yani, okuldan çıkınca ga-
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zeteci olunamaz. Hemen gazeteci olmak, bilhas
sa gençlerde bazan çok arzulu bir hava yarat
maktadır. Ama, büyük tecrübelerden, dı§ dün
ya meselelerine karşı çok uyanık olmaktan, 
parlâmento faaliyetlerini siyasi olaylarla bağ
daştıracak ölçüde ve bilhassa objektif olarak, 
bir seviye göstermekten ve bütün bunları da 
en hızlı, en iyi anlaşılacak şekilde ve çok dü
rüstçe vermekle mümkün olabilecek bir mes
lektir. Bu arada sadece meslekte çalışan, fiilen 
çalışan elemanların yanında müesseselerin de 
elemanların kalitesini ve bu aşkını kıracak tu
tumları olmaktadır. Ama, bu, bir sosyal olay 
olarak tecelli etmemektedir. Çünkü basın mües
seselerinin içindeki elemanların seviyeli veya 
yeterli olmalarıda yetmez, gazeteciliğin iyi te
celli etmesi için. Meslekî okulundan çıkma bir 
gazete sahibimiz hiç yok. Bu okullar geliştik
çe ileride bunun da böyle olmasını temenni ede
riz. Eczacı olmak için Eczacı Fakültesini bitir
mek şarttır. Doktor olmak için de öyle. Fakat 
gazete sahibi olmak için her hangi bir kayıt 
yoktur. Bunun da tabiî başka tesirleri olmak
tadır. Ayrıca, basın üzerindeki en önemli etki
lerden biri kültür zafiyetinin yanında malî kay
naklardır. Tirajlara göre gazetelerin ilânları 
dağıtılır gibi gelir, ilk bakışta. Halbuki, iş pek 
böyle değildir. Çünkü, bâzı malî kaynaklar, ti
rajlara göre değil ilânları beğendikleri gaze
telere görev vermektedirler. O zaman da başka 
bir Anayasa dışı bir iş ortaya çıkmaktadır. 
Yani, para zoru ile basın özgürlüğüne yan yol
dan etki yapılmaktadır. Çünkü, bir ticari mües
sese kendisinin reklâmını düşünmesi lâzımdır, 
bir noktayı koyması lâzımdır. Hangi gazete
ler çok satılıyor, ilânımı ona veririm. Gayet 
mantıki. Halbuki gerçekte böyle olmamakta
dır. Hangi 'gazeteler kendi düşünüşü istikâme
tinde bir politika güdüyorsa, tirajı yüksek ol
masa dahi, ona malî kaynaklar sağlama yolu
na tevessül etmektedirler, yani, kendilerinin 
reklâmını yaptırma bahanesi altında; aslında, 
para yolu ile basının baskı altında kalabile
cek kısmını baskı altında tutmaya çalışmak
tadırlar. Böyle bir ortamda bir gazetecinin okul
dan dahi çıksa, hakikaten meslekine çok bağ
lı da olsa gerçek tavanına erişmesi çok zor
laşır. Çünkü, karşısındaki dâvalar, kendisine 
yapılan etkiler, kendisine yapılan telkinler ger
çekte kendi meslekî gelişmesini en üst ölçüle

re çıkaracak imkânı ona sağlamaya, olayı doğ
ru yazsa dahi, gazetede çalışan bir gazeteci, o 
olayı çarpık hale getirilebilir, basın müessese
sinin içinde.. Buracja arkadaşlarımızın bir ço
ğu gazetecilerle konuşurlarken, «aman kuzum 
iyi anladınız mı ? Aman bu işi iyi gösterin, önem
lidir» diyerekten ricalarda bulunurlar. Halbu
ki aslında o arkadaş, pek o kadar da o işten so
rumlu değildir. Onu gazetenin bürosuna gön
derdiği vakit, başlığı, gösteriliş tarzı başka öl
çülerde değerlendirilecektir. Ve kendisi gaze
tecinin burada konuştuğu milletvekiline, siya
si kişiye karşı bâzan da boynu bükük kalacak
tır. Çünkü, o çok iyi anladığı halde konuyu, 
bürosu, yazı işleri o ölçüde değerlendirmemiş; 
yahut da, ters değerlendirmiştir. Mutfağını 
pek kimse hesaba katmadığı için gezetenin, 
gazeteci ile konuşulunca, 'gazeteci, ya kötü yaz
dı», ya iyi yazdı, diyerekten de ilk defa kendi
si ile temas eden elemana karşı bazan kırgın
lıklar duyurulmaktadır. Halbuki bu, sadece o 
arkadaşın elinde değildir. Bütün bunların hep
sini bu şekildeki eğitim müesseseleri anlaştır-
dıkça, basmın seviyesinde de elbette ki bir de
ğişiklik olacaktır ama, bu, demincek de arz 
ettiğim gibi, sadece bir eğitim meselesi değil, 
aynı zamanda iktisadi açılardan da ele alınma
sı gereken çok önemli, çok büyük bir konu
dur, bir memleketin basını için. Bir memleke
tin basını, o memleketin aynasıdır. Eğer Tür
kiye'nin bugün çıkan bütün gazetelerini önü
nüze koyduğunuz vakit bu vitrini beğeniyor
sak o zaman, (memleketimiz hakikaten güzel 
bir vitrin içinde, güzel bir abideye sahiptir di 
yebiliriz. Ama, beğenmiyorsak sadece eğilim
lerimize aykırı geldiği için değil; sunuşu, este
tiği, olayı işleyiş tarzı, zevki tam gönlümüzü 
doyurmuyorsa baktığımız vakit bütün ga
zetelere, memleketimizin vitrini olması gereken 
basında bir seviyesizlik üzüntüsü çökebilir içi
nize, Bu şahıs meselesi değildir. Ortamların be
ğenmesi meselesidir ki tirajlar da öyle olur za
ten gazetelerde. Tiraj ne demektir? Beğenilme 
meselesi demektir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, Türk basınının 
meselelerinden ziyade bu okulun kadro mese
lesi görüşülüyor. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Anlıyorum, 
şimdi burada bir Belçikalı uzmandan söz edi
liyor. Kabil olsa, Batı'dan daha başka uzman-
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lar da getirtebilsek keşke okula. Çünkü, Batı I 
gazeteciliğindeki iş bölümü, hakikaten bizim 
çok üzerinde durmamız; gereken bir mesele
dir. Türkiye'de, ben de dâhil, yabancıları çok 
şaşırtacak şekilde çalışırız, basında. Bir ya
zar birgün dış politika, bir 'gün iç politika, er- I 
tesi gün edebiyat, daha ertesi gün belediyeci- I 
lik konusu, daha ertesi gün parlâmentodaki I 
konuşmalar, daha ertesi gün Türkiye'deki ci
nayetlerin nedeni, daha bir başka gün Türki- I 
ye'nin dış ticaretindeki kotalar meselesini ya
zamaz. Yazarlarsa bu biraz tuhaf olur. İş bölü
münde bir ihtisaslaşma vardır. Belediye konu
larını bilir bir yabancı ülkedeki gazeteci ve 
belki de hayatının 20 - 30 senesini belediye I 
meselelerine vakfetmiştir, uzman haline gel- I 
mistir. Belediyelerin alacağı kararlarda onun I 
fikri çok geçerlidir. Çok yaşlı kişiler görürsü- I 
nüz Burbon Sarayında, Fransız Parlâmentosun- I 
da, onlarla konuşur milletvekilleri. Çünkü o I 
40 senedir parlâmentoyu takibetmiş, bütün ge- I 
leneklerini, tüzüğünü bilir. Hangi başbakan I 
vaktiyle ne söylemişti? Ona gelip danışırlar I 
hattâ. Gazetecinin bu şekilde bir ağırlığı var
dır. Ama, bizde bu iş bölümü olmadığı için, 
tutup da polise bakan bir arkadaş ertesi günü I 
Meclise, Meclise bakan bir arkadaş daha erte- I 
si gün belediyeye, belediyeye bakan bir arka- I 
daş daha ertesi günü Bayındırlık Bakanlığına I 
gönderilir ve hiç kimse tam mânasiyle o konu- I 
da ihtısaslaşmaz. Ihtısaslaşmaymca da çok zor- I 
luk çeker Devlet müesseseleri. Çünkü, anla- I 
tamazlar o konunun dışında olan 'gazeteciye, I 
kalbini de kırmak istemezler, gazetecidir o, ola I 
ki ters bir şey yazar, tekzip o kadar ortaya çık- I 
maz' herkesin aklında ilk verilen havadis ka- I 
lir. O havadis doğru değildir. Onun için, bu I 
şekildeki komplikasyonlara yol açmamak için I 
hem gazetecinin gönlünü alırlar, içlerinden de I 
itimadetmezler havadisin- doğru çıkıp çıkmıya- I 
cağına. Bu, iş bölümü ile ilgili bir meseledir. I 
Bu bakımdan Belçika gazeteciliği fena değil- I 
dir; ama en iyi pek sayılmaz. Avrupa'da çok I 
iyi gazetecilik atmosferi vardır. Fakat, Belci- I 
ka basınının en iyisi olduğu fazla bir iddia I 
olur. Fransa gazeteciliği iyidir, İsviçre, gaze- I 
teçiliği fena değildir. Almanya gazeteciliği iyi- I 
dir, İtalyan gazeteciliği, fazla hareketli olma- I 
sına rağmen, bir parça daha böyle sansasyo- I 
nel haberler vermesine rağmen, iyidir. İngiliz I 

I gazeteciliği çok iyidir, çok objektiftir. Oralar
dan bir İngiliz bir Fransız uzmanın da geti
rilmesi okula hakikaten bir ciddiyet verir. Ya
ni, okuldan mezun olan kişi rahatça ve öğüne-
rek söyliyebilmeli, ben şu okuldan mezun ol-

I dum, diye. Bir meslekî okul olaraktan yani, 
I bir yasak savma işte, başka okullarda imti-
I han zorlukları olduğu için oraya kaymış de

ğil de, o okulu bitirmenin bir geçerli iş olduğu, 
I bir aferin toplıyacak iş olduğu havası da baş

langıçta yaratılmalıdır. Bu, hakikaten Batı-
I dan getirilecek iki uzmanla daha meselâ ra-
I hat sağlanabilir ve başka ülkelerin gazetele

ri, kabilse 'günü gününe okulda ders olarak 
I okutulmalıdır. Bir Le Monde gazetesi, bir Ti-
I mes günü gününe nasıl veriyor, aynı hava-
I dişi? Türk gazeteleri nasıl vermiş. Bu, çok ye-
I nilikler getirecektir Türk basınına. Çünkü, 

bizim basınımız daha yeni yeni dış olaylara il-
I gi duyuyor. Şimdiye kadar çok ilerlememiş ül-
I kelerde olduğu gibi, dış olaylara önem veril

miyordu Türk basınında da. Bir ülkenin ne öl-
I çüde ileri, ne ölçüde geri olduğu gazetecilikte 

dış olaylara verdiği önemle anlaşılır. Batı ga-
I zetelerine baktığımız vakit, en önplânda daima 

dış olaylar vardır. Bizim basında daima iç olay-
I lar çok ağır basar ve dış olaylara bazan çok 
I gözü kapalı kalırız. Onun için de değerlendire-
I meyiz. Bir de bakarsınız, bir ajansın kazara ve-
I yahut bir başka arzu ile verdiği bir manşet 
I Türkiye'yi çok, çok yakından ilgilendirdiği 
I halde, her hangi bir ciddî tahkikata ihtiyaç du-
I yulmadan, alabildiğine sekiz sütun üstüne çe

kilir. Acaba bu olabilir mi, dış politikada böy-
I le bir şeyin olması mümkün müdür, acaba bu

nun art niyeti ne idi, hangi istikametlerde ha-
I reket edildi? Diye kimse araştırmaz. Halbuki 
I bu ölçüde bir havadis, bir başka ülkenin bası-
I nına geldiği vakit; meselâ, diyelim Boğazlar 
I meselesi, derhal telefon çalışır. Nevyork, Va-
I şington, Moskova, Bonn çalışır, derhal çalışır. 
I Meselâ, son Orta - Doğu olaylarında Batı rad-
I yolarını takibetmiş olan arkadaşlarımız bilir-
I 1er ki, dakikası dakikasına telefonu bağlar, 
I derhal büyük merkezlere... En taze havadisi, en 
I sağlam kaynaktan alır. Hepsini alt alta koyar, 
I gayet objektif. Sonra yorumunu yapar, yorum-
I cusu, başmakalecisi... Türkiye'de ise bu böyle 
I olmuyor, araştırılmıyor havadis gerçek mi, 
I doğru mu diye? Tek taraflı kaynaktan verili-
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yor. Bizim radyomuzda da durum maalesef 
böyle. Dikkat ederseniz daima bir yabancı 
ajansın ismi 'geçiyor. Bu olmuyor tabiî, dinli-
yen için de fazla güven vermez. Şu ajans, şu 
ajans diye koymalıdır. Anadolu Ajansı kendi 
patentini koyuyor, aslında başka bir ajansın 
haberidir bu, göstermelidir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, tekrar müdahale 
edeceğim. Bu beyanlarınızın tm kanunla ilişki
si yoktur. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Başka
nım haklısınız ama, şimdi sadece kadro ile iki 
tane odacı alınmalı, bir tane de berber bulun-
ımalı deyince basın olmuyor. 

BAŞKAN — Teknik bir kadro ile kurulmuş 
olan bir okula bâzı kadroların, uzmanların ve
rilmesini temin eden bir kanun. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Uzmanlar 
meselesinde iyi de bir imkân. Zannediyorum ar
kadaşlarımızın hepsi de, zannediyorum' zatiâli-
nizin de basından yakınmalarınız vardır. Bu 
vesile ile gerek kültür açısından, gerek dış 
dünya olaylarını kıyaslama açısından, gerek 
dürüstlük açısından, gerek objektiflik açısın
dan dilimin döndüğü, aklımın yettiği kadar 
bu vesile ile konuşma imkânı buldum. Onun 
için konuşuyorum. Yani, yoksa haklısınız siz
de... 

BAŞKAN — Ben de usulü bakımdan, bu ka
nunun çıkabilmesini temin edecek faktörü ya
ratmam lâzım. Meseleyi. O.. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, kadro meselesini konuşurken Türk bası
nının, iyi olması istikametindeki hareketleri arz 
etmek istiyorum. Burada bir tek uzman yerine 
iki uzman daha getirildiği takdirde o okulun 
ciddiyeti üzerinde daha çok umumi ilmî bir 
inanç meydana gelir. Oradan çıkacak öğren
cilerin mutlaka Türk basınında kullanılması, 
diye de bir dert demokratik sistemde olamaz, 
bir gazetenin sahibi istediği kişiyi alır. Ama, 
buradan hakikaten yetenekli elemanlar çıkar 
da onlar imkân bulduğu vakit Türk basınında, 
öteki gazete sahipleri, «Ha, ben de bu okuldan 
çıkan elemanı alayım, çünkü, bu okuldan çı
kan elemanlar bir gazetenin trajmı artıracak 
yetenektedir» diye düşünürse okul gayet sağ
lam ayakta kalır. Sadece okulu kurmak, kad
rosunu iyi tutmakla gazetecilik gibi bir ortam
da gazetecilik dünyasında geçerli olunamaz. 

Eczacılık Fakültesi de öyledir. Çünkü, yasak
tır eczacı olmıyaıı kişi açamaz dükkânı. Ama, 
gazetecilik okulundan mezun olmıyan kişi de 
gazeteci olabilir. Bu, sadece 'gazete sahibinin 
arzusuna bağlı bir iştir. Bunu ancak bir ağırlık
la, bir gelenekle yaratabiliriz. Kanun çıkar
tılamaz, bu anti demokratik olur. Bir Müesse
senin sahibi istediği elemanı çalıştırır. O okul
dan çıkan elemanı çalıştırması için ne olması 
gerekir? O okulun çok yetenekli olduğunun, 
Türkiye ortamında bir ölçü halinde benimsen
mesi ile mümkün. Bu ölçünün yaratılması için 
de hem kadro meselesi bakımından yabancı uz
manlara, konferanslara, dıştan o kurları taki-
betmek istiyen başka gazeteci arkadaşlar da 
'Olliabilir, onlara bu imkânın verilmesi yo
lu açılım-alıldır. HaJkilbaten Iblizim gazetecili
ğimiz 'zelklâ halkıımıınldan çıolk kuvvetli fa
kat, objektivite bakımından, derinleşme ba
kımından - ben de meslekten olduğum için 
söylüyorum - çok zayıftır. Yani, biz çok za
man sıkıştığımız konularda iki anlama gelen 
yuvaklak cümleyi söyleyince, nasıl olsa iş ça
kılmaz gibi idare etmek durumunda dahi kala
biliriz. Çünkü, yetmez bir yerde yetenekleri
miz. Ansiklopediye bakmakla bilmem ne olmaz, , 
iş bölümü ve iyi yetişme meselesidir bu. Ve ta
biî, insan içinden bu eksikliği hissedince, dışa
rıda daha büyütür kendisini. Sarı kartı var
dır, isterse aleyhinde yazar, kovdurur, falan 
gibi... O zaman gazeteci ile kamu oyu arasında 
bir antipati de olmaya başlar. Zaten şu gazete
ci milleti diy er ekten tâbirler dolaşmaktadır 
aslında Türkiye'de. Çünkü, bir bakıma da doğ
rudur, ters yazmıştır, canını yakacak şekilde 
yazmıştır, resmini çekip koymuştur. Halbuki 
o başına dert gelen kişi yarın hayatta devam 
edecektir yaşamıya. O resim boyuna karşısına 
çıkacaktır. Bir sorumluluk duygusu çok önem
lidir bu meslekte. Bu sorumluluk duygusunun 
bu kadro ile ilk bakışta ilgisi yok 'gibi gözü
kür konuşurken, aslında bütün bu kadroların, 
bu okulların kurulmasının sebebi bu seviyeyi 
sağlamak. Bunu sağlamanın yolları da sadece 
kanun tasarısına çok sevinerek oy vermemiz de
ğil tabiî Bu arada bâzı kendimizce tavsiyeler
de bulunmak, bu kanunla ilgili olan sorumlu
lara, olaki bir katkı olarak düşüncelerine, güç 
de olsa biraz ufuk açmak imkânını bulmuş ol
mamızdan konuşuyorum. Yoksa, sadece kadro-
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nım darlığı içinde gazetecilik müessesesi üze
rinde söylenecek fazla bir söz yoktur. Olsa olsa 
yabancı uzman falan. Asıl mesele Parlâmento
nun tüzük ölçüleri içinde konuşulması zor olan 
bir mesele Türkiye'nin gazeteciliği. En çok da 
konuşulması gereken hikâyelerden biri. Bütün 
buradaki partililer, bütün siyasetle uğraşan ar
kadaşlar Türk basınından zaman zaman çok 
canları yanmaktadır. Çünkü, kendisi işin iç yü
zünü biliyor, gazete öyle yazmıyor. E... Kime 
dert yanacak? Elinde imkânı yok. Tekzip gön
derse konulup, konulmaz; yarım konur, ters 
konur. Onun için kırk yılda bir parlâmentonun 
eline, dolaylı da olsa, imkân çıktığı için belirt
mekte fayda görüyorum, şahsan. Bunun da se
beplerini söylüyorum. Sadece bir kötü niyet se
bebi değil. Yetersizlik sebebi olabiliyor, gazete
nin sahibinin kişisel meseleleri olabiliyor. Ben 
öyle gazete bilirim ki, İstanbul köprüsünün 
üstünde çok dururdu. Neden? Çünkü, gazete 
sahibinin evine rastlıyordu, köprünün bacağı, 
ilk yapılan plânda. Onun için takibederlerdi, 
boyuna meselâ... Böyle her şey de olur. Tabiî; 
okuyucu bilemiyor. İkide birde köprü oraya 
yapılmasın, yahut köprü buraya yapılsın diye. 
Bunu okuyucu anlıyamaz tabiî.. Bir tane örnek 
veriyorum. Bütün gazeteci arkadaşlar bilirler, 
binlerce örnek veririz. O havadisi bizler yani, 
okuyucu saf bir şeyle okur, doğrudur, diye. 

Halbuki, işin içinde tonla iş vardır. Zeytin-
yağ fiyatları artacak diye havadis çıkmıştı, bir 
seferinde piyasa allak bullak olmuştu. Çünkü, 
aslında gazetenin sahibi bu işlerle ilgili idi, me
selâ. Şimdi, 'okuldan çıkmış gazeteci ne yapsın 
buna. Çünkü kendisinin âmiri olan, hayatım 
elinde tutan adamın kendisine ait eğilimleri hâ
kim oluyor ıgaaeteye. Sonra biz ıo arkadaşa kır
gınlık duyuyoruz. Halbuki ıonun fazla bir suçu 
olmuyor. Bir yerde yetersiz olabilir, o yetersiz
likte de onun suçu yo'k. Çünkü, yeni yeni 
açılıyor Türkiye de !bu okullar ve ıgene de ma
alesef Türk /basınında okuldan çıkan gazeteci
lere fazla iltifat edilmiyor. Onun da sebebini 
arz ettim. Çünkü, mutlaka gazeteci olmak isti-
yenler bu okullara gitmiyor. ıŞelbeıke almak is-
tiyenler, bir mektep bitirmiş giıbi (gözükmek is-
tiyenler bu okula gidiyor. O zaman tabiî gaze
tecilik .okulumdan çikmış olup, olmamak arasın
da (büyük bir fark olmuyor, 'basında. 

i Efendim, sözlerime son verirken, hakikaten 
.1 bu tasarının çok yerinde olduğunu ıbir kere 
I daha 'belirtirim ve bu «kulun Türk basınına 

çok yararlı olmasını, kadrolarını da daha sağ-
I lam bağladıktan sonra hakikaten bunun basm-
I da örnek ölçüler .-getirmesini temenni ederim. 

Beni dinlediğiniz için 'hepinize saygılar su-
I narım. (T. 1. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. Buyurunuz 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
I arkadaşlar, tetkik etmekte -olduğumuz tasarı, 
I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-
I ne bağlı olarak hukuken kadroları ile kurul-
I ması istenen Basın ve Yayın Yüksek Okulu ta

sarısıdır. Bu okul, gerekçeden anlıyoruz ki, 
I ,)65 - 1966 ders yılında fiiline öğretime başla-
I :nıştır ve o tarihten 'bugüne kadar da devam 
I etmektedir. Burada vazife gören arkadaşlar, 

fahrî olarak çalışmışlardır ve bugün müzakere 
I edilen kanun tasarısı, kanuniyet kazandıktan 
I sonra da kadrolar (doldurulacaktır. 

Kanun tasarısının Hükümetten sevk edilen 
metni ile, 'bir sayın milletvekilinin teklif halinde 
getirdiği metin arasımda 1965 - 1%6 ders yılın-

I la tedrisata .başlıyan mevcut kadro Ibakımm-
lan bir müıbayenet vardır. Bir tanesinde 72 kişi 

I ile öğretime (başlandığı yazılıdır; diğerinde, 
I 67 kişi ile. Meclis zabıtlarına, bir müessese ile 
I ilgili bir kuruluş kanunu görüşülürken raka-
I ı ı n sıhhatli olarak girmesini arzu ettiğim için 

bunu ortaya koymak lüzumunu hissettim. Ko
alisyon gerçek rakamın ne olduğunu söylerse 

I zabıtlara yanlış girmemiş olur. 

I Kadroları, Hükümetten ıgelen şekli, Millî 
Eğitim Komisyonundan çıkan şekli ve Bütçe 
ve Plân Komisyonundan çıkan şekli ile tetkik 
ettim. Üzülerek ifade edeyim ki, ibiLhas'sa Brütçe 
ve Plân Komisyonu, masraf yönümden tsıon dere-

I ce tedbirli, mümsik davranması lâzımgelirkcn, 
I cömerd olmaması lâzıım>gelirken, en büyük cö

mertliği (göstermekte tereddüt etmemiştir. 
Filhakika Hükümetten gelen tasarıda kad

roların mevcudu 25, Millî Eğitim Komisyonun
da 31, Bütçe Plân Komisyonunda 52 dir. 

Yeni bir kuruluşta, hele bu kuruluşun mem
leket ihtiyaçları, da dikkate alınmak suretiyle 
kemiyetten ıziyade, keyfiyet üzerinde eğilerek 

J eleman yetiştirme konusu mevzuubahsedilirse, 
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kuruluşun mahdut tkadno ile ıbaşlamasmda mas
raf bakımından büyük fayda varıdır arkadaşlar. 
Hükümet tasarısı; nihayet 'bir ikadno teısibi't ede
rek gelmiştir. Fakat 'bizim 'komisyonlarımız, Hü
kümete yakın titizlik gösterme durumunda 
iken, memleketin malî vaziyeti meydanda iken, 
cari masrafların mütemadiyen yükselmesinden 
ıhepimiz 'şikâyette (bulunurken, kadroların dahi 
doğrudan doğruya doldurulması mümkün ol-
mıyan bir halde 25 kişilik kadroyu 1512 ye çıkart
ması şayanı kabul Ibir hareket tarzı değildir. 

Bendeniz esasen ıbir takrir hazırladım, Hü
kümet tasarısının kadro cetvelinin kalbul edil
mesi için. Bunun faydası ç/oktur, arkadaşlar. 
Kuruluşlarda ölçüyü ne kadar dar tutarsak, 
ilerdeki masrafları o nislbette tahdit etmiş olu
ruz. Bir kadro konduktan sonra lonu tahdit 
etmek veya ilga etmek mümkün değildir. Ama, 
yeni kadrolar koymak, her ızaman Ytüksek 
Meclisin teklifiyle mümkündür. Az1 tutmakta 
fayda vardır. Ve Bütçe Plân Komisyonunda 
(bu vesile ile ifade edeyim ki, memleketin eko
nomik ve malî 'durumunu ıçok- yakından takibe-
derek, ibu çeşit masraflarda !biraz daha yır
tıcı olmasını, masrafları kaJbul etmemekte mü
cadeleci olmasını temenniye şayan görmekte
yim. 

Bu ıakul, memlekette gerçekten (bir ihtiyaca 
cevap vermek maksadına matuftur. Bunu şa
yanı kabul görmemek mümkün değildir. Bir
çok arkadaşlarımızın da ifade ettiği veçhile, 
memleketimizde gazeteciliği ki, istihdam birliği, 
Türkiye Badyo Televizyon Teşkilâtı, Anadolu 
Ajansı ile ıbirlikte, Ibiraz daha (genişçe ihale (gel
miştir, (diyebiliriz. Bunu, amatör işi olmaktan 
çıkarıp, bir meslek, işi haline getirmekte-cidden 
'büyük fayda vardır. Benden evvel konuşan 
ıb'âzı arkadaşlarımız temas etti; Türkiye'nin 
Parlâmento müzakereleri, esefle Söylemeliyim 
ki ; Garp memleketlerinin Parlâmento müzake
relerinin basma aksettiği nislbette olmak şlöyle 
dursun, bunun çok gerilerindedir. Meclis mü
zakerelerinde memleketle ilgili çjo'k raıülhim ko
nular müzakere edilir, meselâ Türkiye'nin Or
tak Pazara girmesi müzakere edilir; meselâ, 
Türkiye'nin üyesi bulunduğu beynelmilel (bir te
şekkülün hüviyet değişmesine ait ıbir tasarı mü
zakere edilir, iki tnıçuk, üç saat müzakere de
vam eder, ertesi gün gazetede 2 satırlık Ibir ha
ber dahi neşredilmez. Bu itibarla İbu okulun 

memleketin Oıangi noktalarında (gazetecilikte 
noksanlarımız 'görülüyorsa ki, İbu bir ihtisas 
işidir, gazeteciler daha yakından itakilbeder, bi
lirler, mukayeseli etütlerle noksanlarımız daha 
kolay ortaya .çıkarılabilir. Bu noksanlara cevap 
vermek maksadiyle bir tedrisat programını be-
nimsiyecek olursa bundan hakikaten Türk Ga
zeteciliği ve onunla birlikte umumi efkârın te
vekkülünde rol oynıyan Ibir unsur olmak iti
bariyle memleketimizin umumi hayatı gazeteci
liğin meslek haline gelmesinden büyük istifade
ler sağlar kanaatindeyim. 

