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1. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
olan ilişkilerimiz konusunda gündem dışı 
demeci ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu'nun cevabı 366:368 

2. — Çorum Milletvekili Kemal De-
mirer'in, 1972 - 1973 alım kampanyası hu
bubat fiyatları konusunda gündem dışı de
meci ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ce
vabı 368:371 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün
de vaki suiistimal konusunda gündem dışı 
demeci 371:372 

4. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy' 
un, Belediye Gelirleri kanun tasarısı hak
kında gündem dışı demeci 372:373 

Sayfa 
5 .— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönü
şüne kadar, Başbakan Ferid Melen'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/581) 373 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üni
versitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun 
teklifinin bir geçici komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (2/712, 4/301) 373 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 373 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Ka-
rakaş ve 2 arkadaşının, Efrada karşı sui-
muamele eden hükümlü Ömer An ve Meh
met Gökmenin özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/681), 
(S. Sayısı : 708) 373:374 

2. — istanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan ile Eskişehir Milletvekili İsmet Angı' 
nın, 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile 
eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Çalışma 
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ve Plan komisyonları 
(S. Sayısı : 709) 

raporları 
Sayfa 

(2/554) 
374:381 

3. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/684; C. Senato
su 2/21) (M. Meclisi S. Sayısı : 720; C. Se
natosu S. Sayısı : 111) 381,417:418 

4. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve «R» işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi: 2/721; C. Senatosu: 2/24) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 723; C. Senatosu 
S. Sayısı: 115) 381:382,415,416 

Sayfa, 
5. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet 

Şen hakkında özel Af kanunu tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/523) (S. Sa
yısı : 705) 382:383 

6. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve 
Askerî Savcılar Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sı ve Millî Savunma, Adalet ve Plan ko
misyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 
74 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/614) (S. Sayısı : 712) 383:399 

7. — Toprak ve Tarım Reformu ön-
tedbirler kanunu tasarısı ve Anayasa, Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, Köy İşleri, 
Orman, Tarım ve Plan komisyonlarından 
3'er üye seçilerek kurulan 55 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/609) (S. Sayısı: 513) 

399: 
414 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı Ferit Kubat, Tunceli Millet
vekili Hüseyin Yenipınar'm, 

Tarım Bakanı İlyas Karaöz, Sivas Milletve
kili Ekrem Kangal'ın bir evvelki Birleşimde 
yapmış oldukları gündem dışı konuşmalara ce
vap verdi. 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevle
ri hakkında Kanun (1/667) (S. Sayısı : 702) 
tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek, kabul 
olundu. 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 
2 arkadaşının, efrada karşı suimuamele eden 
hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel 
affına dair kanun (2/681) (S. Sayısı: 708) tek
lifi bir süre görüşüldü. 

Beş milletvekilinin çoğunluğun bulunmadı
ğını ileri sürmesi üzerine yapılan yoklama so
nunda Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı 
anlaşıldığından; 

7 . 7 . 1972 Cuma günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere, Birleşime saat 16,50'de son ve
rildi 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangi 

Kâtip 
Kayseri 

T, Doğan Av 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Boğan 

mrgü 

SORULAR 

A) Sözlü soru 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-

lu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış nedenleri 

ile sabotaja karşı alınacak tedbirlere dair sözlü 
soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/229) 

364 — 



M. Meclisi B : 122 7 . 7 . 1972 O : 1 

B) Yazılı sorular 

1. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz'in, traktör fiyatlarına dair yazılı soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1169) 

2. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'ın, hâkimlere tabanca taşıma hakkının ve
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1170) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, se
çim sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar ya

pılıp yapılmadığına dair yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1171) 

4. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engis'in, 
bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca veri
len silâh taşıma ve bulundurma ruhsatlarının 
miktarına dair yazılı soru önergesi İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1172) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
in, sel felâketine uğrayan bölgelerdeki Devlet 
personeline, birikmiş maaş farklarının acele 
ödenmesinin mümkün olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi Başbakanlığa ve Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1173) 

II. - GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (R) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/721; C. Se
natosu : 2/24) (M. Meclisi iS. »Sayısı : 723; C. 
Senatosu : S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1972) (GÜNDEME) 

2. — Millet Meclisi tdare Amirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meçlisi : 
2/684; C. Senatosu 2/21) (M. Meclisi S. Sayısı : 
720; C. Senatosu S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 7 . 1972) (GÜNDEME) 

C. ISKNATOSSUNDAN GELEN İŞ 
3. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/176) 
(Plan Komisyonuna) 

< • > 11 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 122 nci Birleşimi açıyorum. 

IU. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Kars milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz, 

365 - , 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
miz konusunda gündem dışı demeci ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilgili olarak Sayın Muammer Ertem gündem 
dışı söz istemişlerdir. Buyurun. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Değerli 
milletvekilleri; 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
miz hakkında gündem dışı söz rica etmiş olma
mın Tbaşlıca nedeni, bundan birkaç gün önce 
Türkiye'ye, Odalar Birliğinin daveti üzerine 
konferans vermek üzere gelen Avrupa Ekono
mik Topluluğu Konseyi Genel Sekreteri (Sayın 
Emil Noel'in bu konferanslardaki konuşmaları 
ve Sayın Dışişleri Bakanımızın bu kürsüde bir
kaç gün evvel bu konulara değinen konuşması
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Emil Noel'in 
konuşmaları, 1>elki birçok gürültüler arasında 
kayboldu ama Türk kamuoyunu, Parlamento
muzu, Hükümetimizi uyarması bakımından çok 
önemli yönleri olan bir mahiyet arz etmekte
dir. Ben bu konuşmayı, İstanbul'da yaptığı kon
feranstan sonra basında, gördüğüm zaman hay
retle karşılamıştım. Doğru olup olmadığı hak
kında şüphelerim vardı. Fakat, bunu bizzat tes
pit edebilmek için Ankara Odalar Birliğinde 
tertiplenen konferansa gittiğim zaman, konuş
masını aynen burada da tekrar ettiğini, aynı 
fikirlere temas ettiğini bizzat müşahede ettim, 
aramızda bazı tartışmalar da oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmanın esası 
şudur; Sayın Emil Noel, Türk Hükümetinin lü
zumlu gördüğü ve bazı sanayi kollarında Ek 
Protokole göre Türkiye'ye esneklik tanınması 
hakkında Nisanda Türk Hükümetinin verdiği me
morandum üzerinde teklifler üzerinde durarak 
çok ağır tenkitlerde ıbulunmuştur. Ve konferan
sında, bu teklifi hiç müzakere etmeden reddet
mek durumunda olduklarını ve Türk Hüküme
tinin kendilerinden âdeta açık bir çek isteme 
durumu ile karşı karşıya olduğu gibi, daha bu
rada tekrar etmeyeceğim, kendime göre çok 
ağır saydığım sözler sarfetmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir teklifin yoru
mu ile ilgili olmaktan ziyade bizim Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile ilişkilerimizin, karşımızda-
kilerin zihniyetine teşhis koyma bakımından 
çok önemli bir nitelik taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce biz Cumhu
riyet Halk Partisi grupu olarak, ek protokol 
müzakere edilirken, bütün fikirlerimizi açıklı-
gıyle, ortaya koymuş ve bu konuda itirazları
mızı söylemiştik. Şimdi bunları tekrar edecek 
değilim. Bunlardan önemli birisi şu idi; Ek 
Protokol, Ankara Anlaşmasına aykırıdır ve ka
bul ettiğimiz bazı prensipler ileride Türk ekono
misine büyük ve tehlikeli ağırlıklar getirecek
tir. O zaman, bu itirazlarımız dinlenmedi ama, 
Hükümet kısa zamanda, bizim vaktiyle ortaya 
koyduğumuz tehlikeleri görerek Nisanda, Ek 
Protokolün genişletilmesi, esneklik getirilme
si için haklı, yerinde taleplerde bulundu. Şim
di Genel Sekreterden öğreniyoruz ki, bu talep
leri hiç müzakeresiz reddetme kararın da dırlar. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın bu meseleyle, 
geldiği günden beri yakından ilgilendiklerini, 
meseleye nüfuz etmeye çalıştıklarını müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Ama buradaki konuşmala
rında bu konuyu genişlikle açmadılar ve sanki 
özür diler gibi bir mahiyette konuşmalarını mü
şahede ettim; «IBiz bir değişiklik teklif etme
dik, sadece bazı esneklikler getirebilmek için 
bir teklifte bulunduk» dediler. Değişiklik tek
lif etmek bir özür değil, hükümetler kendi men
faatlerine uymadıkları zaman anlaşmalarda da 
değişiklik teklif edebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanın bana ver
diği zamanı, müsamahasını suiistimal etmemek 
için 'konuşmamı fazla genişletmeyeceğim, yeri 
geldiği zaman, bunun üzerinde geniş tartışma 
açma imkânını belki bulacağız. 

Ankara Anlaşmasının ikinci amaç maddesi 
şudur; - bir kere daha huzurunuzda tekrar et
mek isterim - bu maddede anlaşmanın amacı, 
Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınma
sını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin 
ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama 
gereğini tümüyle gözönünde bulundurarak, ta
raflar arasında bir ortaklığı öngörmektedir. 

— 366 — 
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Binaenaleyh, hiçbir anlaşma, Türk ekonomi
sine ağırlık getirecek, Türk sanayiini çökerte
cek mahiyette olamaz. Türk Hükümeti, bu teh
likeyi görmüş, Nisanda bu taleplerde bulun
muştur. Bunlar müzakere edilme durumunda
dır. Bizim görüşümüze göre, Hükümetin bu ta
lepleri, bizim için asgarî mahiyette olan talep
lerdir. Bunlar kabul edilmediği, hele «müzakere 
edilmeden biz bunları reddederiz» gibi bir zih
niyeti bunu şimdi söylemek istemiyorum, bu
nun ağır bir tabiri var - Türk Parlamentosunu, 
Türk Hükümetini mahkûm etme durumunda
dır. Müzakere ederiz, anlaşmalarımıza uygun 
olarak meseleleri hallederiz. Karşımızdakiler, 
«biz müzakere etmeden sizin taleplerinizi red
dediyoruz» gibi ıbir zihniyet içindeyseler, Türk 
Hükümeti, Türk Parlamentosu bu konudaki 
münasebetlerini yeniden gözden geçirme du
rumundadır. 

Bu konuda söyleyecek çok söz var, fakat 
gündem dışı konuşmanın kısa zamam içinde 
vaktinizi suiistimal ederek genişletmek istemi
yorum. Hükümetimizin talepleri haklıdır, Av
rupa Ekonomik Topluluğunun, bilhassa Genel 
Sekreterinin beyanı ve tutumu tamamen haksız
dır. Haksız olduğu kadar, ortaya koyduğu zih
niyet tehlikelidir. Türk Parlamenotsunun bu
nun üzerinde durması lâzımdır. Hükümetin de 
bu konuda titiz olmasını rica eder, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı buyuru
nuz. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZtNOĞLU 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Bundan bir müddet önce Türkiye - AET iliş
kileri konusunda bir konferans vermiş bulunan 
Ortak Pazar Genel Sekreteri Mösyö Noel'in, ko
nuşmasında üzerinde durduğu noktalar hakkın
da Sayın Erten'in gündem dışı yaptığı konuş
mayı büyük bir alâka ile tâMbettim. 

Bu konuda iki noktayı açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu noktalardan birincisi, 
Ortak Pazar Genel Sekreterinin, Türkiye ile AET 
arasında 1970 yılında imzalanmış olan Katma 
Protokolde mevcut esneklik hükümlerinin ge
nişletilmesi konusunda Türk Hükümetinin yap
tığı taleple ilgili olarak, bu taleplerin Ortak 
Pazar tarafından kabul edilmeyecek nitelikte 

T görüldüğü ve bu itibarla müzakere edilmeden 
reddedileceği hakkındaki sözleridir. Bu konfe
ransta şahsen bulunmadım. Yalnız, yakından ta
nıdığım ve tecrübeli biaj idareci olan Mösyö 
Noel'in böyle bir beyanda bulunmuş olmasını 
tahmin etmiyorum ve oeyanda bulunmuşsa hay-

I retle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

Aslında Mösyö Noel'in bu sözleri gerçeklere 
de uymamaktadır. Çünkü, nu konuda başlayan 
ve ilk celsesi bu senenin Ocak ayında yapılmış 
olan müzakereler devam etmektedir ve bugün 
nitekim Brüksel'de Türk Heyeti ile Avrupa top
luluklarını temsil eden Komisyon Heyeti ara
sında şu anda müzakerelere devam olunmakta
dır. Bu noktayı böylece tespit ettikten sonra 
ikinci 'bir hususa gelmek istiyorum. 

I Sayın Erten, Katma Protokolün Ankara An
laşmasına uymadığını ve bu itibarla değiştiril
mesi lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Kendileri e3a-

I sen (başlangıçtan beri bu fikri savunmaktadır
lar. Katma Protokol, Büyük Millet Meclisince 
tetkik edilmiş ve Ankara Anlaşmasına uygun 

I görülerek onaylanması konusunda Hükümete 
yetki verilmiş bulunmaktadır. Gerçekten, Kat-

I ma Protokolün gerek gümrük birliği hakkın
da, gerekse Türkiye ile AET arasındaki iktisadî 
ilişkilerin geleceği ile ilgili olarak düzenlediği 

I ve beraberinde getirdiği hükümlerin, Ankara 
Anlaşmasına uygun olmadığını ileri sürmek, ha
diselere ters düşmektedir. Katma Protokol 

I tümüyle Ankara Anlaşması içinde yer almakta-
I dır. Ankara Anlaşmasında, gümrük .birliği ba-
I kımından ve bir iktisadî birliğin gerçekleştiril-
I mesi bakımından öngörülen hükümler, mümkün 
t olduğu kadar geniş bir zamana yayılmak sure-
I tiyle ekonomimizin icaplarına uygun bir model 
I geliştirilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, Or-
I tak Pazarın, yeni üyelerin katılmasıyle geniş-
I lemesinin memleketimize bazı yeni imkânlar ya

nında, bir miktar ilâve yükü de getirebileceği 
I nazarı dikkate alınarak, zamanında Katma Pro

tokol hükümlerinde mevcut esnekliklerin daha 
ziyade genişletilmesi konusunda Ortak Pazar 

I nezdinde teşebbüse geçilmiş bulunmaktadır. 

I Türkiye bu teşebbüsünde, özellikle kalkınma 
planında hedef alınmış olan hızlı bir sanayileş-

I meyi gerçekleştirebilmek için gümrük indirimi 
| bakımından mevcut hükümlerle, liberasyon tat-
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bikatı bakımından öngörülen hükümlerin biraz 
daha esnekliğe kavuşturulmasını ve ayrıca sana
yileşmenin, her vasıtadan faydalanılarak teşvik 
edilebilmesini sağlamak üzere bir ayrı «niyet be
yanı» mn eklenmesini istemiştir. Bu talepler 
arz ettiğim gibi, daha önce Ortak Pazar üyesi 
memleketler merkezlerinde yapılan temaslardan 
sonra hazırlanmıştır, müzakeresi devam etmek
tedir, Bugün cereyan eden müzakerelerde or
taya çıkacak neticeler, 19 - 20 tarihlerinde ön
görülen Ortaklık Konseyinde ele alınacak ve de
ğerlendirilecektir. Bu münasebetle şunu ifade 
etmek isterim ki, Türk .Hükümeti, Türkiye'nin 
menfaatlerini ve Türk ekonomisinin çıkarlarını 
savunmak için elinden gelen her şeyi, hiç şüp
hesiz ki, yapmaktan geri kalmayacaktır. 

Arz ederim, efendim. (Alkışlar) 

2. — Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
1972 - 1973 alım kampanyası hububat fiyatları 
konusunda gündem dışı demeci ve Ticaret Baka
nı Naim Talû'nun cevabı. 

BAŞKAN — 1972 - 1973 kampanyası hubu
bat baş alım fiyatları ve Hükümetin bu konu
daki kesin tutumu üzerinde Çorum Milletvekili 
Sayın Kemal Demirer, gündem dışı söz istemiş
tir. 

Buyurun efendim. 
Sayın milîetvekilletinden, kısa olmasını rica 

edeceğim. 
KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Türlnye'de 
1972 yılında çiftçinin geçim sıkıntıları, endişe
leri hudutsuzdur. Benden önce bu yüce kürsü
den, Türk çiftçisinin içerisinde bulunduğu çare
sizliği, çeşitli partilerden sayın milletvekili ar
kadaşlarım liyakatle dile getirdiler. 

Üzülerek beyan edeyim M, Sayın Hükümet
ten yaraya merhem olan sadra şifa hiçbir cevap 
alamadıkları gibi, bu yerinde, isabetli gündem 
dışı konuşmalardan sonra, Sayın Hükümet bü
yük Türk çiftçisini huzura kavuşturacak hiçbir 
tedbir de getirmedi. Sayın Melen Hükümetinin 
hububat alım politikası ve çiftçiye ödemek üze
re ilân ettiği fiyatlar malumunuzdur. Yurdun 
dört bir yanından gelen hububat fiyatları ile il
gili olarak Hükümetle temasta bulunan heyetle
re, sayın Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkan
lığına, Hükümetin en kısa, kestirme yoldan ver
diği cevap, isteği rettir. 
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Hükümetin kesin tutumu karşısında, bugün
kü şartlar içerisinde köylünün, çiftçinin hakla
rına sahip çıkmak Yüce Parlamentonun vazife
sidir. 

Muhterem üyeler, Türkiye'de hayat pahalılı
ğı bir gerçektir. Devletin yayınladığı istatistik
ler, bu gerçeğin en inanılır belgeleridir. Paha
lılık, ülkemizde her seviyedeki, her iş dalındaki 
vatandaşlarımızı en müessir şekilde etkilemekte
dir. Her ne kadar Sayın Hükümet Başkanı, fi
yat artışlarının hızının azaltıldığını, Türk eko
nomisinin istikrarlı bir döneme girdiğini beyan 
buyuruyorsa da buna inanmak güçtür. Hükü
metin vergi politikası vatandaşları huzursuz kıl
mıştır. Memleketimizde fiyat artışlarım önle
mek için Hükümetin, belediyelerin aldığı ted
birler maalesef son derece yetersizdir. Kâr had
leri kontrol altına alınamamakta ve buna Hükü
metin gücü yetmediği için görmemezlikten ve 
bilmemezlikten gelmeyi Hükümet bir başarı say
maktadır. 

Hükümetin bu tutumu karşısında meydanı 
boş bulan fırsatçılar mallarına mütemadiyen zam 
yapmak, kâr hadlerini alabildiğine artırmak su
retiyle pahalılıktan mütevellit, «sıkıntılarımızı 
gideriyoruz» maskesi altında fakir halkı, esnafı 
ve çiftçiyi sömürmektedirler. Bu davranışın ve
balini, meydanı boş bulan fırsatçılardan ziyade, 
12 Mart Muhtırasından sonraki reform Hükü
metlerinde aramak yerinde olur. Zira Birinci 
Nihat Erim Hükümeti ile ikinci Nihat Erim Hü
kümetinin isabetsiz fiyat artışları ile ilgili ka
rarlan, vatandaşı, sonu nereye varacağı belli 
olmayan bir geçim sıkıntısı içine sokmuştur. 

Bu ortam içerisinde Sayın Melen Hükümeti
nin 1972 - 1973 döneminde hububat fiyatlarını 
artırmayışı, artan hayat pahalılığı karşısında 24 
milyonluk bir çiftçi topluluğunu hayal kırıklığı
na uğratmakla kalmamış, çiftçiyi mevcut nizam
lara isyan eder hale haklı olarak getirmiştir. 
Traktöre zam, gübreye, tohumluk buğdaya, ye
dek parçaya, döver - biçere, akaryakıta, lastiğe 
zam, ama 24 milyon çiftçinin tek geçim kaynağı 
olan hububata sabit fiyat. Dünyanın hiçbir ye
rinde böyle bir mantığa rastlamak mümkün de
ğildir. 

Köylü, ihtiyacı olan zamlı traktörü, gübre
yi, döver - biçeri, tohumluk buğdayı, akaryakıtı, 
yedek parçayı hangi kazancı ile alacaktır? Yok-
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sa, bu ihtiyacını haftalarca Ziraat Bankalarının 
önünde bekletilerek «lütfen» verilen 500 liralık 
kredilerle mi temin edecektir? Olmaz böyle şey. 
Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Hükümet, çiftçi
sini bu şartlar içinde, böyle yüzüstü bırakmamış
tır. 

Türkiye'de, Başbakanlığa bağlı bir İktisadî 
Kurul, teknik bakanlıklar günlerce toplanmışlar, 
karar vermişler; «hububata zam yapılamaz», ya
pılırsa, piyasada yüzde 2,5 - 5 pahalılık olurmuş, 
Devlet 250 milyon lira külfete girermiş, piyasada 
para hacmi artar, az gelirli toplum sıkıntıya dü
şermiş. 

Yeniden, Personel Kanunu ile memura veri
lecek 2,5 milyar lira tutarındaki yan ödemeler, 
piyasada para haremini artırmıyor da 250 mil
yon lira mı artırıyor? Az gelirli toplumun sıkın
tıya düşmesi düşünülüyor da, köylü ve çiftçi ge
nel olarak çok mu zengin? 24 milyon çiftçinin 
sıkıntısı niçin nazarı itibara alınmıyor? Anlaşıl
ması çok güç. 800 000 kişilik memura 2,5 mil
yar lirayı ödemeyi göze alan Hükümet, 24 mil
yonluk çiftçiden 250 milyon lirayı niçin esirgi
yor? 

Türkiye'de İktisadî Kurul, Tarım ve Ticaret 
Bakanlığının teknik yetkilileri, buğday maliyet 
unsurlarını hesaplamayı bilmiyorlar. Masa ba
şında oturarak yaptıkları hesaplar yurt gerçek
lerine uymuyor. Türkiye'de bir dekar araziye 
kaç kilo tohum atıldığının bile farkında değil, 
yetililer. 

Sayın Ticaret Bakanının Meclis kürsüsünde
ki beyanına göre, 1972 yık başına kadar çiftçi
nin kullandığı zarurî ihtiyaç maddelerinde artış 
yüzde 23'ü bulmuştur. 1972 yılı içinde genel fi
yatlarda yüzde 10 artışın kaçınılmaz olduğu be
yan buyuruluyor. ister istemez insanın soraca
ğı geliyor; peki, öyle ise siz Türk köylüsünü, 
Türk çiftçisini bu pahalılık karşısında niçin dü
şünmüyorsunuz? Hububat fiyatlarına zammın 
yapılması, diğer maddelerin fiyatlarına bir nis
pet dahilinde etki yapsa dahi mevcut kanunlar
la alınacak sıkı ve zecrî tedbirlerle mutlaka bu 
ihtimal önlenir. Bugüne kadar Hükümete ya
pılan müracaatlar, yetkili kurulların yaptıkları 
toplantılarda aldıkları kararların Hükümete in
tikali, Hükümetin hububat alım politikasında 
hiçbir değişiklik yapmamıştır. Büyük Atatürk' 
ün tabiri ile «Milletin efendisi» köylüye, onun 

sıkıntılarına Yüce Meclisin sahip çıkması zama
nı gelmiştir. 

1972 - 1973 kampanyası hububat baş alım fi
yatları hakkında hazırlanan bir kanun teklifini 
Sayın Meclis Başkanlığına sunmuş bulunuyorum. 
Büyük Türk Milletinin eseri, temsilcisi olan sa
yın parlamenterlerin konuyu benimseyecekleri, 
bu kanun teklifini görüşüp karara bağlamadan 
tatile girmeyecekleri kanısındayım. 

Sayın parti genel başkanları, grup başkan-
vekilleri, grup yöneticileri ve sayın parlamen
terler, kanun teklifine lütfen sahip çıkınız. Köy
lünün, çiftçinin huzuru ile ilgili bu teklifi müs
pet şekilde sonuçlandırmadan seçim bölgelerini
ze gitmeyiniz. Türk köylüsü, çiftçisi bu yardı
mı ve yakın alâkayı haklı olarak, parti farkı gö
zetmeden hepimizden bekliyor. 

Sayın basın, memleketin içinde bulunduğu 
gerçekleri sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Ken
dimi çok haklı addettiğim bu konuda bana, mil
letimizin Türk ekonomisinin belkemiği çiftçimi
ze yardımcı olunuz. Dünya piyasalarındaki buğ
day fiyatlarını mukayeseli olarak dile getiriniz. 
Yetkili Hükümeti uyarınız. 

Son söz sahibi olan Yüce Meclisin, Türk köy
lüsüne, çiftçisine el uzatacağından emin olarak 
kürsüden ayrılıyor, hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Talû, bu
yurun. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cum
hurbaşkanınca seçilen Üye) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Sayın Demirer, Mec
lislerde müteaddit defa temas edilmiş bulunan 
bir mevzua, bir kere daha ve büyük bir şid
detle temas etmiş bulunmaktadır. 

Bu arada bilmiyorum, niçin lüzum gördü
ler, teknik personelimizin ve bizlerin, «mese
leleri bilmeden masa başında karar aldığımız» 
şeklinde bir ifade kullandılar. 

Kanaatlere hürmetimiz vardır, ama bunun 
münakaşasını icabettiği ahvalde, çok geniş şe
kilde yapmaya hazırız. Söylediklerimizin hep
sinin doğru olduğuna inanıyoruz ve yapılan 
hesapların hepsinin doğru olduğunun ispatına 
hazır bulunmaktayız. 