Şalhsan, yaibancı basınla mukayeseli olarak 
bizim bu okulumuızida üzerinde durulmaya de
ğer gördüğüm mühim ıbir noktaya da, bu vesi
le ile temas etmek istiyorum. O da şudur: Ben
den evvel konuşan arkadaşlardan buna temas 
edenler oldu. 

Türkiye'de haberleri sadakatle vermek ve 
teslbit etmekle, haberleri değerlendirmek veya 
yorumlamak, çok kere birbirine karıştırılmak
tadır. Bir haber, bir beyanat her hangi bir mu-
ha'birin veya gazetecinin hoışuna gitmiyebilir. 
Ama bu, o beyanatın gerçekte söylenmiş oldu
ğu şekilde değil de, bir ibaşka mânaya gelecek 
şekilde haber olarak verilmesine seJbefoolmama-
lıdır. Haber olduğu gîbi neşredilmeli; yorumu, 
bir 'başka köşede istendiği gibi yapılabilmelidir. 
Bu yüzden Türkiye'de çok kere umumi efkârla 
ilgili konularda çalışan (kişilerle, muhabirler 
arasında zaman zaman ahenksizlikler, hoşnut
suzluklar olmaktadır. Bunun, illâ Ibir maksatla 
söylendiğini ifade etmek insafsızlık olur. Fa
kat arkadaşlar, gazetecinin meslekini ciddî 
olarak benimsemiş olan bir muhabir arkadaşın 
da ilk vazifesinin beyanatı, haberi sıtkile tes-
bit etmek, umumi efkâra duyurmak,, onun yo
rumunu kendi görüşüne göre fbir köşede yap
mak olduuğnu benimsemesi keyfiyetidir. Bu
na katî zaruret vardır. Bu okulumuzun müf
redat programında bu noktaya ehemmiyet ve
rir de bu noktada basınımızı salim bir yola so
kabilecek olursak, benim görüşüme göre, 20 
küsur yıldır bu işlerde gazeteci olarak değil, 
ama, âmme hizmetlerinde çalışmış fbir kişi ola
rak, sorumluluk taşımış Ibir .kişi olarak memle
ketimizde ibu konudaki çatışmanın ortadan 
kalkması ve okuyucunun da her hanıgi ıbir olay 
ne suretle geçmişse 10nun gerçekte olduğu gibi 
bir gazeteyi okumak suretiyle öğrenmesinin 

— 646 — 
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mümkün olduğunu teslbit etmek ika/bil (olacaktır. 
Ben çok vatandaşlar bilirim, şimdi, Meclis

te cereyan eden ıbir olay veya mıüızakere, hele 
olay çok 'basit artık onun aor tarafı da yok 
beş gazetede, beş şekilde pekâlâ tesıbit edilebil
mekte, hele yorum safhasına gelince daha çe
şitli hallere ıbürünelbilmektedir. Bu, -memleketi
mizde gerçekten olup ibitenlerin umumi efkâra 
olduğu gibi intikaline mâni olmakta ve gerek 
âmme hizmetinde çalışanlar, (gerekse bu ftıalberi 
ulaştıran ıbasmda iki müesseseye karşı da iti
matsızlık yaratmaktadır. Buna, ıbu gazetecilik 
mektebi mâni olabilirse Basın - Yayın Yüksek 
Okulu mâni olabilirse çıok değerli bir mizmet 
olacaktır. Bunun 'gene müfredat programında 
yaJbancı, milletlerarası şöhret sahibi, yorumlar
la ihtisas yapmış muayyen kişilere konferans
lar verdirmek suretiyle okula igetirtip çalıştır
mak ve okulda bulunan öğrencileri yaJbancı 
memleketlerin, demokratik memleketlerin iba-
sın müesseseleriyle işjbirliği yaparak oralarda 
ikişer - üçer ay staj gördürmek suretiyle de 
istifade yollarını sağlarsa memleketimizin basın 
hayatı ve onunla 'birlikte umumi hayatımızın 
gelişmesinde hepimiz 'bundan çok Ibıüyük fayda 
istihsal ederiz kanaatini taşıyorum. 

Demin arz etmiş olduğum veçhile, ilk kuru
luşun mahdut Ibir kadro ile kurulması gerek 
umumi masrafları fazla yükseltmemek, ıgerekse 
işe daha geniş ölçüde ciddiyetle sarılmak im
kânını sağlıyacağı için, 'bendeniz bu kuruluşta 
Hükümetten ıgelen kadro cetıvelleriyle yetinil-
mesini faydalı telâkki ettiğim için, o cetvelin 
kabul edilmesine dair bir takrir »takdim ediyo
rum. Lütfeder kabul ederseniz hem umumi 
malî vaziyetimize uygun, hem de müessesenin 
müessesenin ilk kuruluşunda kadro şişirmek 
gibi mahzurlu bir yola gidilmemesiyle faydalı 
bir iş yapmış oluruz, kanaatindeyim. Hepinize 
teşekkür ederim. 

[BAŞKAN — Yeterlik önengesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oylanma

sını arz ederim. 

'Saygılarımla. 

Ankara 
Ali Rıza Çetiner 

'BAŞKAN -— Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
liği oyunuza sunuyorum : Kalbul edenler... Ka
bul etmiyenler... İvedilik kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Aııjkara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın

daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
Madde 1. — Ankara Üniversitesi Siyasal Bil

giler Fakültesine bağlı olarak kurulan Basın ve 
Yaym Yüksek Okuluna ait ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar 5039 sayılı Kanuna eklenmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde önerge
ler verilmiştir. 

Söz mü istiyorsunuz? Buyurunuz, Sayın Uğ-
rasızoğlu. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlar, bu cet
velde yazılı kadroların sayıları üzerinde tam vu
zuha kavuşulmuş olduğuna kanaat getirseydim, 
söz almıyacaktım. Fakat benden evvel konuşan 
bir değerli arkadaşım bu mevzua temas etti. Ben 
de aynı nokta üzerinde durmak üzere söz iste
miştim. Bu birinci madde dolayısiyle şimdi mâ
ruzâtımı takdim ediyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, Basın - Yaym Yük
sek Okulu için teklif edilen kadrolar Hüküme
tin cetvelinde toptan 25 olarak gösterilmiştir. 

Bunlarda öğretim üyesi Profesör, Doçent ve 
araştırmacı uzman dâhil dokuzdur. Asistan on-
birdir. Millî Eğitim Komisyonunda bu mesele, 
okulun değerli müdürü, Maliye Bakanlığı ve 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri de bulunduğu 
halde, uzun boylu tartışılmıştır. Okulun gerçek 
ihtiyaçlarının ne olduğunun tes'bit edilmesine ça
lışılmış ve bir rakamda karar kılınmıştır. Bu 
rakama göre, Millî Eğitim Komisyonu, Hükü
metin teklif ettiği öğretim üyesi sayısını, doçent, 
profesör ve uzmanlar dâhil sekiz olarak tesbit 
etmiş, asistanları aynen kabul etmiştir, yani on-
bir olarak tesbit etmiştir ve okulun müdürü de 
ıbu rakamların kâfi geleceğini ifade buyurmuş
tur. Tasarının, Bütçe ve Plân Komisyonuna git
tikten sonra bambaşka bir hüviyet kazanmış ol
duğunu müşahede etmekteyiz. Kadro sayısı, arz 
ettim, Hükümetin ilk cetvelinde 25 idi, Millî Eği-
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tim Komisyonunda toptan 31 e yükseltildi. Fa
kat, Bütçe ve Plân Komisyonundan 52 olarak 
Yüksek Heyetinize gelmiş bulunuyor. Ayrı ayrı 
tetkik edilecek olursa Bütçe ve Plân Komisyo
nunda profesör, doçent ve uzmanlar için 29 kad
ro teklif edilmiştir. Asistanların kadro adedi de 
15 e yükseltilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, okul 1965 - 1966 
ders yılında öğretime başlamış ve o sene 67 öğ
renci alınmıştır. İkinci yıl, yani 1966 - 1967 ders 
yılında yine aynı miktarda öğrenci alınmış, ya
ni 67 öğrenci daha alınmıştır, önümüzdeki ders 
yılında da muhtemelen bu rakamlar civarında 
öğrenci alınacağı ümidedile'bilir. Bu takdirde 
yeni şubeler ilâve edilmezse, meselâ dört sene 
sonra okulun öğrenci mevcudu 250 - 260 arasın
da olacaktır. Bu kadar öğrenci için 29 tane pro
fesör, doçent veya uzman öğretim üyesine ihti-
yacolnp olmıyacağı hakikaten düşünülecek bir 
noktadır. Bendenizin kanaatime, göre, bu ra
kamlarda bir israf vardır. Hiçbir zaman 200 öğ
rencilik veya 250 öğrencilik bir yüksek okulda 
29 tane profesör, doçent olmaması gerekir. O 
halde açıkça anlaşılıyor ki, Bütçe ve Plân Komis
yonunda hakikaten cömertçe daJvranılmış bir tu
tum vardır. Bendenizin daha realist bir ifadesiy
le bir israf vardır. Bunu Yüksek Heyetinizin ön
lemesi bu mevzua el koyması gerekir. Şayet, Ba
sın - Yayın Yüksek Okulu süratle gelişir ve ye
niden kadro ihtiyacı hâsıl olursa, Yüksek Heye
tiniz elbette esirgemez. 

İnsanın aklına şu geliyor : 
Acalba Basın - Yayın Okulu için teklif edilen 

29 profesör ve doçent kadrosu, Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin diğer ihtiyaçları için mi kullanıla
caktır? Böyle bir durum varsa Yüksek Komisyo
numuz ve Hükümetimiz bu hususu huzurunuzda 
açıklamalıdır ve bunu bizler de bilmeliyiz. Bina
enaleyh, muhterem arkadaşlarım; bu 29 doçent, 
profesör ve 15 asistan kadrosu hakikaten fazla
dır. Memleketin daha birçok üniversitelerinde, 
fakültelerinde kadrolara ihtiyaç vardır. Müsaa
de buyurursanız bu kadrolardan bir kısmını ger
çek ihtiyacı olan fakültelerde kullanalım. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Birkaç gün evvel Tıp Fakültesi Diş Hekim

liği Yüksek Okulu kanun teklifini kabul buyur
dunuz. 

Bu okulun müdürüne, Yüksek Komisyon 210 
lira ücret teklif etti ve Heyetinizce kabul Duyu

ruldu. Şimdi elinizde bulunan tasarı ile Ankara 
Hacettepe Üniversitesinde rektöre, rektör yar
dımcısına ve fakülte dekanlarına verilen ücretle-

' ri de huzurunuzda ifade etmek isterim. 

2 sayılı cetvelde : Rektöre, idari hizmetlerin
den dolayı 400 lira, rektör yardımcısına 300 lira, 
bütün fakülte dekanlarına, bütün yüksek okul 
müdürlerine 210 lira teklif edilmektedir. Ve ha
len Türkiye'de mevcut üniversite ve fakültelerin 
rektör ve dekanlarına verebildiğimiz miktar, 
takdir buyurduğunuz değerler bunlardır. Gerçi 
Millî Eğitim Komisyonunda da üzerinde durul
du; Basın ve Yayın Okulu Müdürü için bir aded 
1 250 liralık büro kadrosu teklif edilmektedir. 
Şunu açık olarak ve kesin bir ifade ile öğren
mek isterim : Basm ve Yayın Okulunun değerli 
müdürü veya bundan sonra aynı vazifeyi deruh-
de edecek olan değerli müdürleri öğretim üyeliği 
vazifesi yapmıyarak, yalnız büro hizmetleriyle 
mi meşgul olacaklardır1? Onun için mi bu kadro 
teklif edilmiştir? Yoksa, işgal ettiği öğretim üye
liği kadrosuna ilâve olarak büro hizmetleri için 
ayrıca 1 200 lira mı alacaktır? Bunu gerek ko
misyondan, gerekse Hükümetten açık olarak bu
rada öğrenmemizde fayda vardır. 

Gönül isterdi ki, biz bütün bu büro hizmetleri 
için rektörlerimize ve dekanlarımıza aynı mikta
rı verelim. Ama, eşit olmıyan durumlar muvace
hesinde, eşit olmıyan ücretlere takdir edersiniz 
ki, bir haksızlık tezahürü olur ve bu da Yüksek 
Komisyonumuzun, Yüksek Heyetinizin elbetteki 
dikkatinden kaçmaz. Binaenaleyh, bu hususları 
Yüksek Komisyon ve Hükümetin cevaplandırma
sında fayda vardır.. Şayet tatmin edilmiyecek 
olursak, kıymetli arkadaşlarımızın teklif ettik
leri önergelere uyularak Hükümetin teklifine 
ekli bulunan 1 ve 2 sayılı cetvellerin aynen ka
bul edilmesi iktiza eder. 

Hürmetlerimle. 
"BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 

(«önergeler yok mu» sesleri) önergeler var. 
Bâzı önergeler Hükümet tasarısındaki cetvelin 
kabul edilmesini, bâzı önergeler de Millî Eğitim 
Komisyonunun cetvelinin kabulünü ister. Deği
şik başka önergeler de var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, her ne kadar Ankara Üniversitesi 
Senatosunun uygun görmesi üzerine Basın ve 
Yayın Okulu kurulmasına 30 . 6 . 1964 tari-
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hinde karar verilmiş ise de Yüce Meclis, bu ka
rarın malî gereği olan kadroları burada bu bi
rinci madde ile vermek veya vermemek suretiyle 
ikinci bir tasarrufta bulunmak mevkiindedir. 
Gerçekten parlâmento bu kadrolara izin ver
mekle, kabul etmekle böyle iyi bir teşekkülün 
kurulmasına da karar vermiş olacaktır. Aksi bir 
mütalâa, genel olarak düşünülemez. 

Şimdi, böylece Parlâmento bu kadroları ve
rirken, bu kadroların kullanılması hakkında da 
elbetteki fikirlerini ve yönlerini göstermek isti-
yecektir ve bu, Parlâmentonun en tabiî hakkı
dır. Parlâmento, yalnız kadroları vermekle mü
kellef bir organ olarak kabul edilemez. Böyle 
olunca bu güzel teşebbüsün, Basın ve Yayın Oku
lunun hakikaten memlekete çok faydalı olaca
ğını ve yeni bir merhale teşkil edebileceğini ifa
de etmek gerekir. Türkiye, yeni bir merhalenin 
içerisindedir. 1961 Anayasasından sonra yeni bir 
merhaleye varmıştır. Tıpkı İkinci Meşrutiyet 
devrinde olduğu gibi, çok değişik fikir akımları
nın doğru veya yanlış memleketi kavradığı, kap
sadığı görülmektedir. Bütün bu işlerin içerisin
den memleketi doğru istikamete götürecek, ka
mu oyunu gerçeklere doğru yöneltecek tek mü
essese basın ve yayın olacaktır. 

Rahmetli Ziya Gökalp, bundan tam yarım 
asır evvel, 1924 te Cumhuriyet Gazetesinde, «as
rımızın en önemli müessesesi gazetelerdir» diye 
bir yazı yazmıştır ve o yazısının bir noktasında 
«bir memlekette parlâmentonun olması kâfi de
ğildir. Eğer parlâmentoyu tamamlıyan basıl ol
mazsa.» fikrini ileri sürmüştür. 

Şimdi,... 
BAŞKAN — Sayın Ülker, zatıâlinizin bu be

yanlarının 1 nci madde ile hiçbir surette ilgisi 
ve ilişiği yok. Olsa, olsa sadet dışı olmakla be
raber, bunu kanunun tümü üzerinde belki görüş
mek imkânını haizdiniz. Kanunun tümü üzerin
de görüşmelerin sona erdiğine Yüce Meclis ka
rar vermiştir. Birinci madde tamamiyle teknik, 
5239 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen kadro 
muhtevası ve cetveliyle ilişkin. Bu bakımdan ri
ca ederim, bu hudut dâhilinde görüşünüz. 

RE'ŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, hudut dâhilinde konuştuğum kanaatinde
yim. Ben Yüce Parlâmentonun, yalnız gelen me
tinleri alelacele tescil eden bir yer olduğu kana
atini taşımıyorum, kadrolardan bahsediyorum. 

Çünkü biz bu kadroları verdiğimiz takdirde, 
böyle bir teşekkülün kurulmasını Yüce Parlâ
mento olarak kabul etmiş olacağız! Bendeniz... 

BAŞKAN — Kadroyu verip vermeme husu
sunda elbette Yüce Parlâmento serbesttir, muh
tardır. Bunu Başkanlık elbetteki zati'âliniz gibi 
anlamaktadır. Ama, şurasını anlamanız gerekir 
ki, başkanlık sadedi tâyinde muhtardır; sadet 
münhasıran Başkan tarafından takdir edilir, 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, günlerden beri zatıâlinizin çok hür
met ettiğimiz Riyaset Makamının içtüzüğü ga
yet dar bir anlamda tefsir ettiğini görüyorum. 
Bu şekilde Parlâmentoda kanunların müzakeresi 
olmaz. Ve ben bir milletvekili olarak buna rey 
verirken huzur duymam; açıkça ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Lütfen bu kadro meselesi üze
rinde konuşunuz. Sizi sadede davet ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kadroyu söy
lüyorum, efendim. Kadroya ben de rey verece
ğim, Sayın Başkanım. Ben sadet içindeyim. Eğer 
bunu sadet içinde görmüyorsanız terk ediyorum 
kürsüyü. 

BAŞKAN — O sizin bileceğiniz bir iştir, Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Terk ediyo
rum kürsüyü. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Burası kanun 

makinası değil, Parlâmentodur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Parlâmentoda milletvekilleri İç

tüzüğün haricinde konuşamazlar. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İçtüzüğün 

içinde konuşuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçtüzükte sadedi tâyin Başkana 

aittir. Başkan iki defa sadede davet ihtarından 
sonra üye devam etmek islerse, Meclisin hakem
liğine müracaat eder. Son hakem Meclistir. Ulu
orta beyan yok... 

Buyurun Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

ve muhterem milletvekilleri Ankara Üniversitesi
ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Basın -
Yayın Yüksek Okulunun kadro ve kuruluşu hak
kındaki kanun tasarısının birinci maddesi üzerin
deki ögrüşlerimi arz ediyorum. 

Benden önce görüşen arkadaşlarım bilhassa 
Hükümet teklifini, Millî Eğitim Komisyonu ta
rafından getirilen teklifi ve nihayet Bütçe Plân 
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Komisyonunda kaimi edilen kadro miktarı ve sa
yılarını eleştirmek suretiyle görüşlerini açıkladı
lar. Bendeniz 'bu maddenin le'lıindeyim. Niçin le
hinde olduğumu arz ve izaha çalışacağım. 

Her ne 'kadar Hükümet teklifinde 25 olarak 
tesbit edilen ve dokuzu öğretim üyesi, onbiri asis
tan olarak ögsterilen bu sayı Millî Eğitim Komis
yonu tarafından öğretim üyesi bir eksiğiyle alın
dığı 'halde asistan sayısı aynen muhafaza edilmiş
tir. Fakat Bütçe ve Plân Komisyonunda bu sa
yı, 'hakikaten arkadaşımın da yerinde işaret etti
ği ıgibi, yirmidokuz öğretim üyesi ve on'beş asis
tan olarak gösterilmiştir. Bugüne kadar gazeteci
lerden yakındık, 'gazeteciler iyi yetişmiyor, gaze
teciler bizim söylediklerimizi yazmıyor, diye. Ya
ni, haberlerin selâmeti, sürati, emniyeti bakımın
dan, ahlâk ve fazilet çerçevesi içinde verilmediği 
noktasından yakmıyoruz. Benim şahsi görüşüm, 
kadrosuz ve teşkilâtsız olan bir müessese iyi 'bir şe
kilde eleman yetiştiremez. Bu bakımdan 'buraya 
getirilmiş olan Bütçe ve Plân Komisyonunun ka
bul etmiş olduğu, 52 sayıyı biz, eğitim ve öğretim 
bakımından olduğu gibi, bilhassa basın ve yayınım 
önemi yönünden çok fazla görmüyoruz. Yalnız şu 
var ki, bütün kanunlarımız daima buraya getiri
lirken yamalı bir bohça gibi getirilmekte
dir. Tüm olarak üniversitelerin, müessesele
rin takibettikleri politikayı esaslı 'bir şekilde tesbit 
etmek suretiyle ele alınmadığı için, biz o bakım
dan bunun aleyhinde 'bulunuyoruz. Hâdiseleri 
kıymetlendirecek; yani, bir sorgu hâkimi gibi de
lilleri tesbit edecek ve neticeye varacak olan kişi
leri yetiştirecek ve ihtisaslarına göre kıymet hü
kümlerine varacak iyi elemanları yetiştiren bir 
müessesenin kadrosunda biraz kısıntılı hareket et
menin, hasis davranmanın doğru olmadığı kani
siyle 'bunun lehinde olduğumu 'bilhassa belirtmek 
istiyorum. Bütün dünyada basının önemi ve ba
sının cemiyet içindeki yeri kabul edilmiştir. Bu 
müesseseler içinde çalışan insanların ihtisaslarına 
göre iyi yetişmesi lâzımdır. Binaenaleyh, bunların 
daha çok artırılmasını ben temenni ediyorum. Bi
rinci maddedeki kadroların kabul edilmesi halin
de önümüzdeki senelerde buraya gelecek talebele
rin sayısı artacaktır. Ve bu madde ile hasma hiz
met edecek; televizyona, radyoya, filimciliğe ve 
her türlü haber işlerinde çalışacak kıymetli ele
manların yetiştirilmesine hizmet etırp«! olacağız. 
Bu bakımdan bu maddenin ben lehindeyim. 

Bir de, biz, Hacettepe Üniversitesinin ve di
ğer Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin akşam 
öğretimi yapan, öğretim üyelerine ve asistanlara 
verilen ödeneklerde tefrik yapılmasını kabul eden 
insan değiliz. Bizim yakındığımız ve esasında müş
teki olduğumuz nokta, 'bunların kül olarak ele 
alınması ve bunları halledecek şekilde kanunların 
kül olarak getirilmesidir. Üniversiteleri ayrı ay
rı değil, tüm olarak ele almak suretiyle birinci 
maddeyi bu şekilde kıymetlendirmek yoluna gi
dilseydi muhterem arkadaşlarımın burada şikâ
yetleri bu olmıyacaktı. Esasında bizim şikâyeti
miz do budur. Kanun, 'tek madde olarak ele alın
dığı halde kadro 'bakımından çok değildir, yerin
dedir. Bu bakımdan yerinde olduğunu beyan 
eder hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
adına Sayın Bayar, 'buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAli (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, birinci 
maddeyle ilgili olarak konuşan arkadaşlarımızın 
hemen hemen hepsi Hükümet tasarısiyle, Millî 
Eğitim, ve Plân Komisyonundan çıkan kadrolar 
arsındaki aded farkına işaret ettiler. Ben bu hu
susu kısaca arz edeyim. Olabilir ki, bu be
yanımla Ibenden sonra 'konuşmak niyetinfde olan 
ıikadaşlarım da/ha iyi diokûmanbe 'bir hale gele-
biDirler. 

Şimdi* Id'eğerl'i arkaldaşlarılm, IbiTiy omunuz ki, 
bu kadrolarını 'konuştuğumuz Basın - Yayın Yük
sek Okulu 4 sınıflı ve 'Türk'iye"de hemen hemen 
'bu ımânalda ve 'bu 'mahiyette, yükselk 'tahsil ma
hiyetinde ÎS'tanbul'dakinden farklı olarak ku
rulan ilk Basın - Yayın Yüksek Okuludur. İs
tanbul Gazetecilik Enstitüsünden farklı b'ir sta-
tJüye, farklı Ibir formasyona sahiptir. Hâlen Wk 
'birinci ve ikinci sınıfları faaliyet halinidedir ve 
ilk iki sınıfta da meslekle hazırlık İde rol eri ve
rilmektedir. Malûmuâlileri, bir de meslekin 
'kendisine taaTlûk eden, tabiatına 'taallûk eden 
b'ytakım 'derişler de 3 ncü ve 4 TLC'Ü sınıflarda 
'okutulacaktır. O sebeple değerli arık'adaş'lanım 
-k'ümeıt teklifinldeJki kadro adcdli Id'alha ziyade VI-
rincıi sınıf (dikkate alınarak yapılmış m'ahiye't-
'tediır. Ben bunun kısaca rakam olarak ifadesini 
do beımen arz 'edivereyiim. İlik iki sınıfta halen 
on profesör, beş (doçent, yedi öğretim görevlini, 
'dört okutman vazife görmıeik'teıdir; şu anda ili?. 
iki sınıfta. O itibarla Hükümetin verdiği kad-
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rolar, aslında bu dik iki sınıfa yetmemektedir. 
Hükümet acaba kadroları niçin bu kadar dar 
tuttu, 'diye Ibir sual akla geleibilir. O zaman ya 
pılan müzakerelerde şöyle bir anlaşmaya varıl
mıştı. Malûmuâlileri, biliyorsunuz, bu kanun 
tasarısı 1964 yılında Parlâmentoya verilmiş. 
1964 Senesinde görüşülmekte iken, komisyon
larda müzakere edilmekteyken seç imler gelmiş, 
kadülk olmuş ve bilâhara tazelenmiş. O '/aman 
Üniversiteler Kanununun yeni 'baştan (bir (deği
şikliğe tabı tutulması bahis [konusu 'Mi. Halen 
de ibalhlis 'konusu. Ama realize edilmemiş. Per 
sonel Kanunu çıkacak;, kadro meselelerini 'bu 
'kanunla halledeceğiz dermişler ve bu suretle an
cak birinci ve ikinci sınıflara dalhi yeltimiyeeeık 
bir kadro ile Hükümet iktifa etmiş. 

Şimdi değerli 'arkadaşlarım, önümüzdeki 19G7-
1968 Iders yılında mesleke taallûk .eden dersler 
okutulacaktır ve hazırlık devresi demlerinden 
farklı surette 'okutulacaktır. Başlka ımahİyet'te 
dersler olacaktır. Yeni insanlar, yeni profesör
ler, yeni öğretim görevlileri gerökecıektir. Bina
enaleyh, Bütçe Komisyonu bu 'hususu dikkate 
alarak önlümüzdeki sene de ayrıca yeni Ibir kad-
no ihdasına, yeni bir Kadro Kanununa mahal' 
kalmaması için idarenin taldbttiği, önümüzdeki 
ders yılları içlin mutlaka gerekli olan kadroları 
şimdiden vermekte fayda mülâhaza .etmiştir. Me
selenin mahiyeti budur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Ataöv, Ibuyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, önce Sayın Başkana bir kanaatimi arz 
etmek ımec'buriyetkıdeyîm. Kuruluş kanunları
nın ımüzakereslinde ;bu müesseselerin ne olduğu. 
nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği hususunu 
Yüce Meclisin burada erime boyuna tartışırı a's1-
na ve Türkiye'deki Basın müessesesinin nasıl ol
ması gerektiği konusunda kanaatlerimizin yurt 
efkarma duyurulmasına ımüsaade <etmel erlini ço;k 
arzulardım. Kendileri îbâzı konularda, bâzı ar
kadaşlar konuşurken mutlaka kadrolar üzerin'Je 
konuşma (hususunda ısrarda 'bulundukları için, 
böyle bir teamülün, yaratılmaması nida ve kuru
luş kanunları görüşülürken bu meselelerin eni
ne Iboyuna 'Mit/ün detayları ile müzakeresine im
kân verilmesinde fayda /mülâhaza ederek sözle
rime (başlıyorum. 

'BAŞKAN — (Sayın Ataöv, bu sözlerinize sü
ratle cevap verm'ek mieclburfyetindeyim; Yüce1 

Meclisin bir yanlış anlamaya duçar bırakılma

ması için. Biz burada Türk Basınının veya dün
ya (Basınının meselelerini ımüza'kere 'etmiyoruz. 
Bu meselelerin müzakeresi bir ıgenel görüşlme 
halinde İçtüzüğümüze göre mümkün olalbilecek-
tir. Burada kurulması öngörülen Ibir Yüksek Bıa-
sın - Yayın Okulunun, (daha önce kurulmuş olan1 

olkulun kadrolarının verilmesidir. Bunun ise 
usulü müzakeresinde tümü üzerinde ona aidiye
ti olan hususlarda konuşulımıya m'üısam'alha gös
terilmiştir. Birinci madde ise, münhasıran bu 
kadrolar ve ilişik cetvel ile ilgilidir. Tama-
miyle teknik 'bir konuyu kapsamaktadır. Bu se
beple müzalkeryi, zatıâlinizin şimdi 'burada be
yan ettiği şekilde, Basının bütün meseleleri ola
rak ele aldığımız takdiıUc bu işin içinden çık
mak Başkanlıkça mümkün değil; bu kanunun da 
çıkarılması mümkün olamıyacaktır. Bu sebeple 
müsaade buyurunu.'!;, yaptığımız miüdalbaleler sa
dede davet mahiyetindedir. Ve nihayet, şayet 
sadede davet ihtarlarımız Yüce Meclisçe dikkat' 
nazara alınmazsa o zaman hatibin konuşma hakkı 
daima mevcuttur. Yüce Meclisin 'hakemliği ile o 
sadedi kendi kendine tâyin edebilir. İçtüzük ibu 
ahkâmı âmirdir. Lütfediniz beyan Ibuyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başka
mın, bendeniz bu Yüksek Okulun kurulmuş 
olduğuna kaani değilim. Yüce Meclisin huzu
rundan kuruluş Kadro Kanunu geçmedikçe ib'ir 
fakültenin okul kurmuş olması kendisini ilgi
len! Jirir, Perlâmentoyu ilgilenlclirmez. Parlâ
mentoyu ilgilendirmesi için Yüee Parlâmento
nun onun kadrosunu verip tescil etmesi lâzımı
dır. Ben şu anlda bu Okulun yeni kurulmakta 
olduğunu, yani Yüce Meclisin bu Yüksek Okulu 
şu kanunla kuracağı kanaatinde olduğum için 
o şekilde beyan ettim. Yüce Başkanlık ile bir 
görüş ihtilâfımız \arsa özür dilerim. 

BAŞKAN — Edendim, 'muhterem arkadaş
larım, şu noktayı tebarüz ettirmeye tekrar mec
burum : Sadedi tâyin Başkanlığa aittir. Bu ta-
maım'iyle enfüsî ve takdiridir. Demek, ki, İçtiü-
v,ük Başkana Ibir yetki vermiştir, ta'klJir yetkisi. 
Başkan bu takdir yetkisini iilki defa 'kullanır, ha
tibi sadede davet eder. Şayet, bu iki davet Yü
ce Heyetin huzurunda cereyan ettiğine göre. ka-
'bula şayan 'görülmezse 'zaten hatibim sözünü 
Başkan kesemez, böyle bir hal vukubulmadı. 
Başkan olarak, birinci sadede davetimizde arka
daşlarımız da uydular, yahut da kürsüyü terk-
ottiler. 
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Demek ki, iki defa sadede davet edeceğiz; bu 
sadede davetimiz uygun görülmezse Heyeti Umu
miye nezdinde, hatibin konuşmasına Heyeti 
Umumiye müsaade edecek, rey verecek; şayet 
Başkanı haklı görürse hatibin sözünü kesecek. 
Onun için bir ımcsele yok ortada. Buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Peki Sayın 
B'aşikanım, ileride bir teamül doğacak oluma o 
zaman söz hakkımızı mahfuz bırakmak için bu 
girişi yaptım zaten. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci ımaddede 
bahsedilen «Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı 
olarak 'kurulan Basın ve Yayın Yüksek Okulu
na...» tâbiri kanunun gerekçesinde; Belçika'lı 
uzmanın yardımiyle yapılan incelemeler sonun
da Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı Basın ve 
Yayın Okulunun açılım asının faydalı olacağı 
ve buna da Ankara Üniversitesi Senatosunun 
karar verdiği anlatılmaktadır. Yani, gerekçe
de, «Basın ve Yayın Okulu» Kanununun birinci 
maddesinde de «Basın ve Yayın Yüksek Okulu» 
olarak geçmektedir. Bir defa bu gerekçedeki 
Basın - Yayın Okulu tâbiri .maddede ve gerek
çesinin başka yerlerinde Basın ve Yayın Yük
sek Okulu olarak geçiyor. Fakat, esas incele-
ımelerin sonunda meydana gelen buluş, Basın 
ve Yayın Okuludur. Yüksek okul tâbiri bilâ-
hana ırnaddeye ve gerekçenin ondan sonraki kıs-
ımma girmiştir. Burada bir çelişme vardır. Bel
ki de bunun Basın ve Yayın Yüksek Okulu ol
masında fayda mütalâa edilebilir. 

Şimdi bendeniz, önce bu okulun Siyasal Bil
giler Fakültesine bağlanmasına 'karşıyım. Bu 
okul, Basın ve Yayın Okulu veya yüksek okulu, 
Siyasal Bilgiler Fakültesine değil, Dil - Tarih 
ve Coğrafya Fakültesine bağlı olarak kurulma
lıdır. Çünkü, bana diyebilirler ki, Siyasal Bil
giler Fakültesinin ımevzuu içindedir, bu konu. 
Gerekçede ifade ediliyor; filim, televizyon, ba
sın ve yayın: Filim ile televizyonun Siyasal bil
giler Fakültesinin ımevzuu içine girip girmedi
ğini bilmiyorum. Ama, basın ve yayın konusu
nun daha çok Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül
tesi bünyesinde mütalâa edildiği takdirde da
ha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bunun için 
de zaten Başkanlığa bu hususta bir takrir vere
ceğim. 

ikincisi: Arkadaşlarımız burada beyanda 
bulunurlarken basının bâzı konularına dokun

dular. Ve basından gelmiş bâzı arkadaşlarımız 
da Türkiye'deki basının ne seviyede olduğunu, 
mizahi de olsa, bâzı misallerle ortaya koydular. 
Yani Türkiye'de basın nasıldır? Bunu bize gü
zelce itiraf ettiler... 

BAŞKAN —• Sayın Ataöv, tümü üzerindeki 
görüşmeler bitti. Şimdi birinci ımadde üzerinde 
görüşeceğiz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, tümü üzerindeki görüşmelerde arkadaş
larımız bunları ortaya koydular. Yani müsaade 
ederseniz Sayın Başkanım, şimdi bir cümleyi 
konuştuğumuz zaman, eğer siz bu cüırde, yok 
sadedin içindeydi, dışmdaydı derseniz, o zaman 
bu Parlâmentonun Başkanlığının sadedin için
de olup olmadığından şüphe gelecek bana... İs
tirham ediyorum, cümlomizi bitirimcinize ımüsa
ade buyurunuz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ataöv, siz iste
diğiniz kadar ısrar edin, birinci madde üzerinde 
.müzakerede bulunmaktayız. Birinci 'madde 'mün
hasıran kadro meselesiyle ilgilidir. Tümü üze
rinde vukubulan konuşmalara 1 nci madde do-
layısiyle cevap veremezsiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım cebap venmiyoruım. Birinci maddedeki 
kadroların, Hükümet teklifinin, Millî Eğitim 
Komisyonunun teklifinin, Plân Komisyonunun 
teklifinin müzakere ve münakaşasını yaparken 
bunların arasında bir farkın bulunması ge
rektiğinin gerekçesini izah edeceğim. 

Yani, ben, neden bu okula daha fazla kadro 
verilmemesinin lehinde olduğumu, Plân Komis
yonun şişirdiği, yüksettiği kadroların neden le
hinde olmadığımı ifade etmek mecburiyetinde
yim. Bunun için de ortaya gerekçe koyacağım. 
Eğer gerekçeleri koymak için ille saded birinci 
madde ise hakikaten konuşmadan inelim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, 

Türkiye'de böyle bir okula lüzum vardır; birinci 
.maddede bahsedilen okula lüzum vardır ve bu 
okulun öğretim üyelerine kadro vermek de lâzım
dır. Ama Türkiye'nin basın gerçekleri; bir taraf 
kendinin lehine yazmadığı zaman onu nasıl sa
tılmış veya flâşları koridorda gezdirmiş diye 
ilân ediyorsa; diğer tarafın da basını bir Kara
göz oyununa çevirdiğinin ve Karagöz sayfaları 
içerisinde memleketin en yüksek makamlarını 
rencide ederken nasıl satılmış olduğunun elbette 
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ki, böyle ilim müesseselerinde tartışılarak cevabı
nın verilmesi lâzım. Bu bakımdan bizde basın 
bir keşmekeşin içerisindedir. Basın, Türkiye'nin 
realitelerine göre değil, siyasî hava ve bir arka
daşımızın ifade ettiği gibi, gazete sahiplerinin ve
yahut da yazarların menfaatlerine göre istikamet 
alıyor. Demin köprünün ayağından, zeytin yağı 
satan patrondan falan bahsedildi. Acaba o zey
tin yağını satan veyahut da köprünün ayağıyla 
ilgili gazetenin patronu o kalemi o gazetede kul
lanırken onu satınalmış, o suretle menfaati uğ
runa satılık bir kalem olarak kullanmıyor mu? 
Bütün bu meseleler elbette ortaya konulmalı ve 
neden Basın Yayın Yüksek Okuluna kadronun 
ne şekilde verilmesinin lâzımgeldiğinin üzerinde 
durulmalıdır. 

Simdi, memleketin birçok önemli konularında 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonumuz huzurla
rına gelindiği zaman bütçenin imkânsızlıkların
dan, bâzı tasarruf kaidelerine riayet etmemiz ge-
rektip-inden bahsederken, Basın Yayın Yüksek 
Okulu kadro kanunu huzura geldiği zaman Hü
kümetin teklifine altı ilâve yapmış olan Millî Eği
tim Komisyonunun teklifine 17 - 18 kadro daha 
ilâve etmek suretiyle büyük bir kaynak bulduğu
na ve bu kaynağı da Türkiye'de Basın Yayın 
Yüksek Okuluna harcamaya lüzum görmüş oldu
ğuna kanaat getirerek bunu biraz garipsedim. 
Bu bakımdan Bütee ve Plân Karma Komisyonu
nun yapmış olduğu kadro cetvelindeki değiştir
meyi, Savın Fethi Oelikfbaş'm beyan ettiği gerek
çeler içinde, hakikaten doğru bulmadım. Bu ko
nuda verilmiş bir takririm de vardır. Şimdi ile
riye muzaf ihtiyaçları düşünerek huzurunuza 
kadro getiren Karma Bütçe Plân Komisyonu ba
kalım, birkaç gün sonra bu dönem mekteplerden 
mezun olacak olan ve önümüzdeki devre yeni aça
cağımız ortaokullar, liseler ve ilkokullar öğret
menlerine kadro talebeden Millî Eğitim Bakan
lığının kadro kanunu teklifi karşısında ne dere
ce cömert davranacak? Onu da görmek istiyo
rum. O zaman eğer çok pasif dururlarsa, Basın 
Yayın Yüksek Okulunun kadrolarına karşı gös
termiş oldukları büyük ferah gönüllüğünün se
bepleri üzerinde durmak gerekecektir. 

'Simdi se^erili arkadaşlarım, bir defa bu 1 nci 
maddedeki Siyasal Bilgiler Fakültesinin kaldırı
larak onun yerine Dil ve Tarih - Ooğrafya Fa
kültesi tâbirinin konulmasını; yani bu okulun 
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Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlanmasını 
talebediyorum. 

İkincisi; kadro cetvelinin Millî Eğitim Ko
misyonunun ve Karma Bütçe ve Plân Komisyo
nunun teklifi gibi değil Hükümetten gelen teklif 
şeklinde kabul edilmesini istirham ediyorum. 

Ondan sonra da, kanunun gerekçesiyle mad
desinin Komisyonlarda dikkatle karşılaştırılma
dan bu şekilde çelişmeyle gelmiş olması karşısın
da neden gerekçede Basın ve Yayın Okulu da 
maddede Basın ve Yayın Yüksek Okulu olduğu
nun da sorularak bu çelişmenin ortadan kaldırıl
masını istirham ediyorum. 

(Bu konuda, fakülteye bağlanması hususunda
ki takririmi şimdi Riyasete takdim ediyorum. 
Kadro cetvelleri hakkındaki takririm zaten Riya
sette bulunuyor. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cebi, buyurunuz. Birin
ci madde üzerinde beyanda bulunacaksınız. 

AHMET CEBİ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
savın milletvekilleri; Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesine bağlı olarak kurulan Basın 
ve Yayın Yüksek Okuluna ait ilişik cetvelde ya
zılı kadrolar hakkındaki görüşlerimi izah edece
ğim. Zaten kanunun birinci maddesi de budur. 

Birinci maddeye sıkı sıkı bağlı olmak şartiyle, 
bir iki cümle ile, yine bu maddeye bağlı, fakat 
bunun dışında görünür gibi sezilen husus hak
kında fikrimi izah edeceğim. Bir kere bu, «Ba
sın ve Yayın Yüksek Okulu», tâbiri düzeltilebi
lir. Yalnız kurulmuş olan bir Basın ve Yayın 
Yüksek Okulunun müzakeresini yapmadığımızı 
Savın Ataöv gibi ben de dile getirmek isterim. 
- Bilhassa Başkanlık bunu bir iki defa dile ge
tirdiler. - Bu tâbirin hedefi, Yüksek Meclisi bir 
emrivaki altında bırakmak olur. Bu tâbire ve sö
ze iştirak etmiyorum. Bu kanun ne zaman bu
ladan çıkarsa, o zaman o Yüksek Okul kurula
bilir,'çıkmazsa kurulmaz. Yalnız nazarı dikkati
mi çeken hususlar; Sayın Birgit 22 öğretim üye
sinin ödenek almadan çalışmakta olduğunu söyle
diler. Belki olabilir ama ben bu tarife de inan
mıyorum, böyle bir tarif kabul etmiyorum. Bir 
insan ödenek almadan ya arzu ettiği bir hedefe 
ulaşmak için fedakârlık eder, veyahut da başka 
bir kadrodan ödeneğini almıştır. 

Bir de burada kınamak meselesi geçti. Yine 
fikre karşı çıkmayı kınadılar. Bu konuşmamız, o 
fikrin karşısına çıkma konuşması değildir. Eğer 
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o fikrin karşısına çıkma konuşması olursa, onun 
için müzakere açarız; kendimin de şahit olduğum 
fakat şu kürsüde bile söylemeye utandığım hâ
diseleri Mecliste, kürsüde dile getiririm. Oraya 
şimdi dokunmuyorum. Yalnız, «22 öğretim üyesi 
ödenek almadan çalışmaktadır» tâbiri ile, fikre 
'karşı çıkmak kınamasında, kendi şahit olduğum 
hâdisejer de var; fakat konuşmanın sırası değil, 
mevzu o değil. O husus kürsüye getirilirse biz de 
'bildiklerimizi söyleriz. 

Gerekçede basın mensuplarının, UNESCO'-
nun temennisinden bahsediliyor. Belçikalı bir uz
manın teşriki mesaisinden bahsediliyor. Fakat Si
yasal Bilgiler Fakültesine bağlı olması meselesine 
gelince; olabilir. Olmasa da olabilir. Bu Yüksek 
Okulu Millî Eğitim Bakanlığı da açabilirdi. Sa
yın Kısan Ataöv'ün belirttiği gibi, Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesine de bağlanabilir. Bunun 
birinci kademede müzakeresini dile getirmek ha
vasını, üzerinde konuşurken kaybettik. Yüce Mec
lis bir önerge ile kifayeti müzakereyi kabul etti, 
biz de birinci maddeye döndük. 

Kanunun 'gerekçesinde Yüksek Okulda yüksek 
evsaflı öğretim üyelerinin görev almasını teşvik 
de mevzuubahistir. Bir taraftan Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim teşekkülleri, öğretim üye
leri Parlâmento salonlarını ve ilgili yüksek ma
kamları öğretim üyesi istemek için doldururken 
Ankara'da, sanki kapasitesinin intişarını işba ede
cek ortam bulamamış öğretim üyelerine yeni bir 
iş sahası açmak tâbiri çıkmaktadır. Öyle bir tâbir 
ki, yalnız Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üye
leri; kendi anladığıma göre, burada ders verebi
lecek. Yani Ankara Üniversitesinin diğer fakülte
leri veyahut Ankara'daki yüksek formasyonlu di
ğer öğretim müesseselerinin öğretim üyelerine 
burada ders vermek hakkı olmıyacaktır. Halbu
ki bu okul, bence Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı olmuş olsa idi, yüksek okulda öğretini 
üyeliği yapma formasyonuna sahip kimselerin de 
çalışmaları mümkün olacaktır. 

Kanunun birinci maddesi doğrudan doğruya 
kadro ile ilgili. Bu kadroda ilerideki inkişaflar 
nazarı itibara alınmıştır. Bu kadro bu şekilde 
geçerse Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, kurulmakta olan ve şimdilik diğer 
üniversitelerde öğrencileri eğitim yapan üniver
siteler, Ege Üniversitesi hakikaten öğretim üyesi 
sıkıntısı çekecektir. Plân, program veyahut fiziki 
ve tatbiki durum az - çok da olsa aralarında bir 
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fark gösteren hususlardır. Plâna bağlı olan her 
işte bunu görmekteyiz. Bu bakımdan Siyasal Bil
giler Fakültesine 'bağlı bu okulun istikbaldeki ih
tiyacına göre getirilen kadro durumu tatbiki du
rumla intibak etmiyebilir \c bugünkü plâna bağlı 
olan her husus tatbiki olarak intibak edememek
tedir. Az - çok bir fark vardır. Bu bakımdan, 
diğer tarafta personel politikasının tatbikinden 
yakınırken gelir kaynaklarını araştırırken, meyda
na çıkan aksaklıkları tetkik ederken hassas düşün
memiz bu kanunda maalesef göze çarpmamıştır. 
Bu bakımdan Hükümetin teklifine bağlı cetvelin 
kabulünü istiyorum. Bu hususta Sayın Başkan
lığa bir de önerge vereceğim. 

Müteakip maddelerde görüşlerimizi arz et
mek üzere saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yardımcı. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 6 kişi 

oldu Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 6 kişi olmadı daha Sayın Kocla-

manoğlu... 
Buyurun Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımız 
bir konu üzerine çok eğildiler, fikir beyanında 
bulundular, benim ilâve edecek bir şeyim yok
tur. Yalnız, biraz evvel İhsan Ataöv arkadaşımı
zın 'da dediği gibi, eğitim meselelerinin Millî Eği
tim Komisyonunda derinden derine, kanunu tekâ
müle uğratmak istikametinde arkadaşların her 
şekilde fikir beyan etmeleri ile ve nihayet tedris 
heyetinin de ne şekilde çalışacağını bilen öğret
men arkadaşlardan müteşekkil bulunan Millî Eği
tim Komisyonunu, bu Eğitim Yüksek Okulu için 
icabeden kadroları, o zaman müzakerede bulunan 
dekan arkadaşımızla da mutabakata varmak sure
tiyle, Hükümetin getirdiği kadrodan biraz daha 
fazla ilâve etmekle, biz Plân Komisyonuna kanu
nu kabul ve sevk ettik. Şimdi bugün görüyoruz, ki, 
Sayın Dekan Millî Eğitim Komisyonunun parma
ğını istedi, bunu istihsal ettikten sonra Plân Ko
misyonuna teşrif ettiler ve orada el ve kol isteme
ye kalkıştılar. Millî Eğitim Komisyonunun Baş
kanı olarak ben burada teessürlerimi arz etmeden 
geçemiyeceğim. Bu sebeple Yüksek Heyetinizden 
Hükümetin getirdiği veya Millî Eğitim Komisyo
nunun isteğinden geçirilmiş bulunan kadroların 
kabulünü ve biraz evvel Ataöv arkadaşımızın de
diği gibi, her meselede malî porte üzerinde büyük 
münakaşalar açıp, hattâ mübrenı ihtiyaçları dahi 
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vermemek istikametinde ayak direyen Plân Ko
misyonu; şimdi biraz evvel Sayın Bayar arkadaşı
mızın gelip burada şu ve bu istikamette mütalâa 
serd etmelerine ben hakikaten ütüldüm. Eğer Mil
lî Eğitim Komisyonunda hu kadro meselelerine 
mutlaka lüzum ve ihtiyaç hâsıl olmuş olsaydı biz 
oradaki arkadaşlarla karar verecektik ve kendile
rine sevk etmiş olacaktık. Şimdi benim anlayışıma 
'göre veya teamüle göre her seferinde Plân Komis
yonuna gittiğimiz zaman daha fazla malî porte 
meseleleriyle meşgul oluyorlar. Bu sefer bu malî 
porte meselesiyle meşgul olmak bir tarafa itilmiş, 
bizim C ilâvemize rağmen 52 kadroya çıkarılmış. 
Bunu anlamak biraz zor doğrusu. 

Bir de, arkadaşlarınım bir temnenisine cevap 
vermek isterim. Siyasal Bilgiler Fakültesindeki 
açılmış bulunan hu Yüksek Okulu acaba başka 
bir fakülteye bağlamak mümkün müdür, değil mi
dir? Bu mümkün -değildir arkadaşlarım. Çünkü, 
4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gayet sarihtir. 
Böyle bir şey mümkün olamaz ve Üniversiteler 
Kanunu gereğince her fakülte kendi bünyesinde 
yüksek okul açar, tedrisata devam eder ve bir 
kadro meselesi de mevzuuhahsolduğu zaman, işte 
hu şekilde Yüksek Meclisinizin huzuruna gelir
ler. Binaenaleyh, bu mümkün değildir. 

Ben muhterem arkadaşlarıma şunu arz etmek 
isterim ki, verilen kadro kanunu için kâfidir. 
Eğer ileride ihtiyaç olursa, yüksek okullar olsun, 
üniversiteler olsun, bu Yüksek Meclis yetişmede, 
çalışmalarında maddeten, manen hiçbir şey esir
gememiştir, esirgemiyecektir ve esirgemem ey e de 
devam edecektir. Bunları da hu şekilde kaydettik
ten sonra hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Ben sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bütçe ve Plân Komisyo
nu Sözcüsü, buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR ('Sakarya) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşım Sa
yın Ataöv'ün konuşması üzerine arzı cevap için 
huzurunuza geldim. 

Bıı Basın ve Yayın Yüksek Okulunu bir başka 
fakülteye bağlama hakkı zannediyorum Teşriî Or
ganın haklarından madut olmasa gerektir. Muh
tar bir müessese olarak Üniversite Senatosu böy

le bir Yüksek Okulun Siyasal Bilgiler Fakültesi 
bünyesinde kurulmasına lüzum görmüş ve öylece 
tesis etmiştir. Biz ancak, bu kadroları vermekte 
veya vermemekte muhtar oluruz. Fakat bir üni
versite senatosu kararını değiştirmek hakkı ile 
mücehhez olmadığımız kanaatini taşımaktayız. Bu 
bizi bir Anayasa münakaşasına götürür. O itlhar-
la Sayın İhsan Ataöv'ün bu teklifine katılmak im
kânından mahrumuz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Yardımcı'-
nm ifade ettiği hususlara kısaca dokunarak hu
zurunuzdan ayrılacağım. Sayın Yardımcı; Bütçe 
Komisyonu, bu nevi meselelerde çok imsakli dav
ranır, hattâ biraz da hasistir, ama bu mevzuda 
mürüvvetini geniş tutmuş, gi'bi bir beyanda bu
lundular. Değerli arkadaşlarım, şüphesiz ki, Büt
çe ve Plân Komisyonu olarak bütçe meselelerini, 
Devletin umumi muvazenesini, malî muvazenesi
ni elbette düşünmeye mecburuz. Ama, bununla 
birlikte ihtiyacı da düşünmeye mecburuz. Biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, Hükümetin getirdiği 
tasarıdaki kadrolar, rakam vererek söyledim, bu
gün vazife görmekte olan insanları dahi kapsa
mamakta, hu ihtiyacı dahi karşılıyamamaktadır. 
Şimdi, hazırlık bölümünde okutulan derslerle, 
bizzat meslek dersleri arasında 'büyük farklar 
vardır ve üniversite yeni kişileri istihdam et
meye mecburdur. E, bunları sonra veririz... Za
ten bu kanun ancak Yüksek Meclisten çıktığı za
man yeni bir ders yılı başlamış olacaktır. O za
man kanunu sevk edeceksiniz, ders yılı bittiği za
man kadro vereceksiniz. Bu maslahata uygun 
olmasa gerektir. O itibarla Bütçe ve Plân Komis
yonu bu ihtiyacı dikkate alarak hu kadroları tek
lif etti. Lüzumlu olduğuna kaanidir ve bu kad
rolarda ısrar etmektedir; ufak bir tadil teklifi
mizle. Teşekkür ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım 
çok kısa olacaktır. Filvaki gerek Komisyon Söz
cüsü ve gerekse Sayın Yardımcı bu Basın Ya
yın Yüksek Okulunun bağlanacağı fakülte hak
kındaki mevzuata ait ve halin icabını belirttiler. 
Ama ben de Millî Eğitim Bakanı olarak kısaca 
bu hususa değinmekte zaruret görüyorum. 

Basın ve Yayın Yüksek Okulunun Siyasal Bil
giler Fakültesine 'bağlanması bir tesadüf eseri de
ğildir. Basın, haber, televizyon, film; bütün bun
lar sosyal ve siyasal bilimlerle yakından ilgilidir. 
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Bu bakımdan sosyal ve siyasal bilgilere yakın il
gisinden dolayı ve dışarıdaki 90 müessesede yapı 
lan anketler neticesinde Basın ve Yayın Okulu
nun mevzuu itibariyle en çok 'Siyasal Bilgiler Fa
kültesine yakın olduğu ve'bununla arada bir mâ
nevi bağlılık bulunduğu tesbit edildiği için Basın 
ve Yayın Okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
açılmıştır ve bu açılış da, biraz evvel Sayın Yar
dımcı'um da belirttiği gibi, Üniversite Senatosu 
karariyle olmuştur. Yüksek huzurunuzda müna
kaşası yapılan mesele de bu okula verilmesi lâzım 
gelen kadrodur. Kadro hususunda fazla bir şey 
arz etmiyeeeğim. Hükümet tasarısiyle görüşünü 
orta yere zaten arz etmiştir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — «Son söz ımilletvefcilinindir. Bu

yurun Sayın Gürer. 
MUSLIHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, mulhtereım arkadaşlarım; 1 nci 
madde üzerinde (görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. ıSaym Millî Eğitim Bakanımız huzurunuz
da 1 nci ımadde görüşülürken, Hükümet tasarı
sının olduğu, gibi (kabulünü ve haklı olarak 
şimdi müdafaa edeceğim fikri beyan ettikleri 
için, kısaca 2 - 3 cümle ile sözlerimi toparla
mak istiyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım, Bütçe ve Plân Ko-
ımisyonunun bu okul için vermiş olduğu kad
roların ne kadar getiiş olduğu önünüzde sabit
t ir ve (benden evvel .görüşmüş olan arkadaşla
rım lbu (hususu sarahatle, (belirtmişlerdir. Ben
deniz 'bu -Meclisteki komisyon müzakerelerinde, 
(her şeyden evvel kadrolar verilirken ve diğer 
hususlarda komisyonların Ibirbirine itibarlı su
rette çalışmasında ve (birbirlerinin ihtisasına 
hürmet eder şekilde çalışmak (suretiyle görüş
lerini «bildirmesinde ıbüyük fayda gördüğümü 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarımı, bakınız, Bütçe ve 
Plân Komisyonu kadük olmuş ıbir kanundan 
ıbalhsetmek suretiyle zamanın ihtiyaçlarına göre 
bu kadar geniş tuttuk, diyorlar. Kanunu eli
mize aldığımız .zaman, gerekçesini ve komisyon 
müzakerelerini takilbettiğimiz ızaıman şu müta
lâanın şimdi serd edeceğim fikir karşısında na
sıl cerlı edileceğini (huzurunuzda göreceksi
niz. 