Ancak, bilirsiniz ki, maliyet hesaplarının 
yapılmasında fevkalâde büyük güçlük mev
cuttur. Çünkü bölgeden bölgeye, hatta aynı 
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bölge içinde muayyen bir arazi parçasının, di
ğer arazi parçasına nazaran üstün tarafları 
vardır, daha aşağı kalan tarafları vardır. Fi
yatlar, arazi fiyatları, kira fiyatları gayet ta
biî her bölgede, her bölgenin içinde muhte-
telif taraflarında farklılık arz eder. Ama, buna 
nazaran verimlerde de büyük farklar vardır. 
Binaenaleyh, kim bir maliyet hesabı yaparsa 
yapsın, ortaya çıkarırsa çıkarsın bunun aksi 
iddia edilebilir. Ben daha evvel de arz ettim, 
dedim ki, «bu bir ortalama fiyattır, ortalama 
maliyet hesabıdır ve çiftçilerin çoğuna kabili 
tatbik bir maliyet fiyatıdır.» Ama bunun al
tında, üstünde daima olacaktır. Bu bakımdan 
bunun münakaşası kolay kolay yapılamaz. 

Ancak, bence burada mühim olan nokta, 
maliyetler üzerinde durmak suretiyle bir neti
ceye gitmek doğru olmaz, bunu işaret etmek 
istiyorum. Çünkü, müteaddit defalar izah et
tim. ıSaym konuşmacı da değindi, yalnız biraz 
değişik şekilde değindiler. 

Diyorlar ki, 1971 senesinde yüzde 23 nispe
tinde fiyat artışı olmuştur, 1972 senesinde de 
yüzde 10 civarında olacağı ifade edildi, doğ
rudur. Binaenaleyh, fiyatın buna göre tespit 
edilmesi lâzımdır. 

işte zannediyorum ki, tam bir mutabakata 
varamadığımız nokta burası oluyor. Bir kere, 
daha evvel de arz etmiştim, ilân edilen fiyat
lar bir taban fiyatıdır. Yani bunun manası, 
Hükümet diyor ki, çiftçilerimize, «biz sizden 
bu fiyatla mahsulünüzü almaya hazırız, geti
rin bunu alalım. Ama bu mahsulün değeri 
daha fazla ise bunu siz bize getirmeyin, 4^ha 
yüksek fiyatla satın.» 

Bu, zaten böyle cereyan etmektedir. Ta
ban fiyatlarından maksat, mahsule bir fiyat 
tespit etmek değildir. Taban fiyatlarından 
maksat, bir mahsulün değerinin muayyen bir 
seviyenin altına düşmesine mâni olmaktır. Bu 
anlayışı kabul ettiğiniz takdirde - ki, anlayış 
mutlak surette böyledir - bunun maliyetlerle 
tam bir irtibatlığı kendiliğinden meydana çı
kar. 

Kaldı ki, bunun yanında yine ifada ettim; 
biz fiyatları tutmaya mecburuz. Nitekim, 
şimdi konuşmacı ifade buyurdular, «Yüzde 
10 fiyat artışı olacaktır.» dediler, doğrudur. 
Yüzde 10 civarında fiyat artışı olacaktır. 
Ama, tedbirleri almayalım da - ki tedbirler tek 

taraflı değil, tabiî çok taraflı - fiyatlar yüz
de 20'yi, 30'u mu bulsun? Bunu mu istiyo
ruz? Bu şekilde bir netice elde edildiği tak
dirde, himaye ettiğinizi zannettiğiniz köylüler 
bundan hakikaten istifade etmiş mi olacak
lardır? Daha evvel de ifade ettim, yüzde 58'i 
buğdayını satmıyor zaten. Binaenaleyh, her 
fiyat artışı onun üzerine yük gibi binecek
tir. 

Biz, her halükârda her tedbire başvurmak 
suretiyle 1972 senesinde hiç olmazsa şayanı 
kabul bir fiyat istikrarını temine çalışıyoruz. 
teminle mükellefiz ve bunu temin etmek zaru
ridir. Aksi takdirde Türk ekonomisine büyük 
zarar veririz. 

Niçin, biz ısrar ediyoruz acaba? Bunu, 
daha evvel de arz etmiştim, izaha çalışmıştım. 
Bütün uğraşmamız, memlekette istikrarı te
min etmek ve bu suretle muayyen bir zümreyi 
değil, ama 35 milyon insanın geçim sıkıntı
sına düşmesine mani olmaya çalışmaktır. Bu
nu yapmadığımız takdirde, yine sizler gele
ceksiniz bize; «nerede fiyat istikrarı, nasıl tu
tamadınız bunu, niçin tutamadınız» diye
ceksiniz. Bütün gayretimiz budur. Bu anla
yış içinde bizi düşünmenizi bilhassa istirham 
ediyorum, bize yardımcı olmanızı bilhassa rica 
ediyorum. Aksi takdirde tutamayız fiyatları. 

işaret ettiler, dediler ki : «Memurlara 2,5 
milyar veriyorsunuz, para arzına 2,5 milyar te
sir etmiyor da 250 milyon mu?..» Alâkası yok 
sayın milletvekilleri, alâkası yok. Çünkü 2,5 
milyar vermek mühim değildir, bütçenin açık 
vermesi mühimdir. Eğer, bütçe açık vermi
yorsa, ekonomiye ters tesirler ika edecek büyük 
açıklar vermiyorsa, 2,5 değil 25 milyar da öde
seniz büyük nispette tesir etmez. Ama, bu, 
doğrudan doğruya Merkez Bankası finans
manına dayanan bir müessesede 150 milyon, 
250 milyon bir araya gelip de 500 - 700 milyon 
oldu mu fiyatlara otomatikman tesir eder. 
Daha evvel de arz ettim; buğday fiyatlarına 
yapılacak her 10 kuruş, asgari ölçüde % 3 
nispetinde toptan eşya fiyatlarını arttırır, as
gari ölçüde söylüyorum. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Büt
çeden ayrın onu da. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (De
vamla) — Bunun bütçe ile bir alâkası yok bey-
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efendiler. Bütçeden neyi ayıracaksınız? Bunun 
bütçe ile alâkası yok. 

Binaenaleyh, biz memleketteki istikrarı ko
rumaya uğraşıyoruz. Bütün gayretimiz budur. 
Tekrar ediyorum, sizden yardım bekliyoruz, 
bizim karşımıza çıkmak değil, yardım ediniz 
ki, bunu, elbirliğiyle temin edelim. Aksi 
takdirde bu fiyatları tutmaya, tekrar ediyo
rum, imkân kalmaz ve o zaman hepimiz bun
dan mutazarrır oluruz. 

O bakımdan, bu tutumumuzu ümidediyo-
rum ki, anlayışla karşılayacaksınız ve eminim 
ki sonunda bizlere hak vereceksiniz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Bir 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Mümkün değil. Gündem dışı 

cevap veriyor. 
MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) —» 

Müsaade ederseniz bir dakika konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap 
verdi (efendim. 

3. —Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'
ın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde vaki suiis
timal konusunda gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğünde vâki bir suiis
timal üzerinde gündem dışı görüşmek istemek
tedir, buyurun. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — iSayın 
Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri. 

6 Şubat 1972 günü huzurunuzda yaptığım 
gündem dışı bir konuşmada, Petrol Ofisi Ge
nel Müdürlüğünde cereyan eden bir suiisti
malden ve evrakta yapılan sahtekârlıktan bah
setmiştim. Hazinenin, bu sahtekârlık sebebiyle 
132 000 lira zarara uğradığını belirtmiş, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı o zamanki 
iSayın Nezih Devres'i ve Ankara Savcısını gö
reve davet etmiştim. 

Konuşmadan bir gün sonra Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Devres, iddialarıma 
büyük ölçüde katılarak inceleme yaptırdığı
nı belirtmişti. Ancak, bu arada Ankara Cum
huriyet Savcılığı konuşmamı ihbar telâkki 
etmiş ve Petrol Ofisi Genel Müdürü hakkında 
kovuşturmaya başlamıştı. Bunun üzerine 23 
Şubat günü Nezih Devres'e yazdığım bir 
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I mektupta; adı suiistimale karışmış, Hazine
yi 132 bin lira zarara uğratmış bir Genel 
nel Müdürün bu kovuşturma sırasında görev
de kalmaması gerektiğini belirtmeme rağmen bu 
talebim dikkate alınmamış, Petrol Ofisi Genel 
Müdürü görevinde kalmıştır. . 

Değerli arkadaşlarım; Ankara Cumhuriyet 
(Savcılığı, iddialarımı, gösterdiğim delilleri ve 
belgeleri inceleyerek Petrol Ofisi Genel Mü
dürü Ayhan Açıkalın hakkında Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine göre, yani görevi 
kötüye kullanmaktan kamu davası açmış bulu
nuyor. Ankara 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesin
de yapılan ilk celsede, mahkeme, Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğüne bir yazı yazılmasına karar 
veriyor ve sorduğu husus şu : «Bu olayın so
nunda Petrol Ofisin, yani Hazine'nin bir zararı 
var mıdır, yok mudur?» 

Değerli arkadaşlarım; bu hususa sanık olan 
Ayhan Açıkalın cevap verecektir. Böylesine yer
siz, böylesine anlamsız Ibir tutum olamaz. însan 
tabiatına aykırıdır; Ayhan Açıkalın'm kendisi
nin sorumluluğunu gerektiren Ibir olayda, «evet 
Hazine'nin zararı vardır» demesini beklemek 
abestir. Elbetteki Ayhan Açıkalın, sanığı bu
lunduğu 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesine yaza
cağı cevapta, «Hazinenin zararı yoktur» diye
cektir. Bu bakımdan değerli arkadaşlarım, Pet
rol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın görev
den alınmadığı takdirde eski fiillerine, kötü tu-

I tum ve davranışlarına yenilerini ekleyecek ve 
yine birtakım sahte belge ve beyanlarla Hazi
nenin zararı olmadığını iddia ve ispat yönüne 
gidecektir. 

Burada olmasını isterdim; görevine titizliği
ni bildiğim Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Kodamanoğlu'ndan dileğim; bu iddiam 
ve istirhamım üzerinde hassasiyetle durması ve 
Ayhan Açıkalın hakkında kamu davası açılma
sı nedeniyle davanın selâmeti bakımından bu 
yetkili Genel Müdürü görevden almasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; Ayhan Açıkalın hak
kında kovuşturma başladığı zaman gerek idarî 
tahkikat, gerekse adlî tahkikatta beyanda bulu
nan tanıklara, daha (beyanda bulunmadan önce 
Ayhan Açıkalın, evvelâ gerçeği söylememele
rini telkin etmeye çalışmış, bunda da başarılı 
olamayıp dört yetkili yüksek memur gerçeği 

| söylediği için Teknik İşler Genel Müdür Yar-
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dımcısı, Teknik Daire Başkanı, Malzeme Şubesi I 
Müdürü ve tespit edemediğim bir diğer görev
liyi, gerçeği söylediği, Ayhan Açıkahn'm yap
tığı suiistimali açıkladığı için, görevlerimden al
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; işte böylesine bir Ge
nel Müdür, hakkında kamu davası açılan bir 
Genel Müdür şu anda hâlâ görevinde bulunmak
tadır. Umarım ki, Sayın Kodamanoğlu bu iddia
mı inceleyecek ve sorumlular hakkında gereken 
kanunî kovuşturmaya geçecektir. 

Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Petrol Ofisi Genel Müdürünün bir diğer önemli 
suiistimalini daha tespit etmiş bulunmaktayım. 
Bu da şudur değerli arkadaşlarım : 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, yurdumuzun 
dört bir yanında acentalık açmak isteyen yurt
taşlarımızla tip mukaveleler yapmaktadır. Bu 
mukavelelere göre, (mukavelenin bir maddesine; 
yılda muayyen miktar akaryakıt ve madenî yağ 
satması, şart olarak konmaktadır. Bu şartın ge
reği de şundan İleri gelmektedir; hem yabancı 
şirketlerle rekabeti sağlamak, hem de yabancı 
şirket, Türkiye'nin birçok yerlerinde Petrol Ofis 
acentalarına ucuz mal verip, «Petrol Ofis fir
ması» adı altında sattırmaktadır. Bunu önlemek 
ve Petrol Ofisin satışını yükseltmek için muka
velelere, muayyen miktarın altına satışını düşü
ren acentalar hakkında cezai şart konmuştur. 
Bu seviyenin altına düşen acentalar, yıl sonun
da bu cezai şartlarını ödemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 1969 ve 1970 yılların
da Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı acen-
talardan büyük bir kısmı taahhüt ettikleri mik
tarda akaryakıt satamadıkları için, 1960 ve 
1970 yılları itibariyle 6 740 000 lira cezai şart 
tahakkuk ettirmiştir. Petrol Ofisi Genel Müdür
lüğü, Birçoğu bu cezayı ödemişler, bazıları hak
kında da Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü kovuş
turmaya başlamıştır. Ancak, Genel Müdürlüğe 
Ayhan Açıkalm geldikten sonra 3 . 2 . 1972 
günü 6 sayılı bir kararla bu 6 740 000 lirayı bir 
kalemde affetmek yolunu tercih etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; kanunları inceliyoruz, 
Petrol Ofisi Genel Müdürünün veya Müdürler 
Kurulunun böyle bir af yetkisi yok. Ticaret ya
pıyor bir Petrol Ofis acentası, riski göze alıyor. 
cezai şartı kabul ediyor. Satışı yapamıyor, rek
lâmı yapamıyor, yabancı firmalar daha fazla | 
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satıyorlar; fakat cezai şart ödeme günü geldiği 
zaman Petrol Ofisi Gen^l Müdürü, sanki kese
sinden ulufe dağıtır gibi, 6 740 000 lirayı bir ka
lemde affediyor. Buna İki Genel Müdür Muavi
ni muhalefet ettiği için de onları tecziye ciheti
ne gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım; bunların yanında bü
yük önem taşıyan, Petrol Ofisi Genel Müdürlü
ğünün yaptığı birtakım anlaşmalarda bunlar
dan daha da önemli suiistimaller, kanuna aykı
rılıklar tespit etmiş bulunmaktayım. 

Göreve kısa bir süre önce başlayan Sayın Ba
kan Kodamanoğlu'ndan, öncelikle böylesine sui
istimallerle malul bulunan bir insanı, hele hele 
hakkında Ankara 9 ncu Asliye Ceza Mahkeme. 
sinde görevini kötüye kullanmaktan ceza dava
sı açılan bir şahsı görevinden almasını ve İdarî 
tahkikat yaptırarak diğer suiistimallerini, 
6 740 000 liralık - tâbirimi mazur görün - tüyü 
bitmedik yetimin hakkını bağışlayan bu yetkili 
hakkında kovuşturmayı neticelendirmesini ve 
durumu kamuoyuna açıklamasını diliyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

4. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
Belediye Gelirleri karımı tasarısı hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Belediye Gelirleri kanunu tasa
rısı üzerinde Sayın ilhan Ersoy, kısa bir görüş
me istemiştir, buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlanm; Sayın Başkanın 
müsamahasını kötüye kullanmamak için, çok 
kısa bir konuşma ile Belediye Gelirleri kanun 
tasarısına temas etmek istiyorum. 

Yüksek malumlarıdır, bugün Ankara'da 
Türk Belediyecilik Derneğinin 9 ncu Genel Ku
rul Toplantısı yapılmaktadır. Yurdun dört bir 
bucağından gelmiş olan belediye başkanları, 
kendileriyle ilgili kanunların biran evvel çıka
rılması yolunda yana yakıla beyanlarda bulun
muşlardır. Bunların başında elbetteki Belediye 
Gelirleri Kanunu gelmektedir. Belediye Gelirle
ri Kanunu, defaatle Parlamentoya intikal etmiş, 
birkaç defa çeşitli komisyonlarda görüşüldüğü 
halde hâlâ Yüce Heyete intikal ettirilip kanun
laşamamıştır. 

Belediyelerimizin gördüğü hizmetler, buna 
karşılık gelirlerindeki noksanlıklar hepimizin 
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malûmudur. Yüce Komisyonun mesaisini bitir
diğini öğrenmiş bulunuyorum. Yüce Komisyo
nun, bu kanun tasarısını biran önce Yüce Heye
te intikal ettirmesini, Yüce Heyetin de bu ko
nuyu, diğer bütün önemli kanunlar gibi, biran 
evvel çıkarılması yolunda karar İttihazını; be
lediye başkanlarımıza; belediyelerimize ve niha
yet beldelerimize yardımcı olmasını niyaz edi
yorum. 

Hürmet ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dı
şişleri Bakanı Halûk Bay idken'e, dönüşüne ka
dar Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/581) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Halûk Bavulken'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Perid Melen'in 
vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
6594 saydı Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
Kanuna ek kanun teklifinin bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (2/712, 4/301) 

V. — GÖRÜŞÜ 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonunun rayoru (2/681) (S. Sayısı : 708) 
(1) 

(1) 708 S. Sayılı basmayazı 121 nci Birle
şim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Ah
met Şener'in bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

2/712 numarada kayıtlı 6594 sayılı Karade
niz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir 
Üniversite kurulması hakkındaki Kanuna ek 
kanun teklifimizin havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitim ve Plan komisyonlarından seçilecek 8'er 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversite
siyle ilgili Sayın Ahmet Şener tarafından veril
miş önergeyle Geçici bir Komisyon kurulması 
hususu talebolunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın İsmet Angı, Sayın Buldanlı, Sayın iz
zet Oktay, Sayın Enver Turgut tarafından 
Başkanlığımıza verilen bir önerge ile Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi Sayın iskender Ce
nap Ege ve Ankara Üyesi Sayın Yiğit Köker ve 
148 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair Kanunun, Komisyondaki 
süresini ikmal ettiği cihetle içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınması teklif olun
makta ise de, yapılan tetkikata göre bu teklifin 
17 . 6 . 1972 de Plan Komisyonuna havale edil
diği ve henüz 45 günlük süreyi ikmal etmediği 
cihetle oylarınıza arz edemeyeceğim. 

İEN İŞLER 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimu
amele eden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gök
men'in özel affına dair kanun teklifinin müza
keresine geçiyoruz. 

1 nci madde okunmuş, müzakeresi yapılırken 
çoğunluğumuz bulunmadığı ifade edilmiş, yapı
lan yoklamada çoğunluk olmadığından birleşim 
kapanmıştı. 
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1 nci madde üzerinde görüşmek isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Aktarma ile 
ilgili bir takririmiz vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Görüşeceğiz efendim. 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Augı'nın, 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Çalışma ve Plan komisyonları ra
porları (2/554) (S. Sayısı : 709) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 709 sı
ra sayılı kanun teklifinin müzakeresi için bir 
önerge verilmiştir, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

709 Sıra Sayılı kanun teklifinin önemine bi
naen öncelikle ve ivedilikle bir saatlik işler me-
yanmda görüşülmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

(1) 709 S. Sayılı basmayazı tutanağa ekli
dir. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Sayın Cihat Bilgehan tarafından verilen 

önergeyle, gündemimizin 709 sıra sayısında ka
yıtlı kanun teklifinin bütün işlere takdimen ön
celikle görüşülmesi hususu teklif edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Okunmasını kabul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler... Komisyon raporunun okunma
ması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Sayın Asutay, buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclise niyabeten vazife gören Çalış
ma Komisyonu, Sayın Nuri Eroğan ve Sayın is
met Angı'nın vermiş olduğu kanun teklifini ariz 
amik komisyonda inceledi. 

Komisyona Hükümet temsilcileri iştirak etti. 
Komisyona Emekli Sandığı yetkilileri katıldı ve 
bu Komisyonda Bütçe ve Plan Komisyonunu 
temsil eden arkadaşlar görüşlerini bildirdi. Ne
tice itibariyle Maliye Komisyonu yetkilileri de 
bu husustaki görüşlerini açıkça belirttiler. 

Kanun, hiç hakkı olmadan bir kütleyi emek
lilik hakkına dahil etmekte ve istifadelerini sağ
lamakta. Kanun şu : 

Bir kimse 5434 sayılı Kanuna tabi bir işe gi
rerse, yani Emekli Sandığına dâhil olursa, hiz
metine Emekli Sandığına tabi olan işlerde baş
larsa, başladığı zamandan evvelki hizmetlerini, 
1186 sayılı Kanunla, İşçi Sigortaları Kurumun
dan borçlanmak suretiyle değerlendirmek... 

Değerli milletvekilleri, 1186 sayılı Kanun bir 
borçlanma müessesesi getirmiştir. Bu borçlan
ma müessesesinde bir adalet var mıdır, yok mu
dur, bunun münakaşasının yapılacağı yer bu 
kanun değil. 

Ancak, 1186 sayılı Kanunda bir borçlanma 
esası gelirken, 5434 sayılı Kanunda getirilen 
hükümleri esas almış ve bir muadeleti sağlaya
bilmek maksadıyle bir hüküm getirmiş. Eksik 
getirmiş, noksan getirmiş, getirdiği bu hüküm 
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İşçi Sigortalan Kurumuna büyük malî mükel
lefiyetler tahmil etmiş, o ayrı... 

O halde, 1186 sayılı Kanun bir borçlanma 
müessesesi getirirken, 5434 sayılı Kanunla geti
rilmiş olan borçlanma hususlarını da dikkate 
almış. 

Yüksek müsaade ve müsamahalarınıza sığı
narak 5434 sayılı Kanundaki borçlanmanın han
gi esaslara bağlı olduğuna işaret etmek istiyo
rum. 

5434 sayılı Kanun Emekli Sandığına tabi 
olan kimselerin borçlanmalarını kabul etmiş; 
muhtelif kanunlarla. Bu, dört esasa dayalı. 

Daha evvel zamanını doldurmamış, fakat her 
ne vesileyle olursa olsun memuriyetten ayrılmış 
olan kimseler eğer kanunda derpiş edildiği müd
det içinde (5 yıllık müddet içinde) birikmiş 
ödeneklerini Emekli Sandığından almamışlarsa, 
bu kişilerin tekrar Emekli Sandığına tabi bir 
işte vazife almaları halinde, geriye almadıkları 
bu parayı faizsiz olarak değil, % 5 faizle Emek
li Sandığına ödemeleriyle mümkün. 

Eğer, bir arkadaş herhangi bir suretle, bir 
toptan ödeme suretiyle Emekli Sandığından ay-
rılmışsa; malûl veya sair sebeplerle veya müd
detini doldurmadan toptan ödemeyle Emekli 
Sandığından ayrılmışsa, tekrar bir işe dönmesi 
halinde kendisine yapılmış olan toptan ödemeyi 
tamamen ve geçmiş olan müddetin de % 5 faizi
ni ödemek suretiyle geçmiş zamanını borçlanmak 
suretiyle ihya ediyor. Veya toptan ödeme 
suretiyle zamanaşımına uğrayarak parayı al
mayanlar faiz ödemeden Emekli Sandığı ile tek
rar irtibatlarını sağlıyor ve borçlanmayı yürü
tüyorlar. 

Şimdi bu getirilmiş olan kanun ne diyor? 

«1186 sayılı Kanunun 21 oi maddesi ile ek
lenen geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Yukardaki fıkra hükümlerinden, halen Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının iştirakçisi 
bulunanlar da aynı haklara sahibolarak istifade 
ederler» 

Şimdi, değerli milletvekilleri, nasıl istifade 
edecek? Arz edeyim : 

Bir vatandaş farzımuhal 1960 senesinde 
Emekli Sandığına tabi bir vazifeye başladı. Ya
ni, 1327 sayılı Kanuna tabi bir işe girdi. Şim
di, 1960 senesinde işe başlayınca bu kimse, işçi 

Sigortaları Kurumuna müracaat edecek, 1186 
sayılı Kanunun mevzu maddesi gibi. Diyecek 
ki, «Ben 1950 senesinde Bakkal Ahmet Efendi
nin yanında çıraktım. Binaenaleyh, Bakkal Ah
met efendinin yanında çırak olduğum zaman, 
işçi Sigortaları Kurumuna da tabi değilim. 
Benden emekli aidatı da kesmediler. O hal
de benim, Bakkal Ahmet efendinin yanında, ka
sap Veli efendinin yanında veya iş Kanununa 
tabi veya daha açık tabiriyle 506 sayılı Kanu
na tabi olmayan bir iş yerinde geçmiş olan hiz
metimi değerlendiriniz ve beni borçlandırınız. 

Değerli milletvekilleri, 1186 sayılı Kanunun 
Kuruma getirdiği mükellefiyetlerin münakaşa
sının yapılacağı yer burası değil, ama bir iki 
örnek vermek istiyorum : 

Biliyorsunuz, gerek işçi Sigortaları Kurumu 
Genel Kurul toplantılarında, gerek sair mesele
lerin müzakere edildiği mevzuda işçi Sigortala
rı Kurumuna bu 1186 sayılı Kanunla getirilmiş 
olan mükellefiyetlerin ne büyük bir sakınca ge
tirdiği ariz ve amik tespit ve tayin edildi. 

Şimdi bir örnek verelim : Bir sigortalı ar
kadaşımız 1186 sayılı Kanunun geçici maddesin
den istifade ederek borçlanmış. Borçlandığı ta
rih 17 . 4 . 1950. Bu arkadaş 21 . 4 . 1950 ta
rihine kadar borçlanmış; 4 veya 5 gün ve Ku
ruma ödediği para 198 kuruş. Şimdi bu arka
daş, 17 . 4 . 1950 tarihinden itibaren sigortalı. 
Bu ne getirir, o ayrı mesele. 

Şimdi, biz ne yapacağız? Emekli Sandığı Ka
nununa tabi bir iş yerinde geçmeyen hizmetleri 
işçi Sigortaları Kurumunda geçmiş gibi telâkki 
edeceğiz ve bu kimseleri işçi Sigortaları Kuru
mundan muamele görmüş gibi bir tertibe tabi 
tutacağız ve bu arkadaşları borçlandıracağız. 