Mulhterem arkadaşlarım, Ibu kadro mevzuu 
Sayın Millî Eğitim Komisyonunda 24 . 1 . 1967 
tarihinde müzakere edilmiştir. Yani, müzake

re edildiği tarihte, sayın komisyon başkanının 
da belirtmiş olduğu gibi, ilgili okulun dekanı 
ile mutabakata varılmış ve ilgili okulun gelen 
temsilcileri Ibu ımutalbakat neticesinde, bize bu 
kadrolar kâfidir, diye söylemişler ve huzuru
nuzda Hükümete paralel olarak Millî Eğitim 
Komisyonunun ilgili kadro eetveli gelmiş bu
lunmaktadır. Aradan pek fazla Ibir zaman değil 
2,5 ay gibi ıbir zaman - iki, ancak tasarının şev
kine icaıbettiren (bir zaman - geçmiş, Bütçe ve 
Plân Komisyonu 2,5 aylık zaman zarfında aynı 
kanun tasarısı ve aynı mutabakatı, bu sefer 
hakikaten Devlet onurunu, Devlet maliyesini, 
Devlet tasarrufunu düşünmekle mükellef olan 
ve hakikaten Yüksek Meclisimizin karşısına, 
kadrolar (hususunda «olsun, diğer hususlarda 
olsun, daima- ıbir tasarruf zihniyeti ile çıkması 
ve onu titizlikle kullanması melhuz olan bir 
komisyonun, bu sefer adetâ tmirastan mal yer 
gilbi, bunu iki misline ıçıikanmaık suretiyle ve 
ihtisas komisyonu, Millî Eğitim Komisyonu ol
duğu 'halde ve bu dâvayı da millî eğitimcilerin 
bilmesi iktiza ettiğinden ve ortada mevcut bir 
mutabakat olduğu (halde, hangi karar ve hangi 
eslbap altında misli misline çıkartıldığı gayet 
garip bir hâdise olarak karşımızda (bulunmak
tadır. Şu hale göre mulhterem arkadaşlarım, 
bendeniz Yüksek Başkanlığa bir takrir ver
mekteyim. Sayın Hocam Fethi Çelikbaş'm da 
buyurmuş olduğu gibi, Ihakikaten ıbu kanun ta
sarısındaki kadrolar mevzuunda değerli Hükü
metimizin getirmiş olduğu teklif gayet yerin
dedir ve ıböyle gelen ciddî tekliflerin, böyle 
bir araştırma neticesinde gelen tekliflerin ko
misyonlarda da aynı şekilde eleştirilmek sure
tiyle verilmesini daima komisyon mensupları
na tavsiye etmekteyim ve ıbu kadro tekliflerin
den Hükümet teklifine Yüksek Meclisimizin 
iltifat etmesini ve bu önergeme de oy verme
nizi istirham eder hepinizi saygılarla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde müza
kerenin yeterli görüldüğüne dair önerge gel
miştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterlik kararı alın

masını arz ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodaımanoğlu 
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BAŞKAN — Buyuran Sayın İşgüzar, ye
terlik aleyihinde. 

HİLMİ İŞGÜZAR (iSin'op) — Muhterem ar
kadaşlar, kanun «tasarısının 'birinci maddesi tam 
ımânasiyle aydınlanamamıştır. Bu (bakımdan ye
terlik önergesinin aleyihinde oy kullanmanızı 
istirham ediyorum. Zira birinci maddede geti
rilmiş olan kadrolar az hile, çok değildir. Siya
sal... («Oooı» sesleri) 

Müsaade ıbuyurunuz, yeterlik önergesinin 
aleyhinde rey veriniz de, niçin (bu (kadronun bu
günkü 'tek müessese olan Yüksek Basın ve Ya
yın- Okulu için kâfi geldiğini izah edelim ve 
yeterlik önergesinin aleyhinde oy kullanınız 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin esas konusunu 
teşkil eden hu müessesenin, niçin Siyasal Bil
giler Fakültesine Ûbağlı olduğu hususundaki 
görüşlerimizi arz edelim ve aynı zamanda bü
tün yüce milletin temsilcisi olan ve sizlerin 
seçdiği ve onu temsil eden Bütçe ve Plân Ko
misyonunun esasında ihtisas komisyonu oldu
ğunu ve onun getirmiş olduğu esas teklifin, 
diğer tekliflere takaddüm etmesinin yerinde ol
duğunu izah edelim. Bu (bakımdan Bütçe ve 
Plân Komisyonuna esasında itibar etmek, onun 
önergesini desteklemek için yeterlik önergesi 
aleyhinde oy kullanımanızı ve (bu (hususta tek
rar »görüşlerimizi arza imkân vermenizi 'bilhas
sa istirham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde ürerinde veril
miş bulunan yeterlik önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Askerî Personel Kanununa ıgeçiyoruz. 
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Henüz 

müddet dolmadı, daha 5 dakika var? 

BAŞKAN — Mecburiyet mi var. ıSaat dol
du Askerî Personel Kanununa geçeceğiz. 8 ta
ne önerge var, hepsinin 'okunması ayrı ayrı mü
zakeresi, oylanması lâzım. 8 tane önerge var 
efendim, bir tane değil ki. 

9. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 
156) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yü
ce Meclisin »almış olduğu karar gereğince, iki 

saat zarfında 'görüşülecek: kanunların görüşül
mesi tamamlanmış,' iki saatlik müddet geçmiş 
'bulunmaktadır, ©u sebeple yine Meclisin al
mış olduğu Ikarara ıtalbaen Askerî Personel Ka
nununun müzakeresine haşlıyoruz. 

Lütfen komisyon yerini alsın, Hükümet ye
rini alsın. 

Açık oylamalara oylarını ku'llanmıyan arka
daşlarım lütfen oylarını kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlarılm, Askerî Personel Kanu
nunun dün yapılan müzakeresinde, sayın arka
daşlarımın hu tasarıya geçici madde olarak ilâ
vesini öngördükleri maddeler üzerinde müza
kereye devam etmiştik. Milletvekili arkadaşla-
rıım tarafından verilmiş hulunan 3 ıgeçici mad
de teklifinin yalnızca müzakeresi kalmıştı. Şim
di o 3 ıgeçici madde teklifini ayrı ayrı müzalke-
reye ıtaîbi tutacağız. 

ıSayın Reşat Özarda tarafından verilmiş 
bulunan ve Askerî Personel Kanununa geçici, 
madde 'olarak ilâvesi önıgörülen önergeyi dün
kü Birleşimde okutmuştuk. 

Sayın Reşat özarda, komisyon tarafından 
henimsenmiyen bu önergenin mücmelen beyanı 
nı yapmak üzere âöz istemişti, o zaman vakit 
dolmuştu. 

Şimdi Sayın özarda, önergenizi mücmelen 
beyan buyurunuz. 

Açık oylamada oyla)rın>ı kullanmıyan arka
daşlar lütfen oylarını; kullansınlar. 

Buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; dün vermiş olduğum ve 
Askerî Personel Kanununa eklenmesini teklif 
etmiş olduğum geçici maddenin mahiyeti şu idi : 

«21 Aral'rk 1963 ve sonraki günlerde Kıbrıs'
ta görev alan Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
subay, askerî memur ve astsubaylardan diğer 
terfi şartlarına sahibolanlarm rütbelerine ait 
en az be'kleme sürelerinden bir yıl indirilir. 
Bunlardan en az bekleme sürelerine bir yıldan 
daha az zamanıı kalanların nasiplan bir önceki1 

30 Ağustos tarihine götürülerek terfileri derhal 
yapılır. 

Yukarda belirtilen bekleme süresini azalt
manın son bulacağı tarih, Genelkurmay Başka
nının' göstereceği! lüzum ve Millî Savunma Ba
kanının uygun görmesi üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır.* 
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Muhteremi arkadaşlar, bu teklifin' yapılma
sında, elbette, önemli sebepler vardır. Bunun 
gerekçesini kısaca birkaç maddede izah etmek 
mümkündür : 

1. 21 Aralık 1963 olaylarımdan' sonra Kıb
rıs'ta siyasi bakımdan değil ve fakat teknik ve 
askerî yönden fiilen, savaş şartları hüküm sür
mektedir. Bu, gerek parlâmento içinde ve ge
rekse dışımda birçok yetkili ve mesul şahıslar 
tarafından defalarca beyan ve ilân edilmiştir. 

2. Savaşa hazır bulundurulan veya bu şart
ları hukukan veya fiilen yaşryam personele kı
dem verilme sebebi, diğer bütün sebeplerden, 
(Tahsil, ihtisas ve saire gi'bi) önce gelmektedir. 
Zira askerin esas görevi muharebe ve buna ha
zırlık hareketleridir. Bundan gayrı bir düşünüş 
de askerliğin bünyesinin zedeleneceği inkâr edi
lemez. -

3. Kore'de1 bulunan subay ve astsubaylara 
savaşın bitiği! tarihten! çok sonralara kadar kı
dem verilmiştir. Halbuki mütareke şartlarının 
hüküm sürdüğü yıllarda, içinde bulunulan şart
ların Kıbrıs'tan daha ağır olduğu iddia edile
mez. Aksine olarak 21 Aralık olaylarından son
ra Kıbrıs'taki şartların daha ağır ve kritik ol
duğu yetkililerce birçok defalar açıklanmıştır. 

4. Her tarafları üstün: düşman kuvvetle
riyle çevrili! olmalarına, hafif piyade tüfekleri 
menzili içerisinde bulunmalarına rağmen, mil
letimizin şeref vesilesi olan bu personele bir se
ne kıdem hakkı tanınması olayların devamı1 sü
resince; bu da pek tabiî, göreve bağlılıklarını1 

artırıcı ve) teşvik, edici bir tasarruf olacaktır. 

5. Bu personelini olayların' vukuundan son
ra ağır hizmet şartlan içerisinde, aile hayatım
dan, normal iskân, haberleşme, iaşe ve seyahat 
imkânlarından mahram olarak yaşadıkları bi
linen' bir gerçektir. 

6. Böyle bir hakkın tanınması1 bundan son
raki ve buna mümasil olaylarda böyle kritik ve 
ağır hizmetlerin takdir edildiği fikriyatın? da 
uyandırmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şu' gerçeği de burada 
ifade etmek isterim : Dört seneden beri Kıbrıs'
ta bir avuç genç mücahit onbimlerce1 müsellâh 
Kıbrıslı' Rum ve Yunan askerî karşısında kah
ramanca, mertçe dayanmakta, Türk'ün şeref, 
haysiyet ve vakarını! korunlak'tadır. Hâdiselerin 
patlak verdiği günlerde oraya gitmiş ve gör

müştüm. O zaman pek az genç ellerinde av tü
fekleri1 ve az miktarda piyade tüfekleriyle sava
şırken bugün Kıbrıs'ta ortaokul1, lise ve daha 
yüksek tahsil1 görmüş gençlerden 12 bin kişilik 
talim görmüş, yetişmiş bir kuvvetimiz var. Muh
terem arkadaşlar', Anavatan'ım bir parçası olan 
Silâhlı Kuvvetlerimizden gönderilmiş alayımı
zın, Kıbrıs'taki bu mücahit gençlerin talim1 ve 
terbiyesinde ve orada Türk mukavemetinim, de
vamımda büyük rolleri olduğu şüphesizdir. Bu
gün' Kıbrıs'taki miktar itibariyle, aded itiba
riyle çok az, fakat mânevi kıymet itibariyle çok 
büyük olan 650 kişilik alayımızı geri çektiğimiz 
takdirde Kıbrıs'taki mukavemetin ne1 hale gele
ceğini takdir etmek sizlere aittir. Kıbrıs'taki 
Türk Alayımın' bulunuşu, oradaki'mukavemetin 
devamına ve çok üstüm, aklın alamıyaeağı ka
dar büyük kuvvetler karşısında mücadele ve 
mukavemet edilmesinde büyük rol oynamakta
dır. Binaenaleyh, bugün her vesile ile iftihar et
mek durumunda olduğumuz Kıbrıs'taki duru
mumuz itibariyle, orada hakikaten Türk Mille
tini şerefle, vakarla temsil eden ve bir lıarb hali 
havası içerisinde vazife gören alayımızın şerefli 
subay ve memurlarına bir senelik kıdem tanı
mak, maddi bakımdan bir şey ifade etmezse de, 
mânevi bakımdan bunun vereceği kuvvet, ifa
de edeceği kıymet çok büyük olacaktır. Bu ba
kımdan hepinizden millî bir dâvamızda muvaf
fak olmanın, yolunda başarıya ulaşmanın imkân
larımı ararken, böyle, millî bir vazifeyi üzerleri
me seve se've alam ve orada her an, gece ve gün
düz siperlerde silâh elde oradaki Türk varlığımı 
korumak için vazife başımda çalışan bu küçük 
adeddeki alayımizım memsuplanma birer senelik 
kıdemi tanım anızda büyük isabet olacaktır, bu
nun mânevi değeri çok büyük olacaktır. 

Saygılarımı la. 
BAŞKAN — Sayım Reşat özarda tarafından 

Askerî Personel Kanununa geçici madde olarak 
ilâvesi düşünülen madde metnini okutuyorum. 

«Geçici madde : 
21 Aralık 1963 ve sonraki günlerde Kıbrıs'ta 

•görev alan Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
subay, askerî memur ve astsubaylardan diğer 
terfi şartlarına sahibolanlann rütbelerine ait en 
az bekleme sürelerinden bir yıl indirilir. Bunlar
dan en az bekleme sürelerine bir yıldan daha az 
zamanı kalanların nasıpları bir önceki 30 Ağus
tos tarihine götürülerek terfileri derhal yapılır. 
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Yukarda belirtilen bekleme süresini azaltma
nın son bulacağı tarih Genelkurmay Başkanının 
göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanının 
uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kaJbul edil
memiştir. 

Sayın îlyas Kılıç ve Mustafa Kemal Çilesiz 
tarafından verilmiş bulunan bir önergede As
kerî Personel Kanununa geçici bir madde ilâvesi 
düşünülmektedir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz edeceğim sebepler muvacehesinde Askerî 

Personel kanun tasarısına aşağıda yazılı geçici 
maddenin eklenmesini tensiplerine arz ederim. 

1. '28 Mayıs 196Û tarih 6 numaralı Millî Bir
lik Komitesi karanndan istifade ile nasıplan 
30 Ağustosa götürülerek 6 aydan (6 ay dâhil) 
az kıdem verilen subayların nasıplan bir önceki 
30 Ağustosa götürülür. 

2. Bu nasıp düzelmesinden maaş ve diğer 
özlük farkı verilmez. 

Samsun Giresun 
îlyas Kılıç M. Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim bu husus bizim 
18 nci maddede mevcut. Onun için katılmıyo
ruz. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet Sayın Baş
kanım, "ben de önergemi geri alma'k istiyorum. 
Çünkü 18 nci maddede var. 

BAŞKAN — önergenizi geri aldığınızı be
yan ediyorsunuz, peki. 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz de imza sahibi. 
Kendileri burada yok. Baihis konusu önerge mün-
derecatı, Komisyon Başkanının ifadesine göre 
Askerî Personel Kanununa ilâve edilmiş bulunan 
18 nci maddede öngörülmüş bulunmaktadır. Bu 
sebeple önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Osman ŞaJhinoğlu tarafından verilmiş 
önergeyi okutuyorum. 

1 6 . 6 . 1 9 6 7 0 : 1 

Yüksek Riyasete 
Aşağıdaki fıkranın görüşülmekte olan Aske

rî Personel Kanununa geçici madde olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

•Geçici madde : 
Yedek subay hizmetini ikmalden sonra 1456 

sayılı Kanunum 4 ncü maddesi gereğince Silâhlı 
Kuvvetlere alınarak bilâhara 1956 yılında 6801 
sayılı Kanunla muvazzaf subaylığa .geçirilen ye
dek subayların, giriş kurslannda geçen 1 yıllık 
süreleri kıdemlerinden sayılır. 

iSamsun 
Osman Şalhinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇÎOÎ KOMÎ&YON BAŞKANI ÎSMAÎL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim bu husus 18 nci 
maddede mevcuttur. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge salhibi burada olsaydı 
belki önergesini geri almak lüzumunu hissedebi
lirdi. önerge sahibi yok. 

önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, bu şekliyle 
şu ana kadar milletvekili, arkadaşlarım tarafın
dan Askerî Personel Kanununa geçici madde 
olarak ilâvesi düşünülen önergeleri okutmuş, 
müzakere etaıiş ve oylaltanış buluınmafobayıım. Şifin
di bunu takiben, münhasıran Komisyon tarafın
dan Personel Kanununa geçici madde olarak 
ilâvesi düşünülen maddeler kalmıştır. Bunlann 
müzakeresine geçiyoruz. 

Geçici Komisyon Başkanlığından alman bir 
önerigede Asıkerî Personel Kanununa geçici 
19 ncu madde olarak ilâvesi düşünülen madde 
metnini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin tasarıya geçici 19 ncu 

madde olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail iSarııglöz 

Harb 'okullarını eski statülerine göre biti
recek 'olan ısulbaylarla, 'bunların emsali Fakülte 
ve Yüksek okulu (bitirecek 'subaylar hakkında 
uygulanacak işlem, 

Geçici Madde 19. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih ile Harfb okulları Kanununun . 
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yürürlüğe gireceği tarihler arasımda, Sharlb okul
larını eski statüleri uyarınca bitirecek olan su-
ıbaylarla, bunların emsali Fakülte veya yüksek 
•okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğ
menlik, teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme 
sıüreleri hakkında 4i273 sayılı Kanun ile ek ve 
değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 19 ncu madde olarak ka
nuna . ilâvesi 'düşünülen madde metnini okut
tum. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişiklik önerıgcisi ilâvesi düşünülen me
tinin değişiklik önergesi olarak telâkkisi altın
da, Komisyon tarafından verilmitş bulunduğu 
cihetle, fillhal kabulü de mutaazmmm bulun
maktadır. Bu sebeple Askerî Personel Kanuna-
nâ o!kunmuş bulunan metnin geçici 1'9 ncu mad
de olarak ilâvesi (hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler..; Aynen ka
bul edilmiştir, geçici ı!9 ncu madde olarak ilâ
ve edilmiştir. 

Askerî Personel Kanununa ıgeçici 20 nci 
madde olarak ilâvesi düş/ünülen ve Geçici Ko
misyon tarafından verilmiş bulunan madde met
nini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin ıgeçici 20 nci 

madde olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

Kıta ve sicil yerleri 
Geçici Madde 20. — 30 Ağustos 1966 tari

hinden bu kanunun terfie ait •hükümlerinin 
fiilen yürürlüğe gireceği tarihe kadar tcr.fi için 
-geçerli olmak <üzere general - amiral ve sulbay- , 
lar için kıta ve sicil 'yeri sayılacak: kadro gö
revleri Yüksek Askerî Şûra'nm .mütalâası alın
mak: suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Komisyon geçici 20 nci mad
de olarak Askerî Personel Kanununa bu metnin 
ilâvesini öngörmektedir. Önergeyi Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Önerge Komisyon tarafından verilmiş bu
lunduğu cihetle filhal kabulü de tazammun et
mektedir. Bu sebeple metnin geçici 20 nci mad
de olarak Askerî Personel Kanununa ilâvesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıya geçici 2.1 nci madde olarak ilâve
si (düşünülen ve Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan geçici 21 nci madde metnini (okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin geçici 21 nci 

madde olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail ıSarııgöz 

Halen lojmanlarda oturanların oturma 
süresinin başlangıcı 

Geçici Madde 21. — (Bu kanunun yayın
landığı tarihte lojmanlarda oturanların devam
lı olarak dört yıllık »oturma süresinin başlan
gıcı, fiilen lojmanı işigal ottikleri tarihtir. Bu 
kanunun yayınlandığı tarihte, lojmanlarda 
oturmakta ol anlardan, lojmanı fiilen işigal et
tikleri tarihe ıgöre dört yıllık oturma süresini 
kanunun yayınlandığı tarihte veya daha önce 
tamamlanmış olanlarla, ilerideki tarihlerde ta
mamlanacak olanlar hakkında da 186 nci mad
dedeki lojmandan ıçıkıma ve çıkarılma (hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Solma'zer. 
İRIFAN SODMAZER (Tokat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarum; geçici 21 nci 
madde olarak huzurumuza getirilen, lojmanda 
oturan subaylara ait hükmü, misal vererek 
prajtik olarak anlatmaya çalışacağım ve tees
sürle beyan etmek isterim ki, şu ana kadar dai
ma olumlu isitikaımeıtte, çjo'k faydalı çalışmalar
da bulunan Komisyonun bu ıkadar kattı bir hü
kümle, hattâ; tâbirimi mazur görün; insafsız 
bir hükümle buraya gelmesini yadırgadım. 
Şöyle ki; 189 ncu madde; bu kanun yürürlü
ğe giriyor; 1 Eylülde; çünkü yürürlük >mad̂  
desünde Eylül ayı olarak yazılmış, değiştirilip 
değiştirilmediğini bilımiyorum. Yürürlüğe gir
diği tarihte, şu anda Şarık'ta veya yurdun her 
tarafında lojmana girmiş ve dört yılını bitir-
ımiş kişiler olabilir. Çoluk, çocuk sahibi, has
tası olan, yavrusu olan ordu mensupları bulu
nabilir. Bu kanun yürürlüğe girdiği anda 
189 ncu maddeye göre işleim yaparsak, onları 
derthal evlerinden çıkarmak durumuna girece
ğiz. Veyahut da öyle bir hüküm geldi ki, dört 
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yılını; bu kanun 1 EylüPde- yürür laiğe girerse, 
Kasım ayında dolduracak veya Aralık ayında 
dolduracak kişiye; .Şuibat sonunda evinden çık, 
lojmanı tahliye elt. Etmezsen zorla tutup seni 
atacağız dışarıya, diye bir . hüküm geldi. Ben 
temenni ederdim; evet bir hakkı, bu kanunun 
getirdiği bir müsavatı ortaya koymalk istiyen 
Komisyonun bu kadar haşin davranmaması te
menniye şayandır. Hiç olmazsa bu maddeyi ge
tirirken; bu kamın yürürlüğe girdikten sonra 
dört yılını doldurmuş olacaklar için bir altı 
aylık süre tanısın, en az altı aylık. Üç ay gü-
'zel, ben de kabul edeyim şu üç ayı ama, Ka
sımda 4 yılı dolan ıbir subaya, astsubaya veya
hut bir ordu mensubuna Mart ayında çık de
mek, yahut Şulbat ayında dışarıya atmak doğ
ru değil. Kötü bir mevsim iklim şartları çok 
garip olan yurt köşelerimiz var. Yani belki o 
sulbay Şarktan mübadil, belki o sene tâyin 
sırası geliyor, yeni bir ev bulacak, altı ayda 
sekiz ayda. Yundumuzun birçok bölgelerinde 
ev bulma sıkıntıları da mevcut. Yapmıyalım 
(bunu, bu kadar kesin davranmıyalım. Sayın 
komisyon anlayış göstersin, geçici madde ile 
•bu hükmü altı aya çıkarsın. Hem adalet pren
siplerine uymuş oluruz, bizi de böyle haşin 
bir kanuna oy vermek zorunda bırakmasın. 
Komisyonun anlayış ıgöıstermesini istirham 
ediyorum ve bu hususta müsaade ederlerse bir 
önerge hazırlıyalım. Tabiî maddeyi tam olarak 
ıhatırımda tutmama imkân yolk. Alttı aylık bir 
müddetin tanınmasını arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
tLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, lojmanların işgalini ve tahliyesini 
tanzim eden bu geçici .maddenin prensip iti
bariyle karşısında olamıyacağım. Çünkü, ka
nunlar genel olarak her ne kadar ma'kaJbline 
şümulü yok ise de istisnai mahiyette bu şekil
de kanunlar Meciisiten çıkmıştır. Bizden evvel 
de olmuştur, bizim zamanımızda da vardır. Bi
naenaleyh, dört sene oturması prensip itiba
riyle kabul edildikten sonra bunun tarihinin 
kanunun çıJknıasiyle çıkmamasiyle alâkası yok
tur. Oturdu mu dört seme, tahliye etmeli ve 
ıher hangi başka bir arkadaş gelip oraya otur
malıdır. Gönül isterlki en kısa zamanda bu me
sele halledilsin ve ıbu madde bundan böyle kul

lanılmamaktan dolayı mahkûmiyete uğrasın, 
gönül istiyor bunu. 

Ama ben Hükümetten bir istirhamda bulu
nacağım. Bu lojman meselesi yalnız orduya 
has bir mesele değildir. Devletin birçok mües
seselerinde lojıman vardır. Hükümetin bunu ör
nek alarak diğer bütün devlet lojmanlarında 
oturanların da bir statüye bağlanmak suretiy
le bu lojmanları işıgal etmelerimin bir tüzüğü 
olmalı ve bu esasa göre, bu örneğe göre onları 
da tanzim edecek tedbirleri ya getirmelidir, ve
ya yetkisi dahiline almalıdır. Bu bakımdan bu 
Personel Kanunu diğer lojmanlar için örnek 
olacaktır kanısındayım. Bunu Hükümetten is
tirham ediyorum ve bu fikri kendilerine ilet
mek istiyorum. 

Yalnız arkadaşlar, bir noktayı unutmamak 
lâzım. Hakikaten dört senenin doluşu Ocak ayı 
olabilir; en kritik bir ay kabul edelim. Şimdi 
bu arkadaş 0©ak ayında dışarı mı çıkarılacak
tır? Bu, bölgenin hususiyetine göre değişebilir 
olduğuna göre, bu maddenin sonuna eğer Ko
misyon... Sayın Komisyon bizi dinlemek lûlttfun
da bulunuyorsa Sayın Komisyondan benim is
tirhamım olacak. Bu dört senenin bitim tarihi' 
yılın ortasında hangi aya gelirse gelsin yani 
Ekimle Mart arasındaki aylarda bilhassa kış 
aylarında boşaltmak bâzı mağduriyetlere sebe-
bolabilir, hattâ ev bulmak imkânsızlığı doğa
caktır ve birtakım huzursuzluklar olacaktır. 
Bu bakımdan, lojmanların kışın dolan müddet
lerinin tahliyesinde, tahliye ayının bir Nisan 
olarak kalbul edilmesi hakkaniyete uygun olur. 
Ev bulmak bakımından çıkacak olan arkadaşa 
kolaylık sağlar. Yakacak bulmak bakımından çı
kacak arkadaşa kolaylık sağlar. İşgal eden için de 
bir huzur olur, binaenaleyh, lojmanın kış ayların
da dolması halinde bir Nisanı başlık olarak Ko
misyon önergesini bir tarafa koyarsa daha âdi* 
lâne bir iş yapılmış olur. Yoksa prensifbolarak: 
komisyonun önergesiyle beraberim ve müspet 
oy kullanacağım. Lojmanların deıvredilm'esin-
de fayda vardır. 