Şimdi, bu ne getirecek? Yüce Meclisçe uzun 
münakaşalar sonucu kabul edilen bir kanunu
muz var; 1214 sayılı Kanun. Bu 1214 sayılı Ka
nun her iki kuruluşta geçen hizmetleri tevhide-
den bir kanun. Meselâ, 10 sene işçi Sigortaları 
Kurumunda.hizmet görmüşse, 15 sene Emekli 
Sandığında hizmet görmüşse, 5 sene tekrar işçi 
Sigortaları Kurumunda hizmet görmüş veya 
sair sandıklara hizmet görmüşse bu hizmetler 
birleştiriliyor ve bu hak sahibine muhtelif ku
ruluşlarda yaptığı hizmet kadar aylık bağlanı
yor. Hangi kuruluştan emekli olursa olsun, ama 
ödeme her kurumda geçmiş olan hizmeti nazarı 
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dikkate almak suretiyle yüzde oranı nispetinde 
ödemeyi o kuruma iade ediyor. Yani, bir insan 
10 sene işçi Sigortaları Kurumunda hizmet gör
müş, 15 sene Emekli Sandığında hizmet görmüş
se 25 sene eder; 25 senede emekli olmuştur Bu 
arkadaaş bağlanacak maaşın 10 senelik müddeti 
işçi Sigortalan Kurumunca ödenecek, kaydı 
hayat şartıyle, 15 senesini Emekli Sandığı öde
yecek... 

Şimdi, ne oluyor? Bu getirilmiş olan kanun 
her ne vesile ve suretle olursa olsun. Emekli 
Sandığına tabi olan kişilerin işçi Sigortasmdaki 
geçmiş olan hizmetleri varsa, zaten 1214 sayılı 
Kanunla hizmetler birleştirilecek, tevhidedile-
cek, ama burada getirilmiş olan esas şudur; 
hiçbir yerde çalışmayacak, işçi Sigortaları Ku
rumuna tek kuruş pirim de ödemeyecek. Ondan 
sonra gelecek diyecekki, ben 506 sayılı Kanuna 
tabi olmayan bir işyerinde çalıştım şu kadar 
müddet ve binaenaleyh, benim bu hizmetimi de
ğerlendirin. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bir - iki örnek 
vereceğim, isimlerinin huzurda açıklanmasında 
sakınca duyarım. Ama yetkili komisyon veya 
isteyen milletvekili arkadaşlarım varsa, dola-
yısıyle dosyasındaki vesikalarla bu hususları 
kendisine ispatetmeye hazırım. 

Bir arkadaş mühendistir, Yüksek Mimar 
Okulundan veya ünivesiteden mezun olmuştur; 
bu arkadaş muayyen bir kuruluşta vazife al
mıştır ve Emekli Sandığı Kanununa tabidir. 
Bu arkadaş bir vesika ibraz eder işçi Sigorta
ları Kurumuna: «Ben üniversiteye devam eder
ken, hatta lisede okurken, falanca mühendis fa
lancanın şu yerdeki inşaatında gece bekçiliği 
yapmıştım.» O mimar arkadaş buna bir vesika 
verir : «(Senesinden şu senesine kadar üniversi
teye devam ederken veya liseye devam ederken 
benim inşaatımda gece bekçiliği yaptı.» 

1186 sayılı Kanun o kişinin o inşaatta çalışıp 
çalışmadığını araştırır ama, beş senelik bir mü
ruru zaman olduğu için malî vesikaların sak
lanmasında, müracaata : «Müruru zaman ol- ! 
muştur; binaenaleyh, efendim müddet geçmiş- I 
tir, ben ödediğim bordroları saklamadım» de
miştir o mühendis, o mimar. 

Bir doktor arkadaşımız mezun olmuştur ve 
bu doktor arkadaşımız üniversitede okurken ka
sap Hasan efendinin yanında çıraklık ettiğine 

dair işçi Sigortaları Kurumuna vesika getirmiş
tir. Ve hatta bazı büyük müesseselerde çalışan 
muhtelif arkadaşlar, Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olduklarını evvelce vesika ile tevsik etmiş 
olmalarına rağmen, sonradan 1186 sayılı Ka
nunla borçlanma getirmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Kurum bitiyor.. Daha 
evvel muhtelif vesilelerle arz edildi; yabancı 
bir uzman geldi. Bu uzman Kurumun bugünkü 
durumu için «Muayyen sağlam temellere daya-
madıktan sonra sonucundan endişe edilir» di
yor. Şimdi bütün mesele bitti, hiç ilgisi olma
dan, kuruma bir kuruş aidat ödemeden, Emekli 
Sandığı Kanununa tabi olduğu müddetten ev
velki çalıştıklarını bir kişi tevsik edecek, borç
lanacak ve geçmiş olan devredeki aylıklarını 
işçi Sigortalarından alacak. Lütfediniz, bu gibi 
bir kanunun kabulü mümkün değildir; Çalışma 
Komisyonu meseleyi inceliğine tetkik etmiştir; 
önünüzdeki raporlarda vardır, Çalışma Komis
yonunca reddedilmiş bir husustur . Sonra, her 
nasıl oldu bilemiyoruz, tekrar bu kanun teklifi 
Bütçe Plan Komisyonuna geldi; Bütçe Plan 
Komisyonu inandırıcı yeterlik taşımayan bir gö
rüşle Çalışma Komisyonunun raporunu reddetti 
ve bu kimselerin borçlanma hususunun adaletli 
olduğunu tespit etti. 

Kuruma yeni bir yük yüklemek mümkün de
ğildir. Bu, kuruma yeni bir yük yükleyecek, ya
şın 55'ten 60'a çıkmasına, işçi Sigortaları Ku
rumunun tahsille başbaşa kaldığı yüzde ll'in, 
yüzde 15, yüzde 16, yüzde 20, yüzde 25'e çık
masına sebep teşkil edecektir. 

Genç işçi arkadaşlarımızı mağdur etmeye
ceğiniz inancı içinde teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyuru
nuz. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

'Bundan üç - dört gün evvel yine Sosyal Si
gortalar Kurumu ile ilgili bir maddelik bir ka
nun teklifi görüşülürken, o gün Bütçe Plan 
Komisyonunu temsil eden arkadaşımız o kanun 
üzerinde konuşurken, «Sosyal Sigortalar Ku
rumuna aslında iş ve işçi Bulma Kurumu hiz
met etmektedir, binaenaleyh, bu kanunun yani, 
Bütçe Plan Komisyonu raporunun lehinde oy 
kullanın» şeklinde ifadede bulunmuştu, 
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iŞimdi tahmin ediyorum ki Bütçe Plan Ko
misyonu Sözcüsü gene çıkacak; ama bunu na
sıl savunacak merak ediyorum. 

Bugünlerde, bilhassa son bir hafta - on gün 
içinde, «ISosyal (Sigortalar Kurumu batıyor, bir 
gün gelecek mükelleflerine, iştirakçilerine 
emekli maaşı bağlamayacak duruma gelecek
tir; binaenaleyh, ilim adamlarından, işveren 
çevrelerinden ve işçi çevrelerinden teşekkül 
etmek suretiyle üçlü bir komisyon kurulsun ve 
bu kurumu malî yönden incelesin, hastalık ne
rede ise, eğer hakikaten malî yönden bir çıkma
zın içine gidiyor ise mutlaka bir prim artışına 
gidilsin» şeklinde birtakım konuşma ve birta
kım kararların gazetelerde yer aldığını görü
yoruz.. 

Şimdi, çok iyi niyetlerle kurulmuş ve bu
gün 5 milyarı aşmış bir mülke sahibolan bu ku
ruma, her nedense, ileriden beri gelen bir alış
kanlık, çengel atmak, el atmak huyundan bir 
türlü kendimizi kurtaramıyoruz. 

Arkadaşlar, bu, o kadar haksız bir talep ki, 
neresinden bakarsanız bakınız hiç alâkası olma
yan kişileri, çok az bir borçlanma ücreti vermek 
suretiyle son maaş üzerinden emekli maaşı bağ
lanmasını temin eden bir teklif. Çünkü, 1186 
daki borçlanma, gerçi bu maksatla konmamış
tı oraya, tahmin ediyorum ki, Hükümet bu 
borçlanmayı da suiistimallere ver vermeyecek 
bir şekilde ıslah edecektir. Geçici komisyonda 
bu meseleler görüşülüyor; biz, bugüne kadar 
dolaylı yollardan yapılan haksız borçlanmaların 
önüne geçerken, bir yenisi getiriliyor. 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi buna müsait zaten, 
müsaidolduğu için bu teklif geliyor. Çünkü ilk 
işe başladığı tarihlerdeki o gün rayiç ücret
lerle borçlanacaklar, emekli maaşı hakkını da 
son ımaaş üzerinden alacaklar. Ee. bu olmaz. 

Arkadaşlar, Çalışma Komisyonu bu işleri iyi 
bilen bir Komisyondur. Çünkü ihtisas komisyo
nudur. ihtisas komisyonuna bu arkadaşlar gel
miştir, fikirlerini beyan etmişlerdir. Kendileri
ne haksız olduklarını söyledik. Biz onların ik
na olduklarını zannediyorduk ama, onlar bi-
lâhara gitmişler Bütçe Plan Komisyonundaki 
arkadaşlarımızı ikna etmişler, oradan geçmiş 
ve gündeme gelmiş bulunuyor. 

Bu teklifin parlamentodan geçeceğini tah
min ediyorum eğer bu teklif ezkaza geçtiği

ni kabul edelim, inanınız ki, bu kanuna tabi 
olup da borçlanmak suretiyle maaş kazanan 
kimseler, kimlerse o şahıslar, inanın ki, bu pa
rayı rahat ve huzur içinde alamazlar ve yiye
mezler. Çünkü çok haksız bir iktisaptır, çok 
haksız bir tasarruftur bu. 

Ben rica edeceğim, eğer bu teklif sahiple
ri burada iseler vazgeçsinler bu işten, veya
hut da Bütçe Plan Komisyonu hatalı bir karar 
aldığını kabul etsin; binaenaleyh ısrar etmesin 
ve bunu oylayalım geçsin gitsin. Yoksa, 1,5 
milyon sigortalı işçinin gözbebeği olan bu 'ku
ruma, fhükümetler bir taraftan, bankalar bir ta
raftan çıkan kanunlarla, bir de biz bu şekilde 
buradan kanun çıkarmak suretiyle el atmaya, 
devam etmeyelim ve bunu keselim. 

Teşekkür ederim, saygılarımla ve kanunun 
aleyhinde oy kullanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun. 
ŞAİDl BtNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Bu 1186 sayılı Kanuna göre, borçlanmak su

retiyle 1950 yılından evvelki hizmetlerini emek
liliklerine ilâve ettirerek, emekli aylığı alan
lardan bazılarının durumlarım tatbikatta iz
lemiş olduğum için söz aldım. 

Kanun teklifini yapan arkadaşlarımız «Her 
ikisi de hizmetlidir, sigortanın esası da sosyal 
güvenliği temin etmek olduğuna göre, bunlar 
son yıllarında bir emniyet içerisinde bulunsun
lar» diyerekten memurları da yani, halen Emek
li Sandığı iştirakçisi bulunan memurları da 
aynı katagoride mütalaa etmek suretiyle bir 
adalet, bir muadelet getirmek üzere, bu tekli
fi şüphesiz hüsnüniyetle yapmışlardır. 

Yalnız, kanaatimce tatbikattaki misalleri
nin bazılarına şaJhiolduğum için, bu, müspet bir 
sonuç vermeyeceği gibi birtakım uydurma ve
sikalar teminine yol açacak, aynı zamanda bu
gün büyük bir çıkmaz içerisinde bulunduğuna 
şaJhit olduğumuz, çeşitli yabancı ve yerli müte
hassısların ve bizzat Bakanlığın içerisinde tat
bikatçı olarak çalışanların ifadelerinden öğ
rendiğimiz veçhile Sosyal Sigortalar Kurumunu 
bir çıkmaza itecektir. 

Mulhterem arkadaşlar, efendim o tarihte 
mevzuat şöyle idi, efendim iş Kanunu yürürlü
ğe girmemişti; binaenaleyh, vesika saklanması 
da müruru zamana uğramıştı diyerek bakkal-
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dan, sinemadan, pavyondan tutun da çeşitli yer
lere kadar ıbir vesika temin etmek mümkün
dür. Ne oluyor? Bir form var, bu formu alıyor
sunuz, götürüyorsunuz, onu imzalatıyor sunuz. 
Bunlar ya kontrol edilebiliyor veyahut de edi
lemiyor. Onlara ait primleri yatırıyorsunuz. 
Bu primleri yatırmak da defaten de olmayabi
liyor, taksitle de yatırabiliyorsunuz. Geliyorsu
nuz. Geliyorsunuz Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
'bunlar talbiatkyle insan haklarıdır, sosyal gü
venliktir ve sairedir, birtakım komisyonlardan 
geçiyor, hattâ malûliyetse hastanelere gidiyor 
ve bakıyorsunuz ki bir şâhıs 10 sene hizmet et
miş, 'buna mukabil 25 yıl hizmet etmiş bir hiz
metli gibi emekliliğini elde edebiliyor. Hattâ 
eski tarihte yüksek ücretle prim yatırdığı tak
dirde bunların emeklilik hakları da, emeklilik 
ücretleri de yüksek baremde oluyor. 

îşte ıSosyal Sigortalar Kurumunun düştüğü 
çıkmazlar ve her ay binlerce adette yapılan mü
racaatların sonunda malî takatsizliği bundan 
ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, kanaatimce ibu hüsnüniyetle ya
pılan teklif, tatbikatta Sosyal Sigortalar Kuru
muna büyük malî külfetler yükleyebileceği gibi, 
birtakım vesikaların haksız olarak teminine ve 
dolayısıyle (halksız nimetlere yol açacaktır. 

Bu itibarla ben de bu kanun teklifinin kabu
lünde, memleket çapında ve Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yüleyeceği malî külfet yönünden ya
rar görmüyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Meseleyi iyice vuzuha kavuşturabilmek için, 
iki noktada hu konunun müzakeresi gerekir. 

1. 1186 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu tadil edilmiş, 21 nci maddenin 
3 ncü fıkrası gereğince, Sosyal Sigortalar kap
samına giren işyerlerinde işçi olarak çalışmış 
da fakat o günkü mevzuata göre prim ödeme
miş olanlar, hu kanun hükmü gereğince, elde
ki Vesikalarını ibraz etmek kayıt ve şartı ile 
10 senelerini, o günkü aldıkları ücret karşılı
ğı - buraya bilhassa arkadaşlarımın dikkatini 
çekmek istiyorum - ne pr!im ödemeleri gerekir
se meselâ 60 lira alıyorsa 60 liranın primini öde
mek kayıt ve şartı ile 10 yıllığını borçlanacak

lar; ancak bugünkü almış oldukları ücret ve
ya aylık karşılığında emekliye sevkedilece'kler-
dir. 1186 sayılı Kanunun getirdiği esas bu. 

Şimdi, ıbu kanunun kanun teklüfçileri, aynı 
espri içerisinde mevzuu Çalışma Komisyonuna 
getirmişler; Çalışma Komisyonu, Sosyal Sigor
talar Kurumunun da malî durumunu dikkate 
alarak, tatbikattaki aksaklıkları da gx)zönüne 
almak suretiyle, Sayın Asutay "arkadaşımızın bu
rada belirttliği gibi, ibraz edilen vesikalar v.s. 
ler - dedikodusu aldı yürüdü - dikkate alınmak 
suretiyle, bunun uygun olmayacağı esbalbı muci-
'besiyle bu teklifi reddetmiştir. 

Teklif, Bütçe Plan Komisyonuna geldiği za
man, Bütçe Plan Komisyonu, Çalışma Komisyo
nunun bu mütalaasına liştirak etmiş; ancak Ça
lışma Komisyonunun, ibu şekilde gelen teklifi, 
Bütçe Plan Komisyonunda müzakere edilirken, 
bu aksaklığı kaldırmak için, kanunda bir ta
dil yapılmış ve bununla bu borçlanmanın, 10 yıl
lık borçlanmanın - arkadaşlarımın bilhassa bu
raya dikkatini çekmek itiyorum - 10 yıl içinde 
aldıkları aylık veya ücrete göre değil de, hali
hazırda bulunduğu aylık veya ücrete göre borç
lanma esası getirilmiş, bu suretle Emekli San
dığı Kanununda mevcudolan ve (herkesin aynı 
şekilde borçlanmasını temin eden hükme göre 
ve 'borçlanma tarihindeki aylık veya ücret üze
rinden borçlanması icabeden esprisine isti
nat ettirmiş, bu suretle bu kanundaki 10 sene
lik borçlanma, bugün aldığı aylık veya ücret 
üzerinden çıkarılırsa, Sosyal Sigortalar Kuru
mu veya ilgili müesseseleri hiçbir surette malî 
külfete sokmayacağı, hakkaniyetin de bu oldu
ğu esprisine dayandırılmış ve dolayısıiyle bu ka
nun Bütçe Plan Komisyonundan geçmiş bulun
maktadır. 

iSon sözümü söylüyorum değerli arkadaşla
rım. Bu kanunun Çalışma Komisyonundan geç
tiği ve teklif çilerin getirdiği şekildeki metne, 
kesin olarak Bütçe Plan Komisyonu muhalefet 
etmiş; ancak borçlanma tarihinde aldığı ücret 
veya maaştan borçlanmak kayıt ve şartı ile borç
lanmanın kanuna uyigun olduğu ve ıbu suretle 
Emekli Sandığı Kanunundaki o hükme de para
lel bir emeklilik esasının, bu şekilde kanunlar 
arasında birlik ve beraberlik yaratacağı dü
şüncesinden bu kanaate varmıştır. Bizim görü
şümüze ıgöre, kanun yerlinde ve isabetlidir. Hak
kaniyete de uygundur inancı içindeyim. 
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Bütün arkadaşlarıma saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına Saym Kemal 

Yılmaz, buyurun. 
PLAN KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 

KİMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
sarfınazar ettim. Çünkü Saym Aygün, Komis
yonun görüşünü beiirtti. 

BAŞKAN — Saym Neşet Tanrıdağ, buyu
run. 

NEŞEIT TANRIDAĞ (Yozgat) Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kanun teklifinde bir yanlış anlama var. Bu 
kanun, şu boşluğu doldurmak için hazırlanmış
tır. Malumuâlileriniz, Sosyal Sigortalara borçla
nabilmek için, borçlanacak kişinin işçi olduğu
na dair Sosyal Sigortalarda bir kaydı bulun
ması lâzımdır. İşçi kaydı bulunduğa vakit, ben
den önce konuşan arkadaşlarımızın ifade etti
ği gibi, bir mühendisin yanında veya inşaatın
da gece bekçisi olarak çalışan bir mühendis 
borçlanabilir, ama mezun olduktan sonra Emek
li Sandığına tabi bir memuriyete hıtbabeden 
yüksek mühendis çıkan bir arkadaş, bir şanti
yede eğer çavuş olarak çalışmış, ise, borçlana-
maz. Yani bu arkadaşın .günahı, Emekli Sandığı
na tabi-bir işe intisaibetmesidir. Bu, 1188 sayılı 
Kanunla verilen haktan istifade etmesini ön-
lememeli idi. Çünkü, Sosyal Sigortalar Emekli 
Sandığına tabi görevde bugün bulunan kişile
re borçlanma imkânı vermiyor. Bu kanun, Sos
yal Sigortalara tabi işçilerle, Emekli Sandığına 
tabi işçiler arasındaki muvazeneyi sağlıyor. 

Arkadaşlarımızın dikkat nazarlarına sunmak 
istediğim şu: Bu arkadaşlar, Emekli Sandığına 
tabi olan arkadaşlar da borçlanmak isterler, 
ama Sosyal Sigortalara kayıtlı olmadıkları için 
borçlanma imkânından mahrumdurlar. Bu tek
lif onu sağladığı için yerindedir kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 

1185 sayılı Kanunu tadil eden ek teklif gel
miş bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de memur
ların güvenliğini Emekli Sandığı, işçilerin gü
venliğini de Sosyal Sigortalar temin etmekte
dir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bir zaman ta
nınan hakkın ne kadar suiistimal edilip, mües

seseyi zarara soktuğu malumdur. Şimdi aynı tak
tik, Emekli Sandığına da aktarma yapılacaktır. 
Bİ2 de bir kasap veya herhangi bir esnaf bir 
vesika verirken hiç endişe etmez arkadaşlarım. 
Yani, ben bu verdiğim vesika ile Devleti, mil
leti zarara sokar mıyım, sokmaz mıyım diye dü
şünmez. Karşısındaki gelir; «ne olursun bana 
beş senelik senin yanında çalıştığıma dair bir 
vesika ver, 20 senelik hizmetim var, 25 sene ol
sun da kısa yoldan emekliye ayrılayım» der. 
öbürü de verdiği bu beş senelik 'hizmet belge
sinin kurumları ne büyük zarara sokacağını dü
şünmez. Bu büyük bir günahtır, aynı zaman
da. 

Türkiye, bugün genç emeklilerle dolu duru
ma gelmektedir. 'Gerek Emekli Sandığı, gerek 
Sosyal Sigortalar gün gelecek ki bunları çeke-
raeyecek hale gelecek. Bu bakımdan, Çalışma 
Komisyonu getirilen teklifi enine boyuna tartış
mış, ysni malî külfetler getireceği için yerin
de olarak reddetmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonu ise, bu görüşün ak
sini savunarak kabul edilmesini istemiştir. Biz 
Yüce Meclis olarak, Çalışma Komisyonunun ra
porunu benimsememiz lâzımdır. Aksi takdirde 
Sosyal Sigortalar Kurumunu ve diğer bilaihare 
oradan da Emekli Sandığına aktarılacağı için iki 
tarafı da zarara sokmuş oluruz. 

Saniyen bugün Türkiye'de çıkmasında önem 
arz eden Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu, Me
murin Muhakemat Kanunu, Memurlar Kanunu, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü kanunları gibi 
önemli kanunlar dururken, bu kanunların bu 
şekilde alel acele gündeme alınmasını huzuru
nuzda tenkit edeceğim. 

BAŞKAN — Bunlar kısa kanunlar beyefen
di. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Kısa 
veya uzun. Kanunun kısası veya uzunu olmaz. 

BAŞKAN — öyle ayırdık efendim, bir mad
deliktir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ge
niş halk kitlelerine hitabedeceğini düşünmek 
lâzımdır. Bu bakımdan komisyonların da bu
nun üzerine 'biraz eğilmesi lâzımdır. Başkanlık 
DiVanmm da geniş kitleyi ilgilendiren kanun
ların üzerinde hassasiyetle durması lâzımdır. 
Bu kanunun reddinde büyük faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN —- Sayın Asutay, buyurun. 

IBURHANEİTTÎN ASUTAY (îzmir) — De
ğerli milletvekilleri; 

Şimdi mesele şu; Rakama indirelim. Şimdi, 
Salih Aygün dostumuz; «Emekli Sandığında da 
son ücret üzerinden bir borçlanma vardır, 
biz bu hükmü getirdik» diyerek, İsçi Sigortaları 
Kurumuna bu getirilen kanunun bir malî mü
kellefiyet getirmediğini ileri sürdü. O halde ra
kam verelim. 

2 000 lira maaşla çalışan bir arkadaşımızı 
düşünelim. Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları 
Kurumu arasında prim bakımından büyük fark 
var. Emekli 'Sandığı % 22 alır, Sosyal Sigorta
lar Kurumu % 11 alır; % 6 işveren hissesi, % 5 
işveren hissesi % 11 alır. Emekli Sandığı % 22 
alır. Emekli iSandığı terfilerdeki zammın ilk 
farkını alır, Sosyal Sigortalar Kurumu almaz. 
Emekli Sandığı memurun ilk işe girdiği zamanki 
ücretini alır, Sosyal Sigortalar almaz. 

Şimdi, 25 sene hizmet yapmış bir arkadaşı 
düşünelim. 15 sene Emekli Sandığına tabi bir 
hizmette çalışmış, 10 sene, bu kanun çıkarsa, 
îşçi Sigortaları Kurumuna (borçlandığını düşü
nünüz. Bu arkadaş 2 .000 lira maaş almış olsun. 
Bunun % 11 nispetinde işçi Sigortaları Kuru
muna vereceği aylık prim, son aldığı maaş üze
rinden 220 liradır. 10 senelik borçlanırsa 120 ay 
eder, 26 000 lira para ödeyecektir îşçi Sigorta
ları Kurumuna. 1214 sayılı Kanun bir hüküm ge
tirmiş; E.nekli'Sandığında geçecek müddet ka
dar Emekli Sandığı, îşçi Sigortaları Kurumun
da geçecek kadar îşçi Sigortaları Kurumu tedi
yede bulunmuş. 

Şimdi bu arkadaş 2 000 lira maaşla Emekli 
Sandığından tekaüt olsa, % 75 üzerinden emek
li maaşı alacaktır, binaenaleyh 1 500 lira ayda 
maaş bağlanacaktır. Bu 1 500 lira maaşın 1/3' 
ünü sigorta, üçte bir buçuğunu da Emekli San
dığı verecektir. Yani 15 senesini Emekli San
dığı ödeyecektir, 10 senesini (Sigorta ödeyecek
tir. 

O halde buradaki 1 500 liranın 600 lirası 
işçi iSigortaları Kurumuna düşer. 600 ile 12'yi 
çarparsak, 3 800 lira eder. Bu arkadaş, üç bu
çuk sene içerisinde, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ödediği parayı geriye alacak. Kaydı hayat 
şartı ile Sosyal Sigortalar Kurumu bu arkada

şa maaş ödeyecek ve varislerine de maaş vere
cek. 