Ben lojmanlar hakkında bu mütalâadan 
sonra Komisyonun bize yardımcı olarak 1 Ni
san çıkış tarihi olarak kabul etmesini tekrar 
kendisinden istirham ederim, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, Sayın Çataloğlu 
ela söz istemişlerdir. Sayın Komisyon.. 
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İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Biz de istedik Sayın Başkanım. Par
mağımızı kaldırdık. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Yılanlıoğlu'da söz 
istemişlerdir. Sayın Kırbaşlı, siz takdimen söz 
almak istiyor unusunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Evet efendim, uzatmamak 
için. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Sayın Balkan, sayın millet
vekilleri; huzurunuza getirilmiş bulunan tasa
rının geçici 21 nci maddesine ilâve edilmesi is
tenen madde, esasında, Cumhuriyet Senatosu 
tarafından ilâve edilmiş bir maddedir. «Dört 
yıllık oturma süresinin 'başlangıcı fiilen lojma
nı işgal ettikleri tarihtir» gibi bir hüküm getir
miş bulunmaktadır. Bu hükmün getirüm esine 
dair çok kuvvetli ve »mukni, âdil, sosyal adale
te uygun, hak ve nasefet kaidelerine uygun 
bir başlangıç olduğu kanaatindeyiz. Şöyle ki; 
bir defa sayın "arkadaşlarım ve biraz evvel ko
nuşan Ilyas Kılıç arkadaşımız da bu işi pekâlâ 
biliyorlar ki, kıta subayları Ankara'ya tâyin 
edildikleri zaman ancak dört sene gibi bir müd
det Ankara'da kalmaktadırlar. Normal olarak 
dört senedir. Halbuki lojmanlarda oturan, kı
ta subayı dışmda bulunan subay arkadaşlarımız 
aşağı - yukarı on sene, yirmi sene gibi bir müd
detle Ankara'da kalmaktadırlar ve Ankara'da 
mukimdirler. Bunlara böyle bir şart getirme
diğiniz takdirde lojmandan tahliye ettirmek 
imkânı bulaımıyacaksmız demektir. 

Diğer taraftan iki aylık tahliye müddetine 
gelince; Muhterem Meclis 189 ucu madde ka
bul edilirken bunun münakaşasını yapmış ve 
netice itibariyle bu iki aylık (müddeti de, ilki 
aylık müddetin dışında olabilecek her türlü 
müddeti de reddetmiş bulunmaktadır. Bu ba
kımdan tekrar bunun münakaşasına dönmek 
prensip itibariyle mümkün değildir. Bu dört 
senelik müddet ve tahliye müddetleri diğer per
sonel rejiminin uygulanmasına ait kanunlara 
da muvazi bir hüküm olarak getirilmiş bulunul
maktadır. Yine Ilyas Kılıç arkadaşımızın bura
da beyan etmiş olduğu, hiçolmazsa kış ayları
na talkabül eden ve o aylar içinde yapılan tâ
yinler hususundaki ımütalâasma gelince; bugün 
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orduda zaten tâyinler prensip itibariyle % 90 
yaz aylarında yapılmaktadır. Bilhassa bunun 
çok ufak bir nisbeti ve ölümler hariç bu müdde
tin normal olduğu kanaatindeyiz. Kaldı ki, 
1 Nisan tarihini nazarı itibara aldığımız tak
dirde bunun şarktaki iklim şartları muvacehe
sinde de bir mâna ifade etımiyeceğini ayrıca 
komisyon olarak beyan etmek isteriz. Madde 
hak ve nasafet kaidelerine ve bugünkü normla
ra, bugünkü tatbikata uygun olarak getirilmiş
tir. İltifat buyurulmasmı istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edime) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; ordu psikoloji
sini çok iyi bilmek lâzım. Ordu subayları arasın
da konuşulan yegâne mevzu lojmana girebilmek
tir. Lojmandan çıkmak mevzuu değildir. 

İSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Başka mevzu yok. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Yani lojma
na girmek bakımından konuşulan mevzudan 
bahsediyorum. Şarktan bahsediliyor. Şarkta 
kar var, kışın Ocak ayında ayrılır filân ve dört 
sene gibi bir mevzudan bahsediliyor. Eğer ar
kadaşlarımız ordudaki tâyinin ne Ikadar munta
zam olduğunu bilselerdi ve bilirler zaten, Şark
ta üç seneden fazla subaylar kalmazlar ve ga
yet muntazam devrederler. 

Binaenaleyh, dört sene şarkta ancaîk istek
leriyle kalmaktadırlar. Hattâ iki senede dönen 
subaylar da vardır. Sonra Ocak ayı, kış mev
zuunda ifade ederler, ben tahmin ediyorum ki 
kışın lojmanlara girenler normal tâyin edilen 
arkadaşlar değillerdir. Çünkü orduda çok dik
kat eldeken tâyin mevzuunda, mutlaka subay
ların ve çocuklarının mektep tatilinin gelmesi ve 
Haziran ayını ınra'taakıp evvelce hazırlanan uzun1 

plânlarla, isimdi gayet 'güzel plârilamafktadır ve 
bu plânlar gereğince tâyinler yapılır, iltihaklarda 
(da Ibunun üzerinde (durulur. Ve yine 'lojmana 
eğer anormal alarak giren varsa, yani bunu şöy
le" ifade edeyim : O !kış arasında veyalhut da di
ğer Ibir ayda girebilmişse bunu başka türlü 
telâkki etmek şarttır. Binaenaleyh, subaylar 
lojmana 'girme hakkaniyetini beklediklerine gö
re, önerge Ordunuri istediği bu hakkaniyeti ye
rine getirmek için verilmiş bir iönergedir. Öner
geye aynen iltifat ed'ihııesind ve İnşall'aah 1972' 
ye ve muayyen seneye 'kadar bütJün subayların 
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lojmanları tamamlanır. Sayın Hükümetlimiz bil
hassa Sayın Barbakanımız bu nokta üzerinde 
titizlikle durmaktadırlar. Lojmanların da mu
ayyen ısendde biitm'esi için planlanmasına ^cn 
şahidim, ısaym Milk :Savunma Bakanından iste
mişlerdir. Bir günjbu madde de tatbik edile-
miyeeek bir 'madde haline gelecektir ve Türk 
Ordusundakl bütür subay ve astsubayların ha
zırlanan plân gereğince lojmanları tamamlana
cak, subay ve assubaylar tâyin «'mirlerini aldık
ları zaman, nasıl bölük 'ddasma, taibur lodasına 
veya 'komutan makamındaki odasına 'gidiyorsa 
bütün T'ürk subayıarının lojmanları 'tamamla
nıp ibölülk adasının anahtarını alıyormuş gibi 
lojmanın anahtarım alacaktır. Madde yerinde
dir. Kabulünü arz ederim. Hürmeti erimi o. 

BAŞKAN — ıSaym Oataloğlu, (buyurun. 

Açık oylamada oylarını kullanlmıyan arka
daşlarımız lütfen oylan m kullansınlar. 

İSMAİL ÇATALOÖLU (İçel) —(Sayın Baş
kan, (sayın milletvekilleri; 'bu maddenin arka
daşları endişeye 'düşüren tarafı döı t senenin 
'hatamı Ikıs aylarına raslaıısa ne olacağıdır. Sa
yın Milletvekilleri, biz uzun «seneler orduda hi^-
m'et 'etmiş, gerek komutanlarla beraber çalış
mış, gerek komutanlık yapmış 'bulunuyoruz. Hiç
bir 'konuttan, kanunim mahiyeti ne oluma olsun, 
maiyetini kış ortasında sokağa atmaz. Kanun 
ilaveten iki aylık da bir mühlet tanıyor. Zan
nediyorum ki, her komutan lojman işgal eden 
subayların .müddet hitamının ne zaman olacağı
nı 'daha evvelden kendisine 'bildirir ve hazırlık 
yapmasını söyler. Arkadaşları endişeye düşü
ren (husus bizim Doğu bölgcımizdlir. Doğu bölge
mizde ev 'kıtlığı, lojman -kıtlığı 'bahis konusu
dur. Buralarda eğer (bu gi'bi •hımışlar vâki ola
cak olursa kanun y i pil ması.na rağmen hiçbir (ko
mutan hiçbir subayının ailesini sokağa, kışın 
zalim soğuklarına bırakmaz. Onun için iböylc 'bir 
endişeye lüzum yoktur. Bu madde yerinde • ola
rak hazırlanmıştır. Sanıyorum ki her subay ka
nunun tatibik 'edilmesi hususunda titiz davranan 
'komutanlar bahis konusu.olursa aileslini daha 
evvelden ya .'başka yere. göndermek suretiyle 
veya 'başka bir sığmak.bulmak suretiyle nakle
der ve hiçbir suretle ısıkıııtıya düşimez kamısın-
dayrm. Onun için bu kanunun bu maddesinin 
aynen, kabulüünü rrz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan değerli arkadaşlarım; meramımızı anlata
madığımı sandığım içlin ikinci Idefa söz almak 
mecburiyetinde İka İdim. Şöyle iki, Doğu hizmeti
nin üç sene olduğunu, bugün artık Türk Ordusu 
ımensulbu için üç sene olduğunu, arzu ile bir (se
ne daha uzatıldığını ağaç kovuğundan çıkanlar 
dahi biliyor. Biz haydi haydi «biliriz. Yalnız 
ErzurumMa, Erzurum bir Doğu (bölgesidir, bu-
ntın yanında Erzurum'daki subay üç ısenıe de mü-
'badeleye tabiidir; ama Tunceli'nin Ovacık kaza
sında, Mazgirt ve Hozat kazalarında sulbaylar 
altı sene kalırlar. Urfa'da bulunan (sulbaylar da 
altı sene kalır. Biz konuşmamızı yaparken, bu 
g'ilbli güç şartlar içinde 'belki bir Veya birkaç 
tane Ordu mensubunu güç şartlarla karşılaşabi-
lir, bunları pensen 'etimiyelim diye 'bir altı ay
lık süre tanınmasını istirham emiştik Yüce Mec
listen. Ben iki tane ek fıkra teklif ettim bu 
maddeye. Bir de düşünün ki ib'irlik nakilleri var
dır. Birlik nakillerinde sulbay, astsubay velhâ
sıl bütün Silâlhlı Kuvvetler mensupları birliği 
ile beraber 'bir yerden 'bir yere 'giderler. 'Çoluğıı 
çocuğu oradadır ve kimsesizdir. Bunlar da ilki 
ay içimde 189 ncu maddeye göre çıkarılacaktır 
lojmandan. Şarktan size bir mlisal vereyim : 
14 ncü Süvari Tümeni Urfa'ya nakledildi ve o 
kadar acele bir nakil oklu ki, bu, o devre Üçün
cü Orduda 'olanlar bilirler, çoluğunu, çocu
kunu bırakın ailesinin yanma göndermek tm-
kânla'rını aramak, etrafındaki «dostlarına bile 
lor veda .edecek durumda idi ve bu birlik ol-
bığu gibi Urfa'ya nakledildi. Bütün Silâhlı 
Kuvvetler ınlensubu subay ve astsübaylann, 
oradaki görevli sivil memurların aileleri Kara 
garnizonundaki lojmanlarda kalmak zıoranUa 
Va'lldı. Tam tahsil müddetinin yanışı idi. Şimdi 
bu personelin ide lojmanları 2 ay içerisinde bo-
•ıiir.vra mecburiyetini ıgetirdlk. Ben hüküm ka
tidir diyorum biraz yumuşatalım ve bumu Büyük 
Meclisin müsamahasına sığınarak teklif edi
yorum. Yoksa elbette Şarka giden bir subay, 
Doğu bölgesinde 3 ncü (Bölgeye -güden bir subay 
4 sene bir lojmanda oturma imkânını bulamaz. 
Oünfkü .gittliği sene 'giremez. Bir sene temdik da
hi etse yine 3 senelik bir oturma süresine tabi-
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Evet bu hüküm Ankara "da'ki 'belki ç'ok gedikli, 
bir 'türlü tâyin (durumuna girmiyen şu ve bu sı
nıf ısufbaylara tatbik .edilsin diye, adalet sağ
lansın diye getirilmiştir; ama Ibu arada bâzı 
aksaklıkların da çıkacağını Büyük Meclisin 'dik
kate alması lâzımgclir. 

Sayın Çataloğlu'na hiç iştirak ietmem. Evet 
komutanlar maiyetine karşı ıdaima imüşfiktir (on
ları klaima korumak ister; ama 'bir kanun hükmü 
olduğu ımüdde'tçıe hiıçlb'ir komutan bir kanun 
hükmünü 'çiğneyemez, çiğnese suçluldur. Bu ba
kımdan eskiden evet hiçbir komutan .maiyeit'ini so
kağa atmıyordu; anra lojman işgal etme ve çık
ma .bir kanun hükmüne 'bağlı 'değildi, bir yö-
nettaıelık idi, bir talimat idi, Millî Savunma Ba
kanlığının tertilb'ettiği, emrettiği şekillerle dü
zenleniyordu. Genelkurmayın anlaştığı şekil
lerle -düzenleniyordu. Komutanlar elbette kış 
ortasınida müşkül şartlarda 'olan subay ve ast
subayları ordu mensuplarını lojmandan kolun
dan tutup çıkarmıyordu. çıkaramazdı. Ama 
şimdi kanun 'hükmü .olunca 'bu gilbi âlicenaplık
lar beklemek, komutanları kanunu çiğnemeye 
doğru ısevk 'eder ki, Ibu imkânsızıdır. Hürmetle
rimi arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş 'deği
şiklik 'önergelerini okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
T. S. K. Personel Kanununun geçici 21 nci 

«nadidesine aşağıdaki üikranm eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Fıkra — Kıta nakillerinde lojman boşaltma 
süresi 6 aydır. 

Tokat 
İrfan Solma^er 

Oülven Partisi sozıcülsü 

Saym Başkanlığa 
T. S. K. Personel kanun tasarısının geçici 

21 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif öderim. 

Fıkra : Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte lojmanda 4 senesini 'dolduranlar en geç 
altı ay içerMnde lojmanı (boşaltmak (»orunda
dırlar. 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Güven Partisi sözcüsü 

Yüksek Başkanl ığa 
Geçici 21 nci madde sonuna aşağıdaki ilâve

nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

Aralık ile Mart arasında lojmanda oturma 
süreısıini 'dolduran bir ordu menisulbu için loj
manın tahliye tarihi o yılın 'bir nisanıdır, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in birin
ci önergesi tekrar okundu) 

• BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Daimi «nadidelerde yer al
ması gereken 'bir hüküm karakterindddir, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmazıer'in ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişildik önergesini •oyunuza 

sunuyorum. Kalbul .edenler... Etmiyenler... Ka-
'bul edilmemiştir. 

(İSamsun Milletvekili llyas Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

'SARIGÖZ (Rize) — Efendim, bu husus da dai
mi madde karakterinde. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul 'edenler... Etmiyenler... Kalbul 'edilme
miştir. 

Komisyonun Askerî Personel Kanununun ge
çici '21 nci ımadde olarak ilâvesini düşündüğü 
metni oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 22 nci madde ha'kmda verilen öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin geçici 22 nci 

madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
İsmail Sarıgöz 
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M. Meclisi B : 120 16 . 6 .1967 O : 1 

Yükümlülük bakımından 6077 sayılı kanun hü
kümleri uygulanacak subaylar 

Geçici Madde 22. — Bu kanunun 116 ncı 
maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapma
ları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uygulan
ması gereken subaylardan, balen bu yükümlülü
ğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş 
olanlarla; bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış 
olanların yükümlülükleri hakkında 6077 sayılı 
Subay ve Askerî Memurların Mecburî Hizmetleri 
ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. 
İLYAS KILIÇ (('Samsun) — Acaba bu mad

de komisyon tarafından biraz açıklanabilir mi? 
BAŞKAN — İzahat mı istiyorsunuz? 
İLYAS KILIÇ (Samsun )— Evet. 
GEOICI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
yükümlülük kısmında memleket dışına tahsile, 
staja veya kursa gönderilenlere yükleyeceğimiz 
munzam yükümlülükleri tanzim ederken, Nalhit 
Menteşe arkadaşımız halen bu staj, kurs ve öğre
nimleri yapıp memelkete dönmüş olanlarla bu 
durumda bulunanların 6077 sayılı Kanuna göre 
tabi oldukları yükümlülükleri itibariyle mükte
sep hak sayılacağı cihetle bunun muhafazasının 
gereğine işaret ettiler. Bendeniz de o zaman Ko
misyon adına bu hususun bir geçici maddeyle 
emniyet laltma alınacağını ifade ettim. Geçici 
maddeyi bu cihetle sevk etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Geçici 22 nci maddeyi Yüksek 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, önerge Komisyon 

• tarafından verilmiş bulunduğu cihetle filhal ka
bulünü tazammun etmektedir. Askerî Personel 
kanunu tasarısına geçici 22 nci madde olarak 
okunan metnin katılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 23 ncü madde hakkında verilmiş bulu
nan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya, yükümlülükler hakkındaki intibakı 

sağlamak bakımından aşağıdaki maddenin geçici 
23 ncü madde olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ismail Sarıgöz 

Halen astsubay olanların yükümlülükleri 
Geçici madde 23. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli astsubayların yükümlülükleri hakkında 
5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 ncü mad
desi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Geçici 23.ncü 
madde hakkında verilmiş bulunan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önerge Komisyon tarafından verilmiş bulun
duğu cihetle filhal kabulünü tazammun etmekte
dir. Geçici 23 ncü madde olarak Askerî Personel 
Kanununa ilâvesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 24 ne ümadde hakkında verilmiş bulu
nan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin geçici 24 ncü 

madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ismail Sarıgöz 

Geçici madde 24. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulunan ye
dek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı 
aydır. 

'BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Geçici 24 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Filhal kabulü ta
zammun etmektedir, Komisyon tarafından veril
diği cihetle; okunan metnin Türk Silâhlı Kuv
vetleri Askerî Personel Kanunu tasarısına geçici 
24 ncü madde olarak ilâvesi hususunu oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. -

Sayın Nazmi özoğul tarafından verilmiş olan 
ve Meclisçe dikkat nazara alınmak kaydı altında 
kalbul edilmiş olan önergeye göre hazırlanmış bu
lunan geçici 25 nci madde Komisyon tarafından 
hazırlanmıştır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulca kabul edilmiş bir önerge ile 

teklif edilen aşağıdaki maddenin tasarıya geçici 
25 nci madde olarak ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 
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Geçici madde 25. — 28 Mayıs 1960 tarihli 
Millî Birlik Komitesi kararından istifade ile 
nasbları 30 Ağustosa götürülen subaylardan, bu 
karardan altı ay (dâhil) ve daha az bir süre fay
dalanan subayların nasıbları önceki 30 Ağustosa 
götürülür. 

İBu nasp düzeltilmesinden aylık ve hizmete 
ilişkin tazminat farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Verilen önerge komisyon tarafın
dan hazırlanmış olduğu cihetle filhal kabulünü 
tazammun etmektedir, bu sebeple Askerî perso
nel kanunu tasarısına geçici 25 nci madde olarak 
ilâvesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 26 ncı madde hakkında verilmiş bulu
nan önergeyi okutuyorum. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
geçici maddeler görüşülürken aklımın takıldığı 
bir noktayı müsaade buyurursanız Komisyondan 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ILYAlS KILIÇ (Samsun) — Bu kanun kabul 

edildikten sonra malî hükümler biliyorsunuz 
bilâhara gelecektir, diğer Personel kanuniyle bir
likte. Askerî personel kanununun sicil hükümleri 
hemen yürürlüğe girecektir. Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra emekli olan veya istifa eden bir 
ordu mensubunun malî hükümler yürürlüğe gir
diği zaman hukukî durumu ne olacaktır? 

BALKAN — Bunun madde ile hiçbir irtibatı 
yok, bu tümü üzerinde konuşulması gereken bir 
sözdür. Biz şimdi maddeler hakkında görüşmek
teyiz. 

ILYAS KILIÇ (ıSamsun) — Geçici madde
lere girebilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GECİGİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın llyas Kıl iç'in kanunun müzakeresi esnasında 
bu sualine üçüncü defa mâruz kalmaktayız. Da
ha evvel de arz ettiğim cihetle bugün Silâhlı Kuv
vetlerimizde emeklilik statüsü 1960 yılından iti
baren yeknesak bir duruma getirilmiştir, tek bir 
emeklilik statüsü vardır. Çeşitli teadül kanunla-
riyle emekliye sevk edilmiş olan subaylar 1960 yı
lı ile bugünkü zaman arasındaki bütün emekli
lerin maaş intibakları yapılmış tek bir statüye 

irca edilmişlerdir. Yeni Devlet Personel rejimi 
ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel rejimi ma
aş itibariyle sabit gösterge ve mütehavvil emsal 
esasına göre değişecektir. Emekli mevzuatı da 
bu kanunlar yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
bunlara adapte edilmek suretiyle tadilâta tabi tu
tulacaktır. O zaman sevk edilecek olan hükümler 
1960 yılından itibaren bugüne kadar emekliye 
sevk edilmiş, emeklilik statüsüne sevk edilmiş bü
tün subaylar için bizim kanaatimize göre tatbik 
edilecektir. Bir başka ifadeyle bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olacaklar
la, 1960 yılından itibaren bugüne kadar emekli 
olmuş bulunan Silâhlı Kuvvetler mensupları ara
sında emeklilik maaşı bakımından bir farkın ol-
mıyacağı kanaatindeyiz. Keyfiyeti arz ederim. 

BAŞKAN — Yalnız tabiî bu gibi sualler ve 
cevaplar hop usul dışı bir mahiyet arz etmekte
dir, onun için tekrar etmemesini rica ederim. 

Geçici 26 ncı madde hakkında komisyon ta
rafından düzenlenmiş metni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulca kabul edilmiş bir önerge ile 

teklif edilen aşağıdaki maddenin tasarıya ge
çici 26 ncı madde olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

Geçici Madde 26. — Bu kanunun 14 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 ta
rihine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı ni
telikteki astsubaylar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Baykal'ın vermiş 
olduğu lönerge Meclisçe nazarı dikkate alın
mış, bu yolda komisyonca yeni bir metin hazır
lanmıştır. 

önerge .üzerinde" söz istiyen? Yok. 
Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Perslonel Kanununa 
geçici 26 ncı madde olarak ilâvesi düşünülen 
bu önerge komisyon tarafından hazırlanmıştır. 
Mlhal kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu sebeple 
ıgoçici 26 ncı maddeyi Türk 'Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanununa ilâvesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 666 — 



M. Meclisi B : 120 1 6 . 6 . 1 9 6 7 0 : 1 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Komisyon
ca geri alınmış bulunan 169, 172 ve 173 ncü 
maddelerde Komisyonca yapılan müzakere so
nunda bir değişiklik yapılmamıştır. 170, 171, 
174 ve 175 nci maddeler ise Komisyonca yeni
den incelenmiş ve yeni metinler hazırlanmıştır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Verdiğimiz önergeler vardı, ne oldu? 

BAŞKAN — Bütün önergeler tetkik edil
miş ve muayyen (bir esasa bağlanmış. Eğer an-
laşılmamışsa tekrar söyliyeyim. 

Komisyonca geri alınmış /bulunan 1,69, 172, 
ve 173 ncü maddelerde ibir değişiklik yapılması 
uygun görülmemiş, aynen ipkası düşünülmüş
tür. Bunun yanı -başında, 170, 171, 174 ve 
175 nci maddelerde de verilmiş (bulunan tadil 
önergeleri muvacehesinde değişiklik yapıl
mıştır. Ayrıca, bu malî hükümlerle il'gili ibir cet
vel hazırlanmıştır. Sayın Komisyon Başkanı 
bu cetveli (beklemeden bu maddelerin üzerinde 
müzakerelere geçelim mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SAHIGÖZ (Rize) — Efendim 171 nci maddeye 
ilişkin cetveli arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, 169 ncu 
maddede bir değişiklik yapılmamış olduğuna 
göre 169 ncu maddeyi metinden okutuyorum. 

İKtNOl BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

I - Kapsam 
Madde 169. — 'Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 

fiilen vazife gören subay, astsulbay, uzman ça
vuş ve uzatmalılara aşağıdaki maddeler hüküm
lerine göre kıta tazminatı verilir. 

BAŞKAN — 169 neu maddeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum.. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; ıben bu maddedeki tazminat keli
mesine değinmek istiyorum. Tazminat, İbir in-
ısan bir kaza yaparsa İbir suç işlerse, işlemiş ol
duğu suça karşılık kendisine mahkemece hük-
molunan cezanın karşılığıdır, nakdidir. Bina
enaleyh, 'burada daıha hukukî, biraz mütenasip 
ve daha yumuşak bir tâbirin kaibul edilmesinde 
fayda vardır. Tazminat kelimesi pek kulağı ok-
şamıyor. Bu (terimin değiştirilmesini <ve bunun 

yerine (kıta ödeneği) şe'klinde bir kelimenin 
konulmasını talebedeceğim. Çünkü, tazminat, 
izah ettiğim gibi işlenen bir fiilin karşısında, 
zararın karşısında ödenen nakittir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Tarifler 
Madde 170. — Tarifler : 
Muharelbe ıgrupunun kapsamı, alay ve sevi

yesindeki birliklerdir. 
Birlik : Batarya ve ta'bur seviyesindeki 

jirliklere denir. 
Allbay maaşı : Albaylıkta 3 senesini doldur

muş olan albaya 24 Şubat 1961 tarihli 262 ve 
aynı tarihli 263 sayılı kanunlarla verilen zamlı 
brüt maaş tutarıdır. 

Gemi : 18 grostondan yukarı olan gemileri 
kapsar. 

Hava Kuvvetleri için birlik : Tugay ve eşi-
di ile daha küçük her hangi İbir taktik, idari, 
sağlık ve lojistik teşkillerdir. 

BAŞKAN .— Madde 170 Komisyon tarafın
dan değişikliğe talbi tutulmuştur. Müsaade 
ederseniz Komisyon tarafından 170 nci madde
nin yeniden hazırlanmış şeklini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel kanunu tasarısının 170 nci 
maddesinin aşağıda ıgösterilen şekilde değiş
tirilerek kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
İsmail Sarıgöz 

Tarifler 
Madde 170. — Tarifler : 
a) Aylıklar : 
1. Albay aylığı : Albaylıkta üç yılını dol

duran ve 'bir üst derece maaşı almakta olan 
albaya '24 Şuibat 1961 tarihli ve 262 sayılı ve 
aynı tarihli ve '263 sayılı ve 5 Nisan 1961 tarih
li ve 295 sayılı kanunlara dayanarak verilen 
2 700 liradır. 

2. Diğer kanunlara göre verilen tazminat 
ve ödenekler : 

aa) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli 
pilot adayları hariç 17 Ocak 1963 tarihli ve 144 
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sayılı Uçuş Tazminatları Kanununa tabi olan
lar ile 18 Nisan 1963 tarihli ve 223 sayılı De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adamı Tazminat Ka
nununa taıbi alanlar için mezkûr kanunlarda 
gösterilen albay maaşı bir numaralı ^bendde tes 
bit edilen 2 700 liradır. 

ibb) Askerî hâkim ve askerî savcılar için 
15 Temmuz 1965 ıtarilhli ve 661 sayılı Kanunda 
yazılı (birinci 'derecede memurluk aylığı bir nu
maralı bendde tesbit edilen 2 700 liradır. 

cıc) 23 Aralık 1942 tarihli ve 4335 sayılı 
Kanunla bu kanunda değişiklik yapan 5 Ocak 
1961 tarihli 233 sayılı Kanun ve aynı Kanu
na ek 21 Temmuz 1961 tarihli ve 336 sayılı 
kanunların uygulanmasında mezkûr kanunlar
da yazılı maaş tutarları olarak 24 Şubat 1961 
tarihli ve 262 sayılı Kanun ile 5 Nisan 1961 ta
rihli ve 295 sayılı kanunlarda yazılı maaş tutar-, 
larıdır. 

b) Gemi : 18 gros tontan yukarı hacımda 
olan gemilerdir. 