Nasıl 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası, gerek 3008 muaddel 5518 sa
yılı îş Kanunu yürürlükte iken, o zamanki 5417, 
6900 ve sair kanunlar 10 işçi çalıştıran işyerle
rine tatbik ediliyordu. 10 işçiden az işçi çalış
tıran işyerlerine tatbik edilmiyordu Şimdi, 1166 
sayılı Kanun demiş ki; «ben bunu himayeme al
mışım, o halde geçen müddetini borçlandıra
yım» Eksik, yanlış fazla münakaşa yapılacak 
tarafı burası değildir. 

Mademki bir muadelet,, mademki bir eşit
lik, madem ki bir Anayasal hakkı tevzi etmek 
istiyoruz, o halde gelin sayın milletvekilleri, 
borçlanmak isteyen arkadaşın Emekli San
dığına tabi olduğu müddetten evvelki hiz
metlerini, Emekli Sandığında eski hizmetleri 
nazarı dikkate alınması suretiyle borçlansın. 
Emekli Sandığında borçlansın. Emekli Sandı
ğında borçlandırınız. Neden îşçi Sigortaları 
Kurumunu bir mutavassıt olarak ortaya koyar
sınız? Bırakınız borçlanma varsa, Emekli iSan-
dığında son maaş üzerinden borçlansın. Emekli 
Sandığında borçlansın. 

Binaenaleyh lütfediniz biç bir suçu, hiç bir 
taksiratı, hiç bir günahı, hiç bir müdahalesi, 
yokken Sosyal Sigortalar Kurumuna bir mü
kellefiyet daha getirmeyiniz. Böyle bir mükel
lefiyet getirdiğiniz takdirde, [bugün 5434 sayı
lı Kanuna taibi olan müesseselerdeki çalışan ar
kadaşların % 80'i 1186 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasındaki boşluklardan is
tifade etmek suretiyle Emekli Sandığı dışında
ki hizmetlerini borçlandıracak ve sonra huzu
runuza yeni bir hüküm getirttirecek, Sosyal Si
gortalar Kurumunda borçlandım, geçen müddet 
terfiime sayılsın... 

Yarından sonra daha bunlar da gelecek ba
şımıza. Binaenaleyh, borçlandıracaksınız Emek
li Sandığından 'borçlandırınız. Kapı sizin yanı
nızda, bizim duvarımıza tokmak koyun; olmaz. 
Kapı nerede ise tokmak orada olur. 

iSaygılarımla. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde bankaca görüş

mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum.. 
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(ŞADI BÎNAY (Bilecik) — Sayın Hükümetin 
görüşü nedir? 

BAŞKAN — Hükümetin gforüşünü soruyor 
muyuz, yani bir kanunda? Söylemiyor, oturu
yorlar. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere (geçilmesi hususu reddedilmiş
tir. 

Binnetice kanun reddedilmiş bulunmakta
dır. 

3. — Millet Meclisi îdare Amirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/684; 
C. Senatosu 2/21) (M. Meclisi S. Sayısı : 720; 
C. Senatosu S. Sayısı : 111) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığınca verilen bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü «Gelen kâğıtlar» in «raporlar» kıs

mında bulunan 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki 720 8. Sayılı kanun teklifinin rapor
da belirtilen gerekçeye ve önemine binaen gün
deme alınarak 48 saat kaydı aranmaksızın bü
tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. !Sözcü 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz tarafından veri

len önerge ile «Gelen kağıtlarda bulunan bahse 
konu hususun 48 saat beklenmeksizin gündeme 
alınması, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susu talebolunmaktadır. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Komisyonun raporunun okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunma
sını kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul 
edenler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaş
tırılmıştır. 

(1) 720 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
x Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/2) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmı
nın 23.000 nci makina, teçhizat ve taşıt alımla
rı ve onarımları bölümünün 23.642 nci T. B. M. 
Meclisi binası ve tesisler için lüzumlu malzeme 
ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesi
ne ait her türlü giderler maddesine 1 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

(Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. Açık oylama, küreler sıra aralarında gezdi
rilmek suretiyle yapılacak, bilahara kürsü önü
ne konulacaktır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve «R» işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan-
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lıldarı tezkereleri (M. Meclisi : 2/721; C. Sena
tosu : 2/21) (M. Meclisi S. Sayısı : 723; C. Se
natosu : S. Sayısı : 115 (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığınca verilmiş ikinci bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü «Gelen kâğıtlar» m «raporlar) kıs
minde bulunan 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki 723 !S. Sayılı kanun tek
lifinin raporda belirtilen gerekçeye ve önemine 
binaen gündeme alınarak, 48 saat kaydı aran
maksızın bütün işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 'Sözcü 

(Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığınca verilen önerge ile 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (R) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki 728 S. 
ISayılı ve «Gelen kâğıtlar» da bulunan kanun 
teklifinin 48 saat beklenmeksizin bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususu ta-
lebolunmaktadır. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... (Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması hususu Genel Kurulca karar
laştırılmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

(1) 723 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve «R» 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun' teklifi 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu 
kısmının 11,090 nci «ödenekler» bölümünün 
11.310 ncu «Üyeler ödeneği» maddesine 
13 285 800 lira, 11.330 ncu «Üyeler yollukları» 
maddesine 6 807 600 lira; Millet Meclisi kıs
mının 11.000 nci «ödenekler» bölümünün 11.310 
ncu «Üyeler ödeneği» maddesine 32 670 000 
lira, 11.330 ncu «Üyeler yollukları» maddesine 
16 740 000 lira ek ödenek verilmiştir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı «E» işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi üyeler ödeneği, üyeler yolluk
larına ilişik cetveldeki formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın miletvekili?.. Yok. 

Maddeyi cetveîiyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kafbul edenler.., Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senato
su, Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka^ul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

5. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Özel Af kanunu [tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı ye
rine Sayın Hilmi Biçer tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

(1) 705 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Lütfen komisyon yerini alsın. 
Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Şen'in özel 

affına dair kanım tasarısının müzakeresine ge
çiyoruz. Bu hususta bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemde yer alan 705 S. Sayılı 
Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Şen'in özel 
affına dair kanun tasarısının raporda belirti
len gerekçelerle ivedilikle ve sair işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan ve 705 
S. Sayılı kanun tasarısının bütün işlere takdi-
men ve öncelikle görüşülmesi hususu talebolun-
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması hususu Genel Kurulca kararlaştı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul, edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında 

Af kanunu tasarısı 
Madde 1. — Yedieminlik görevini kötüye 

kullandığından dolayı, Arsin Asliye Ceza Mah
kemesinin 23 . 9 . 1970 tarih ve 1969/77 esas, 
1970/42 karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile 3 ay 
10 gün müddetle hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır 
para cezasına mahkûm edilen, Osmanoğlu 1936 
doğumlu Arsin'in Yenimahallesinden Cilt 5, 
Sayfa 34, Hane 32'de nüfusa kayıtlı, halen Yom-

ra Ziraat teknisyenliğinde Yüksek Ziraat Mü
hendisi Ahmet Şen'in, cezası bütün hukukî ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun Tarım ve Adalet 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — 357 sayılı Askerî *Hakimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Adalet ve Plan komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 74 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/614) (S. Sayısı :712) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Mehmet izmen tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 357 sayılı Askerî Hâkim

ler ve Askerî Savcılar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Anaya
sanın geçici 17 nci maddesi uyarınca 6 ay içe
risinde çıkarılması öngörülen tasarılardan bu
lunmasına ve halen bu sürenin geçmesine, ayrı
ca kanunun uygulamada âcils/i önemli bir boş
luğa dolduracak olmasına binaen gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

(1) 712 S. Saydı basmayan tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Milli Savurma Bakanı 
tarafından verilen önerge ile 7.12 S. Sayısında 
kayıtlı 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine mütedair kanun tasarısının bütün 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi husu
su talebolunmaktadır. Bu hususu oylannıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler.. 
Okunmaması hususu Genel Kurulca kararlaştı
rılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili? 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
(Sayın Başkan, grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, D. P. Gru
bu adına. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LAY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, 
kıymetli milletvekilleri; 

D. P. Grubu adına saygılarımı sunarak gö
rüşülmekte olan Askerî hâkimler ve Askerî 
ISavcılar Kanunu hakkında gelen Geçici Komis
yon raporu ve bu tasarı mevzuundaki görüşle
rimizi arza çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, bu gelen tasarı 
ile Anayasanın hükümleri ve geçici maddesi 
hükmü gereğince askerî mevzuat ile ilgili ola
rak 6 ay içerisinde çıkarılması gereken kanun
ların bu suretle sonuncusuna gelmiş durumda
yız. Daha evvel Askerî Yüksek tdare Mahkeme
si Kanunu çıkmıştı. Ondan sonra Askerî Yar
gıtay hakkındaki kanun tasarısı yine Meclisi
mizde görüşülerek çıkmış durumdadır. Şimdi 
huzurunuzda bu tasan bulunmaktadır. Her üç 
tasarı da aynı Geçici Komisyonda, 74 numaralı 
Komsiyonda görüşülmüştür. 

Burada grup sözcülüğünü yapmış olmak 
durumunun dışında, aynı zamanda bu Komis
yonun da üyesi bulunduğum için, çıkan ta
sarı üzeninde bilgi sahibi olarak ve bunun ge
rekleri hakkında genişliğine durumu gayet ya
kından bilmekteyim. 

Bir hususu daha evvel arz etmiş bulunu
yorduk. Daha evvel kabul edilmiş bulunan As
kerî Yüksek idare Mahkemesi Kanunu ve As
kerî Yargıtay Kanunu hakkındaki görüşlerimizi 
grup adına ifade ederken, burada bir taraftan 
kanunlar arasındaki koordinasyonun sağlanma
sı, diğer taraftan mevzuun askerî durumla ilgili 
olması itibariyle bu cihetin de nazarı itiibare 
alınmış olması lâzımgeleceğini ifade etmiştik. 

Diğer taraftan, bir hususun da üzerinde dur
muştuk. ^Yüksek Hakimler Kurulu Kanunu ta
sarısı Mecliste görüşülürken, bu vesile ile par
timizin görüşünü arz ederken, bilhassa hâkim
ler için müfettişlik kadrosunun ihdasında, hâ
kimlerin karar verme yönünden teminat altın
da bulunmaları ve bir sorumluluk karşısında 
bulunmamalan lâzımgeldiği, ama memuriyet 
ifa etme durumları içerisinde elbette ki bu du
rumlarının, diğerlerinde olduğu gibi bir kont-
rola veya bir teftişe tabi tutulması, bu esaslara 
bağlı kalması gereğini belirtmiştik. 

Burada görüşmekte olduğumuz tasarı da, 
gerek yüksek askerî mahkeme1 erde yer alan 
gerekse diğer askerî mahkemelerde yer alan
lar olmak üzere savcılann ve hâkimlerin her 
birine tatbik edilecek umumî bükümleri getir
miş "bulunmaktadır. Bu, Anayasamızda yapılan 
son tadilde «Askerliğin gerekleri» ifadesiyle ye
rini bulan hususlar nazan itibare alınmak îkay-
dıyle getirilmiş ve tasarı bu ölçülerle hazırlan
mıştır. Bu bakımdan, hâkimlik sicilinin yanın
da, bir de askerî sicilin alınması noktası üze
rinde durulmuştur ki, bu suretle askerî hâkim 
dediğimize göre, diğer normal prosedür içerisin
deki hâkimlik müessesesi ile bunun arasında 
bir farklılığın elbette mevcudiyeti belli olacak
tır. Bu bakımdan ikisini bir arada telif edici 
bir hükmün getirilmesi lâzımdır. Bir tarafta hâ
kimlik müessesesi, diğer tarafta askerlik gibi 
şerefli bir meslek. Fakat, burada kanunun ha
zırlanışı da nazarı itibare aimırsa ve daha ev
vel bu mevzuda çıkan kanunlar da nazan iti
bare alınırsa <rAsker» kelimesi önde gelmekte
dir. 

Bu hale göre evvel emirde hâkimlerin ve 
savcılann askerlik sıfatları önde gelmekte ve 
ondan sonra hâkimlik ve savcılık sıfatları gel
mektedir. Ba bakımdan, Komisyon müzakere
lerinde bu cihetin üzerinde hassasiyetle durul
muş ve bu hususun gereğinin yerine getirihne-
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si, - bilhassa Anayasanın 134 - 138 - 141 nci 
maddelerindeki hükümleri belirlidir, - burada
ki hükümler gereği içerisinde askerliğin gerek
leri ile hâkimlik ve savcılık mevzuu da bir ara
da ele alınmıştır. *0 derece alınmıştır ki, As
kerî Yargıtay mevzuunda çıkan kanunun - şu an
da aklımda kaldığına göre - ikinci maddesi te
minat mevzuu etrafında diğer yüksek hâkimle
re tanınan hakkı tasarıda getirdiği halde, Ko
misyon bizatihi bunun diğerleriyle uygun dü
şeceği kanaati içerisinde olmadığı için - çünkü 
askerlikle sivil durum birbirinden ayrıdır - bu
nu tasarı metninden çıkarmıştı. Bu bakımdan, 
getirilen tasarıda bu yönleriyle mevzuun üzerin
de durulmuştur. 

Grup olarak kanaatimiz odur ki, bir mües
sesenin birtakım mevzularını nizamlayan ka
nunlar, hukuk hükümleri varsa, bunlar arasın
da bir ahenk, bir koordinasyon, bir bağlantı el
bette mevcudolmalıdır. Bu mevcudiyeti temin 
edici yolda getirilecek hükümler, ileride tatbi
katın daha da normal neticeler vermiş olma
sını sağlayacaktır. 

Bu yönleriyle, Komisyonda maddeler üze
rinde tek tek durularak, değişiklikler gerekti
ğinde yapılarak, askerî savcılar ve hakimler 
hakkındaki mevzuat, askerliğin gerekleri ve ge
rekse savcılık ve hakimlik yönünden ele al

mak suretiyle en mükemmel denilmese dahi, 
mükemmele yaklaşan bir tasarı metni Komis
yon tarafından hazırlanarak Meclise getirilmiş 
olduğu görülmektedir. 

Bu düşünüş ve görüş içerisinde getirilen -
ve Komisyonca değiştirilmiş olan hükümleri de 
içerisinde bulunmak üzere - tasarının ordumu
zun, askerî hakim ve savcılarımızın ihtiyaçları
na ve çalışma düzenlerine bir ilerilik, bir yeni
lik ve bir yeterlik sağlayacağı kanaati içerisin
deyiz. Bu kanaat içerisinde tasarının milletimi
ze ve ordumuza, diğer taraftan askerî hakim ve 
savcılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederiz. 

Demokratik Parti Grubu olarak bu düşünüş 
ve kanaat içerisinde hepinize hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Askerî hakimler ve Askerî Savcılar Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi için Yüce 
Meclise tasarı gelmiştir. Evvelâ sunu belirtmek 
isterim ki, Millî: Savunma Bakanlığı, son Ana
yasa değişikliğine göre ve aynı zamanda elde 
mevcudolan mevzuatın yeni şartlara uydurul
ması için cidden büyük bir gayret içerisinde
dir. Meclisimizden hergün, değişen şartlara uy
gun askerî kanunlar geçirilip memleketin şart
larına uydurulmaktadır. Diğer Bakanlıkların 
da, aynı Millî Savunma Bakanlığı gibi kanun
lar üzerinde ciddî çalışması memleketin yara
rına olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar, silâhlı kuv-
vetlerimizdeki disiplini, asayişi korumakla mü
kellef oldukları gibi, fevkalade hallerde örfî 
idare mahkemelerinde de sivil suçluları da yar
gılayıp, rejimi korumak gibi üzerlerine büyük 
vazifeler düşmektedir. 

12 Mart'tan sonra memlektm başına musal
lat olan anarşi ve komünistleri temizlemekte, 
köklerini yok etmekte, kazımakta askerî hakim 
ve savcılarımızın büyük bir gayret ve fedakâr
lıkla çalıştığını Yüksek Huzurunuzda belirtmek 
istiyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri içte ve dışta rejime 
musallat olan bu kızıl anarşistleri temizlemek
le demokrasiye bağlılıklarını bir kere daha gös
termiş bulunmaktadırlar. Bu bakımdan, hâkim-

Diğer taraftan bir emeklilik meselesi ve 
mevzuu vardır. Bu da yine, daha evvel çıkmış 
bulunan bir kanun icabının burada tekrarı du
rumundadır ve bu da askerliğin yine gerekleri 
içerisinde ve askerlikteki personel kadrolarıy-
le ilgili bir durumu içerisine almaktadır. 

Bu yönleriyle bir mevzu var. Evet, hakimler
den bir müddet yararlanmak, hatta daha uzun 
bir müddet bunun olması hakikaten yerinde 
olacaktır. Ama, onun dışında bir kadro ve bir 
de askerliğin gerekleri vardır. Bu Anayasa de
ğişikliği muvacehesinde mevzuu iki taraflı 
tartmak suretiyle ağırlığın askerlik mevzuuna 
intikal etmiş olması ve askerî mevzuun da as
kerlikteki kademelerin ve bu kademeler içeri
sinde verilen kararlara bağlılığın esas itibariy
le rol oynayacağı ve diğer taraftan da kanun
ların birbirleriyle koordinasyon içerisinde bu
lunması gereği, bizleri bu tasarı mevzuunda 
Komisyonda çalışırken bu yolda bir düşünüşe 
sevk etmiş idi, 
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lerimiz ve savcılarımız gerek okul hayatı, gerek 
kıtalardaki milliyetçi, rejime, demokrasiye bağ
lı tutumlarından dolayı takdire sayandır. Hat
ta, ileride Anayasa değişikliği ile devletin gü
venliğini korumak için kurulacak mahkemeler
de de bu tecrübelerinden faydalanılarak kendi
lerinden büyük faydalar sağlanacağını ümit 
etmekteyiz. 

'Son Anayasa değişikliğinden sonra hâkim
lerimizin mesleğe giriş, terfii, hizmetlerindeki 
aksaklıkları giderecek yenilikler bu tasarı ile. 
Yüce Meclisimize getirilmiş bulunmaktadır. Ta
sarı, cidden zamanın şartlarına uydurulmuştur. 
Biliyorsunuz ki, kanunlar, devamlı değişen ha
yat şartlarına ve münasebetlerine uydurülma-
dığı takdirde ebedî bir hastalık gibi nesilden ne-
sile geçer ve istenilen faydalar sağlanmaz. Bu 
bakımdan, Millî Savunma Bakanlığı bu hassa
siyeti göstermektedir. Gelen tasarı, yenilikler 
ve boşlukları dolduracak hükümler getirmiş
tir. Kısa zamanda çıkacağını ümideder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş
mek isteyen sayın üye? 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) - - Söz istiyorum 
ISayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bu kanun vesilesi ile bir noktaya değinmek 
istiyorum. 

Yüce Meclis ve Senatomuzun teklif ve 
tasarı olarak çeşitli kanunlar geçmektedir ve 
birçok kıymetli arkadaşlarımız söz alarak» 
bunlan izleyerek, etütler yaparak görüşlerini 
ifade etmekte, hatta zaman zaman parti grup
ları da kürsüye gelerek kanunun lehinde, aley
hinde, üzerinde konuşmalar yapmaktadırlar. 
Fakat, Parlamentonun içerisinde bulunduğum 
10 yıllık dönem içerisinde gördüm ki, bir ka
nun çıkıyor, birkaç sene, yahut zaman periyo
du içerisinde kısa bir zaman sonra mutlak su
rette tadiline, bazı maddelerinin ilgasına lüzum 
hâsıl oluyor. 

Değişen zaman şartları şüphesiz ki, içerisin
de bulunduğumuz cemiyetin koşulları, eskiden 
çıkarılmış bir kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesini, tadilini öngörmektedir. Ama, yi
ne müşahademizden de anlıyoruz ki, kanunlar | 

çıkarken, daha doğrusu kanunları buraya sev-
keden ilgili daireler bunları hazırlarken tatbi
katta veya ileride çıkacak meseleleri eksik dü
şünmekte, tatbikattaki başarı derecelerini yan
lış hesap etmektedirler. Tabiatiyle ilgili komis
yon var. Bu ilgili komisyon yahut geçici komis
yonlar, malî yönü varsa Bütçe Komisyonu bu
nun üzerine eğilmekte, akçe meselelerini de he
sap etmekte. Ama 5 - 6 yıl geçiyor; efendim bu 
kanunlar eskimiştir yahut da kapsamına bun
ları almamıştır - ki bu kanunun gerekçesinde 
de öğreniyoruz ki, meselâ yalnız yargıçları al
mıştır, savcıları kapsamı içerisine almamıştır -
Binaenaleyh, bunların düzeltilmesi lâzımdır ve
yahut da bir Anayasa değişikliği sırasında, bir 
Anayasa maddesinin değişikliğ] sırasında bu
nunla ilgili kanunlarında kısa zaman içerisin
de görüşülmesi lâzımgeldiği balde, bunlar orta 
veya uzun bir süre sonra görüşülebilmeıkte-
dir. 

Şüphesiz ki, Geçici Komisyonun gerekçesin
den öğreniyoruz; gayet yerinde bir kanun ta
sarısıdır. Sadece deyimlerin geçerliliğini veya
hut şümulünü ifade etmemekte bunları tasrih 
etmemekte, aynı zamanda not alma, sicil verme, 
terfi etme, emeklilik gibi çeşitli işlemleri de 
kapsamı içine sokmuş bulunmaktadır. 

Maddeler hakkında görüşlerimiz mahfuz 
olmak üzere kanunun yerinde ve zamanında ge
tirilmiş bulunduğunu bilhassa kaydetmek is
terim. Çünkü şu bir buçuk sene içerisinde gör
düm ki, askerî savcılar, askerî yargıçlar sadece 
kendi meslekî koşulları içerisinde değil; memle
ketin olağanüstü haller içerisine düştüğü za
man cemiyetin bünyesini sarsan anarşik olaylar 
hepimizin düşmanı bulunduğumuz içten, dıştan 
komünist tahrikleri ile savaşmalar, netice itiba
riyle askerî yargıçlarımızın ve savcılarımızın 
önüne getirilmekte onlar meseleleri incelemek 
suretiyle bir hükme bağlamaktadırlar. Savcı
lık, yargıçlık müesseselerinin bir adalet tevzii 
müessesesi olması münasebetiyle gerek sivil 
sektörde olsun,, gerek askerî müesseselerde ol
sun son derecede mukaddes Wr görevdir. On
dan sonraki meseleler Yargıtaya gitmekte ve 
netice itibariyle hiç bir yol kalmamaktadır. Te
menni ederim ki, bu kanun tasarısı ileride tek
rar tadilen huzurumuza daha uzun bir süre gel-

I memek üzere iyice incelenmiş ve kapsamı (itiba-
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riyle gayet uygun, bütün meseleleri içerisine 
almış bulunsun. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın üye? Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel Kuruldan bir karar ittihaz edeceğim, 
bir saatlik süre bitmiştir. Bu kanunun müza
keresinin sonuna kadar bir saatlik sürenin de
vamı hususunu oylarınıza arz eniyorum. Kabul 
edenler.,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
357 sayılı Askerî Hakimler ve Askerî Savcılar 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 
IMadde 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler ve 

Askerî (Savcılar Kanununun adı «Askerî Hakim
ler Kanunu» olarak ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, ve 39 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üç ek madde 
ile iki geçici madde eklenmiştir : 

BAŞKAN — Çerçeve maddevi bilâhara oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

Başarısızlık 
Madde 4. — Hukuk fakültelerini; 3 ncü 

maddede gösterilen süre içinde bitiremeyen, ba
şarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan 
fazla sınıfta kalmak suretlvle bu süre içinde 
bitirmelerine imkan olmayan veyahut üniversi
teler yönetmeliklerine göre öğrencilikle iliş
kileri kesilen subayların izinleri kaldırılır ve 
kıtalarına gönderilirler. 

Bunlar hakmda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu hükümlerine göre iş
lem yapılır. 

BAŞKAN -T- Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mecburi hizmet 
Madde 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen 

subayların yükümlülük süreleri, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hüküm
lerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. iKabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Hukuk öğrenimi sırasında terfi 
Madde 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde 

üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası 
gelenlerle kademe ilerlemesi yapacak subaylar 
hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümleri gereğince işlem 
yapılır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar 
hakkında özel şartlar 

IMadde 7. — Askerî liseleri bitirerek harp 
okullarına kabul ve askerî hakim yetiştirilmek 
üzere hukuk fakültelerine gönderilen askerî 
öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 ncü mad
de hükmüne bağlıdırlar. 

Bunlardan başarı gösteremeyenler ile as
kerî öğrencilik niteliğini (kaybedenler hakkında 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Başarı gösterenler 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
subaylığa nasbolunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yedeksubaylar hakkında özel şartlar 

Madde 8. — Hukuk fakültelerini pek iyi 
veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay oku
luna girişlerinde yirmiyedi yaşını geçmemiş 
olan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı 
sicil üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile ye
dek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa 
geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul 
olunurlar. 

Hukuk fakültelerini pek iyi /eya iyi derece 
ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar 
arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı 
takdirde orta derece ile bitirenler arasından, 
sınavla alınır. 
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Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri 
kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adaylık süresi 

Madde 9. — Adaylık süresi bir yıl olup bu 
hizmet askerî hakimlik ve askerî savcılık hiz
metlerinden sayılmaz. 

Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu 
kanunun 1 nci maddesinde yazılı diğer nitelik
lerinin ne suretle denetleneceği, sicil işleri, ne
relerde görevlendirilecekleri ve adaylıkla ilgili 
diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca 
yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Zorunluluk hallerinde 1 nci fıkrada yazılı 
adaylık süresi üç aya kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adaylık ve Yardımcılık 
Adaylık 

Madde 10. — Adaylıkta başarı gösteren
ler, adaylık süresince saptanan istidatları ve 
kendi dilekleri de göz önünde tutularak askerî 
hakim yardımcılığı veya askerî savcı yardımcı
lığı görevlerinden birine atanırlar. 