BAŞKAN — 170 nci madde komisyon tara
fından şimdi okunan şekilde düzenlenmiştir. 

Söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kıta tazminatı verilecek .görevler 

Madde 171. — Kıta tazminatı alacak birlik 
mensupları ile tazminat nisıbetleri aşağıda-
dadır : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (Eğitim birlikleri dâhil) 

takım, hava bölüğü, bölük (ibatarya), birlik, 
tabur, grup, alay, Genelkurmay Karargâh ve 
Destek Kıtaları Komutanlığı, kadrolu merkez 
komutanlığı, tugay komutanlığı, muharebe gru-
rpu, tümen topçu ve 'kolordu topçu komutanlık
larında fiilen hizmet gören komutan ve komu
tan muavinleri ile bu birliklerin takım, bölük 
(ibatarya) ve birliklerinde bulunan sulbay, ast
subay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rüt
beleri hizalarında gösterilen miktar kadar; 

2. Dağ ve Komando Okulu Komutanı ve 
muavini ile dağ ve komando öğretmenleri ve bu 
ıdkul takım, bölük ve birlik komutanlarına ve 
role merkezleri ile elektronik istihbarat bölük
lerinde hizmet ıgıören sulbay, astsulbay ve uzman 
çavuşlara Ek - cetvelde rütbelerinde gösteri
len miktar kadar, 

3. 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen birlik
lerin karangâlhlarmda ıgörevli diğer subay, ast
sulbay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rüt
belerinin 'karşılarında ıgösterilen miktarların 
% 50 si kadar, 

4. Yardımcı sınıf bölük, birlik, takım ve 
taburlarında fiilen komutanlık ve komutan 
muavinliği yapanlar ile 'bu birliklerden takım 
ve 'bölüklerde bulunan subay, astsubay ve uz
man çavuşlar Ek - 4 cetvelde rütbelerinin kar
şılarında gösterilen miktarın % 50 si kadar, 

5. Yardımcı sınıf bölük, birlik ve taburla
rının diğer kadro .görevlerinde çalışan subay, 
astsubay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde 
rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde mik
tarının % 30 u kadar, 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Gemilerde (denizaltı, dalgıç ve kutfba-

ğaadam hizmet personeli hariç) deniz er eğitim 
(kara birlikleri dâhil) piyade, topçu ve istih-

•kâm »birliklerinin takum, bölük, birlik, tabur, 
alay, kadrolu merkez komutanlığı, grup komu
tanlıklarında fiilen hizmet gören komutan ve 
komutan muavinleri ile bu birliklerin takım, 
bölük (batarya) ve birliklerinde, elektronik is
tihbarat birlikleri, radar istasyonları ve kadro
lu merkez komutanlığında (karargâh hariç) ve 
gemilerde fiilen çalışan sulbay ve astsubaylara 
Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösteri
len yüzde miktarının tutarı kadar, 

2. Deniz er eğitim (kara birlikleri dâhil) 
topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin tabur, 
grup ve kadrolu merkez komutanlığı karargâhı 
ve alaylarının diğer kadro ıgörevlerinde hizmet 
gören subay ve astsulbaylara Ek - 4 cetvelde 
rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde mik
tarı tutarının % 50 si kadar, 

3. Methal grup komutanlığı, maym grup 
komutanlığı, mania grup komutanlığı, liman em
niyet grup 'komutanlıklarının (gemiler hariç) 
diğer kadro .görevlerinde fiilen hizmet gören 
subay ve astsulbaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri 
karşılarındaki yüzde miktarı tutarının % 30 u 
kadar, 

4. Yardımcı isınıf birlik, takım, bölük ve ta
burlarında, fiilen komutanlık ve komutan mua
vinliği yapanlara Ek - 4 .cetveldeki rütbeleri 
karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si 
kadar. Bunların diğer kadro görevlerinde çalı-
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şanlara rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde 
miktarının % 30 u kadar, 

5. Eotogrametri şulbesi kıymetlendirme 
kısmında görevli subay ve astsubaylara (kıy-
mtlendirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde 
rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si 
kadar, 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava kuvve

ti komutanlıkları ve hava eğitim .komutanlığı 
genel ve özel karargâhları ile, bu karargâh
lara 'bağlı satmalma ve muayene komisyon baş
kanlıkları ve ambar müdürlükleri dışında ka
lan birlik ve teşkillerde fiilen 'hizmet gören su-
ibay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri 
karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, 

d) Jandarma Genel Komutanlığında : 
1. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 

seyyar ve eğitim jandarma takım, bölük, birlik, 
tajbur ve alayları ile muhafız jandarma kıtala
rında ve sabit jandarma kıta ve ıbirİlklerinde 
fiilen hizmet gören komutan ve komutan mua
vinleri ile bu birliklerin takım ve bölüklerinde 
ve diğer kadro görevlerindeki suıbay ve astsu
baylar ile uzman jandarma çavuşlarına Ek - 4 
cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen mik
tar kadar, bu birliklerde tabur karargâhı ve 
alayların diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet . 
gören suıbay, astsulbay ve uzman jandarma ça
vuşlarına Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında 
gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar; 

2. Bot komutanlıklarında ve batlarda fiilen 
görev ifa eden sulbay, astsubay ve uzatmalılara 
Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösteri
len yüzde miktarları kadar, 

3. Jandarma Komando Okulu Komutanı 
ile muavini, öğretmenleri, ıbirlik, bölük ve ta
kım komutanlarına Ek 4 - cetveldeki rütbeleri 
karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, 
okuldaki diğer subay ve astsubaylara Ek - 4 
cetveldeki rütbeleri karşısında gösterilen yüzde • 
miktarının % 50 si kadar, 

e) Harita Genel Müdürlüğünde : 
Potogrametri Şubesi Kıymetlendirme Kıs

mında görevli subay ve astsubaylara (kıymet
lendirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde 
rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının, 
% 50 si kadar, 

Kıta tazminatı verilir. 

BAŞKAN — 171 nci madde komisyon tara
fından değişikliğe tabi tutulmuştur. Verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri muvacehesinde 
Komisyon maddeyi değiştirmiştir. 

Şimdi müsaade ederseniz 171 nci maddenin 
komisyon tarafından değiştirilmiş şeklini oku
tuyorum. Biraz uzuncadır arkadaşlarımın dik
katle dinlemelerini rica ederim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonca geri alınmış bulunan 171 nci 

madde... 
Geçici Komisyon Başkanı 

İsmail Sarııgıöz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış bulunan ta

sarının 171 nci maddesi yeniden tetkik edilmiş 
ve hazırlanan yeni metin aşağıya çıkarılmıştır. 

Maddenin bu şekle göre kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kıta tazminatı verilecek görevler ve tazmi
nat nisbetleri : 

Madde 171. — Aşağıda gösterilen esas ve 
nisbetlere göre : 

a) Türk Silâhla Kuvvetlerinde (Jandama 
dahil) kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve 
kuruluşlarda görevli subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarma çavuşlarına ek 4 sayılı 
cetvelde rütbeleri karşılığında gösterilen mik
tarlar kadar; 

b) Kıta ve kıta kapsamına girmiyen diğer 
kadro görevlerinde bulunan subay, astsubay, 
uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlarına 
ek 4 sayılı cetvelde rütbeleri karşılığında göste
rilen miktarların yarısı kadar; 

c) Bütün kadro görevlerindeki general ve 
amirlere ek 4 sayılı cetvelde rütbeleri karşılı
ğında gösterilen miktarlar kadar; 

Kıta tazminatı verdir. 
Kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve kuru

luşlar aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (eğitim birlikleri dâhil) 

takım, hava bölüğü, bölük (batarya), birlik, ta
bur, grup, alay, tugay, Genelkurmay Karargâh 
ve destek kıtaları Komutanlığı, kadrolu merkez 
komutanlıkları, 
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2. Dağ ve komando okulları, role merkezleri, 
elektronik istihbarat bölükleri, 

3. Yardımcı sınıf takım, bölük, birlik ve ta
burları, 

4. Harita Genel Müdürlüğü fotogrametriği 
şubesi kıymetlendirme kısmı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Gemiler, deniz er eğitim (kara birlikleri 

dâhil) piyade, topçu ve istihkâm birliklerinin ta
kım, bölük, birlik, tabur, alay, tugay kadrolu 
merkez komutanlığı, grup komutanlığı, elektronik 
istihbarat birlikleri, radar istasyonları, 

2. Yardımcı sınıf birlik, takım, bölük ve ta
burları, fotogrametri şubesi kıymetlendirme kıs
mı. 

c) Hava (Kuvveetlerinde : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava kuvveti 

komutanlıkları ve hava eğitim komutanlığı ge
nel ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara 
bağlı dikimevi, askerî hastane, satmalma ve mu
ayene komisyonları, ambar müdürlükleri, okullar 
ve ordu evleri dışında kalan birlik ve teşkiller. 

d) Jandarma Genel Komutanlığında : 
1. Seyyar eğitim jandarma takım, bölük, bir

lik, tabur, alay ve tugayları ile, muhafız jandarma 
kıtaları, sabit jandarma kıta ve birlikleri, 

2. Bot ve bot komutanlıkları, Jandarma ko
mando okulu. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlamım, 171 
nei madde metni bu şekilde Komisyon tarafın
dan düzenlenmiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Biz önerge verdik Sayın Başkanım, 
bu önergeler ne oluyor? Ben bunu anlıyamıyo-
rum. Madde hakkında önerge verdik, Başkanlı
ğa sorduk, dedik ki ; önergeleri verelim mi ? Ver-
miyelim. Geçen defa öyle oldu. Yani bizim öner
geler ne oldu, onu anlıyamadım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — önergeler ekli efendim 
metne... 

BAŞKAN — Beyefendi, bâzı meselelerde dai
ma bakıyorum arkadaşlar hep Başkanlığı muha
tap tutuyor. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Kimi tutalım ya? 

BAŞKAN — önergenizi komisyona vermişsi
niz, komisyon önergenizi incelemiş ve 171 nei 
maddeyi bu şekilde düzenlemiştir. Şayet düzen
lenen bu maddeye yine itirazınız mevcutsa elbet- [ 

te kalkarsınız önergenizi okutturursunuz, Yüce 
Meclisi hakem tâyin edersiniz. 

önergeniz vardır, okunmasını mı istiyorsu
nuz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Evet. Okunmasını istiyorum. 

'Sayın Başkanım biz önergeleri Başkanlığa 
verdik, komisyon maddeyi geri alıyoruz deyince 
Başkanlık önergeleri geri verdi. 

BAŞKAN — Söz talebe bağlıdır, önergenin 
okunmasını istemek bir taleple mümkün olur. 

Cetveli, 171 nei maddeye bağlı, 171 nei mad
dede bahsi geçen cetveli okutuyorum arkadaş
lar. 

Teker teker okuyunuz. 

Ek - 4 sayılı cetvel 

Kıta tazminatı 
miktarı 168 nei 
maddede göste-
t eril en albay 

Rütbeler 

Orgeneral, oramiral 
Korgeneral, Koramiral 
Korgeneral, Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral, tuğamiral 
Albay 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen, asteğmen 
Astsubay kıdemli Başçavuş 
Astsubay Başçavuş 
Astsubay kıdemli üstçavuş 
Astsubay Üstçavuş 
Astsubay kıdemli çavuş 
Astsubay çavuş 
Uzman jandarma çavuşu ve uz
man çavuş 

aylığının 

% 
% 
% 
% 
% • 

%• 
% 
% 
% 
% 

: % 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

'60 
40 
50 
40 
30 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
15 
13 
12 
11 
10 

9 

6 

BAŞKAN — Muhtem arkadaşlarım, 171 nei 
madde, biraz önce okunan metin şeklinde ve mer
but cetvel bu şekilde komisyon tarafından yeni
den düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu madde üze
rinde Söz istiyenler? 
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[Buyurun, Sayın Solnıazer. 
Sayın Yılanlıoğlu; evvelâ söz istiyeceksiniz, 

bu maddenin vermiş olduğunuz önerge muvace
hesinde ona uygun olmadığını beyan edeceksiniz, 
daha sonra önergenizin Heyete arzını istiyecek
siniz. Muamele böyle... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam, isteyin. Yazdım. 
Buyurunuz, Sayın Solmazer. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun hemen hemen en önem
li maddelerinden biri olarak kabul ettiğimiz; 
grup adına bu konuşmayı yapıyorum... 

BAŞKAN — Grup adına yetkiniz var mı 
efendim ? 

GÜVEN PARTİSİ GRÜPU ADINA İRFAN 
SOLMAZER (Devamla) — Evet efendim, zama
nında verdik bu yetki beyanını... Yani, şahsım 
adına, grup adına, diye her seferinde tasrih et
mek ihtiyacını onun için duyarım Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Evet efendim, mevcutsa daha 
evvel belgeniz buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İRFAN 
SOLMAZER (Devamla) — Sayrı Başkan, bu 
belgenin mevcudolduğunu bilmeniz lâzımdır. 
Çünkü iki aydır, üç aydır idare ediyorsunuz. 

Evet-, şimdi bu kadar önlemli bir maddede, 
kıta tazminatlarının verileceği birliklerin1 tarif
leri yapılmakta, bâzılarına da mes.'lâ Hava Kuv
vetlerinde, falan, falan, falanlar, hariç, diğer
leri gibi tasniflere tabi tutulmaktadır. 

Bize verilen cetvelde not alabildiğim yüzde 
ııisbetl'eri hakkında Güven Partisi Grupu adına 
bu kadar önemli bir maddeyi uzun bir tetkike 
tabi tutmadan, bu maddenin müzakeresi sorum
luluğuna katıl'amıyacağımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, evvelce bu 
madde üzerinde düşündük, taşın lık kendimize 
göre ek 4 cetvelinde değiştirge önergesi hazır
ladık verdik. Şimdi önerge meydanda yok. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğhı, önerge mey
danda. Usulü müzakere için her saman bir me
sele mi ortaya çıkaracağız? önerdeniz burada. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Affedersiniz. Çünkü geçen, harçlık, öğ
rencilere1 harçlık hakkındaki önergemizi istedik. 
Ne komisyon bulabildi, ne de Başkanlık, öyle 
değil miydi? Gene o hale düşmüştür diye arz 
ettim. Bu önerge bulunmuş... 

BAŞKAN — Kaybolan bir şey yok ki, bu
lunsun efendim, önergeniz burada. 

Usule göre, bir madde' yeniden tedvin edil
miş, tedvin edilen madde Heyeti Umumiyeye 
arz ediliyor. Heyeti Umumiye bütünü il'e bir
likte bu maddeyi kabule şayan görürse artık 
önergeler okunmaz. Ama zati'âliniz maddenin 
kifayet etmediğini iddia edersenîz ve eski 
önergenizin okunmasını, oya konmasını is
terseniz onu yaparız. Her şeyin bir sırası, şekli 
şemaili var. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Var da geçende olmadı. Sayın Başkan 
titizlik gösteriyorsunuz ama önerge bulun
madı geçende. Olabiliyor demekki böyle şey
ler. Şimdi var, o halde mesele yok. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde üzerindeki 
düşüncelerimizi arz ediyorum. 

Bir kere kıta tazminatı, diyoruz. Hakikaten 
arkadaşımız Sayın Ityas Kılıç'm temas ettiği 
şey doğrudur ama, bu tazminat kanuna girmiş
tir. Tazminat tâbiri, doğru bîr tâbir değil ama 
muhtelif müesseselerde ödenek vermek için bu 
tazminat kelimesi girmiştir, onun için komisyon 
da getirmiştir. 

Kanaatime göre, küçük rütbeli subaylar az 
maaş alır ve en çok hizmeti orduda küçük rüt
beli subaylar görür ve .kıtanın cifesini, meşak
katini, mahrumiyetini küçük rütbeli subaylar 
çeker. Yani bölük kumandanı, takım kuman
danı, haydi diyelim, tabur kumandanı. Binbaşı, 
yüzbaşı, üsteğmen, teğmen rütbesindeki subay
lar işte kıtanın meşakkatini çeker ve tazminat 
almaya en çok hakkı olan subaylar onlardır. Di
yeceksiniz ki, alay kumandanı, tümen kuman
danı çekmez mi? Bulunduğu yer, mahal itiba
riyle, gördüğü görev itibariyle büyük rütbedeki 
subaylar, kumandanlar, daha rahattır. Kıtanın 
meşakkatini daha az çekerler. Bir. 

İkincisi, rütbe büyüdükçe yaş ilerler. Yaşla 
rütbe mebsuten mütenasiptir. Çocukları büyür, 
okur, evlendirir. Meselâ bir generalle bir yüz
başının durumunu mukayese edecek olursak, bu 
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yüzbaşı, üste'ğmen veya binbaşının paraya daha 
çok ihtiyacı vardır. Orduda subayları sıkıntı
dan kurtarmak, huzura kavuşturmak, kıtada 
çektikleri mahrumiyetin, meşakkatin karşılığını1 

vermek için bu tazminatları yapmıyor muyuz? 
O halde adalet terazisini çok hassas tutacağız, 
ona göre elimizi kaldıracağız. 

Şimdi, çocuklarını büyütmüş, tahsillerini1 

yaptırmış, evlendirmiş bir generalin mi paraya 
ihtiyacı fazladır, 3 - 4 çocuklu bir yüzbaşının 
çocuklarını dışarda veya bulunduğu yerde okut
mak mecburiyetinde olan, meskeni olmıyan, bin-
bir türlü ihtiyacı bulunan genç subayın mı taz
minata hakkı fazladır? 

Biz şimdi ne yapıyoruz? Büyüklere çok, kü
çüklere az. Az para alana az veriyoruz. Çok pa
ra alana daha fazla veriyoruz. Olmaz arkadaş
lar. Bu adalet rtersinden işliyor gibi geliyor ba
na. Yani, bunu benim faraza vicdanıım tasvibet-
miyor. Bu çizelgeyi, bu ek 4 cetvelini tersinden 
başlatmalı. Yani generale verilen tazminatı teğ
mene vermeli, bu şeldlde değiştirmeli. (Gülüş
meler.) 

ikincisi; benim itirazım şuydu: Astsubay
lar, harçlık meselesinde de, («Doğrusu bu» ses
leri, gülüşmeler) Doğrusu bu tabiî, biz de bu
lunduk. Az maaş alıp da çoluk çocuğu büyüt
mek kolay mı? Mardin'de ben şeyde otururken, 
efendim, ahırın yanında bir odada otururken 
general lojmanda oturuyordu, kumandan loj
manda oturuyordu. Mahrumiyetini küçük su
bay, kıtanın içinde bilfiil çalışan küçük subay 
çeker. Hangisine tazminat verelim, hangisine 
fazla verelim? Gerçek bu. Ama reyler sizin. 
Sosyal durum itibariyle generalle teğmen ara
sında fark yoktur, arkadaşlar. Subay her yerde 
subaydır, orduyu temsil eder. Bunun teğmeni 
de, albayı da, binbaşısı da sosyal hayat içeri
sinde aynı titizliği göstermek mecburiyetinde
dir. Böyle bir fark yoktur. 

Astsubaylara gelince; Geçici Komisyon ast
subaylar meselesinde adalete gelmiş, evvelce 
getirilen teklifte meselâ, subaylara rütbelerine 
göre tazminat veriliyordu, astsubaylara birden 
rütbelerini nazarı itibara almadan toptan taz
minat veriliyordu ki, bu doğru değildi. Bunu 
Komisyon tashih etmiş. Benim önergem de bu 
yolda idi. Kendisine teşekkür ederim. 

Şimdi, bu çizelgenin değiştirilmesi için he
men hazırlıyamadım bu maruzatıma uygun ola

rak bir e'k cetvel, değiştirge önergesi hazırlıya-
cağım. Önergeme oy vermenizi istirham eder, 
saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — önergeyi henüz hazırlıyaca'ksı-
nız. Daha önceki Önergelerinizi okutup onları 
mevkii muameleye koyacak mıyız Sayın Yılan
lı oğlu? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞILU (Kas
tamonu) — Sayın Başkan, önergelerimi tam te
ferruatına kadar hatırlıyamıyoruım. Lütfen oku-
tuverin, ilâve edilecek bir şey olursa ilâve ede
rim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yetki belgeniz var ımı? 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Var efendim. 

Daha evvel verdim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Açık oylamada oylarını kullanımıyan sayın 

üye var mı? 

T. I. P. GEUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Askerî Personel Kanununun en önemli maddesi, 
uzun bir metin ve ona ekli bir cetvel halinde 
şimdi Yüksek Meclisin huzuruna sunulmuş bu
lunmaktadır. Bu Askerî Personel Kanununun 
görüşülmesinde kanunun niteliğinden ve ince
liğinden imidir nedir, yepyeni bir usul tahaddüs 
etti, yepyeni bir usul doğdu. Komisyon, vaktiy
le etraflı düşünülerek hazırlamadığı anlaşılan 
kanun tasarısının bir çok maddelerini geri ala
rak yeni maddeler halinde hemen Meclis hu
zuruna getirdi ve bu uzun maddeler üzerinde 
bir çok üye arkadaşlar, dinledikleri ve çok il
gilendikleri halde, bu maddelerin heyeti umu-
ımiyesini hatırda tutmak imkânına dahi sahi-
boknadan, bu imkânı dahi elde etmeden bu en 
mühim maddeler hakfkında ve çok önemli ko
nu üzerinde oy vermek mecburiyetinde bıra
kıldılar. Bu usul, her halde iyi ve isabetli bir 
usul değildir. Gerçi konunun önemi ve müsta
celiyeti komisyonu bu duruma sokmuş olabilir. 
Fakat bu durumla ve bu suretle ansızın getiri
len maddelerle Meclisin, üzerinde uzun boylu 
düşünüp taşınarak mütalâa beyan etmek imkâ
nı olmıyan maddeler üzerinde verilen kararlar
la ve Başkanın da gayet süratli «kabul edenler, 
etmiyenler» diyerek işi kestirip atmaya çalışma-
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siyle hu kamınım isabetli ve uzun ömürlü bir 
ikamın olacağı kanısında değiliz. Kanunun en 
önemli maddesi de, temel maddesi de bu 171 nci 
maddedir. Zira, ödenekler bu ımaddede derpiş 
edilmektedir ve bu şu anda Yüce Meclisin hu
zuruna getirilen maddede ele alınan prensibin 
de isabetli ve haklı olduğunu söylemek müm
kün değildir. Bu ımaddenin ihtiva ettiği espri, 
yüksek maaşlıya ve görevi nisbeten daha rahat 
olan, kıta hizmetinden uzak, bir çok görevleri 
protokolden ibaret bulunan kimselere fazla öde
nek venmek ve asıl kıta hizmeti yapan ve rüt
be küçüldükçe subayların ödeneklerini azalt
mak prensibini öngörmüş bulunmaktadır. Bu 
prensibin adaletli bir prensip olduğunu söyle
tmek mümkün değildir. Bu prensipte daha çok 
siyasi mülâhazaların rol oynadığını söylemek 
gerektir. Biz, grup olarak bu çok öneımli mad
denin bütün grupların da aynı arzuyu taşıya
cağına kaaniiz. Bu maddenin gruplar tarafın
dan incelenerek ondan sonra grupların bu 
önemli madde üzerinde düşünüp taşınarak ge
tirebildikleri tadil önergeleriyle bu ımaddenin 
enine boyuna müzakere imkânının verilmesi ge
rekir. Bu şekilde bu ımaddenin kabulü, kanaa
timce, bütün kanunu sakatlıyabilir ve kanunu 
sevimsiz hale getirebilir. Bu bakımdan gerek 
müzakere usulü itibariyle, gerek hakkaniyete 
uygunluğu bakımından da şu maddenin tasvi
bine imkân olmadığı gibi hemen kabulü ve he
men oylanması cihetine gidilmesi bizce isabet
siz olacaktır ve kanunun uzun ömürlü olmama
sını intacedecektir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, usulü 
müzakere yönünden vükubulan bütün beyanla
rınız hilafı hakikattir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Size göre. 
BAŞKAN — Bir kanunu bu şekilde zedele

meye hakkınız yoktur. Kaldı ki, bu kanunun bu 
maddesi hakkında değişiklik önergeniz dahi 
mevcut değildir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Şimdi okundu 
ımadde, hatırımda dahi tutamadım. 

BAŞKAN — Eski okunmuş olan ımadde hak
kında dahi bir değişiklik önergeniz mevcut de
ğildir. Binaenaleyh, kanunun böyle bir madde
sini bu şekilde beyanlarla zedelemeye hakkınız 
yoktur. 

Sayın Şükrü Akkan sualinizi sorunuz. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 

komisyondan şu hususları öğrenmek istiyorum: 
Maaş dâhil bu kamunun getirdiği bilûmum 

tazminatlar ve bedeller dâhil ve özel kanunları 
ile aldıkları tazminatlar dâhil, her rütbe men
subunun aldığı paranın net olanak tutarı nedir ? 

Bir de, Personel Kanunu kabul edildiği tak
dirde - birinci sorum huıgünkü duruma göre idi -
katsayısı dört esası üzerinden kabul edildiği 
halde bu miktarlar ne olacaktır? Lütfen ko
misyon başkanı net olarak ıbu rakamları bura
da açıklasınlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Enoğan, buyurun efen
dim. 