Askerî hakim veya askerî savcı yardımcı
lıkları görevlerine atanmaya engel halleri gö
rülenlerin adaylıklarına son verilir. 

Bunlardan : 
A) öğrenimlerini muvazzaf subay olarak 

yapmış olanlar eski sınıflarına iade edilirler. 
B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak 

yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçiril
miş yedek subaylar istifa etmiş sayılarak al
dıkları aylıklar dışında Devletçe kendilerine 
yapılan masraflar kanunî faizleri ile birlikte 
kendilerinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yardımcılık 
Madde 11. — Askerî hâkim ve askerî savcı 

yardımcılıkları görevlerinde bekleme süresi üç 
yıldır. Bu süre sonunda yeterli görülenler aske
rî hâkimliğe geçirilirler. Yeterli görülmeyen
lerden; bu kanunun 10 ncu maddesinin (A) 
bendi kapsamına girenler eski sınıfına iade 
edilirler. (B) bendi kapsamına girenler, yar
dımcılıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre so
nunda da yeterlik gösteremeyenler, Genelkur
may Başkanlığınca ihtiyaç görülen sınıflara 
geçirilirler. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet 
ihtiyacı görülmeyenlerin, Millî Savunma Ba
kanlığınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkile
ri kesilir. Bunlara hizmet süresince ödenen ay
lık, ödenek ve tazminatlar hariç, Devletçe yapı
lan diğer masraflar kanunî faizleri ile birlikte 
kendilerinden tahsil olunur. 

Bu yeterlik için, askerî hâkim veya askerî 
savcı yardımcılığı görev süresi içinde alman 
meslekî sicil notları ortalamasının meslekî sicil 
tam tonunun % 50 veya daha fazlası olması 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sicil belgeleri ve sicil üstleri 

Madde 12. — Askerî hâkim subayların rüt
be terfiî, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi 
yapmalarını temin edecek yeterlikleri sicil ile 
saptanır. 

A) Sicil belgeleri; subay sicil belgesi ve 
meslekî sicil belgesi olmak üzere iki çeşittir. 

Bu belgelerin şekil ve kapsamları ek - 1 ve 
ek - 2 de olduğu gibidir. 

Subay sicil belgesi; idarî sicil üstlerince gö
revi ve sıfatı ne olursa olsun bütün askeri hâ
kim subaylar hakkında, 

Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik, aske
rî savcılık ve adlî müşavirlik görevlerinde bu
lunanlar hakkında düzenlenir. 

Şu kadar ki, general - amiraller, birinci sı
nıfa ayrılmış askerî hâkimler ile Askerî Yargı
tay Başsavcı yardımcıları, Askerî Yüksek ida
re Mahkemesi kanunsözcüleri hakkında meslekî 
sicil notu verilmez ve meslekî sicil belgesi dü
zenlenmez. 
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Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, aşa
ğıdaki maddede gösterilen esaslara göre takdir 
edildikten sonra toplanarak verilir. 

Subay sicil belgelerindeki her niteliğe 10 
üzerinden not verilir. Niteliklerden 1, 2t 4, 5, 
8, 11, numaralı hanelerde yazılı olanların her
hangi birine beşten aşağı not takdir edildiği 
ahvalde sicil süresi içinde düzenlenmiş işlemli 
yazı ve belgelerin sicil belgesine bağlanması 
zorunludur, 

Subay sicil belgesi ile meslekî sicil belgesi
ne ait sicil tam notu ayrı ayrı (200) ikiyüz-
dür. 

B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve 
sicil vermeye yetkili idarî sicil üstleri: 

Birinci sicil üstü: Sicili düzenlenecek askerî 
hâkim subayın kuruluş bağlantısına göre nez
rinde askerî mahkeme kurulan komutan veya 
askerî 'kurum amiri; Askerî Adalet İşleri Baş
kanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlı
ğı ve Askerî Yargı ile ilgili diğer idarî hizmette 
>^limanlar için amir durumunda bulunan en az 
yüsba^ı rütbesindeki, 

İkinci sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre 
birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bu
lunan komutan veya âmir durumundaki, 

Üçüncü sicil üstü: Kuruluş bağlantısına gö
re ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bu
lunan komutan veya amir durumundaki subay 
olup aşağıdaki istisnalar saklıdır. 

1. Kıdemli hâkimler, birlikte çalıştıkları 
hâkimlerin; askerî savcılar, birlikte çalıştıkları 
TTardımcı savcı ve yardımcılarının; adlî müşa
virler, birlikte çalıştıkları adlî müşavir yardım
cılarının birinci sicil üstleridir. 

2. a) Askerî Yargıtay Başsavcı yardımcı
larının; Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardım
cısı, Askerî Yargıtay Başsavcısı ve Askerî Yar
gıtay Başkanı, 

b) Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanun-
sözcülerinin; Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkanunsözcüsü Başyardımcısı, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsü ve Askeri 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, 

c) Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcı
sının; Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yar
gıtay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı, 

d) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Baş
kanunsözcüsü Başyardımcısının; Askerî Yüksek 
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, idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Başkanı ve Millî Savun
ma Bakanlığı Müsteşarı, 

e) Askerî Yargıtay üyelerinin; Askerî 
Yargıtay daire başkanları, Askerî Yargıtay 

I ikinci Başkanı ve Askerî Yargıtay Başkanı 
. (daire başkanları kendi dairelerinde görevli 

üyelerin), 
f) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâ

kim sınıfından olan üyelerinin; Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi daire başkanları, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi ikinci Başkanı ve Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanı (daire baş
kanları kendi dairelerinde görevli üyelerin), 

g) Askerî Yargıtay daire başkanlarının; 
Askerî Yargıtay ikinci Başkanı, Askerî Yargı
tay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı, 

h) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâ
kim sınıfından olan daire başkanlarının, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı, Aske
rî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı ve Millî 
Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 

i) Askerî Yargıtay İkinci Başkanının; As
kerî Yargıtay Başkanı, Millî Savunma Bakanlı
ğı Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

j) Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci 
Başkanının; Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı 
ve Millî Savunma Bakanı, 

k) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başka-
nunsözcüsünün; Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

l 1) Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı
nın ; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Mil
lî Savunma Bakanı, 

Sıralı sicil üstleridir. 
C) Sicil notunun bulunması ve heseplan-

ması : 
Haklarında meslekî sicil belgesi düzenlene-

meyenlerin sicil notu; subay sicil belgesindeki 
niteliklere sicil üstlerince verilen notların top
lamının ortalaması alınarak saptanır. Bölüm 
sonucu tamsayı çıkmaz ise iki hane yürütülür. 
Bulunan rakam bu gibilerin o yıldaki sicil no-
tonu teşkil eder. 

D) idarî ve meslekî sicil tanzimine esas 
olan sicil süresi bir terfi yılıdır. 

idari sicil düzenlenebilmesi için, sicili düzen-
\ lenecek hâkim subayın bir sicil süresi içinde 
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altı ay görev yapması gereklidir. 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre hizmetten sayılan süreler, gö
revden ve sicil süresinden sayılır. Bir sicil üs
tü asıl veya her ne sebeple olursa olsun vekil 
olarak o görev yerinde sicili düzenlenecek ile 
birlikte üç ay görev yapmadıkça sicil düzenle
yemez. Siciller ve sicil üstleri ile ilgili diğer 
hususlar subaylar hakkında olduğu gibidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Meslekî sicil notunun kimler tarafından ve
rileceği, not verme 'esasları ve diğer hususlar 

Madde 13. — A) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıları için As

kerî Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcıları için Askerî 

Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet müfet
tişlerince, 

3. Adlî müşavirler ve yardımcıları için 
Askerî Adalet müfettişlerince verilir. 

B) Meslekî sicil notunun saptanmasında 
aşağıdaki hususlar dikkate alınır : 

1. Askerî Yargıtay daireleri ve Daireler 
Kurulunca : 

a) Dosyanın intizam derecesi, 
b) Yargılamanın sevk ve yönetiminde ba

şarı derecesi, 
c) Davanın kanunî ve zorunlu sebepler 

dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
d) Delillerin tahlili ve tartışılmasında 

belirtilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin 
açıklanmasında başarı derecesi, 

e) Hükmün esasında başarı derecesi. 

Bu unsurlara göre, her dosya için bir 
meslekî sicil notu takdir ısdilir. Bu notun tak
dirinde; davaya konu olan içtihatlarda deği-
ğişiklik olup olmadığı, hükmün ilişkin bu
lunduğu işin nevi ve mahiyeti dikkate alına
rak leh ve aleyhte kanaat getirilmesine mü-
saidolmayan işler için not verilmez. Hükmün 
bozulması , onanması, düzeltilerek onanması 
halleri, kesin olarak lehte ve aleyhte not ve
rilmesi için sebep teşkil etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan ka
rara mahal mahkemesince uyulmayıp diren
me kararlarının Askerî Yargıtay Daireler Ku
rulunca onanması veya itiraz ve karar düzel

tilmesi gibi kanun yollarından biri ile daire 
kararının kaldırılması veya düzeltilmesi üze
rine evvelki daire kararı göz önünde bulundu
rulmak suretiyle tanzim olunan not, aynı bek
leme süresi içinde tanzim edilmiş ise hükümsüz 
addedilir ve yeni not verilir. 

Bu suretle sicil süresinin başlangıcından, 
sicil düzenlenmesi zamanına kadar her dosya 
için verilmiş notların ortalaması, askerî hâkim 
ve yardımcılarının meslekî sicil notu olur. 

2. Askerî Yargıtay Başsavcılığınca : 
a) Hazırlık soruşturmasının sevk ve yö

netiminde ve delillerin takdiri ve toplanmasın
da isabet derecesi, 

b) Hazırlık soruşturmasının kanınıî ve zo
runlu sebepler dışında azaltılıp uzatılmadığı, 

c) iddianamede, suç teşkil eden maddî 
eylemin açıklanması, suçun tavsifi ve uygulan
ması istenen kanun maddelerinde, Hazine za
rarı olan ahvelde, Hazine zararının miktarı ve 
kapsamını saptamada isabet derecesi, 

d) Duruşma sırasında vaki iddia v.3 istem
lerinde isabet derecesi, 

f) Kanun yollarına müracaat edilmesini 
gerektiren sebepler mevcudolduğu halde, ka
nun yollarına başvurulması halinin bahis ko
nusu olup olmadığı ve kanun yollarına başvu
rulması hallerinde, bu müracaatta ve gerekçe
lerinde isabet derecesi. 

Bu unsurlara göre her dosya için bir 
meslekî sicil notu takdir edilir. Bu notun tak -
dirinde, davaya konu olan maddî eylem ve 
uygulanması istenen kanun maddeleri hak
kındaki içtihatlarda bîr değişiklik husule ge
lip gelmediği, davaya konu olan fiilin nevi 
ve mahiyeti, Askerî Yargıtay incelemeleri so
nuçları ve düzen ve tertibi dikkat* alınır. Leh 
ve aleyhe kanaat getirilmesine müsaidolmayan 
işler için not verilmez. Hükmün bozulması, 
onanması ve düzeltilerek onanması, mutlaka 
lehe ve aleyhe not verilmesi için sebep teşkil 
etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan ka
rara mahal mahkemesince uyulmayıp, direnme 
hallerinde işbu direnme kararlarının Askerî 
Yargıtay Daireler Kurulunca onanması üzeri
ne evvelce bozma kararı göz önünde bulundu
rulmak suretiyle tanzim olunan not aynı bek
leme süresi içinda tanzim edilmiş ise hükümsüz 
aidadilir ve veni not verilir. 
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Bu suretle meslekî sicil süresinin başlangı
cından sicil tanzim zamanına kadar her dosya 
için takdir edilen potların ortalaması, askerî 
savcı ve yardımcıların Askerî Yargıtay Başsav
cılığınca verilmiş meslekî sicil notu olur. 

3. Askerî Adalet Müfettişlerince : 
A) Askerî savcı ve yardımcıları ile disip

lin subaylığı görevini de yapan adlî müşavir
ler için : 

a) Teftişe tabi yıl içinde kendilerine ve
rilen dosya miktarı ile o yıl içinde sonuçlan
dırdığı ve ertesi yıla devrettiği dosya miktarı, 

b) Hazineyi ilgilendiren zararları tayin 
ve tespitle kanunî yollardan takibedip etme
diği, 

c) Gaiplere ait kanun hükümlerinin uy
gulanmasında kanuna aykırı veya gecikmeli 
işlerin bulunup bulunmadığı, 

d) ISoruşturmayı sonuçlandıran kararlara 
karşı yapılan itiraz üzerine kaldırılan karar
lan, 

e) Yargıtay dan' geçmeden kesinleşen hü
kümlere ait dosyadaki iddianamelerin mev
zuata uygunluk derecesi, 

f) Kanunî ve zorunlu sebepler dışında du
ruşmanın tehir veya talikine sebebiyet veri
lip verilmediği, duruşmadaki istem ve esas 
hakkındaki düşüncelerin yerinde olup olma
dığı, kanunda gösterilen hallerde askerî mahke
me kararlarına itiraz ve askerî mahkemeden 
yerilen ve kanuna aykırı görülen hükümlerin 
temyiz edilip edilmediği veya yazılı emirle 
bozulması gereken hükümler varsa işbu ka
nun yoluna gidilip gidilmediği, 

g) Soruşturma işlemleri ile dosyaların As
kerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilme iş
lemlerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

h) Hüküm ve kararların yerine getiril
mesi işlemlerinin kanuna göre zamanında ya
pılıp yapılmadığı, 

i) Ertesi yıla devredilen dosyalar ile 
aynı yıl içinde sonuçlandırdığı dosyalardaki 
iki aydan fazla gecikmeli işlemlerin kanunî ve 
zorunlu sebeplere dayanıp dayanmadığı. 

j) (Soruşturmanın geçici olarak tatili ka
rarlarına bağlanan dosyalardaki işlemlerin 
takibedilip edilmediği, 

k) istinabe talimatlarının yerine getiril
mesinde gecikme olup olmadığı, 

1) Askerî savcılarca takibi gerekli olan 
teftiş raporlarındaki önceki yıllara ait bulu
nan noksan işlemlerin samanında takibedilip 
edilmediği ve bu işlerin hangi askerî savcı
lara ait bulunduğu hususları saptanır. 

m) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlar
da mevzuat hükümlerine aykırı görülenler ten
kit edilir. 

Bu işlemlerden sonra sonuçlandırdığı ten
kit edilmeyen dosya toplamı 10 ile çarpılır, 
elde edilen bu rakamlar yukarıdaki (b), (d), 
(e), (I), (i) ve (m) bentlerine ilişkin müfet
tiş tenkitlerini kapsayan her dosya için 20, 
(c), (fa), (g), (j), (k) ve (1) bentlerine iliş
kin müfettiş tenkitlerini kapsayan her dosya 
için 15 sayı indirilir, indirilen sayılar top
lamı tamsayıdan çıkarılır. Elde edilen raka
mın tamsayıya nispeti ile meslekî sicil notu
nun tamsayıya göre orantısı bulunur. 

Bu işlem neticesi elde edilen rakam, as
kerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subayı 
görevini yapan adlî müşavirler için meslekî si
cil notu olur. Şu kadar ki müfettiş : 

a) Dosyalardaki takip ve düzeni, 
b) Çalışkanlık derecesi, 
c) idari işlerin yürütülmesindeki kabili

yeti, 
d) Yazı ve ifade kabiliyeti (kararlarda 

gerekçe gösterip göstermediği, bunlardaki isa
bet derecesi, suç teşkil eden maddî eylemin 
açıklanmasmdaki baharı derecesi), 

e) (Soruşturma işindeki kavrayışı ve sü
rati, 

f) Delilleri toplama, delillerin takdiri ve 
bunlardaki isabet derecesi, 

g) Sonuçlandırdığı dosyaların suç, sanık 
ve konu yönünden özellikleri, 

h) Askerî savcılığa gelen dosyaların pay-
laştırılmasmdaki tutumu hususlarında tef
tişten edindiği intihaya göre 1 - 20 arasında 
bir notu, elde edibn meslekî sicil notundan 
düşebilir veya ekleyebilir. Bu hallerde elde 
edilen son rakam meslekî sicil notu olur. 

B) Adlî müşavirler için : 
Görevine dahil hizmetlerin sevk ve yöneti

mindeki başarısı ve intizam yönlerinden tef
tişten edinilen intihaya göre not takdir edi
lir. Takdir edilen bu not meslekî sicil notu 
olur. Şu kadar ki, bir adlî müşavir aynı za
manda disiplin subaylığı görevini de yapıyorsa 
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bu iki sıfatından aldığı notların ortalaması 
meslekî sicil notu olur. 

C) O yıla ait meslekî sicil notu bulun
mayanların bir önceki yıla ait meslekî sicil 
notu o yıl için de geçerli sayılır. 

Bir önceki yıla ait meslekî sicil notu da 
bulunmayanların o yıla ait sicil notu idarî üst-
lerince düzenlenen sicile göre saptanır. 

D) Meslekî sicil belgeleri, en geç idarî si
cil belgelerinin düzenlendikleri ve gönderil
dikleri tarihlerde düzenlenir ve kuvvet ko
mutanlıkları personel başkanlıklarına gönderi
lir. 

Askerî adalet müfettişlerince düzenlenecek 
balgeler teftişi müteakip bekletilmeksizin 
kuvvet komutanlıkları personel başkanlıkla
rına gönderilir. 

Askerî savcı ve yarrlım cilan hakkında, As
kerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî adalet 
müfettişlerince verilmiş olan meslekî sicil not
larının ortalaması, kuvvet komutanlıkları per
sonel başkanlıklarınca saptanır. Bu ortalama 
meslekî sicil notu olur. Herhangi bir sebeple 
bu makamlardan birisi tarafından meslekî 
sicil notu verilememesi veya meslekî sicil not
larının kuvvet komutanlıkları piersonel baş
kanlıklarında bulundurulmaları gereken tarihte 
gelmemiş bulunması halinde diğerinin verdiği 
not meslekî sicil notu olur 

Meslekî sicil notu, her yıl Ağustos ayı 
başında kuvvet komutanlıkları personel baş
kanlıklarınca Millî (.Savunma Bakanlığı Askeri 
Adalet Meri Başkanlığına bildirilir. 

İdarî siciller diğer subaylar hakkında 
düzenlenen siciller:!eki usule uygun olarak 
kuvvet komutanlıkları personel başkanlıkların
da bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmişir. 

Rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe 
ilerlemesi, 

Madde 14, — 12 ve 13 ncü madde hüküm
leri saklı kalmak şartı ile: askerî hâkim su
bayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve ka
deme ilerlemesi hakkında 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Ancak, general - amiralliğe yükselecek al
baylarla general - amiralliğin üst rütbelerine 
yükseleceklerin saptanması ve değerlendirme 
işlemlerinin yapılması esnasında Yüksek As
kerî Şûra üyelerinin her biri 926 sayılı Türk 
ISilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü 
maddesi hükümlerini gözönünde tutarak her 
general - amiral ile albay için : 

a) Sicil dosyalarını ve sicil belgelerini 
veya özetlerini, 

b) özlük dosyalarında mevcut mahkeme 
ve savcılıkça verilen kararları, her ejeşit di
siplin cezalarını inceleyip, bu hususlara daya
nak olan fiil ve hareketleri, 

c) özlük dosyalarında mevcut takdir, tal
tif, uyarma ve sağlık durumlarını belirten 
belgeler ile şahsı,takdimleri, 

d) Yapılmış kadro gezileri (harp oyun
ları) veya etüt notları, plan tatbikatları, tat
bikatlar ve denetlemelerindeki başarı durum
larını, 

e) Meslekî eserlerini inceleyip değerlen
direrek genel durumundan edindiği kanaate 
göre; 

Genelkurmay Başkanı : 1 - 150, kuvvet ko
mutanları (kendi kuvvetine mensubolanlar 
için) : 1 - 125, diğer Şûra üyeleri : 1 - 100 
arasında not takdir ederler. 

Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdiği not
ların ortalaması alınarak değerlendirme not
ları saptanır, kesirli çıkan sayılar iki hane yü
rütülür. 

Yüksek Askerî Şûraca değerlendirilen her 
genera - amiral ve albay için saptanan değer
lendirme notu ile sicil notu ortalaması top
lanarak yeterlik notu bulunur. Bu yeterlik no
tuna gör?, sıralama yapılır. 

Yeterlik sıralamasında yeterlik notu aynı 
olanlardan değerlendirme notu yüksek olan 
öncelik alır. Eşitlik halinde kıdem sırası önde 
olan öncelik alırs 

Yeterlik sıralamasına göre, en yüksek ye
terlik notu alanlardan başlanılarak 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna göre saptanan kadro, kontenjan ve nis
pete göre bir üst rütbeye yükselecekler sapta
nır ve usulüne uygun olarak terfileri yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy-
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larmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci sınıfa ayrılma 
Madde 15. — Askerî hâkim albaylardan; 

binbaşı, yarbay ve albaylığa yükselmede sicil 
notu ortalaması % 70'ten yukarı olanlar bi
rinci sınıf hâkimliğe geçirilirler. 

Bu değerlendirme albaylığın müteakip yıl
larında da yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym milletvekili?... 

SADİ BİN AY (Bilecik) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bin ay. 
SADİ BİN AY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, 
Bu madde Geçici Komisyon tarafından de

ğiştirilmiş. Gerekçe olarak da Anayasanın, 1488 
sayılı Kanunla değiştirilen 141 nci maddesinde 
askerî hakimler sınıflandırılmış. Şöyle ki; As
kerî Yargıtaya seçilecek hâkimlerin 1 nci sınıf, 
yani mümtaz hâkimler olması kabul edilmiş. Ta
biî esas madde, albay rütbesini ihras eden her 
askerî hâkimin 1 nci sınıf askerî hâkimliğe oto-
matîkman geçirilmesini kabul etmiş. 

Haddizatında askerî hâkimlerin yardımcı sı
nıf sayılması nedeniyle, bu hâkimler arasında 1 
nci sınıfa geçirilmede bir seçim düşünülmüş. Bu 
seçim; gerçi rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve 
kademe ilerlemesi, Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa göre yapılmakta; ama bir de 
bunun dışında binbaşılıkta, yarbaylıkta ve al
baylığa yükselmede sicil notu ortalaması ve si
cil notları toplanıyor ve ondan sonra üçe bölün
mek suretiyle % 70 değil, % 70'in üzerinde çı
karsa ortalama, ancak birinci sınıf hâkim olabi
liyor. 

Bence maddeye açıklık getirmesi İtibariyle, 
sarahat verilmesi itibariyle ve teşvik, meslekte 
ilerleme gayretini sağlamak yönünden gayet ye
rinde bir değerlendirme yapılmış. Fakat bu de
ğerlendirmenin albaylığın müteakip yıllarında 
da yapılacağını gerekçede ve kanunun diğer bö
lümlerinde aradım, bulamadım. Bu mevzuda sa
yın Komisyon beni tenvir ederse memnun olu
rum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum -. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

izin, istifa, yaş haddi ve emeklilik 
İzin 

Madde 19. — Askerî hâkim subaylara 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hükümlerine göre izin verilir. 

Askerî Yargıtayın kuruluşu hakkındaki ka
nun ile Askerî Yüksek idare Mahkemesinin ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bu konudaki hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı?.. Yok, Geçici 
Komisyon Sözcüsü tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

«Askerî Yargıtay Kanunu ile Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi Kanununun bu konudaki hü
kümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı?.. 

MİT Lt SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyo
ruz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan tekrar arz ediyorum : içtüzüğümü
zün 44 v.cü maddesi, komisyon tarafından veri
len önergelerin komisyonun ekseriyetinin ıttıla
ına arz edilmesi ve kabul edilmesi gerektiğini 
amirdir. Şimdi verilen önerge ise tek imzalıdır. 
Değiştirge önergesinden komisyonun malumatı 
yoktur. Bu yönden önergenin kabulü mümkün 
değil, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi olarak önerge 
vermiş durumda kabul buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Te-
kabbül ediyorum efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Neyi 
tekabbül ediyorsun, komisyon önergesi tekab-
bül edilir mi? 

BAŞKAN — Komisyonun önergesi değil 
efendim, komisyon üyesi olarak vermiş oluyor 
önergeyi. Komisyonda bulunan üyelerin Önerge 
vermeyeceklerine dair bir hüküm de yok, kendi 
adına değil... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, yani şahsı adına mı veriyorlar 
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önergeyi?.. O halde komisyonun kendi adın?. 
vermiş olduğu önergeyi kabul etmesi mümkün 
değildir. Komisyonda başka bir arkadaş bulu
nacak, Sayın Bilgin ondan sonra kendi adına 
önerge verebilecek. 

BAŞKAN — Konisyona sormadık ki, kabul 
•ediyor musunuz, diye. Yalnız Hükümet3 sor
dum, komisyona sormadım, dikkat ettinizse. 
Genel Kurul her şeyin hâkimidir, kabul etmez
siniz. 

Takriıl oylarınıza arz eiîyoriT.m : Kabul 
edenler,. Et deyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Filhal komisyon katılıyorlar mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BÎLGİN (Bingöl) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle oyla

rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yaş haddi ve emeklilik 
Madde 21. — Askerî hâkim sınıfı subayların 

görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun emek
lilik yan hadleri diğ^r subaylar p'ibidir. Askerî 
hâkim subayların kanunlarda belirtilen yüküm
lülük sürelerini tamamlamaları halinde, özel ka
nununda yazılı belli şartlar içinde emeklilikle
rini isteme hakları vardır. 

Bu kanımda belirtilen esaslara göre; kadro
suzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâkî du
rumları nedeniyle ayırma veya askerî hâkim-su
bay olmaya engel suçluluk halleri baıl'ç, askerî 
hâkim subaylar rütbelerinin yaş haddine kadar 
hizmete devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili ^?v mı? Yok 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrıla
cak askerî hâkini subaylar hakkında yapılacak 

işlem 
Madde 22. — Kadrosuzluk, yetersizlik, di

siplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle aşa
ğıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde askerî 
hâkim subaylar hakkında emeklilik yas haddin
den önce Silâhlı Kuvvetler'1 en ayırma işlemi ya
pılabilir. 

A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe terfii şartlarını haiz olup da üst 

.rütbe kadrosunda acık bulunmadığı için iki y i 
daha denendiği halde yine kadrosuzluktan terfi 
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; edemeyen yarbay v?, albay ile sicil notu ortala-
i ması sicil tam. notunun % 60'tan fazlası olmakla 
; baraber, general - amiralliğe yükselebilmek için 
• gerekli sicil notu ortalamasını ihraz etmemiş 
l bulunan albaylar yaş haddine kadar hizmete de-
1 vam ederler. 
i Bu şekilde hizmete devam ettirilen yarbay 
I v-j « i T ^ y ^ r ^ t-e**̂  «artlarını haiz binbaşı ve 
! y '»'v'a* ka 'ro an İması maksadıyle sicil notu 
5 r-ı " ruk o l f^ ı r 1 * bağlanarak yeteri kadarı 

) r" b * T "nrım haiz olup da üst rüt-
| ' 1 o *•-> "̂  i -'~ \ı kanmadığı için terfi ede-
I *ı •»•> r^ıe^.yc f-3vk edilen albaylar hakkında 
I r> *" ,TTK r- ^ r . " M , Kuvvetleri F?rnort.^ Kn:. 
jj " " •< - 1 0 - i " n 1-• d 1 ?sinin ( F ) bendi hüküm

ler*' uya*' lıT)ir 
2. Bekleme süreleri sonunda terfi edeme-

y-n general. - amiraller emekliye sevk edilirler. 
Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin 
(F) bendi hükümleri uygulanır. 

B) Yersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya son-

rak5 yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında; 
a) S^cil notu ortalaması sicil tam notunun 

% 50'kinden az olan yüzbaşı - binbaşılar ile 
% 6ö'm%n az olan yarbay - albaylar, 

b) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun 
% 50 vn. daha yukarısı olup da % 60'tan az ol-
duryu reln iki yıl daha denendiği halde rütbe ter
fii edemeyen yüzbaşı - binbaşılardan bu ikinci 
yılda veya müteakip yıllarda sicil notu itibariy
le va 1cm? ilerlemesi de yapamayanlar veya rüt
besinin son kademesine geldiği halde almış bu-

I lunduğn sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli 
bulunmayanlar, 

2, Bu maddenin (A) bendi gereğince yaş 
baddlns kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam 
notunun % 60'mm aşağısına düşenler, 

l 3. Rütbe bekleme süresi içindeki meslekî si-
j çil notlarından en az iki yıla aidolanı meslekî si-
• cil tam notunun % 50'sinden aşağıya düştüğü 
I için meslekte kendisinden istifade edllemeyöce-
| ği anlaşılanlar, 

I Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın 
l T, C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygu-
j lanır. 
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C) Disiplinsizlik ve ahlâkî durumu sebe
biyle ayırma : 

Askerî Yargıtay üyeleri ile Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi üyeleri hakkındaki hükümler 
saklı kalmak şartı ile; 

Son rütbelerine ait bir vsya birkaç belgeye 
dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri ile di
siplinsizlik ve ahlâkî durumları icabı Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyenlerin 
hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.-
C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula
nır. 

1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, 
ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, 

2. Hizmetin ve hâkimlik mesleğinin gerek
tirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenleye-
memesi, 

3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kuma
ra ve borçlanmaya düşkün olması, 

4. Silâhlı Kuvvetlerin ve hâkimlik mesleği
nin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hare
ketlerde bulunması, 

5. Tutum ve davranışları ile yasa dışı gö
rüşleri benimsediklerinin anlaşılması, 

Disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeni ile 
Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, idarî sicil 
iistlerince süre söz konusu olmaksızın her za
man düzenlenebilecek sicillere dayanılarak ya
pılır. 

Sicillerde, yukardak'i sebeplerden hangisine 
göre kesin kanaate varıldığı belirtilir. 

Bu sicil ile; diğer subaylar hakkınca uygu
lanan usule göre katî işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye var mı?.. Buyurun sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 22 .nci maddenin 
(A) bölümü; «Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 

1. — Rütbe terfii şartlarını haiz olup da üst 
rütbe kadrosunda acık bulunmadığı için iki yıl 
daha denendiği halde...» diyor. 

Ben. burada bir çelişki görüyorum eski bir 
personelci olarak. Fiil, deyimlere ve kanunun 
espirisine de uymamaktadır. Hem kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemeyecek, hem de denenecek. 
Bu biraz çelişki teşkil eder. 

Ondan sonra geliyoruz ikinci fıkraya: «Bu 
şekilde hizmete devam ettirilen yarbay ve albay
lardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylar 

kadro açılması maksadıyle sicil notu en düşük 
olanlardan başlanarak yeteri kadarı..» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ister askeriyede, 
ister sivilde olsun, personel hak ve hukukunu 
vermek için çok önemli hususlar vardır. Bura
da bunu tartan yine de insanlardır. Bu haklar ve
rilirken hissi davranmamak gerektiği gibi, 
tam tartıyı yapabilmek te esastır. Bu tabirlerden 
istifade ederek, «yeteri kadar» tabirinden isti
fade ederek bunu iyi veya kötü kullanmak müm
kündür. Malûmunuz, sicil gizlidir. 

Şimdi yukarda «kadrosuzluktan» diyorsu
nuz, kadrosuzluk yüzünden onu iki sene dene
yeceksiniz, ki, bu mümkün değildir. Bu maksa
dın altında o yatmaz. Eğer dememek lazımsa 
bu liyakatsizlikten denenir; şimdi muvaffak 
olamadı, bu kadroyu iktisabedemedi gibi. Ama, 
kadrosuzluktan kasıt, benim anladığıma göre, 
kadro yok, demektir. Bu balamdan «iki sene de
neyeceğim» diyemezsiniz; iki sene daha istih
dam edilir ancak. 

Fakat ciheti askeriyede bu böyle düşülmez 
belki, ama istihdam etmek başka, onu denemek 
başkadır. Binbaşılıkta, yarbaylıkta, albaylıkta, 
onu bir yere verirsiniz, muvaffak olamaz, 
o takdirde kadro da mevzubahis olamaz. 
Ama burada hem kadrosuzluk yüzünden diyor
sunuz hem de ben bunu iki sene daha deneyece
ğim diyorsunuz ki bu olmaz. Bu subay kadrosuz
luk yüzünden mi iki sene geri kalmıştır?.. Ha
yır. O halde arada çelişki var demektir. 

Ondan sonra; «.. yeteri kadarı emekliye sevi.: 
edilir.» deniyor. Bu yeterlik hususunda deni
lecek ki, efendim piramide bakacağız, ihtiyaca 
bakacağız, yeteri kadarını emekliye sevk ede
ceğiz. Bu yeteri kadarı olanını tabiî ki, bir şûra 
veya heyet tespit edecektir. Ancak, burada «ye
teri kadar» tabirini düşününüz, bu nasıl buraya 
uygun düşebilir? 

Zaten bu maddeler, ne kadar elyak bir kişi
ye verirseniz verin, kanun tekniğine aykırıdır. 
O kadar karışık ve uzundur ki, bir sayfa, iki 
sayfa, üç sayfa. Böyle madde olmaz ki. Bu nasıl 
tedvindir, maddeler kısa kısa olmalıdır ve as
kerliğe de bu yakışır; asker kısa konuşur, kısa 
dinler. O halde burada öyle madde tedvin edil
miştir ki, 1,5 sayfa sürmektedir, bunun altın
dan nasıl çıkarılacaktır? « e fıkrasının falanca 
fıkra ile irtibatı varmış, kusura bakmayın gö- -
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reme dik...» olmaz böyle şey. Eğer bu kanunun 
evvelkisi de böyle idiyse yenisinin de mutlaka 
öyle olması gerekli değildir; daha kısa ve anla
şılır hale getirilmeli idi, otuz madde olacağına 
yüz madde olmalı, kısa kısa olmalı ki, herkes 
de anlayabilmen. 

Sayın Başkan, bilhassa kadrosuzluk yüzün
den iki sene daha denenme ve bir de yeteri kada
rının emekli edilme hususunun sayın komisyon
dan sorulmasını istirham ediyorum. Demin de 
böyle oldu, bir milletvekili arkadaşım tenvir 
edilmesi için sayın komisyondan sorulmasını is
tedi. Sayın komisyon tenvir ©dip etmemekte ser
besttir, doğrudur. Ancak, sayın Başkan bu te
menniyi komisyona iletme zorunluğunuz var
dır, saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, istirham, ediyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum, mecburum buna. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyona 
sormanız lâzımdır. Bana burada saygı gösterme-
yo mecbursunuz. 

BAŞKAN — Benim öyle bir mükellefiyetim 
yok, komisyon her zaman konuşabilir efendim, 
şayat cevap vermek isterse... 

AHavnüT ŞENER (Trabzon) — Komisyondan 
soraoakjı :ız ve diyeceksiniz ki, sayın milletveki
linin hu sualini cevaplandıracak mısınız Böyle 
şey olmaz sayın Başkan. Siz burada bulunan 
milletvekillerinin hakkını korumaya mecbursu
nuz. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz kürsüden 
sual soruyorsunuz, ben de sükût ediyorum, in
tizar ediyorum. Bu demektir ki; komisyon bu 
hususta görevini yapacak mıdır, yapmayacak 
mıdır? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Siz zapta ge
çirirsiniz, o serbesttir. 

BAŞKAN — Beyefendi, sinirlenmeyiniz. 
Sis de görev yapıyorsunuz, ben de görev yapı
yorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Makamını
za da , şahsınıza da hürmetim vardır, ama böy
le yapmayınız. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, ben ko-
misyoinu mecbur edebilir miyim beyefendi? Var 
mı böyle bir hüküm? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Demokraside 
var, Başkan. Demokraside var, Anayasaya aykı
rı, Tüzüğe aykırı bunlar güzel laflar. 

Yeter efendim, yeter bağırmayınız, Komis
yon söz istiyor ona söz vereceğim. 

REJŞİT ÜLKER (istanbul) — Siz demokra
siden ve Anayasadan ötürü orada oturuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Hepimiz aynı Anayasa ile bu 
yerlerde oturuyoruz. Siz başka Anayasa ile mi 
bu yerlerde oturuyorsunuz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır efen. 
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon. 
GEÇiüi KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Binlgftl) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Evvelâ bir hususu kısa olarak belirtmek is
terim. Geçici Komisyon titizlikle çalışarak, son 
Anayasa değişikliği ile getirilen mahkemelerin 
bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik 
hizmetinin gerekleri nazarı itibar e alınarak tam 
bir deınge içinde mütalaa edilmiş ve bir sonuca 
varıldıktan sonra bu tasarı huzuru âlinize geti
rilmiştir. 

Endişelerinizi bilhassa şu madde üzerinde 
toplayarak, çok kısa olarak şunları arz etmek is
terim: 926 sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Ka
nununda albay nispeti % 8 olarak tespit edil
miştir. Bunun dışına çıkmak mümkün değildir 
ve bu getirilen kanunlar da buna muvazi ola
rak getirilmiştir. Onun için onlara uymak mec
buriyeti vardır. 

Sonra yine aynı kanunun 41 nci maddesinde 
şöyle bir fıkra vardır, bunu aynen okuyorum: 
«Askerî hâkim subaylardan ve Gülhame Askerî 
Tıp Akademisi öğretim üyelerindeın albaylıkta 6 
ncı yılını tamamlayanlar bu oran dışına çıkıla
rak hizmete devam ettirilirler.» 

Bu madde olduğuna göre, sayın üyelerin en
dişelerine artık bilmem lüzum var mıdır? 

Tavzihen arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 
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Hâkimlik hizmeti : 
Madde 39. — Askerî hâkimlerin askerî mah-

kemelerdeki askerî hâkimlik ve askerî savcılık 
görevi kadroları ile Askerî Yargıtay ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında geçen 
hizmet sürelerinden başka adlî müşavirlikler ile 
disiplin subaylıklarında, Askerî Adalet işleri 
Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Baş
kanlığı kadrolarında ve yargı ile ilgili idarî gö
rev kadrolarında geçen hizmet süreleri de hâ
kimlik hizmetinden sayılır. 

Yargı ile ilgili idarî görev kadroları şunlar
dır : 

A) Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Daire Başkanlığı kadroları, 

B) Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşa
virliği kadroları, 

C) Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet ko
mut anlıklarındaki (Jandarma Genel Komutan
lığı dahil) hukuk işleri müdürlüğü kadroları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde l'i okutuyorum. 
Ek madde 1. — Bu kanunda geçen askerî hâ

kim subay deyimi; görevi ve sıfatı ne olursa ol
sun (Yüksek yargı organlarında görevli askerî 
hâkimler dahil) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 21 nci maddesinde be
lirtilen subay sınıflarından askerî hâkim sınıfı 
subayları kapsar. 

'BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. 

Ek Madde 2. — Bu kanunda yazılı; 
a) Askerî yargı ile ilgili idarî görev kadro

ları ile, 
b) Adlî müşavir, askeri savcı, askerî mah

kemeler ile disiplin mahkemeleri kadrolannda 
gösterilen hâkimler, 

Askerî hâkim sınıfı kapsamıma girer. 
BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde görüşmek 

isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum. 

Ek madde 3. — Mevcut askerî hâkim mikta
rı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde ye-
deksubay okulunu "bitirerek asteğmenliğe nas-
Tbadilenlerden; hukuk fakültesini bitirmiş ve hâ
kimlik görevlerimden sayılan hizmetlerde bulun
muş veya avukatlık yapmış olup da bu kanuna 
göre lüzumlu şartlara sahibolanlardan yeteri 
kadar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üze
rine Millî Savunma Bakanlığınca askerî hâkim 
sınıfına geçirilerek 16 ncı madde hükmüne gö
re atanmaları yapılır. Bunlar, askerî hâkimlerin 
hak ve yetkilerine sahibolurlar. 

Askerî hâkim niteliklerine sahibolmadıkları 
sonradan anlaşılanlar, Millî Savunma Bakanlı
ğı tarafından asıl sınıflanna iade edilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 3.üzerinde görüşmek 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul. edilmiştir. 

Ek madde 4 olarak ilâvesi istenen bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki ek 4 ncü maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
Ek madde 4 : Kanunun maddelerinde gös

terilen yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Ek madde olarak değil de, 
geçici hir madde olarak ilâve edilmesi şartı ile 
katılıyoruz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, komisyonun bu görüşüme iştirak edi
yor ve önergemi o istikamette tashih etmek üze
re geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, takririni bu şe
kilde düzeltmek için geri istediğinden geri veril
miştir efendim. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Geçici Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci madde
sinde belirtilen kadro oranına indirilinceye ka
dar bekleme süresi sonunda rütbe terfii şartları
nı haiz olduklan halde üst rütbe kadrosunda 
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açık bulunmadığı için terfi edemeyerek bekle
miş askerî hâkim albayların emekliye şevkleri 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 1424 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
13 ncü madde esaslarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde 
görüşmek isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte; albay ve general - amiral rütbe
lerinde bulunan askerî hâkimler birinci sınıfa 
geçirilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir'. 

Geçici madde 3 olarak metne ilâvesi istenen 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıda
ki geçici 3 aıcü maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

Geçici Madde 3 : Kanunun maddelerinde 
gösterilan yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Bu takrire saym Komisyon ve 
sayın Hükümet katılmaktadır. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan, şu halde Ka
nunun başında da bir değişiklik yaparak 3 ge
çici madde demek lâzımdır. 

BAŞKAN — O hususu henüz oylamadık, sı
rası gelince onu da tashih ederiz. 

Geçici madde 3 olarak okunan maddenin 
metne ithali hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz şekliyle, 2 geçici maddeyi 
3 geçici maddeye çıkarmış olduğunuz şekliyle 
madde l'i okutacağım, 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
üç ek, üç geçici madde eklenmesi hakkındaki 

kanun tasarısı 
Madde 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve 

Askerî Savcılar Kanununun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üç ek madde 
İÎ3 üç geçici madde eklenmiştir : 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler 

Madde 2. — 26 Ekim 1963 tarih ve 357 sayılı 
Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 
32, 33, 34, 35, 36, ve 37 nci maddeleri ile 27 Tem
muz 1867 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 46 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yürütme 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN —- 4 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
saym üye?,. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Meclisimizce tasarı kabul edilmiştir. Hayırlı 
olmasını temenni ederim. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — t 
Tasarının kabulü dolayısıyle sayın Başkanlığa 
ve değerli milletvekillerine Hükümetimiz adına 
teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

7. — Toprak ve Tarım reformu öntedibirler 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İç
işleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım, ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 55 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/609) (S. Sayı
sı : 513) (1) 

BAŞKAN — Toprak Reformu Kanun tasarı
sının müzakeresine kaldığı yerden devam edi
yoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümetin yerle
rini almalarını rica ediyorum 

Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu.? Yok. 
Sayın Zeki Adıyaman? Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ABRAŞ (Tokat) — Sayın Baş

kan, sırada frenim olmam lâzım. 
BAŞKAN — Sizin sıranız geçmiş, yeniden 

söz isteyebilirsiniz. Sayın İbraJhim Öztürk'ten 
sonra imişsiniz, sizi aramışız bulamamışız ve bi
lâhare Âdil Turan'a verilmiş söz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, söz istemiştim fakat vakit dolduğu için ge
lecek celseye kalmıştı konuşmam. Dolayısıyle 
de sayın Turan'm yerine ben geçmiş oluyorum, 
çünkü ben söz sıramı sayın Âdil Turan'a dev
retmiştim. 

BAŞKAN — Bu durumda sayın Adıyaman 
siz yerinize buyurunuz. 

Sayın Abfoas söz sırası sizindir, buyurunuz 
efendim. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
varsa, iki açık oyumuz vardır, oy kullanmaları
nı hatırlatırım. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbirler kanunu tasarısı üzerinde 
şahsî görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Hepimizin üzerinde ittifak ettiği husus, ha
len Türkiye'de çok yönlü büyük meselelerle kar-

(1) 513 S. Sayılı basmayazı 113 ncü Birle
şim tutanak dergisinin sonuna eklidir. 

şı karşıya bulunduğumuz ve ciddî tedavilere ih
tiyaç olduğu hususudur. 

Tedavi hususunda çeşitli fikirler ortaya atıl
makta, ilerisi ve gerisi düşünülmeden ve derin 
tefekküre sahip olunmadan gelişi güzel bazı 
operasyonlarla faydalı neticelerin alınacağı zan
nedilmektedir. 

Türkiyemiz böyle bir durumdayken önted
birler tasarısı Yüce Meclisin huzuruna gelmiş
tir. 

Türkiye'nin temel meselelerini halletmek 
için hangi reformların hangi sıraya göre yapıl
ması icabettiği hususunda millî birlik ve bera
berlik mevcut değildir. Bu beraberliğin temini 
hususunda da gereken şartların doğmasına ça-
lışılmayıp, ancak mahdut bir zümre kendi gö
rüşlerini, çeşitli imkânlara başvurarak tatbik 
mevkiine koymaya çalışmaktadır. Bu durum 
ise, bir yandan «Anayasanın öngördüğü reform
lar» tabirini kullanarak, Anayasaya bağlılık 
ifade edilirken, öbür taraftan reformun hedef 
ve tatbikatı bakımından Anayasaya uymayan 
bir görüntünün doğmasına yol açmakta ve bu 
haliyle bizzat bir tezadın ifadesi olmaktır. 

Toprak ve tarım rejimimizde de ıslah edilme
si gereken birçok hususların bulunduğu açıktır. 
Hassaten toprak reformuna girişmeden önce 
yapılması lâzımgelen çok önemli meseleler mev
cuttur. 

Meselâ 1945 senelerinde o zamanki Tarım 
Bakanı Sayın Profesör Raşit Hatipoğlu, Türki
ye'nin bu toprak mevzuunun ileri de ciddî ya
ralar açacağını düşünerek eğitim konusunda 
şunları söylemiştir : 

«Halbuki bugün Türkiye'nin muhtaç olduğu 
mesele tek tip, memur' zihniyeti! insan yetiş
tirmek yerine, ziraat meslek okulları açarak, ön
ce toprağın verimini artıracak ve toprağı kul
lanan insanlara, onu işleme, gübreleme ve saire 
usullerini öğretecek elemanlar yetiştirelim.» 

Ancak, bu değerli ilim adamının bundan otuz 
sene evvel ortaya koyduğu ve Türkiye'nin bu 
davasını hakikaten halledecek bu meseleye eği-
linmemiş ve Türkiye maalesef aynı yanlış tem
polarla bugünkü duruma gelmiştir. 

Maalesef Türkiye'de yanlış bir yol tutulmuş
tur. Türkiye'nin muhtaç olduğu elemanları ye
tiştirecek meslek okullarını açmak yerine bir 
ilkokul seferberliği üzerinde durulmuştur. Ya-
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ni bütün milleti ilköğretimden geçirirsek bütün 
meselelerimiz hallolacakmış zannma kapılmışız. 
Halbuki ilkokulu bitiren insanları orta, yüksek 
ve diğer meslekî okullarda okutacak imkânları 
bulamadığımız takdirde, ilkokuldan sonra iki se
ne geçmesiyle o insanlar hiç okumamış duruma 
düşmekte ve böylece ilköğretim seferberliği için 
harcanan emek ve para da heba olup gitmekte
dir. 

Türkiye'nin muhtaç olduğu elemanları yetiş
tirmek yerine, eğitim sistemindeki bu sakatlığı 
1960'dan sonra kurulan Planlama Teşkilâtı dahi 
kabul etmiş; fakat hakikaten bir araştırma ne
ticesi kabul edilen bu meseleye zamanın hükü
metlerinin tesirleri altında bir «siyasî tercih» 
tabiriyle göz yummuş ve böylece bugüne kadar 
gelmiş durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ortaya getiri
len öntedbirler tasarısıyle, daha önceden ileri 
sürülen bu ciddî problemler maalesef halledile-
mediği için, bundan sonra da öntedbirlerden 
sonra gelecek Toprak Reformu Kanunuyle de 
biz bu memleketi dçine düşmüş olduğu buhran
dan kurtaramayacağız. Zira bugün Türkiye'nin 
nüfusunun yüzde yetmişi halen köylerde yaşa
makta ve bu yüzde yetmiş nüfus 15 milyonken 
de böyleydi 36 milyona çıktık yine böyledir. Ar
tan nüfusa karşılık dağıtılan toprak miktarı 
20 milyon dekardan ibarettir. Tevzi edilen bu 
arazi miktarı da Türkiye'de bugün diğer bir 
buhran olarak karşımıza çıkan et buhranını do
ğurmuştur. Çünkü meralar sökülmüş ve halka 
ekim sahası hazırlıyoruz diye verilmiş; fakat ne
tice yine değişmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bugün Türkiye' 
de karşımıza çıkan köyden şehire akın mevzuu 
vardır. Getirilen Toprak Reformu öntedbirler 
kanunu tasarısında ve yine Bakanlar Kurulu
nun Toprak Reformuyla ilgili bir Kararname
sinde «Biz köyden şehire akını önlemek için bu 
reformu yapıyoruz,» yahut, «bunları getiriyo
ruz» denilmektedir. Biz mevcut toprakları hiç 
toprağı olmayana veya kifayet etmeyene verir
sek, bu şekildeki bir tevziat neticesinde biz köy
den şehire akını önleriz zehabına kapılmıyor. 

Dsğerli arkadaşlarım, bu çok yanlış ve sa
kat bir görüştür. Bugün köyden şehire akın me
selesinin sosyal ve psikolojik yönü, iktisadî yö
nü hiç bir şekilde araştırılmadan, halkın şehire 

sadece toprağı olmadığından dolayı akın ettiği 
zannediliyor. 

Biz, mevcut toprağı bugün köydeki insanla
rın hepsine tevzi etsek bu akını yine önleyeme
yiz. Zira, ben kendi ailemden misa] vereyim; 
babamın sübasar olmayan 25 dönüm tarlası var
dı. Altı tane çocuğu var. Altı çocuğa bu 25 dö
nümü taksim ettiğimiz zaman çocuk başına dört 
dönüm düşüyor. Babam 25 dönümle iyi kötü 
idare etmiş ama, bu altı çocuğunun hepsi de 
eğer toprağa bağlı kalacaksa, bunları mutlaka 
köyde tutayım, başka tarafa akınını önleyeyim 
dersek, düşünün, altı kardeşin her biri dört 
dönüm toprakla nasıl geçinecek? 

Demek ki, bugün toprak mevzuundan evvelâ 
halledilmesi lâzım gelen husus, artan nüfusu is
tihdam edecek iş sahaları kurmaktır. Binaena
leyh, bugün bir babanın beş evlâdından dördü
ne - bu ve buna benzer misalleri çoğaltabiliriz -
babasından kalan toprağın dışında bir geçim sa
hası bulamadığımız müddetçe, biz bugünkü du
rumda bu ailelerin hiç birisini, vereceğimiz top
raklarla da, onlara köyde göstereceğimiz basit, 
günübirlik tedbirlerle de, avutarak köyde tut
mak imkânına kavuşamayız. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu problemler 
başımızda iken, maalesef sanayi sahasına artan 
nüfusu kaydıracak önemli yatırımları yapma
mışken ve köyden şehire akın eden insanları is
tihdam edecek yer bulamamışken bakınız neler 
yapıyoruz. Bugün yegâne çıkar yolumuz; Al
manya işçi istiyor artan nüfusu Almanya'ya 
veya diğer Avrupa memleketlerine gönderiyo
ruz. Devlet, üvey anne misali, evlâdı ekmek is
tedikçe onu başından azıtmak politikasını taki-
bediyor tabiri caizse. 