KADRİ EROĞAN (Saikarya) — Muhterem 
arkadaşlarım, ordu mensubu arkadaşların ve 
kumandanların terfih edilmesi matlubolan bir 
keyfiyettir. Hakkı mükteseplerin ihlâl edilmesi 
gibi bir mevzuun konuşulması da elbette mâ
kul olmaz. Ancak, 600 senelik Osmanlı İmpa
ratorluğunun Devlet nizamında tesis ettiği ve 
42 yıllık Cumhuriyetin tatbik edegeldiği bir 
nizamın sarsıldığını müşahede etmekteyim O 
şudur : Benim bildiğime göre Devlet çatısı al
tında en yüksek zirvede maaş alan makamlar 
150 liralık maaşla karşılanıyordu. Kimdi bun
lar? Ankara'da yalnız Mahkemei Temyiz Reisi 
ve başsavcıları, Devlet Şûrası Reisi ve Başsav
cısı, bir de Sayıştay, bir de Başbakanlık müs
teşarı. Bunun dışında Ankara'da 150 lira aslî 
maaş alan kimse yok. Sonra, taşrada mahdut 
sayıda valiler, birinci sınıf valiler ve sefiri ke
birler, büyükelçiler. Şimdi bu nizam her ne 
hal ise ve nasıl gözden kaçmışsa, bir türlü 
ben izah edemiyorum, albaylık rütbesini ikti-
sabeden bir zat en yüksek dereceye, Başbakan
la, Parlâmento üyeleriyle ve diğer deminki 
saydığım zatlarla bir dereceye çıkarılmış. Şim
di bu hatanın üstüne gayrikabidi telâfi başka 
hatalar - benim kanaatiıne göre - işleniyor. Tuğ
general, tümgeneral, korgeneral, orgeneral, ta
mamen baremüstü telâkkiye mazhar oluyor 
ve maaşının % 60 ı ve daha aşağı derecelerde 
tazminata tabi tutuluyor. Elbette ki bu üst 
kademede bulunan zevata temsil ettikleri ma
kam ve taşıdıkları mesuliyetin derecesi nisbe^-
tinde bir tazminat verilımesi lâzımdır. Bu var
dır, valilerin de temsil ödeneği vardır, hâkim
lerimize de verdik tazminat diye. Ama bunun 
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Devlet memurlarının tüm nizamını yıkarak 
yepyeni bir istikamete sevk edilmesini ben bir 
türlü anlıyamıyorum. Tek taraflı bir düşünde 
mahsulü olarak mütalâa edersek, bu Devletin 
nizamını sarsarak sonra ıbu yarışma inerde bi
ter, bilmiyoruım. Bugünkü hayat şartları yö
nünden bir orgenerale muayyen bir tazminat 
verilecekse verilir, verilmesi lâzım. Ama bunun 
memuriyet dışı, üstü, Başbakanlık üstünde, 
Hükümet mesuliyetini taşıyan bir şey üstünde 
olmaz. Başbakanın emrinde olan bir kumanda 
mevkiindeki zatın, ne kadar tebriye edersek 
edelim, ondan üstün alması mevzuubahsıolamaz. 
Bugün birinci sınıf bir valinin, 150 lira asli 
maaşa gelmiş olan bir zatın yüzde yüz emrinde 
olan bir jandarma alay kumandanı fazla ala
maz. Bu çok zararlı olur muhterem arkadaşla
rım, bunu kıskandığım için, başka bir şeyle 
hüsnüniyetsiız bir mülâhaza olarak serd etmiyo
rum, nizam bozulur. Biri diğerinin emrinde 
ibir insan, onun iki misli maaş alıyor, iki misli 
konfora sahip, iki misli imkâna sahip; Devlet 
nizamını kökünden sarsana. Binaenaleyh, eli
mize bir Persomel Kanunu geldi ki, bütün ahenk
sizlikleri bertaraf edelim ve hepisini bir ni&bet 
içerisinde, bir ahenk içerisinde yeni baştan 
tanzim edelim, dendi. Şimdi bu defa yine bir 
ayrı statüko ile bir ayrı nizam, bir ayrı üstün
lük ve hele hele bütün Devlet memurlarının, 
Barbakanın da üstünde yeni bir mevkiler ihdas 
ediyormuş gibi bir terfi cihetine gitmeyi man
tıken, hukuken ve tarihen izah edemediğim 
gibi ilende Devlet yapısı içerisinde, tatbikat
ta âmme hizmeti ve randımanı çok, çok değişe
cektir, aksaklıklar, ahenksizlikler olacaktır. 
Yine Yüce Meclisiniz yeni kanunları tedvine 
mecbur olacaklardır. Bu bakımdan muhterem 
komisyonun ve mesul olan Millî Müdafaa Baka
nı .arkadaşımın bu kürsüden milletin defterine 
tescil .edilecek mütalâlarını bilhassa istirham 
ediıyorm. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-

mııyan arkadaşlarımız? Yok. 
Oy kupalarını kaldırınız, aylama muamele

si bitmiştir. 
Buyurun Sayın Süleyman Ünlü. 
SÜLEYMAN ÜNLÜ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 171 nci mad
de üzerinde astsubayların kıta tazminatı ile il

gili bir ömeırge vermiştim. Bunu izah etmek için 
söz almış bulunuyorum. Millet Meclisince ka
bul edilen metinde astsubaylar için albay maa
şının % 10 u kıta tazminatı olarak verilmesi 
kabul edilmişti. Bu miktar hiamet yılları itiba
riyle uygun değildir. Subaylar gibi bir nisfbet 
dâhilinde bunun derecelendirilmesinin uygun 
olacağı düşüncesiyle bir önerge vermiş bulunu
yorum. 

Yüce Heyetinizde önergenin kabulünü istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Mustafaoğlu, buyuru

nuz, sual soracaktınız. 
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — Sa

yın Başkan, komisyondan öğrenmek istediğim hu
sus şudur: Görüşmekte olduğumuz kanunun 
210 ncu maddesinin bir fıkrasına göre, askerî hâ
kimler için özel kanundan 357 sayılı Kanunun bu 
Kanuna muhalif olan hükümlerinin ilga edildiği 
bildiriliyor. Yine askerî hâkimler hakkında şim
di komisyonun vermiş olduğu önergeye göre taz
minat kabul edildiğine ögre bu 357 sayılı Kanun
la askerî hâkimlere tanınan, Anayasa icabı ola
rak tanınan ödeneklerden mahrum edilip edilme
diği. 

İkinci sual: Bu kanun dolayısiyle malî yükün 
miktarının ne olduğudur. 

BAŞKAN — Sayın Halil Başol, buyurunuz 
efendim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, madde, askerî personele 
tazminat verilmesi hakkında tedvin edilmiştir. 
Maddenin tedvininde bugün birçok arkadaşları
mızın yadırgadığı bir usul vardır. Ben bu ko
nuya bilhassa temas etmek istiyorum. 

Çok zaman personelin ödeneklerinde ve bugün 
almakta bulundukları maaşlarında bir artırma ya
pılması icaıbettiği hallerde personelin kendisinin 
almakta bulunduğu maaşının bir yüzdesi ifade 
edilir. Halbuki bu ödeneklerin şevkine foaz ola
rak albay maaşı seçilmiştir. Takdir edersiniz ki, 
albay maaşı orduda getirilecek göstergelerle binle 
ifade edilecektir. Yani Devlet kademesinin en 
yüksek maaşıdır. Bu bakımdan albay maaşının 
yüzde 10 u, yüzde 11 i gibi bir miktarın asteğme
ne veya teğmene tazminat olarak, kıt'a tazminatı 
olarak verilmesinde esaslı bir husus vardır. Bu 
hususa eğer dikkat etmezsek başlangıçta, o zaman 
terti'bedilen listede az maaş alanlara daha az taz-
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minat, çok maaş alanlara daha çok tazminat veril
mesi öngörülmüş gibi gelir. Haddizatında böyle 
bir şey yoktur. Eğer tazminat alan rütbe sahip
lerinin kendi rütbe maaşları baz alındığı takdirde 
elde edilecek yüzdeler maddede zikredilen yüzde
lerin çok dışındadır ve gerçekten sosyal adalet il
kelerine çok uygundur. Yani az maaş alan kim
selere kendi maaşlarının daha yüksek bir nisbeti 
ödenek olarak verilmiştir. Madde bazı albay ma
aşı olarak aldığı için ilk bakışta rütbeler küçül
dükçe yüzdeler de küçülüyor ve dolayısiyle kü
çük rütbelerin, alacakları paraların kendi maaşla
rına olan nisbetleri de küçülüyormuş gibi gelebi
lir. Ama albay maaşına Kanunda gösterilen rütbe
ler tatbik, edildiği zaman asteğmen kendi maaşı
nın yüzde 40 mı kıt'a tazminatı olarak alırken, 
albay bunun yüzde 20 sini ki t'a tazminatı gibi 
alır. Bunun esas listesini ben tanzim etmiş 
idim, size de okuyabilirdim. Ancak, evrakları
mın arasında aradım bulamadım. Umumi hatla-
riyle ifade ediyorum; hakikaten az maaş alanla
rın kendi maaşlarına göre aldıkları tazminat yüz
de nisbeti olarak daha fazladır. Bu, ifade edece
ğim noktaların birincisi. 

İkinci hususa geliyorum; Türkiye'de persone
lin malî rejimi bugün de çok karışık bir durum 
arz etmektedir. Bu hususta bir Başbakan maa-
şıyle bir başka rütbede bir kimsenin maaşını mu
kayese etmek ve bu husustan birtakım neticeler 
çıkarmak mümkün olmuyor. Bunu rütbe ve maaş 
münasebetinin en fazla uygulanmakta bulunduğu 
Silâhlı Kuvvetlerimizde dahi mümkün olmuyor. 
Öyle birtakım meslekler orta yere gelmiştir ki 
Devlet mevhumu ilerledikçe, Devletin iktisadi 
görevleri artıkça öyle birtakım meslekler meydana 
gelmiştir ki bu meslekleri icra eden kişiler birçok 
ahvalde kendilerinin üstü bulunan birtakım kim
selerden daha çok ücret almaktadırlar. Eğer 
misâl vermek icabederse zannediyorum ki Türki
ye'de buna çok zengin misâller bulunabilir. Şim
di bu misâllerin içinden en tipik olanı Silâhlı 
Kuvvetlerimizde mevcuttur. Hepinizin bildiği 
gibi Silâhlı Kuvvetlerimizde vazife gören kimse
lerin bir kısmı tabip, bir kısmı askerî yargıç ola
rak birtakım munzam ödenekler almaktadırlar. 
Bu Ödeneklerle ekseriya rütbe ve maaş ilişkisi bo
zulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, madde gerek sosyal ilke
lere ve gerekse Silâhlı Kuvvetlerin mahiyeti itiba
riyle bir kıta tazminatı olarak dizi şekil ve tanzim 

itibariyle yerinde hazırlanmıştır. Kabul edildiği 
takdirde hayırlı olmasını temenni eder, Yüce He
yetinize saygılar sunarım. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, bir sayın milletvekili arkadaşımız ta
sarının 171 nci maddesi üzerinde Hükümet ve 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarını bâzı suallere cevap 
verebilecek mahiyete getirmiştir. Üzülerek söy
lemek isterim ki, bu suallere ve bu tasarıya göğ
sünü gererek sahip çıkması lâzım gelen Millî Sa
vunma Bakanı komisyonu terk etmiş ve şu anda 
aramızda yoktur. Bu sayın Kadri Eroğan'm su
allerine cevap vermemek içindir. (Adalet Parti 
sıralarından gürültüler, «yok böyle şey» sesleri).. 

BAŞKAN -— Sayın llyas Kılıç, bendenizi din
leyiniz, sözü benden istediniz, sözünüzü kesmek 
salâhiyeti bana ait. 

Sayın Millî Savunma Bakanının mutlaka bu
rada bulunmasını istilzam edecek bir mecburi
yet yok. Sayın Millî Savunma Bakanı yetkili ela
manını daimi olarak burada bulunduracak ma
hiyette hareket etmektedir ve yetki belgesi bu
rada mevcuttur. Ve sayın Kadri Eroğan konuş
tuğu sırada saym Millî Savunma Bakanı bura
da yok idi, bunu da açıklamak isterim. Kaldı ki 
bu beyanınızın usulle hiç bir ilişkisi, irtibatı 
yoktur. Lütfen bu şekilde bir beyanda bulun
mayınız. Usulle ilgisi yok bu işin. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan 
bir kanun görüşülürken Hükümetin, bu kanu
nun görüşülmesi sırasında komisyonun yanında 
bulunması usuldendir. 

BAŞKAN — Beyefendi ben size usul hak
kında söz verdim, siz usul dışı beyanda bulunu
yorsunuz. içtüzük, bir kanunun görüşülmesi sı
rasında vebil veya yetki vereceği bir kişinin bu
lunması caizdir, der 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkanım 
sözümü Btirmedim ki siz müdahale ettiniz. 

Saym Bakanın bir kanun görüşülürken ko
misyonun yanında bulunması usuldendir. Ancak 
bu maksatla kendisinin yetkili kıldığı bir zatı 
burada bırakması da mümkündür. Ama burada 
saym Eroğan'm konuşmasında sorduğu bâzı su
aller vardır ki bu suallerin saym Bakan tara
fından açıklanması iktiza ederdi. Saym Bakan, 
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Kadri Eroğan'm burada konuşması esnasında 
buradan ayrılmıştır. Özel bir işi olabilir. Şu ve
ya bu maksatla gidebilir. Ama.... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kadri Ero-
ğan konuşurken buradan ayrılmamıştır. Hâdi
seyi tahrif ediyorsunuz, beyanınızı lütfen dü
zeltiniz, rica ederim. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Hayır, tahrif 
etmiyorum, ben demagog değilim. 

BAŞKAN — Hayır, ayrılmamıştır, lüzum 
yok böyle şeylere. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Sonra bu ta
sarı Hükümetin tasarısıdır. Sanki bu tasa
rının 171 nci madesini'n getirmiş olduğu hüküm
leri muayyen bir zümre istemekte imiş gibi bir 
durum yaratılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, usulle ne alâkası 
vardır bunun? 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Bakanın bunu 
açıklaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç bunun usulle 
alâkası yoktur, yersiz ve usulsüz hare
ket ediyorsunuz . Yersiz ve usulsüz kürsüyü 
işgal ediyorsunuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
siz Bakanın avukatı mısınız? 

SABİT OSMAN AYCİ (Artvin) — Siz de 
kürsüdekinin avukatı mısınız? 

BAŞKAN •— Sayın Kılıç, sözünüzü kesiyo

rum, usul bakımından bu hususta söz vermiyo
rum, efendim. (Gürültüler) 

Sayın Kılıç, lütfen Riyasete saygılı olunuz, 
çok rica ederim, Başkana karşı saygılı olu
nuz. Bu Mecliste Başkana karşı saygı göster
mediğiniz müddetçe Meclis dâhilinde müzakere
lerin takibi mümkün olmaz, bir kanunun çıkarıl
ması mümkün olmaz. Kürsüyü cebren ve zorla 

işgal etmeyiniz, çok rica ederim. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

size karşı saygısız olduğumu nereden çıkarıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum ve bu şe
kilde usulî beyanda bulunmanıza mâni oluyo
rum, hâlâ ısrar ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. 
Şu anda sözünüz kesik. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sözüm kesikse 
ben de konuşmuyorum. 

BAŞKAN — O halde sözünüzü kestiğim an
da saygılı insanlar Başkanlarına ıttıba eder, 
ona saygı gösterirler ve onun beyanını kabul 
ederler. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — En az Başkan 
kadar herkese saygılı olmasını bilen bir müesse
senin insanıyım. Ben saygı müessesesini Saym 
Başkandan öğrenecek değilim. 

BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara veri
yorum. Bu şekilde müzakere devam edemiyor. 

Kapanma saati : 19,29 

...... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç'm, kürsüde 
Başkanın rica etmiş olmasına rağmen bir türlü 
kürsüyü terk etmemesi üzerine Meclisin de
vam ettirilmesi mümkün olmamıştır. Bu se
beple ara verilmiştir, ara verilmiş olan 120 nci 
Birleşimin ikinci oturumuna başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci oturuma ge
çerken şu noktayı Yüksek Meclise bir defa 
daha hatırlatmayı faydalı telâkki ediyorum. 
Meclisleri Başkanlar idare eder. Bu idare 
içerisinde Başkanın ikaz ve ricalarına şayet 
gerekli önem verilmez ve ona riayet edil
mezse bu Mecliste düzenli bir çalışma siste
mi kurmak mümkün olmaz ve Mecliste bir 
anarşi vücut bulur. Arkadaşlarımın millet
vekilleri olarak bu noktalara bütün hususla-
riyle birlikte riayet etmeleri başlıca görevle
ridir. 

Meclisleri idare etmek için bir içtüzük 
vardır. Bu İçtüzüğün Başkana vermiş olduğu 
birtakım yetkiler vardır. Bu yetkiler muvace
hesinde bilhassa bir arkadaşın sözü kesildiği 
anda kürsüyü terk etmezse, Meclisin idaresi, 
takdir edersiniz ki, müşkülleşir. Dolayısiyle 
Mecliste bir düzen, bir tertip, bir idarenin 
vücut bulması mümkün olmaz. O sebeple çok 
rica ediyorum, bu giıbi vaziyetlerde arka
daşlarımın Başkana mutlak bir riayet gös
termeleri kendi vazifeleri cümlesinden olması 
bakımından, önemle dikkatlerini celbederim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Size söz vermiyorum, Sayın 

Kılıç, oturunuz lütfen yerinize, çok rica ede
rim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz verme
mekle vazifenizi yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum, çok rica 
ederim oturunuz yerinize. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile vukubu-
lan beyanların tamamiyle objektif, Meclisin nor
mal ve düzenli bir çalışma sistemi tahakkuk etti
rebilmesi için lüzumlu asgari şartlardır. Türk 

Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun 171 nci 
maddesinin müzakeresi sırasında arkadaşları
mız konuşmuşlardır. Usulsüzlük müzakere sıra
sında komisyon, Hükümet veya Hükümet üye
sinin yazılı yetkili belgesiyle vazifelendirdiği 
kişilerden biri eksik olursa o zaman müza
kere inkıtaa uğrar. Yoksa İçtüzüğe göre bir 
Bakanın behemahal müzakerenin sonuna kadar 
bulunması mecburiyeti yoktur. Kaldı ki, Millî 
Savunma Bakanını temsilen yetkili arkadaşı
mız burada bulunmaktadır. Binaenaleyh, hiç
bir usulsüzlük kanun müzakeresi sırasında 
bahis konusu olmamıştır. 

Şimdi., 171 nci maddenin bu şekilde mü
zakeresi devam ederken Sayın Yunus Koçak 
bu maddenin müzakeresinin tehir edilmesini 
öngören bir önerge vermiştir. Binaenaleyh, bu 
madde üzerinde müzakerenin devam edip et
memesinden evvel foir takdim tehir teklifi 
olduğundan, evvel emirde bunun oya konması 
gerekmektedir. 

Teklifi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Askerî Personel kanunu 

tasarısı 171 nci maddesinin, önemine binaen, 
komisyonca şimdi getirilen metnin, bastırılıp 
üyelere dağıtıldıktan sonra görüşülmesi için, 
bu konudaki görüşmelerin gelecek ilk birleşime 
ertelenmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Malatya 
Şaban Erik 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, Sayın Şa
ban Erik?.. 

önerge sahibi yoklar, önerge sahipleri bu
lunmadığı cihetle önergeyi muameleye koyamı-
yacağım. 

Şimdi Sayın İsmail Çataloğlu söz iste
mişlerdi, kendileri yok burada. 

— 677 — 
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Buyurun Grup adına Sayın Güley. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlar, subay ve 
astsubaylara, ve uzman çavuşlara, asteğmen
den orgenerale kadar subaylara ve birinci derece
de uzman çavuşlar ve astsubaylara kıta tazminatı 
verilmesini öngören bu maddenin müzakeresi sıra
sında tazminatın verilmesini Meclis olarak çok gö 
rüyormuşuz gibi intibaını yanlış olarak bırakabi
lecek sorular sorulmuştur, konuşmalar yapılmış
tır. Bu maddede gelen tazminatlar geçen dönemde 
Meclislerden olumlu olarak ve üstelik dereceler 
yükseltilerek geçmiş ve eğer veto edilmemiş bu 
lunsaydı iki seneden beri tatbik de bulmuş ola
caktı. Evvelâ Sayın Eroğan arkadaşımız zanne
diyorum bu maddede bir önemli noktaya değine
ceklerini belirttiler. Albayda bin lira olan göster
genin 2 700 o çıkmış olmasının sonraki generaller 
derecesine tavanda yer bırakmadığını, sistemi boz
duğunu ve bunun Silâhlı Kuvvetler içinde rahat
sızlık vücuda getirmenin ilk âmili veya ilk âmiller
den biri olduğunu söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım,, yüksek tahsil yap
mış olan bir Devlet memuru, sivil sektörde ve-
levki ilkokul öğretmeni olsun, 150 lira maaşı asli
ye kadar yani tavana kadar çıkar. Sonra sicili ve 
yaşı müsaidölduğu takdirde üç «ene sonra 100 li
ra alır. Sicili ve .yaşı müsait olduğu takdirde üç 
sene sonra bir 100 lira daha alır. Yine sicili ve 
yaşı müsaidölduğu takdirde bir üçüncü sene için 
100 lira daha alır. Silâhlı Kuvvetlerde bu yok
tur. Silâhlı Kuvvetlerde rütbe ile maaş rabıtasın
dan dolayı bu yoktur. Bir subay tabiî Devlet me
murudur, bir subay tabiî yüksek tahsil mezunu
dur. Dolayısiyle 1'50 lira asli maaşa kadar çıkması 
gerekirken rütbe ve maaş ilişkisinden dolayı yıl
larca albaylar yüz lira maaşı asliye kadar çıkarıl
mışlar. 3 sene, 6 sene, 9 sene, 12 sene, yüz lira 
maaşı aslide tutulmuşlar ve 100 lira maaşı asliden 
emekli olmuşlardır. Beri tarafta 3656 sayılı Dev
let Memurları Maaşlarının Tevhit ve Teadülünü 
tanzim eden Kanunla ve bunu değiştiren kanun
larla sivil sektörde Devlet memurları 150 lira asli 
maaşa kadar çıkmışlar ve üstüne 100 lira, 100 
lira tazminat almakta iken elbette Devlet memu
ru olan; elbette ve ovleviyetle yüksek tahsil mezu
nu olan albay, ama kurmay albay, ama sınıf al
bayı bunlar 100 lira maaşı asliye kadar yüksele
bilmişlerdir ve bu derece üzerinden emekli olmuş

lardır. 15 sene, 20 sene devam etmiş olan bu hak
sızlık Kurucu Mecliste telâfi edilerek, bir mutlu 
tesadüftür benim için, bizzat benim konuşmam 
ve benim önerge vermem üzerine 150 lira maaşı 
asliye kadar albaylar da çıkarılmışlardır. Alba;v-
lık mesle'kin tavanıdır; çile ile, cefa ile, kahırla 
dolu olan ve hiçbir meslekle kıyas edilmiyecek ka
dar ağır şartlar içinde yaşanılan askerlik mesle
ğinin tavanı albaylıktır. Yaşı ve sicili müsaidolan 
bir albayın 150 lira asli maaşa kadar çıkması, sivil 
rektörde yüksek tahsil yapmış her hangi bir kim
senin 150 lira asli maaşa çıkması gibidir. Peki 
orduya çıkınca sistem bozulmuyor mu? Bir ölçü 
'çindo evet, bozuluyor. Fakat sistem, cemiyet ik-
tisadilcşti'kçe, iktisadi şartlarda ağırlık kazandıkça 
esasen 3278 sayılı Kanunun getirdiği rütbe maaş 
ilişiği, meselâ astsubaylarda değişikliğe tabi ol
muştur. Astsubay, en kıdemlisi asteğmenin madu
nudur, rütbe olarak. Fakat 80 lira asli maaşa ka
dar yükselmesi ] 951 senesinde çıkarılan bir ka
nunla imkân dâhiline alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Güley konuşmalar beş da
kika ile tahditlidir. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Bu çok önemli madde dolayısiyle 
müsaade buyurulursa bunu beş dakikaya sığdır
mak mümkün değil, Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — İstisnai muamele etmiyelim efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Yüce Meclisin, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin 4 gözle be'klodiği bu kanunu her türlü 
fikrî, ruhî hissî cömertlik içinde çıkarıp bu nok
taya kadar getirdikten sonra sanki burada, birden 
tavrını değiştirmiş gibi yanlış bir intiba bırakıl
dığı bu noktada müsaade buyurursanız bâzı nok
ta çizgileri üzerinden Silâhlı Kuvvetler mensup
larına verilmekte olanın, sivil sektörde kullanıl
makta olandan karakter, tabiat ve derece itiba
riyle ne kadar ve niçin farklılıklar arz ettiğini 
ana hatları ile anlatalım. Yanlış intibaı silelim, 
Meclis olarak silelim. 

BAŞKAN — Sayın Güley, biliyorsunuz Riya
set daima şekilcidir ve şekillerle bağlı olmaya mec
burdur. Zatıâlinizin konuşmanızı ben de isterim, 
şahsan. Fakat şu anda elimizde 'başka türlü bir 
kaide mevcut değildir. 171 nci madde için ayrıca 
bir kaide vaz'ma da yetkim yoktur. Bu sebeple 
bu konu, müsaade ederseniz 171 nci madde hak-
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kında ayrı bir usul meselesi olarak telâkki... 
C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

(Devamla) — O halde birkaç cümleyle toparlıya-
yım müsaade buyurunuz. 

Demek ki, Sayın Eroğan'ın albaylık maaşına 
ilişkin sorusunun cevabı olarak bunu arz etmiş 
oluyorum. 

Generallere rütbe maaş ilişiğinin gereği ola
rak ve ibu 100 lira verilip de, sivil sektörde or
duda verilmesine imkân olmıyan bu tatbika
tın da karşılığı olarak 'tuğgenerallere 150, (tüm
generallere 250, korgenerallere 500, orgeneral
lere 750 lira generallik tazminatı verilir. Bu 
(kuta tazminatı tasarıda 'gerekçesi sağlam şekil
de yazılmıştır. Niçin veriliyor? Burada arz et
meme vakit yak, bütün arkadaşların kıta taz
minatının gerekçedeki pragraflarmı lütfen oku
malarını rica ederim. 

Şimdi ne getiriyor komisyon? Evvelâ met
nin kendisini getiriyor. Metnin ufak tefek de
ğişikliklerle tasarıdaki metni, kıta yerleri, ka
rargâh. diye tasnif edilenleri 'getiriyor. Sonra 
(bir de cetvel ıgetiriyor. Cetveılde esas değişik
lik yok. Cetvelde tıpkı albaylar 2 700 ün yüz
de 7 si, aşağı doğru giderken komisyon olarak 
düzeltti de. Müteşekkirim komisyona. Astsu
baylarla ilişkin hüküm 14 - 12 - 10 diye gider
ken 6 rütbe için 3 derece de kademelenirken, 
o astsubayların tavanını 15 e çıkarıyor ve de
rece derece 9 a kadar indirerek Iher rütbeye bir 
üst tazminat getirilmesine imkânı vermiş olu
yor. Değişiklik ne var? General ve amirallerle 
olan kısım. Tuğgenerallere yüzde 30, tümgene
rallere yüzde 40, korgenerallere yüzde 50 ve 
orgenerallere yüzde 60 ve 4 ncü seneye girmiş 
olan albayın yani 2 700 lira alan bir albayın 
yüzdesini getiriyor kıta tazminatı olarak. Bu
nu böyle getiriyor, çünkü Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin nıahrutun (bu kısımdaki elemanları, li
derleri sivil sektördeki emsalleri ile kıyasla
tmak lâzımdır. Valilerle derece derece yüksele
rek ve yüksek yargı organlarında yüzde 60 a 
kadar tazminat alanlarla kıyaslamak lâzımdır. 
Ordunun liderlerinin karşılığı ne olabilir? Ne 
dedi bir arkadaşımız; neden dolayı kıtaya çık-
ımıyan 'general ve amirallere seyyanen yüzde 
30, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 veriliyor? Vali 
merkeze alındığı zaman fiilen vali iken aldığı 
tazminatı merkeze alınırken vaktiyle kesiliyor
du. Geçen sene, 1966 yılında çıkardığımız bir 

İkamın ile, merkeze alınan valilerin tazminat
ları aynen alabilmelerini bu Meclis bir kanun 
haline getirmiştir. 

Binaenaleyh, >ordunun liderler sınıfı olan 
bu ^generalleri ve amiralleri derece derece si
vil sektöründeki 'organlarla, 'müesseselerle, bu 
müesseselerde (görev salh'iibi olanlarla kıyaslayı-
cı- bir tanzim şekline gidilmiştir. Bunu hiçbir 
arkadaşımızın, hiçbir partiye mensııbolan hiçbir 
arkadaşımızın çak .görücü, aza itmai istihdaf 
edici her (hangi 'bir temayülde lOİmıyacağma 
yüzde yüz kaani olarak, sizlerin de arzularına 
ve duygularına tercüman olduğuma inanarak 
söylüyorum. Maddenin komisyondan gelmiş 
şekli ile kabulü ve bu birleşim dâhil, 21 birleşim 
devam etmekte olan bu görüşmelerin bu ak
şam mutlaka sonuçlandırılarak tasarının Meclis 
mührünü yemiş olarak Cumhuriyet Senatosuna 
havale edilmesine imkân verilmesini C. H. P. 
Grupu adına saygılarla rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Ibeyanda bu
lunacak mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — 'Çok uzun sürecek mi saym Ko
misyon Başkanı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sürebilir efendim. 

BAŞKAN — Eğer «çok uzun sürecekse o za
man saat 20 ye kadar (bitirilmezse (bırakalım 
müzakereyi. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Görüşmeler 
20,30 a kadar devam etsin. 

BAŞKAN — Bitmez Saym Güley, 14 mad
de var. Ben de zatıâliniz ıgibi can ve gönülden 
istiyorum, bu müzakerelere 'başladığımız andan 
itibaren devamlı olarak arzu etmekteyim. Fa
kat birtakım friksiyonları ne yapalım, mâni 
oldu. 

GEOIOI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Saat 20 ye kadar bitirme
ye çalışalım. 

BAŞKAN — Yok efendim, ondan sonra bi
tiremeyiz. (Adalet Partisi sıralarından «saat 
20,30 a kadar töhir edelim» sesleri) 

Rica ederim... 