Değerli arkadaşlarım, bir Devlet milletinin 
babası anası yerindedir. Baba ve ana evlâdını 
er. iyi şekilde, her hangi bir zayiat vermeden, 
imha cihetine gitmeden ihya etmekle mükellef
tir. 

Devlet bugün nüfus artışını önlemek için 
nüfus planlamasına gitmektedir. 

Değ'erli arkadaşlarım yine bir misal verelim. 
Bundan yirmibeş otuz sene evvel bir Devlet 
başkanımız beyanatında şöyle söylüyor; bugün
künün tam zıddına : «Eğer Türkiye'nin geliş
memesinin sebebi nüfusunun ve nüfus kesafeti
nin azlığında görülmüş; tedbir olarak da Orta 
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Anadolunun boşaltılması, halkın sahillere yer
leştirilmesi öngörülmüşse» - ki o zaman öyle ya
pılmıştır - yani sahillere, boş yerlere yerleşti
riyorlar. Bu arada da o zaman Devlet Başkanı 
şunu söylüyor : «Benim memleketimin nüfusu 
altmış milyon olsaydı, benim sesim bugün daha 
başka türlü çıkardı,» diyor. 

(Demek ki bundan otuz sene evvel Türkiye' 
de nüfusun azlığından şikâyet ediliyordu, art
masının zaruretine temas ediliyordu, yirmibeş 
sene sonra ise : «Bu nüfus bize fazla geldi, ek
siltelim» deniliyor. Hatta o zaman altı çocuğu 
olduğu için benim annem Devletten ikramiye 
almıştır arkadaşlar, benim bildiğime göre otuz 
lira. Yani fazla çocuğu olan annelere yirmibeş 
otuz sene evvelki hükümetler ikramiye veriyor
du; diğerlerini de nüfusun artmasına teşvik 
için. Ne garip tecellidir ki, bunu yapan Devlet 
öyle bir yanlış politika takibetmiş ki, yirmibeş 
sene sonra artan nüfusa ne çalışacağı iş, ne eke
ceği tarla, ne başka bir saiha bulmaktan aciz, bu 
memleketin evlâdını Avrupa diyarlarında ser
best bırakmaktadır, 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu yürekler 
acısı bir haldir. Bugün Türkiye'nin fakültele
rinde bu fakir milletin bütçesiyle yetişen dok
toru, mühendisi, teknik elemanı ve diğer ele
manları Anadolu'ya hizmet edecek, Anadolu' 
nun ziraî yönden, sınaî yönden ve sair yönleriy
le kalkınmasına hizmet edecek durumda olan 
bu memleketin yüksek tahsilli evlâtlarına, Dev
let yetiştirdiği bu elemanlara istihdam edecek 
iş sahaları açmadığı için onlara Avrupa kapı
sını açmış, «İsteyen geçsin, filân yerde iş var» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu mektepleri bu
gün ne için açıyoruz? Bu fakir millete bir dok
tor bir milyon liraya maloluyor, on senelik ih
tisasını bitirdiği zaman. Bu fakir millet bir mil
yona bir doktor yetiştiriyor, Anadolu doktorsuz-
luktan inim inim inlerken, Devlet bunları lâyı-
kı veçjhile tatmin edemediği için dışarıya gön
deriyor. Bu, ecnebi için gayet cazip oluyor. Zi
ra, bir doktor yetiştirse on sene bekleyecek, hem 
de bir milyon lira harcayacak. Bunun yerine, 
«ben niçin mektebimden doktor yetiştirme sıkın
tısına katlanayım? Türkiye gibi, her sene yüz
lerce, binlerce doktor yetiştiren bir memleket 
var. Onlar bir Personel Kanunu çıkartmış, dok

toruna bin lira veriyor. Ben on bin lira veri
rim.» diyor. Bir milyon lirayı on bin liraya tak
sim etsek, en az on sene bizim doktorumuzu on 
misli maaşla memleketinde tutaJbiliyor arka
daşlar. Ve bugün mühendisimiz, teknik elema
nımız, ziraatçimiz de öyle. Her sahadaki elema
nımız da öyledir ve biz bu şekilde bu fakir 
milletin fakir bütçesi ile Avrupa'ya doktor ye
tiştiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün toprak refor
mundan evvel, sayın hükümetlerin evvelâ, Tür
kiye'nin toprak reformu uğruna heba edecek
leri ve bu fakir bütçe ile yıllarca bulamayacak
ları malî takatleri, artan nüfusa iş bulma ga
yesiyle sanayi alanına, diğer iş sahalarına ak
tarmaları gerekir. Böylece artan nüfusa iş te
min ettikten sonra geri kalan nüfusun topra
ğa bağlı kalması aslında arzulanan bir şeydir. 
Bugün ziraî sahası gelişmiş olan memleketler
de kendi tabirleriyle, entansif ziraat dediği
miz genişliğine, derinliğine verimi az topraktan 
çok verim alan bir politikayı takibeden meımle-
ketlende nüfusun azamî % 20'(si ilâ %30'unun 
toprağa bağlı kalmasının gerektiği tecrübeler
le sabit olmuştur. Zira, bu, birçok bölgelerde 
denenmiştir. Meselâ bugün gübresi düzgün ve
rilen, sulaması normal yapılan toplu arazilerde, 
işletmelerde elde edilen verime nazaran, gelişi 
güzel gübrelenen, sulanan ve vatandaşın ara
dığı halde gübreyi, suyu bulamadığı toprak
larda yaptığı ekimden elde ettiği verim dört, 
beş misli az olmaiktadır. Bu ifademiz Sayın 
Hükümeti, «iyi ya, biz de toprak reformu yapa
cağız» demeye getirir ama, Sayın Hükümetin 
bugün aldıkları tedbirlerle, bu kanunu çıkar
makla bu işi yapmayacakları kanaatindeyiz. Zi
ra bugün vatandaş yurdun çeşitli bölgelerinde 
ne kullanacağı ziraat âletini, ne de gübreyi bu
labilmekte, bulsa da pahalılık yüzünden alama
maktadır. 

Her gün arkadaşlarımızın, toprak ürünleri
nin taban veya tavan fiyatlarının düşük olma
sı nedeniyle gündem dışı yaptıkları konuşma
lar, vatandaşın bu hayat şartları ve pahalılığı 
karşısında yetiştirdiği maihsulün, kaplumbağı-
nın yürüyüşü temposu ile bir paralellik arz et
tiğini gözlerimizin önüne sermektedir. Çiftçinin 
toprağını işleyeceği traktörü, toprağına vere
ceği gübresi her sene bir evvelki yıla nazaran 
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1/4, 1/5 oranda pahalılanmaktadır. Böylece va
tandaş her gün satınalma gücünü kaybetmek
tedir. Vatandaşın mahsulü değerini kaybetmek
te, toprağından elde etmeyi arzuladığı randı
manı alamamaktadır. Alsa da, vasıtası, gübresi, 
sulaması paJhalı olduğu için emeğini koruyama
maktadır. 

Meselâ yüz ısene evvel Amerika'nın ziraati, 
toprağa bağlı sekiz kişinin bir kişiyi ancak do-
yurrabileceği derecede geri iken, bu zaman 
zarfında elde etmiş olduğu ilerlemeler, bir ki
şinin sekiz, dokuz kişiyi doyurabileceği dere
ceye yükselmiştir. Bu mesafe, entansif ziraat sa
yesinde katedilmiştir. Biz bunun daha eşiğin
de bile değiliz. 

Bugün maalesef Türkiye'nin bünyesine hiç 
te uymayan, gerçekleri nazarı itibara almayan 
birtakım öntedbirlerle ortaya geliniyor. Değer
li arkadaşlarım, hali hazır toprak ve tarım re
jiminde üç ayrı görüşe göre değişiklik yap
mak mümkün olmaktadır: 

1. Türkiye'de öteden beri bu hususu savu
nan bir sol görüş, 

2. Liberal, yalıut kapitalist görüş, 
3. Esas, millî bünyemize uygun olması lâ-

zınugelen millî görüş. 
Biz, toprak reformunun ilk çıkışını, arkadaş-

larımızm da belirttikleri gibi Rusya'da görüyo
ruz. Bu, umumî efkârı sosyalizm lehine kazan
maya yaraması dolayısıyle Lenin tarafından or
taya atılmış bir slogandır deniliyor. Lenin 1920 
de komüntern'in ikinci kongresinde, «Toprak re
formunu başlangıçta Marksist prensiplere gö
re ele almak delilik olur. Ekseriyeti köylü olan 
memleketlerde umumî efkârı sosyalist düşün
ce lehine kazanmak üzere toprak reformunu şu 
aşağılık burjuva zihniyetine uygun düşecek tarz
da toprak dağıtımı şeklinde ortaya atmak lâ
zımdır» diyor. Hakikatte Asyanjn Güney, Gü
neydoğu ve Ortaşark memleketlerinde komü
nistler bu fikirden çok faydalanmışlardır. Mem
leketimizde ise toprak reformu fikrinin mey
dana çıkmasında bu telkinin rolü ile, bu nevi 
propaganda ve temayüller için fevkalâde mü
sait bir 'zemin teşkil eden zihniyetin payını ob
jektif bir şekilde tayin etmek güçse de, memle
ketin hakikî kalkınması, gelişmesi bakımından 
müspet hiçbir tesiri olmayan, bilâkis faydalı 
tedbirlerin alınmasını önleyen hali hazır va
ziyeti daha vahim bir hale getiren bu nevi te

mayüller üzerinde hassasiyetle durmak gere
kir. 

Bu noktayı belirttikten sonra, Türkiye'nin 
bugünkü vaziyetinde ele alınacak bir toprak re
formunun objektif şartlarını nazarî ve amelî 
olarak ele almak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları da kısaca sı
ralarsak. 

1. Nazarî sahada, elde mevcut bütün mad
di ve manevî imkânları tek hedefe, kalkınma 
ve gelişme hedefine yöneltmek lâzım. 

2. Bu esnada gelir temini kadar, paranın 
sarf edilme yerine ve tarzına dikkat etmek lâ
zım. 

3. Hakikatte geri kalmış memleketlerin çek
tikleri sıkıntıların ne mühim sebeplerinden biri
si, problemlerini ve bunların hallini bilmeme, 
diğeri de realist olamamaktır. Bu yüzden, ölçü
lü ve makul hareket edememektedirler. Gelir 
kaynaklarının çok dar ve mahdut olmalarına 
bakmadan ya aşırı bir şekilde israfa meylet
mekte veya akıllıca, ölçülü bir tarzda yatırım-

1 larda bulunmamaktadır. 
4. Bunun gibi, istihsal vasıtalarından ziya

de, neticeleriyle ilgilenilmekte, imâl yerine ha
zıra konmayı tercih etmektedir. Bundan da an
laşılıyor ki, hayat standartlarının yükselme
sinde, devamlı 'kalabilmesinde gelir gibi, maha
ret ve kültüre ait diğer faktörler de mühim 
rol oynamaktadır. 

Binaenaleyh, gelir kaynaklarını kurutacak 
şekilde ağır vergiler yerine, hiç olmazsa yetırım-
lar safhasında istihlâki kısmak ve bilhassa kal
kınmada, müspet rolü olmayan harcamalardan 
kaçınmak yolunu benimsemek lâzımdır. 

ıBu düşüncelerin ışığı altında toprak refor
munu ele alabilmek için asgarî yine şu şartla
rın bulunması lâzımdır:: 

Evvelâ, Türkiye'nin umumî, içtimaî ve ikti
sadî kalkınma teşebbüsünde, köy ve köy toplu
munun yerini tayin etmek gerekir. Sonra bu çer
çeve içinde toprak reformunun oynayabilece
ği rolü, objektif bir şekilde tespit etmek ge
rekir. Yine, toprak reformunu sosyal yapıya gö
re ayarlamak mecburiyetindeyiz. En uygun zi
raî istihsal ünitesini hesaba katmak mecburi
yetindeyiz. 

Toprak reformunu, ziraî istihsali artırma
nın bir unsuru olarak düşünmek meciburiyetin-
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deyiz. Halbuki biz, toprak reformunu bir gzys 
olarak alıyoruz. Aslında bu bir vasıtadır. Da
ha gaye ile vasıtayı birbirinden ayırdedems-
mişiz. 

Yine, toprak dağıtımı yerine, nüfusu başka 
iş sahalarına kaydırma ve mevcut toprağın ve
rimini artırma çarelerini aramak lâzımdır. Çün
kü, toprak dağıtımı bugünkü haliyle ele alınır
sa Devlete milyonlara, milyarlara mal olacak 
iştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Komisyon da Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği Başkanın beyan et
tiği, bütçelerde de çeşitli vesilelerle izah edil
diği gibi, Türkiye'de toprak reformunun ger
çek manada ele alınabilmesi için, bunun altyapı 
hizmeti dediğimiz hizmetlerinin gerçekleşmesi 
icabeder. Bugün bunlar için yuvarlak hesap 
olarak tahmin edilen paranın miktarı 250 mil
yar lirayı bulmaktadır. Biz, bunları bugünkü 
dar bütçe içerisinde sağlamak imkânından da 
mahrumuz. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse bu toprak ıs
lâhatının hangi görüşe göre yapılması icabet-
tiğini seçme hakkını millete bırakmak lâzım
dır. 

Onun için bu hususta her şeyden evvel bir re
ferandum yapılmalıdır. Bu, demokrasinin ica
bıdır. Ve gidilecek yolun doğrudan doğruya 
millet tarafından seçilmesi, hiç şüphesiz en doğ
ru ve en salim yoldur. Çünkü bu mesele, çok 
mülhiım bir meseledir. Toprak deyip geçmeye
lim arkadaşlar, insan unsurunun aslî mayasıdır 
Toprak. İnsanın aslını değiştirmek demek olan 
bu nazik meselede çok müdebbir olmaya mec
buruz. Anayasanın ruhunda yatan asıl mana 
ve yol da, esasen budur. Halbuki bizde asıl san
cıların başını, millete hizmet görüşü içerisin
de, milletin arzusu hilâfına ona yön ve şekil ver
me gayret ve davranışları bulunması teşkil et
mektedir. 

Biz, milletin bu ıslahatın millî anane ve örf
lere sadık kalınarak yapılmasına taraftar ol
duğuna kaniiz. Böyle olmadığı takdirde bu re
form, millete rağmen, milletin arzularına uy
mayan inkılâplar zümresine dahil olur ve mil
lete ancak zaman kaybettirir. 

İşte, getirilen bu tasarı da milletin aslî bün
yesine uymayan sol ve kapitalist sistemlerin te
zatlı ve çapraşık bir karışımından ibarettir. Ta-
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î bir caizse, sofraya getirilen bu yemeğe baldı-
| ranlı toprak çorbası adım vermek zaruretini du-
î yuyoruz: Ve mahiyeti de âdeta Nasrettin Hoca-
I ı:m, «ben bîr yemek icadat tim, karla ekmek ye-
j ineği, fakat kendim ele beğenmedim» fıkrasını 

andırmaktadır. 
] Sayın milletvekilleri, hükümetlerce toprak 
1 ve tarım reformunun bütün temel mefhumlardan 
| önce ele alınması, onun da bu şekilde ele alınma-
j sındaki hakikî sebep ve saik, 12 Mart Muhtıra-
î sındaki; «Anayasanın öngördüğü reformlar 
S yapılacaktır» prensibi olamaz. Çünkü, hangi re-
j formun önce veya sonra yapılacağının takdi

ri, her şeyden ve herkesten önce Yüce meclis
lerin tercih ve takdirlerine bağlıdır. Bu da, mil
letin meselelerinin önemine bağlıdır tabiî. Bizce 
bu kanunun öncelikle önşartları hazırlanmadan 
ve toprak ve tarım reformunun temel unsurla
rı ele alınıp hâlledilmeden alelacele, natamam 
bir öntedbirler tasarısının getirilmesindeki se
bepleri her şeyden önce bir ideoloji olarak mü
talâa etmekteyiz. Zira, Sayın Bakanımızın da ge
çen Perşembe günkü izahatından da öğrenmiş 
bulunuyoruz ki, «Bu tasarıyı ilk geliş şekliyle 
çıkarıp tatbik etseydik, Türkiye'de bir iç harb 
olurdu» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan hakika-
| ten bir gerçeği ifade etmiştir. Ama aynı tasa-
İ rının ilk şekli Yüce meclislerin komisyonların-
\ da müzakere edilirken, o zamanın Sayın Dev-
I let Bakanı da âdeta bu tasarı olduğu gibi çıka-
| çaktır, çıkmadığı takdirde Meclisin üstünde bir-
j takım baskıların olacağı tehdidini savurmuşlar-
I dır. Demek ki, Meclis, Yüce Meclisin sayın üye-
I leri o zaman bu Sayın Bakanın komisyondaki bu 
İ yüksek tabakadan tehditlerine kulak versey-
j miş, hakikaten kanaatlerini, vicdanını kullan-
| ınasaymış da, yahu bunun arkasında her şey var, 
| Sayın Bakan boşa konuşmaz, öyle ise biz bunu 
î Sayın Bakanın dediği gibi çıkaralım deseymiş, 
j bugün aynı vazifeyi deruhte eden Sayın Ba-
j kanın hakikaten bir gerçek olarak ifade etti-
| ği için harbe bu memleket şimdiye kadar belki 
s de sürüklenirdi. 

I Değerli arkadaşlarım, şu halde Toprak re-
\ formunun temelinde yatan mesele, her şeyden 
j evvel bir ideolojik meseledir. Bugün "Türki-
İ yo'de memleketi anarşiye sürükleyen birtakım 
j, çevrelerin ağızlarında yıllar yılı sakız ettikle-
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ri toprak reformu şu veya bu reform dedik
leri konular için, (biz bunları susturabiliriz; 
bu reformu getirirsek, anarşi de durur) düşün
cesiyle alelacele, memleket gerçekleri, memle
ketin malî takati, - efendim - ve sair birtakım 
meseleleri; durumu, gücü hesaba katılmadan 
bir reformun öntedbirleri tasarısı getiriliyor. 
Hakikaten bugünden memlekette bir ürkekli
ğin başladığını da görüyoruz. 

Türkiye'de solcuların tarım işçilerini ba
ğımsızlığa kavuşturursak solcu görüş Türki
ye'de dalha çok oy almak ve taraftar bulmak 
imkânına kavuşur zannından hareket etmek
tedirler. Halbuki karşı tarafta, öbür tarafta 
mahdut zümre özel sektör temsilciliği görüşü 
ile aynı zamanda doğTu zannedilerek bu tat
bikat mümkün olduğu kadar dar sahada ve geç 
çıkmasını temin etmeyi arzulamaktadır. Hal
buki Toprak ve Tarım reformunda yapılması 
gerekli köklü, faydalı ıslâhatın zarureti orta
dadır. Esasen biz toprak reformunun yapılma
sına karşı değiliz. Bunu peşinen belirttim, Tür
kiye'de yapılması lâzımgelen köklü meseleler
den bir tanesidir. Ama öncelik mi arz eder, son-
ralık mı arz eder, yani ıbundan dalha evvel ya
pılması zarurî olan neler vardır, bu noktalar
da esasen anlaşamıyoruz belki, yahut farklı dü
şünüyoruz. Yoksa kim istemez; bu memleketin 
yüzde 80 nüfusunun barındığı, bağlı olduğu 
Anadolu insanını insan gibi yaşama, hayat se
viyesine yükseltmeyi! Hepimiz köy çocuğuyuz, 
küçük kasaba çocuğuyuz, kasabalarımızda bile 
"birçok aileler çiftçidir. 

Ancak bunun millî ve ilmî bir g'örüşle ele 
alınarak kısa zamanda gerçekleşmesinden mem
leketimiz büyük faydalar görür kanaatini sa
vunuyoruz. Değerli arkadaşlarım, yine Toprak 
Reformunun, getirilen tasarıda anahatlarıyle 
sıralanan hususlarını şu şekilde özetleyebili
rim. Gerek kararnamede ve gerekse Toprak Re
formu önfcedbirler tasarısındaki hususları şöy
le sıralayabiliriz;. 

1. Tarım arazisini bizzat işletmeyenlerin 
toprağı kamulaştırılacak, yani istimlâk edile
cek. 

2. Tarım afazisinin bizzat işletilmesi ha
linde dahi tespit edilen azamî had dışında ka
lan toprak yine kamulaştırılmaya tabi tutula
caktır. 

3. Bu suretle elde edilen topraklar, tokrak-
sız veya toprağı kifayetsiz olanlara dağıtıla
cak. 

4. Küçük işletme sahiplerine kamulaştır
ma bedelleri peşin ödenecek, orta ve büyük de
recedeki arazi sahiplerine ise peşin ödeme ye
rine kısmen Devlet tahvili, kısmen yeni kurula
cak sanayi kuruluşlarının hisse senetleri ka
mulaştırma bedeli olarak verilecek. 

5. Tahvil ve hisse senetleriyle ödeme yapıl
mak suretiyle Devletin de yatırım gücü kısıl
mamış olacak. 

6. Hisse senediyle ödeme aynı zamanda ara
zi sahiplerince muhtemelen para değeri düşme
lerine karşı korunmuş olacak. 

7. Tevzi edilecek arazi sahasını mümkün ol
duğu kadar geniş tutabilmek maksadını sağ
lamak üzere de 1961 'den bu yana yürütülen bir
takım toprak devir ve temlikleri kanun ile ge
çersiz sayılacaktır. 

Bu tedbirler, 'bundan evvelki Toprak Refor
munun Temel İlkeleri ve Stratejisi Kararname
siyle Toprak Reformu öntedbiirler kanun ta
sarısında derpiş olunanlar yanında nisbeten 
hafifletilmiş olarak Komisyondan huzura geti
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada düşünülen 
tedbirler ve muhtemel neticelerini hesaba kat
mak mecburiyetindeyiz. Bütün bu tedbirlerle ne 
yapılmak isteniyor. Ziraat sektörümüzde han
gi veya nasıl ibir bozukluğu ıislâh etmek düşün
cesi veya düşünceleri hâkimdir? Sanat için sa
nat kaibilinden, sırf toprakta ve ziraatte bir re
form yapmak için mi, yoksa toprak üzerinde 
çalışan çiftçi isimli hakikaten perişan bir in
san kitlesinin ıstırabını teskit için mi, yola çık
mış bulunuyoruz. Bir defa bunları tespit et
meye mecburuz. 

Elbette bu suallere verilecek cevaplar, şüp
hesiz çiftçinin halini ıslâh etmek veya iyileştir
mek içindir, denilecektir ve denilmek zarureti 
vardır 

Başta, ortakçı, kiracı veya ziraat işçisi sı-
fatıyle çalışır ve o insanlardır ki, sektörde yal
nız ve cüce toprak sahipleri değil, fakat or
ta veya büyük topraklar üzerinde ter döken 
arazi sahipleri dâhi bugün asrımız imkânları
nın müsaade ettiği seviyelerde kifayetli bir 
gelir elde edememektedir. Hele elde ettikleri 
gelirler her cihetten, henüz inkişaf yolunda-
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ki memleketimizin dahi sanayi ve hizmetler sa
halarında elde edilen gelirlere muadil olmadı
ğı gibi, maişet sıkıntısını da had safhaya çek
miş durumdadır, önce derdi teşhis etmek lâ
zımdır. Aslında tedbir aranırken veya alınır
ken teşhisi yapılmak lâzımgelen dertleri baş
lıca şu noktalar üzerinde toplamak gerekir: 

1. Memlekette iktisaden faal nüfusun on
da yedisi zaten geliri dar ziraat sektöründen 
maişetini sağlamak zorundadır. 

2. îktisaden en ileri memleketlerin külliye-
te yakın ekseriyetinde bile 2 nci ve 3 ncü sek
törlere nispetle geliri az olan ziraat sektörü, he
nüz gayrî münkeşif olan memleketimizde çift
çimize daha cimri bir yüz göstermekte, bunun 
da memleketimizde bir başka mühim sebebi, zi
raat sektörümüzde bilhassa altyapı denilen im
kânların sektöre sağlanamamış olmasından do
ğup, geldiği bir vakıadır. 

Biraz evvel de belirttiğimiz gibi, bu derdin 
çaresi olarak neler yapılması lâzım, önce bun
ları belirtelim. Sektörde hastalığın en baş mü-
vellidi nüfus kesafetidir demiştik. Bir defa bu
nu. hicrete daha başka bir sürat vermek suretiy
le mümkün olabildiği kadar kısa bir zaman 
içinde hemen azaltmaya geçmek mecburiyetin
deyiz. Köylerden şehirlere akmakta olan nüfu
sa 2 nci ve 3 ncü sektörlerde yerler açmak mec
buriyetindeyiz. Âmme sektöründe ve hususî 
sektörde kalkınma için elde mevcut imkânları 
da, hastalığı artırıcı tedbirler uğruna israf ve 
'heba edecek yerde, asıl bu iki hedefe ve bilhas
sa altyapıya tahsis ederek köylerde kalacak nü
fusun, ziraat ehlinin elindeki toprağın verimini, 
verimliliğini artırmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Toprak Reformu 
bugünkü şekliyle ortaya çıkarsa hiç bir çare 
getirmediğini, değerli arkadaşlarım gayet güzel 
olarak objektif misaller vererek, - mesleğin 
içinden gelmiş olmaları hasebiyle - sizi ve bizi 
aydınlattılar. Bunun en mühim sebeplerinden 
ibirisi de mülkiyet hakkı meselesidir. Değerli 
arkadaşlarım, mülkiyet hakkı başka bir şeye 
benzemez. Bugün Türkiye'de işlenen cinayetle
rin eğer bir istatistiği yapılırsa, bunun en dok 
mülkiyet anlaşmazlıkları veya bir karış toprağı 
sen fazla aldın, ben eksik aldım düşüncelerin
den doğmaktadır. Bu bakımdan eldeki tasarının 
sakat, çok sakat taraflarından biri de mülkiyet 

rejimine pervasızca darbeler indirmesidir. îşte 
bizi korkutan en mühim taraf budur. 