Eğer, saat 20 ye kadar konuşmanızı bitirir
seniz... Ama, o zaman yine tatil edeceğim. 

679 — 
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GEÇlöI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Olur efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ıŞABAN ERİK (Malatya) — Bir önerge

miz vardı. 
BAŞKAN — Evet efendim, 'biraz evvel okut

tum, zatıâliııiz (burada yoktunuz, o bakımdan 
mevkii muameleye koyamadım. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Efendim, biz 
-sandık ki ara verdiniz, tekrar Meclis toplanır
ken içtima zili çalınacak. Bunu bekliyorum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Toplantının 
başladığına dair hiçlbir işaret verilmedi. 

BAŞKAN — 10 dakika dedik, 10 dakika 
sonra görüşmelere başladık. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan 
Ibu tutumunuz içtüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Ne tutumundan bahsediyor
sunuz Sayın Koçak? Ne alâkası var tutumla, 
davranışla (bunun, 10 dakika dedik, 10 dakika 
sonra ıge'ldik, oturduk. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bütün arka
daşlarla dışarda oturduk, niçin haber vermedi
niz? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Mektup mu 
yazacaktı size, 'buyurun gelin diye? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Zili çalacak
tı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ıSarıigöz. 
GEÇİDİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

(SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, 
171 nci madde üzerinde söz alan arkadaşlarımı
zın görüşlerini cevaplandırmaya çalışacağım. 

Sayın ,Soknazer, sözlerinde, konuşmaların
da ; «tazminat verilecek birilikler, bâzı kuvvetler 
de sayılırken bâzı kuvvetlerde verilmiyecek 
olanlar da sayılmıştır» dediler ve bu maddenin 
tetkika talbi tutulmadığı cihetle mesuliyetine 
katılamıyacaklarını beyanla sözlerini bitirdi
ler. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kuruluşundaki 
hususiyet icalbı komisyonumuz uzun müzakere
lerden sonra her kuvvet için ayrı ayrı (bir öl
çümün kabul edilmesi gerektiğine uyularak hiz
met özelliklerine göre sayılabilecek olan kuv
vetlerde tazminatın verileceği yerleri saydı; sa-
yılamıyacak yerlerde de tazminatın verilmiye-
ceği yerleri tesbit etmek cihetini tercih etti. 
Esasen, Kara ve Deniz kuvvetlerimizde tazmi

nat alacaik olan yerler Hükümet tasarısında da 
teslbit edildiği veçhile, sayılma cihetine gidildi; 
Hava Kuvvetlerimizin özelliği icabı sayılmaya 
teşebbüs edildiği takdirde kıta karakterinde 
olan pek çok ve mühim hizmet yerlerinin İç 
Hizmet Kanununun 12 nci maddesindeki kıta 
terfiine ithal edilmiyeceği cihetle ve bu perso
nele de • hizımet yerlerinin bu vasfı dolayısiyle 
tazminat verilmediği takdirde kuvvete hizmetin 
ifasında moral kırıklığı, 'moral çöküntüsü hâ
sıl olacağını nazarı itibara alarak kuvvetin 
bünyesine uygun olarak bu tazminatın verilme
mesi gereken hizmetin yerlerini tesibit etmek 
cihetini tutumuştur. Sayın Solmazer'in, tetkika 
talbi tutulamadığı cihetle mesuliyetine katılı
yoruz, beyanını bendeniz biraz tuhaf karşıla
dım. Çünkü, gerek Hükümetin sevk ettiği ta
sarıda ve gerekse geçen dönem Meclisimizden 
geçerek Senatoya giden ve Senatodan hepini
zin malûmu olan prosedürden sonra tekrar Mec
lisimize gelen metinde de bu hususlar tek tek 
teslbit edilmiştir. Biz yalnız bu ölçülerde bir 
değişiklik yaptık. Gerek Hükümet tasarısında 
ve gerekse bizim geçen devre kabul ettiğimiz 
metinde tazminata esas olacak Silâhlı Kuvvet
ler mensuplarını dört kategoride mütalâa et
miştik. Muharip sınıfların kıta hizmet yerleri, 
muharip sınıfların karargâh hizmet yerleri, 
yardımcı sınıfların kıta hizmet yerleri, yar
dımcı sınıfların karargâh hizmet yerleri. Bu 
kanunun subay sınıfları ile ilgili maddeleri 
Yüce Heyetinizde görüşülürken o münakaşalar
dan ve Yüce Heyetinizin kararlarından mül
hem olarak biz kıta hizmet yerlerinde muha
rip ve yardımcı sınıf tefrikini yapmaksızın 
hizmet ağırlığını her ikisi için de aynı ölçüde 
mütalâa ederek bir tazminat ölçüsüne tabi 
tuttuk. Yine karargâh hizmetlerini, kıta ve 
yardımcı sınıf tefrikine uymaksızın aynı öl
çüde kabul ederek bir tazminat haddi ile tan
zim ettik. 

Sayın Yılanlıoğlu arkadaşımız bizim önerge
mize ilişik cetvelde tesbit ettiğimiz hadleri 
baş aşağı getirdi ve yüksek rütbeli subayların 
rütbeleri hizalarında tesbit edilen tazminat 
hadlerinin aşağıdaki rütbelerdeki, küçük rüt-
belerdeki subaylara verilmesi tezini savundu. 
Hiç şüphesiz ki, bu da bir görüştür. Yalnız bu 
tazminata esas olan prensipler sadece bedenî 
yorgunluk ve hizmet sahasındaki meşakkat de-
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ğil, aynı zamanda, mesuliyet de rol oynamış
tır. Arkadaşımız 'bu hususu, her halde gözden 
ıiızaik tutmuş 'oldular. 

Şükrü Akkan arkadaşımızın sorularına ge
lince: ıMaaş dâhil, ıbu kanunun getirdiği bilû-
ımum taizıminaitlarla birlikte Iher rütbe mensu
bunun alacağı para nedir, (A. P. sıralarından 
«Özel kanunlarla» sesleri) dediler. Özel kanun
larla... 

Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizde rütbe maaşı 
esasına göre subaylar orgeneral, korgeneral, 
tümgeneral, tuğgeneral ve allbay 1 nci derece
den Devlet memuru maaşı almaktadırlar. Di
ğerleri de aşağıya doğru rütlbeleri hizasındaki 
maaşları alırlar. Verilen tazminatlar bu kanun
da toslbit edilenler dışında ıgeneraller için bir 
generallik tazminatı, o da 260 sayılı Kanunla 
tuğgeneral için 150, .tümgeneral için 250, kor
general için 500, orgeneral için 750 liradır. Bu
nun dışında bütün subayların aldıkları tayın 
bedeli 165 lira, .hizmet eri tazminatı 200 lira
dır. Yine bunların dışında özel kanunlarla üç 
zümreye tazminat veriliııetetedir. Bunlardan bi
ni - affedersiniz, dört aümreye tazminat veril
mektedir. - doktorlar. Diğeri, hâkimler; üçün
cüsü, pilotlar; dördüncüsü de, yine bu kanun
da, bir fıkra ile tanzim edilen mühendislerdir. 
Mühendisler, denizalti'cılar ve havacılar aynı 
statüye talbidirler. O (kanunlarda biz doktorla
ra .tazminat yüzdeleri itibariyle, mütehassıs ve 
mütehassıs .olmayışlarına, bir de akademik ka
riyerde derece almış, doçentliğe, profesörlüğe 
yükselmiş olan personele ait 'çeşitli yüzde yüze 
varan hadler kaibül ettik ve bugün bu hadlerin 
içinde tazminatlarını almaktadırlar. Yalnız bu 
madde fıkralarından bu tazminatı alan dok
torlara, hâkimlere ve mühendislere getirilen 
kıta tazminatları verilmiyecektir. 176 ve 
174 ncü maddede bu tazminatı almıyacak olan
lar ayrıca tanzim edilmişlerdir. Miktarları ne
dir, dediler. Miktarlarını şimdi her (bir rütbe 

...>... 

mensubunun bu kanunla getirdiğimiz ölçüler 
içinde alacakları tazminatları ara ediyoırum. 

Generaller için yalnız .rütlbe esasını getirdik, 
diğerlerine uygun olarak .bulundukları anakara
ların «özelliklerini nazarı itibara almadık. Orge
neral 1 620, korigeneral 1 350, yüzdeleri itiba
riyle tümıgeneral 1 080, tuğgeneral 810, albay 
540, yarlbay 486, binlbaşı 432, yüzlbaşı 378, 
üsteğmen 324, teğmen ve asteğmen 270 lira... 

Astsubaylarda da yüzde 15 inden aşağı doğ
ru yüzde ıbir daha azalmak suretiyle rütlbeleri
ne göre değişik nislbetleri almaktadırlar. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Maaşlariyle 
Ibirlikte tutarı nedir?.. 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Maaşlar dâhil tutarı
nı ifade ettiğim kalemleri tek tek toplayıp ifa
de etmek imkânını bulamadım, zaman itibariy
le... Miktarlarını arz .ettim. Tayın bedeli, (bir 
•orgeneral için, hizmet eri ve aldığı generallik 
tazminatı olan 750 lirayı, 1 620 lirayı ilâve eder
seniz aldığı maaş brüt olarak meydana çıkar. 

Şimdi Eroğan arkadaşımızın tema's ettiği 
hususlara arzı cevalb e diyorum: 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz, eğer uzun de
vam edecekse müsaade buyurunuz sözünüzü ke
seyim, gelecek birleşim devam edersiniz 'bu ko
nuşmanıza. Belki daha mufassal izahatta bu
lunmak istersiniz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Bu duruma 
göre sayın Komisyon Başkanı hazırlanıp gele
cek birleşimde daha mufassal cevap vermek im
kânını ıbulac aklar mıdır? 

BAŞKAN — 'Gayet tabiî. 
Muhterem arkadaşlarım Meclisçe alınan ka

rar gereğince muayyen saat gelmiş 'bulunmak
tadır. Bu sdbeple 19 Haziran 1967 Paızarte-
si günü saat 16,00 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

120 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 6 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

X 1, — însan hakları ve ana hürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/341) 
Sayısı : 301) 

X 2. — İnsan hakları ve ana hürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa sözleşmesinin 29, 30 f e 
34 neü maddelerini değiştiren 3 numaralı pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı. (1/296) (S. Sayısı : 302) 

X 3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, 
uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin 
faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkındaki and-
laşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. (1/353) (S. Sayısı : 303) 

X 4. — Milletlerarası adalet divanı statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkın
daki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarısı. (1/275) (S. Sayısı : 304) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıral-
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
akdedilmiş bulunan kültür anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. (1/308) (S. Sayısı : 305) 

X 6. — 23 Haziran 1959 tarihli Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür 
anlaşmasının onaylanmasına dair kanun teklifi. 
(1/192) (S. Sayısı : 306) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
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
ru] an Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mirin, 5434 sayılı Kânunun 41 nei maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 3. — Hacettepe Üniversitesd'kurulmaısı hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1967] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerindin 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] 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 



Diyarbakır Milletvekili Hilmi • Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel 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] 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurul unun 
1 . 7 . 1963 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] 

4. — 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] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uaunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh 
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tari] 
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] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 121' 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardır-
ve Adalet Komisyona raporları (2/140) ıS 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 19061 

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

8. — 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 ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştir il meşine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Ün er'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayan: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
'2/348) (8. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

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

14. — Cumhuriyet Senatosu KavStamonu 
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] 

15. — 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-



- 3 — 
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1 9 6 7 ] 

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

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

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

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı :'277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

20. — Manisa ilinin Çaprazkebir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve, 9 arkadaşının; mevcut kurula-
caik olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtana tarihi : 1 . 6 . 1967] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi 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) 
CS. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24.4 .1967] 

(Görüşme sırası : 1) 
2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü

dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici "Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Gö
rüşme sırası : 3) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/254) 
(S. Savısı : 298) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1967] 
(Görüşme sırası : 4) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünal di'mn. 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 5) 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komie-
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yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 6) 

7. — İçel Milletvekili Mazıhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] (Görüşme sıra
sı : 7) 

X 8. — Tarihî 'kıymetteki 'bâzı silâh, ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 8) 

X 9. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul 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
ana tarihi : 14 . 2 . 1967] (Görüşme sırası : 9) 

10. — Tanım Bakanlığı Ziraat İşleri1 Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cunıhuriyeıt 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. Sayıaı ı 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 .-1967] (Görüşme sırası : 10) 

11. — 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 kaiminin bir madde
sinin kaldırılmasına dair kamın teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (ıS. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/1.13) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 13. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bifat üztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İnci'nin, Su ürünleri kaııumı 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] 

14. — Tütün Tanım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile Izımir 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] 

15. — 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] 

16. — Cumlıupiyet Sen altosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
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] 

X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili ITüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, imar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294,2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi. : 3 . 5 . 1967] 

18. — Trabzon Milletvekili Ilaımdi Orhun ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yaların, 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 teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyon]arı raporları. (2/300: 
2/421) (S. Sayısı : 25G) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

19. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 21. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saydı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

22. — Bursa Milletvekili Sadre'ttin Oaııga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

23. — Ordu Milletvekilli Sadi Pdhlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

24. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 25. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Taran Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti

caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

26. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat Özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1967] 

28. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

29. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat üztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

30. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Mü'lî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

31. — Cumhuriyet Senatosu Başkan vekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 



(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

32. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye vo 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtana tarihi . - 1 . 6 . 1967] 

33. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

34. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 

ek 4047 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişildik yapılması, 6 ncı maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

35. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tüt, langırt ve ben
zeri oyun alet mıakinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nei maddösdne bir fıkra eMıenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turizım ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 



Dönem : 2 
Topunu: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı ile Denizli Milletvekili Z. Nihat ÖzeFin, Ankara 
Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 

kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporu (1/306, 2 /328) 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/306) 

T. G. 
Başbakanlık 2.1. 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-486/8 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 27 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı», gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketimizde basın, radyo, televizyon ve filim gibi kütleye hitabeden yayın alanlarında eğitim 
yapacak bir kurumun kurulması basın mensupları ve UNESCO tarafından temenni edilmesi üzeri
ne Belçikalı bir uzmanın da yardımı ile yapılan incelemeler sonunda Siyasal Bilgiler Fakültesine bağ
lı olarak bir «Basın ve Yayın Okulu» nun açılman nın faydalı olacağı kanaatma varılmıştır. Bu konu
da Siyasal Bilgiler Fakültesinin yaptığı teklif Ankara Üniversitesi Senatosunda uygun görülmüş ve 
Senatonun 30 . 6 . 1964 tarih ve 2806 sayılı Kararı ile adı geçen okulun açılması kabul edilmiştir. 

1965 -1966 öğretim yılı başında, 20 meslek mensubu ve 7 yabancı uyruklu olmak üzere, 67 öğren
ci kaydedilerek, tesb'it olunan programa göre faaliyete geçirilen Basın ve Yayın Yüksek Okulu, 
1966 -1967 öğretim yılında da aynı mi'ktarda öğrenci kaydetmek suretiyle iki sınıflı olarak öğretimine 
devam etmektedir. 

Sözü edilen okulun amacına ulaşabilmesi, her şeyden önce, ilişik çizelgede gösterilen kadroların ve
rilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesiyle iki yıldan beri öğretim faaliyetinde yüksek okulum muhtacolduğu 
personel kadroları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Tasarının ikinci maddesi, benzeri eğitim kurumlarının Kanunlarında mevcut hükümlerden mülhem 
olup, yeni kurulan bu okulda, yüksek evsaflı öğretim üyelerinin görev .almalarını teşvik için konul
muştur. 

Tasarının 3 ve 4 maddeleri kanunun yürürlük tarihini ve yürütecek Bakanlıkları göstermektedir. 
Memleketimizde basın ve yayın alanında mevcut bir boşluğun doldurulmasına hizmet edecek olan 

ilişik tasarının kanunlaşması, zaruri görülmektedir. 
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Denizli Milletvekili Zafer Nihat özel'in, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındald 5239 

sayılı -Kanuna ek kanun teklifi (2/328) 

Ankara 20. .6 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı olarak kurulan Basın ve Yayın Yük
sek Okuluna ait ve Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkımdaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla 

Denizli Milletvekili 
Z. Nihat Özel 

G E E E K Ç E 

Memleketimizde basın, radyo, televizyon ve filim gibi kütleye hitabeden yayın alanlarında 
eğitim yapacak bir kurumun kurulması basın mensupları ve Unesco tarafımdan temenni edilmesi 
üzerine Belçika'lı bir uzmanın da yardımı ile yapılan incelemeler somunda Siyasal Bilgiler Fa
kültesine bağlı olarak bir «Basım ve Yayım Yüksek Okulu» mum açılmasının, faydalı olacağı kana
atime varılmıştır. Bu konuda Siyasal Bilgiler Fakültesinin yaptığı teklif Anikara Üniversitesi Se
natosunda uygun görülmüş ve Senatonun 30 . 6 . L964 tarih ve 2806 sayılı Kararı ile adı geçen 
Yüksek Okulun açılması kaJbul edilmiştir. Okul 1965 - 1966 ders yılımda 1 mci sınıfıma 72 öğremci 
kaydederek, Kasım 1965 tarihimde fiilen faaliyete geçmiştir. Halen 2 sömestrdik eğitim, progra
mına göre yürütülmüş durumda olup, gelecek ders yılının hazırlıkları yapılmaktadır. 

Bu yıl öğretim faaliyetime katliam 15 öğretim üyesi ve görevlisi ve okul idari personeli, gö
revlerini fahriyem yapmışlardır. Ancak, okul faaliyetinim yürütülmesi, em kısa zamanda gerek
li daimî öğretim ve idari personel kadrolarınım verilmesine bağlıdır. Teklifin 1 mci maddesiyle 
bu imkâm sağlanmak istenmiştir. Talebedilen kadroların mevcut idari ve malî sistemimiz içinde 
Yüksek Okulun özel ihtiyaçlarını karşılıyacağı düşünülmüştür. 

Teklifin ikinci maddesi yemi kurulan Yüksek Okulda yüksek evsaflı öğretim üyelerinin görev 
almasını teşvik için konulmuştur. İkinci madde diğer benzer eğitim kurumlarının kanunların
da mevcut hükümlerden mülhemdir ve tatbikatta faydası tecrübe edilmiş bir hükümdür. 

Teklifim 3 ve 4 mcü maddeleri kanunun yürürlük tarihimi ve yürütecek Bakanlıkları göster
mektedir. 

DENİZLİ .MİLLETVEKİLİ Z. N. ÖZEL'İN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındald 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı olarak kurulan Basm ve 
Yayın Yüksek Okuluna ait ilişik cetvelde yazılı kadrolar 5239 sayilı Kanuna eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu okula ek görevle tâyin edilen Üniversite mensubu öğretim üyelerinin almakta 
oldukları Üniversite tazminatlarına halel gelmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 246) 
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[1] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Öğretim ve araştırma elemanları kadroları 

D. Görevin çeşidi 

1 Profesör, Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 

2 Profesör, Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 

3 Profesör, Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 

4 Profesör, Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 

5 Profesör, Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 

6 Öğretim veya Araştırma Uz
manı Doçent 

Sayı 

3 

5 

3 

3 

4 

4 

Aylık 
tutarı 

2 000 

1 750 

1 500 

1 250 

1 100 

1 100 

D. 

7 

8 

9 

10 

3 
—. 
— • 

Görevin çeşidi 

Öğretim veya Araştırma Uz
manı D'oçent 
Öğretim veya Araştırma Uz
manı Asistan 
Öğretim veya Araştırma Uz
manı Asistan 
Öğretim veya Araştırma Uz
manı Asistan 
Okutman (Yalbancı olaJbi'lir) 
Yabancı Profesör 
Yalbancı Uzman 

Sayı 

4 

4 

5 

5 
4 
3 
3 

Aylık 
tutarı 

950 

800 

700 

600 
1 500 
5 000 
4 000 

Büro kadroları ve hizmetler 

4 
4 
4 
5 
7 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Sekreter 
Muhasebe Şefi 
Muhasebe Memuru 

1 
2 
1 
1 
1 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

800 

6 
7 
4 
6 

idare Şefi 
idare Memuru 
Kütüphane Müdürü 
Kütüphane Memuru 

1 
1 
1 
2 

950 
800 

1 250 
950 

(A/ l ) 

7 
5 
7 
8 
5 

Arşiv Memuru 
Dokümantasyon Memuru 
Daktilo 
Steno - Daktilo 
Audio - vi suel Uzman 

1 
1 
1 
1 
1 

800 
1 100 

800 
950 

1 100 

65 
5 
4 
4 

11 

Foto Lalberantı 
Kitaplık Uzmanı 
Yalbancı Dil Bilir Daktilo 
Mütercim 
Hademe 

1 
1 
2 
2 

10 

950 
1 100 
1 250 
1 250 

300 

M. Meclisi (S. Sayısı : 246) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/306, 2/328 
Karar No. : 14 

24 . 1 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığıınıız tarafından komisyonumuza havale edilen Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ille Denizli Milletvekili Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, teklif sahibi 
ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi 

Aynı mahiyette olan tasarı ve teklifin tevhiden görüşülmesine ve müzakereye esas olarak da 
Hükümet tasarısının alınmasına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Taşanının gerekçesinde beyan edilen fikirler komisyon üyeleri tarafından çok yerinde gö
rülmüştür. Yalnız tasarıya eklenen (I) sayılı cetvelde bâzı değişiklikler yapılması lüzumu görül
düğünden, yeniden (I) sayılı cetvel tanzim edil ûş ve tasarı bu değişikliği ile komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Plân Komiisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

Sözcü 
Gümüşane 

Sabri Özcan San 

Kâtip 
Kırşehir 

Mehmet Güver 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 
imzada bulunamadı. 

Artvin 
Mustafa Rona 

Bursa 
Nilüfer Gürsoy 

Söz 'hakkım mahfuzdur 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

Edirne 
Türkân Seçkin 

Söz 'hakkım mahfuzdur 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

İmzada bulunamadı. 

Gaziantep 
Nasit Sarıca 

Kastamonu 
A. Şevket Bohça 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

M. Meclisli (S. Sayısı : 246) 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 4 . 1967 

Esas No. 1/306, 2/328 
Karar No. 49 

Millet İMeclisi Yüksek {Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve De
nizli Milletvekili Z. Nihat özel'in laynı mahiyetteki kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin 
iştirakiyle incelendi, görüşüldü. 

Yapılan .müzakereler ve alınan bilgilerden, memleketimizde, basın, radyo, televizyon ve filim 
gibi kütleye hitaibeden, yayın alianlarında eğitim yapacak bir kurumun kuruLmasını temin amacı 
ile Ankara Üniversitesi Senatosunca Siyasal Bilgiler Fakültesıime 'bağlı olarak bir (Bıasm ve Ya
yın Yüksek Okulu) nun açılması kararlaştırılmıştir. Bu okul 1965 - 1966 ve 1966 - 1967 öğretim 
yıllarında tesbit edilen programa göre faaliyetine iki yıldıan beri devam etmektedir. Basın ve 
yayın alanında mevcut bir boşluğun doldurulmasına hizmet edecek olan bu okulun amacına ula
şabilmesi için yüksek vasıfta öğretim üyelerine ve hizmetin ifası için de bir takım kadrolara İhti
yacı olduğu kabul edilmiş, ancak, tasarıya ekli cetvellerdeki kadroların, bu yıl üçüncü, gelecek 
yıl da dördüncü sınıfların öğretime baslıyacağı nazara alınarak kâfi gelmiyeceği anlaşılmış ve 
bu sebeple tasarıya bağlı cetvele bâzı kadrolar ilâve edilerek değiştirilmıek suretiyle, maddeler 
ise aynen kalbul edilmişlt'ir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

1. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. t. Cop 

• Adıyaman Ankara Balıkesir Çanakkale 
M. A. Atalay , 1. Seçkin F. tslimyeli Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 

Erzurum Eskişehir Giresun Gümüşane 
C. Önder M. 1. Angı N. Erkmen S. Savacı 

İmzada bulunamadı 

İzmir Kayseri Kayseri Kütahya 
/. Gürsan A. A. Hacıpaşaoğlu M. Yüceler M. Erez 

Niğde Ordu Trabzon Trabzon 
H. Özalp A. H. Onat A. t. Birincioğlu A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 246) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi Siyasal Bilgiler Fa
kültesine bağlı olarak kurulan 
Basm ve Yaym Yüksek Oku
luna ait ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar 5239 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu okula ek 
görevle tâyin edilen üniversite 
mensubu öğretim üyelerinin 
almakta oldukları üniversite 
tazminatlarına halel gelmez. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

' MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

27 . 12 . 1966 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam1 

B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Balkanı 
A. F. Alışan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri' Bakanı 
F. Sükan 

— 6 — 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN DEĞÎŞTİRlŞl 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarml'n 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri' Bakanı 
S. O. Avcı 
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D. 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

[1] (SAYILI CETVEL 

öğretim ve araştırma elemanlan kadroları 

Grörevıkı çeşidi 

1 Profesör, Öğretini ve Araş
itinim Uzananı 

2 Profesör, Öğretliım ve Araş
tıranla Uzananı 

3 Profesör, ÖğrötJiı'm ve Araş
tırına Uzananı 

4 Profesör, Öğretim ve Araş
tırma Uzamanı 

6 Doçent 
7 » 

Sayı 

1 

1 

1 

2 
2 
2 

Aylık 
kutları 

2 000 

1 750 

1 500 

1 250 
1 100 

950 

D. 

8 
9 

10 

4 
5 
5 
7 
8 

Görevim çeşidi 

Asistan 
» 
:» 

Büro kadroları 

Müdür 
Sekreter 
Aynliyaıt ve Levazım Memura 
İdare Memuru 
Memur 

Sayı 

2 
o o 
8 

1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
ıtutarı 

800 
700 
600 

1 250 
950 
700 
450 
400 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişinc bağlı 
cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Öğretim ve araştırma elemanları kadroları 

1 Profesör, Öğretim ve Araş
tırma Uamaını 1 2 000 

2 Profesör, Öğretim ve Araş-» 
tirana Uzmanı 1 1 750 

3 Profesör, Öğretim ve Araş
tırma Uzananı 1 1 500 

4 Profesör, Öğretim ve Araş-
ıtıranıa Uzananı 1 1 250 

6 Doçent 2 1 100 
7 » 2 950 
8 Asistan 2 800 

9 
10 

3 

4 
5 
7 
8 
7 

11 

» 
» 

Okutma (Yaibancı olabilir) 

Büro kadroları 

Müdür 
ıSekreter 
İdare Memuru 
Kütüphane Memuru 
DaiMo 
Hademe 

3 
6 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
3 

700 
600 

1 500 

1 250 
950 
450 
800 
400 
350 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştiricine 

bağlı cetvel) 

Gröroviln •çeşidi 

Prof. Öğretim veya Araş-
ıtırma Uzmanı 
Prof. Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 
Prof. öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 
Prof. Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 

Prof. Öğretim veya Araş
tırıma Uzmanı 
Doçent, Öğretim veya Araş
tırma Uamanı 

Sayı 

2 

5 

4 

2 

2 

7 

CETVEL 

Aylık 
tü ten 

2 000 

1 750 

1 500 

1 250 

1 100 

1 100 

D. 

6 

8 
9 

10 
3 

4 
6 
9 

5 

Crörevikı çeşidi 

Doçent, Öğretim veya Araş
tırma Uzmanı 
Asistan 

» 
» 

Uzman, Okutman (Yabancı 
'ülaJbiir) 

Müdür 
Sekreter 
Ayniyat ve Levazım Me
muru 
Eütpbane Müdürü (İhtisas) 

Sayı 

7 
7 
3 
5 

4 

1 
1 

1 
1 

Aylık 
tutarı 

950 
800 
700 
600 

1 500 

1 250 
950 

700 
1 100 
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