!Scnra, veresiye istimlâk, değerli arkadaşla
rım, yine kıymetli arkadaşlarımızın izah ettiği 
gibi, bugün vatandaşın tarlasına bir değer biçe
ceksin, 20 sene sonra bu değer üzerinden bu va
tandaşa .bedel ödeyeceksin. Bugün Ankara'yı dü
şünelim, 20 sene evvel 3 lira olan 1 metrekare 
toprak, bugün 300 liradır, değerli arkadaşlarım. 
Şehirde bu artışı Devlet önlüyor mu veya önle
mek için bir tedbir almış mı? Bu vatandaş 20 
sene Devletten alacaklı görünecek, hapis kala
cak, elinde - avucunda hiç bir sermayesi olma
dığı için başka bir iş sahası da tutamayacak 20 
sene Sonra, 15 sene sonra bugünkü değerinin 
üzerinden taksit taksit para alacak ve bununla 
toz bu vatandaşı kalkındıracağız, onu memnun 
edici, onu müreffeh hayata kavuşturucu çare
ler bulacağız. Bu, mümkün değildir. 

(Sonra, yine tasarıda muvazaa meselesi geçi
yor. Değerli arkadaşlarım, bu da yine değerli 
arkadaşlarımızın izah ettikleri gibi, birçok de
dikodulara, anlaşmazlıklara sebebiyet verecek
tir. Zira herkes arazisini yakınına veya uzağına 
üç kuruş aşağı, beş kuruş yukarı satmıştır. Bu
na, sen şu seneden bu yana yaptığın satışlarını 
3 ncü dereceye kadar akraibalar içerisinde ya
pamazsın diye vatandaşı bir zor karşısında bı
rakmak da Hükümet siçin iyi bir hareket değil
dir. 

Kamulaştırma bedellerinin peşin ödenmeyip 
taksitlere bağlanması hususu izah edildi. Hatır
latmaya hacet yoktur ki, bu tip kararların aça
cağı maddî ve manevî darbeler, toprak tevzii 
zımnında lüzumlu olan çok geniş malî kaynak
ları tedarik edebilmek imkânsızlıklarını berta
raf etmek içindirse de bunu hükümetin berta
raf etmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Yine toprak mülkiyeti mevzuu üzerinde bir
kaç noktaya daha temas edeceğim. Değerli ar
kadaşlarım, bu toprak mülkiyeti mevzuu bir 
çok memleketin, hatta birçok dinlerin bile üze
rinde görüşü olan, ayrı ayrı prensibi olan bir 
meseledir. Biz insanoğlunun var olduğu ve ya
pabildiği muamelelerinden bize intikal edebildi
ği kadarıyle anlıyoruz k'i, insanda toprak, yani 
mülkiyet hakkı fıtrîdir; doğuştan gelir. İnsan, 
doğuştan bir varlığa, bir maddeye sahibolmaya 
mütemayil yaratılmıştır. En basit tecrübesiyle 
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bunu biz çocuklarda görüyoruz. Değerli arka
daşlarım, çocukların eline bir oyuncak alıp ve
riyoruz veya cabası, anası alıp getiriyor çocu
ğa oyuncağı veriyorsun. Ondan sonra, senin ge
tirip verdiğin oyuncağı çocuğun elinden geri al
maya başlayınca hüngür hüngür ağladığını gö
rüyoruz. Daha çocuk, yani mümeyyiz bir yaşa 
gelmemiş olan çocukta bile, bir mülkiyet hakkı 
arzusu var. Bu nereden geliyor? iki yaşındaki, 
üç yaşındaki çocuğa her halde bu öğretmekle 
olmaz. Bu, bunun yaradılışında, aslî mayasında 
mevcuttur. Bu, hakikaten Hıristiyanlıkta, Ya
hudilikte, islâmiyette de vardır. İslâmiyet gel
diği zaman, toprak mülkiyeti üzerinde cari olan 
hiç bir şeyi Hazreti Muhammed (A. S.) değiş
tirmemiştir. Yani, kimin elinde toprak varsa 
toprak onundur. Hattâ, islâm'da biliyorsunuz 
arazi birkaç çeşittir; işte devletin arazisi, şahıs
lara ait olan arazi, efendim gaspedilen yani 
harb neticesi alınan arazi, bir de o devlet ida
resinde bulunup da o dine girmediği halde gay
ri müslim olarak yaşayanların arazisi olmak, üze
re dört - beş çeşit toprak mülkiyeti tasnif edil
miş, arazi çeşidi sayılmıştır. Hazreti Muhammed 
(A. S.) toprak mülkiyeti üzerindeki görüşleri, 
kendisinden evvelki görüşleri değiştirmiş değil
dir. Yani, bugünkü, halen de birçok memleket
lerde cereyan eden bu toprak mülkiyeti mevzu
unu islâmiyet değiştirmemiştir, Eira, islâmiyet-
ten evvel de bu toprak mülkiyeti birtakım şart
larla cari idi. Bu ise o zamanki cari olan hük
mün İslama da uygun olduğunu göstermekte
dir. Eğer, uygun olmasaydı; Peygamber vahiy 
yoluyle gelen ilâhî emirlerle birçok yasaklar ge
tirdiği gibi elbette bu mevzuda da cemiyetin 
bünyesine uymayan birtakım şeyleri kaldırırdı; 
nasıl ki, içkiyi, zinayı ve saireyi haram kuması, 
hırsızlığı yasak etmesi gibi... 

Bu bakımdan; biz, mülkiyet hakkını böyle 
bir insanın daha yaradılışından bu yana fıtra
tında mevcut olan bir şekilden alıp, onu onun 
dışında birtakım zorlamalarla sen bunu şöyle 
yapacaksın, benim dediğim gibi yapacaksın şek
linde bir zorlamaya tabi tutarsak bu geri teper, 
bu mevzuda bir merhale katedemeyiz. Bilâkis, 
birtakım uğraşmalarla zaman, para ve emek 
kaybedilir; fakat neticede iş olacağına varır. Bu 
bakımdan toprak mülkiyeti üzerinde çok has
sas olmamız gerekmektedir. Esasen, diğer içti
maî meseleler de böyledir değerli arkadaşlarım, 

Aslında idare edenlerle edilenler arasında bir 
yakınlık, bağlılığın teessüsü de idare edenlerin, 
idare edilenlerin duygu, düşünce, inanç, gele
nek ve göreneklerine uygun hareket ettikleri 
nispetinde o ortamda idare kolaylaşır. Bunun 
aksine, fıtrata aksi bir istikamet takip edilirse -
ki, zorlamalardır bu - bundan hiç bir netice alı
namadığı gibi idare eden zümre de çok yorulur. 
Yani, netice olarak söylersek : Suyu ters akıt
mak için ne karlar uğraşırsak uğraşalım netice
de en ufak bir yerden bir patlama sonucu o su, 
vadisinde, mecrasında daha çok zararlara sebe
biyet verir ve o zararlar, bu işin başmdakileri 
de içinde uğraşanları da kapsar. 

Bizim toplumumuzun, «Topraktan yaratıl
dık; geliş topraktan, dönüş toprağa.» şeklinde
ki inancına göre, bu toplumun aslî mayası top
rakla olan münasebeti üzerinde herhangi bir iş
lem yaparken çok dikkat etmemiz, bu nazik me
sele üzerinde azamî itina göstermemiz lâzımgel-
diğini daha önce de belirtmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; mülkiyet hakkı, bir 
defa vatandaşın en tabiî beşerî hakkıdır. Bu ta
biî, beşerî, fıtrî hakkı olan mülkiyetini vatanda
şın elinden almak mümkün değildir. Yani, mül
kiyetini elinden almakla memnun edici bir ha
reket yapmış olmayız. Meselâ, daha evvelki din
lerden bahsettik, islâmiyette bu mevzu ile ilgili 
birkaç hususu söyleyeyim. Memleketimiz çoğun
luk itibariyle Müslüman bir memlekettir. Bu 
sebeple de daima bu mevzu ile ilgili olarak ya
pılan işleri, fert fert dine dayamaktadırlar. Me
selâ; bugünkü toprak rejimini isîâmî esaslara 
uygun olarak ıslah etmek istediğimizde, ilk 
adımda esas ve gaye olarak toprakları millîleş
tirme nazariyesini ihtiva eden bütün projeleri 
atmamız gerekiyor. İslâmiyet, mülkiyetin sahip
lerinin elinden zor ve icbar yoluyla alınmasına, 
fertlerin mülklerini Devlete satmaya, devret
meye zorlayacak, mecbur bırakacak kanunlar 
çıkarılmasına müsaade etmemekle kalmaz, onun 
medenî ve içtimaî,.. 

OSMAN SOĞUKPÎNAR (Ankara) — Hilâ
fetin meclisinde mi konuşuyor, Cumhuriyetin 
Meclisinde mi konuşuyor bu arkadaş? 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın 
Osman Bey... 

BAŞKAN — Saym Soğukpmar, konuşuyor 
efendim. 
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HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Bu bir 
görüştür; bu milletin sosyal bünyesine uygun 
bir şey olduğu için izah ediyorum. Burada ne
ler izah edilmiyor Sayın Soğukpmar, her fikir 
görüşülüyor. Yani, bu normal addedilecek bir 
konuşmadır. Çünkü bu, hepimizin bir parça il
gisi bulunan, uzaktan yakından alâkamız olan 
bir mevzudur. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
saattir dinliyoruz. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Yoksa 
ben bunu burada herhangi bir şey için söyle
miyorum. Yani, yapacağınız... 

BAŞKAN — Mecliste muhtelif fikirler sa
hibi olduğu muhakkak efendim. Meclisin biza
tihi bünyesi bu Müsaade ediniz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; biz milletvekiliyiz. Temsil etti
ğimiz milletin sosyal bünyesini, manevî değer
lere olan bağlılık durumunu, geleneğini, göre
neğini nazara almadan hiçbir şey yapamayız, 
eğer yaparsak zaten neticesiz kalır. Bu bakım
dan, bu milletin inancıyle, düşüncesiyle, yaşayı-
şıyle yakından alâkalı olan bir mevzudur. 

Evet, bizim Devlet idaremiz lâiktir. Devlet 
idare sistemimizde dinin şu veya bu kaidesi uy
gulanmıyor veya uygulanırken ben dinî kaide
lere bağlıyım denmiyor. O ayrı mesele. Ama, 
şunu kabul etmek gerekir ki, şu Yüce Meclisten 
çıkan kanunları üzerinde uyguladığımız millet, 
bu inançlara sahiptir. Bu hakikati bertaraf 
ederek, yabana alarak bunun dışında bir şey 
yapamayız, şayet yapacak olursak da neticesiz 
kalır. Bu bakımdan bir görüş olarak arz edi
yorum. Bugün her görüşü burada beyan ediyo
ruz da neden insanlığın dünya ve âhiret saade
tini temine matuf emirleri burada... 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — islâ
miyet toprak reformuna karşı mıdır? 

BAŞKAN — Saym Soğukpmar, müdahale 
etmeye hakkınız yok efendim, müdahale etme
yiniz. («Oldukça geniş bir konu», sesi) 

Konu çok geniş kapsamlı tabiî, geniş kap
samlı olduğu için de her yönüyle konuşulabi
lir. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — islâ
miyet'i müdafaa ediyor siz de dinliyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin canım. 
Yani, dinlemeye tahamülünüz yoksa buna im
kân var; başka türlü müeyyideler var, içtüzü

ğümüzün bazı hükümleri de var. Veriniz tak
riri, ona göre işlem yapılır. Başkanlığa bu şe
kilde müdahalede bulunmayınız. 

Devam buyurunuz. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım; toprak ve diğer üretim vasıtaları 
aslında zaten devletin malıdır. Bunu, bugün 
Türkiye'de değil de esasen tatbik edildiği reji
mi ele alarak belirtelim. Bunu belki Türkiye'de 
de isteyenler var; fakat şunu belirteyim ik, 
devletçilik sistemi Sosyet Rusya'da var. Bura
da, her şeyin Devletin olma fikrini savunanların 
devletçilik fikirlerini savunan konuşmalarını 
dinliyoruz da başka bir görüşü neden dinlemiyo
ruz? Bunun görüşü nedir? O görüşle bu gö
rüş arasında elbette faydalı taraflar vardır. 
Esasen bizler burada hiçbir fikrin karşısında 
olmamalıyız. Daha evvel de belirttiğim gibi 
her fikrin mutlaka faydalı bir tarafı vardır. 
Milletin faydası için her fikrin lüzumlu taraf
ları vardır. Her fikrin birtakım felsefî inanç 
yönünden, milletin aslî yapısı yönünden, ırkî 
yönden vesaire birtakım yönlerden görüşleri, 
meziyetleri vardır. Yönetimi ile mükellef bu
lunduğumuz bu memleketin menfaati bakımın
dan bunları biz buradan dile getirmeliyiz. Ma
dem ki gayemiz vazifemiz bu cemiyeti en iyi 
bir şekilde salâha, selâmete götürmek, bu mil
leti içine düşmüş bulunduğu uzun vadeli sıkıntı
dan kurtarmaktır, öyleyse bunun için gerekli 
çareyi bulmakta taassup göstermememiz lâzım
dır. Yani, şu fikre tamamen kapıyı kapayalım, 
bu fikri beğenmiyorum, benim dediğim doğru
dur dememek lâzımdır. Şayet böyle düşünürse
niz, demek istiyorsunuz ki, benim dediğim ola
cak, benim dediğim doğrudur, benim dediğimin 
dışında hiçbir fikre ben gümrük kapısını açmı
yorum. Bu ise medenî bir düşünceye muhalif 
oluyor kanaatindeyim Sayın Soğukpmar... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, Başkanlık adına 
bir ricada bulunabilir miyim? 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Sizden sonra konuşacak 14 sa

yın üye var. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Olur Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız o kadar. Tabiî usule 
uygun değil, usul dışı bir teklif; fakat bir rica, 

1 Başkanlığın bir ricası. 
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HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. Mülkiyet hakkı konusunda böy
lece sözünü ettiğim bu noktaya madem ki arka
daşlar alerji gösteriyorlar, tamam Sayın Baş
kan, özetliyorum. 

Demek ki, bu milletin inancına göre mülki
yet hakkı bakidir, zorla arazisini elinden almak 
mümkün değildir. Bu şekilde bir müeyyide ile 
onu memnun değil, gayri memnun ederiz. 

Bir de, hakikaten bu memlekette öteden beri 
geçer akçe olan kiracılık ve ortakçılık konusu 
vardır. Bugün için bu memlekette bu da bir 
gelenek haline gelmiştir. Bunu da ayarlarken; 
sen toprağını bu sene tamamen ekmiyorsun or
tağa da veremezsin, binaenaleyh sen burada ge
çici de olsa bir görevdesin, ben hemen bu arazini 
alırım ekine veririm şeklinde bir tasarrufun 
içine girmek de müspet bir netice vermez. 

Servet dağlısında esasen eşitlik yoktur. Bu 
hususta da adaletli olmak lâzım, Mükellefiyet 
yüklerken bile, herkese takati nispetinde, gücü 
nispetinde, kaldırabileceği nispette yüklemek 
lâzımdır, insana, onun yapamayacağı, takati
nin üstünde bir yükün yüklenmesine ne kanun
lar ve ne de düşünceler hiçbir zaman cevaz ver
mez. Çünkü, bugün adaleti, eşitliği hiçbir zaman 
aynı seviyede, bir seviyede tutmamıza imkân 
yoktur. Bugün herkese beşer dönüm toprak da
ğıtırsın, beş sene sonra nüfus artar, olmayan
lara da vermem lâzım; buna göre de bu ölçü 
derhal bozulur. 

Demek ki : 
Yapacağımız kanunlarda, hemen değişen 

şartlar karşısında hemen özelliğini, kıymetini, 
değerini kaybeden müeyyideler getirmemeli, 
kısa vadeli bir tedbire de başvurmamalıyız. Şa
yet, yapacağımız kanunlarla alacağımız tedbir
lerin uzun vadeli, bu memleketin hayırma, bu 
milletin selâmetine, ebediyen bu Devletin yaşa
masına matuf olmasını düşünüyorsak, tedbirle
rimizi sağlam esaslara istinadettirmeliyiz. Bi
zim verdiğimiz misaller, esasen bu noktayı daha 
iyi garanti altına almak içindir, yoksa şu veya 
bunun propagandasını yapmıyoruz. 

Bu bakımdan servet dağılımında da eşitlik 
değil, adalet prensibi hâkim olmalıdır. 

Meşru mülkiyet hakkına dokunulmazlığı izah 
ettik, 

Yine, insanların nefsanî arzularına uygun 
olan birtakım tasarruflara da girilmemelidir. 

Belli bir zümreyi menfaatlendirmek veya büyük 
bir zümreyi mahrum etmek pahasına birtakım 
insanların cemiyetin nizamına, prensiplerine uy
mayan, sadece nefsanî arzularını gerçekleştirmek 
için ortaya koyduğu tasarruflara da yer verme
mek lâzımdır. 

Demek ki, reformda metodolarak geçici bir
takım zecrî tedbirleri almaya mecburuz. Bunları 
alırken miras hukukuna ve sair anaesaslara hiç
bir zaman dokunmamak lâzım. Dokunduğumuz 
takdirde işin içinden çıkmamız mümkün değil
dir, 

Değerli arkadaşlarım, Toprak ve Tarım Re
formu Öntedbirler kanun tasarısındaki mahzur
ları şöylece sıraladıktan sonra sözlerimi toplu
yorum : 

1. Tasarı esas itibariyle toprak mülkiyeti 
sahiplerinin değiştirilmesini ona gaye saymakta, 
işletmelerin ekonomik verimliliğini geri plana 
atmaktadır. Bu bir defa açıkça görülmektedir. 

2. Dağıtma yapıldıktan sonra, kooperatif
lere girenlerle girmeyenlere ayrı muamele yapı
lacağının belirtilmesiyle bir nevi gönül rızası 
dışında zorlama kullanılması metodunu benim
semiş bulunmaktadır. 

3. Kooperatiflerin teşekkülü ve desteklen
mesi ortakların kendi rızaları ve inisiyatifleriy
le olmayıp, Hükümet otoritesiyle yürütülmek 
istenmektedir. 

4. Kooperatif ortaklarının şahsî malları 
arasındaki hudutları Türkiye'nin mevcut şart
ları altında muhafaza, tespit ve idamesi müm
kün olamayacağından, bu kooperatiflerin mahi
yeti iştirakçi kooperatif mahiyetinde olacak ve 
kolhoz görünümü verme tehlikesine yol açabile
cektir. 

5. Toprak feromu adı altında büyük millî 
tasarruflar verimi artırma ve asıl sınaî hamle 
yerine, ölü sahalara ve atıl istikametlere tahsis 
edilmiş olacaktır. 

6. Bu şekliyle materyalist bir görüşle top
raksız köylüye toprağı olandan alıp verirsek 
komünizmi önler ve içtimaî sulhu temin ederiz 
zannedilmektedir ki, bu, birçok yerlerde gönül 
rızası dışında ve verimli işletmelerin verimsiz 
hale getirilmesi şeklinde tatbik edileceği için, 
bizzat yeni yeni içtimaî huzursuzlukların kay
nağı olamak tehlikesini getirebilir. 
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7. Bugün tespit edilecek fiyatlar, 20 yılda 
yapılacak ödeme şartları muvacehesinde hakiki 
karşılığının ödenmesi manasını taşımayacaktır. 

8. Bedel yerine Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek hisse senetlerinin verilmesi düşüncesi 
de dengeli bölgesel kalkınmaya ve kırsal haya
tın yaşama şartlarının yükseltilmesi gayelerine 
uygun düşmeyen bir mahiyet arz etmektedir. 
Zira, halen Türkiye'de genellikle büyük sınaî 
tesisi sahipleri ya Devlet veya mahdut özel 
zümre mensuplarıdır. Halbuki, geri kalmış böl
gelerin kalkınması için Anadolu'nun çeşitli böl
gelerinde kurulacak sınaî tesislere ihtiyaç var
dır. Bunların plan ve projeleri, iktisadî etüt
lere istinaden Devlet tarafından hazırlanmalı 
ve fakat bu fabrikaların sahipleri oranın sakin
leri olmalıdır. Dolayısiyle, o bölgedeki toprak 
ve tarım reformu ödemeleri bu çeşit bölgesel 
tesislere yatırılmalıdır ki. bölgesel kalkınma 
gerçekleşsin. Şayet böyle olmayıpta buralara 
yapılacak ödemelerin karşılığı veya verilecek 
senetler başka sahalara, belli zengin zümrelere 
veya daha iktisaden kalkınmış bölgelere yığı
nak yapılırsa biz, aslında toprak reformundan 
beklediğimiz geri kalmış bölgeleri kalkındır
mak değil, bilakis oranların daha fazla fakrü 
zaruret içerisine düşmesini hazırlamış oluruz. 

9. Anayasanın öngördüğü herkese insanlık 
haysiyetiyle bağdaşır yaşama şartlarının ger
çekleşmesi gayesi için çalışılırken, geri kalmış 
bölgelerin refahı için tarım ve toprak reformu 
ile birlikte bölgesel sınaî kalkınma da ele alı
nıp, hedeflere bütün olarak ve olgun bir şekil
de yürünmelidir. Sadece mülkiyet değişiklikle
rinin arzu edilen sonuçları vermeyeceği, izah 
ettiğimiz sebeplerden dolayı, mümkün değildir. 

Buraya kadar vaki açıklamalarımızdan bi
zim toprak ve tarım reformuna karşı olduğumuz 
manası çıkmamalıdır. Zira biz, bugünkü problem
lerin insan haklarına saygılı bir şekilde hak, 
adalet, ilim ve medenî ölçüler içerisinde halle
dilmesinin ve biran önce ciddî bir şekilde çö
zümlenmesinin şiddetle taraftarıyız. Ancak, bu 
yolda yapılacak işin rıza dışı mülkiyet değiş
tirmek ve gayri iktisadî yeni yeni bölünmelere 
ve dolayısiyle içtimaî huzursuzluklara yol açacak 
bir tatbikat olmadığına kaniiz. 

Bu hususta yapılması gerekli çalışmaların 
aşağıdaki prensipler altında yürütülmesinden 
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ancak beklenen faydaların hâsıl olacağı inan
cındayız. Şöyle ki : 

1. Türkiye'de toprak kadastrosu süratle 
tamamlanmalı ve toprak ihtilâfları adil bir şe
kilde biran önce halledilmelidir. Yani toprak re
formuna geçmeden önce bu meselelerin üzerine 
eğilmek lâzım. 

2. Toprak haritalarının süratle çıkartılma
sı, hangi bölgelerde hangi mahsulün hangi usul
lerle ekim ve dikiminin yapılması icabettiği hu
susunda çiftçi ve köylünün bilgi sahibi kılınma
sı lâzımdır ki, bu da teknik eleman meselesini 
halledip ziraatçiyi eğitmekle olur. 

3. Verimin artırılması için gerekli sulama, 
gübreleme, tohumluk ve her türlü ziraî alet ve 
vasıtaların kolay ve ucuz temini imkânlarına 
gidilmelidir. 

4. Dağınık küçük arazi parçalarının gönül 
rızası ve teşvik tedbirleriyle birleştirilmesi işi 
hal yoluna konulmalıdır. Arazi sahipleriyle ara
zide çalışanlar, kiracılarla mal sahibi arasında
ki münasebetler, millî ananelerimize uygun şe
kilde her tarafın hakkını koruyacak hukukî 
esaslarını tanzimi gerekir. 

Türkiye Şeker Fabrikalarına, yani Şeker 
Şirketine benzer kuruluşlar kurulup geliştirile
rek, köylü ve çiftçinin ihtiyacının ilmî ve fennî 
usullerle karşılanması ve böylece üretim ve ve
rimin artırılması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten Türkiye'de 
bugün çiftçiyle, karşılıklı teması en iyi şekilde 
organize edebilen ve en iyi verim alan müessese 
hakikaten, herkesin de takdir ettiği gibi, Türki
ye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketidir. Haki
katen pancar ektirdiği çiftçinin gübresini vesa-
ir birçok ihtiyacını ayağına kadar götürüyor, 
icabında aletiyle ekiyor, çiftçisini eğitiyor ve 
yetiştireceği mahsulüne de daha tarlasındayken, 
ama ucuz, ama pahalı, bir değer fiyat koyarak 
alacağını da garanti ediyor. Yani vatanda} ye
tiştireceği pancarın ortada kalacağı, bunun zayi 
olacağı, emeğinin boşa gideceği yerine, bunun 
mutlaka değer fiyatına gideceği inancındadır. 
Yani, böyle güvenilir müesseseler hakikaten 
Türkiye'de sayılarının artmasını istediğimiz mü
esseselerdir. Şeker Şirketi hakikaten bugün, mu-
hitimizdeki hizmetlerine dayanarak söylüyorum 
ki, takdir ettiğimiz bir müessesedir. 
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Toprak ve Tarım -Eeformu ontcdMrler ka
nun tasarısının asıl reform kanunu ve bülgcs-sl 
sınaî kalkınmaları teşvik edecek tedbirlerle, ya
ni kanunlarla birlikte bütün olarak clö alınma
sında fayda varır. Bu.hususu da değerli arka
daşlarım liyakatle belirttiler; esas Tarım Refor
mu ile beraber bu mevsu gorüşülûrse ileride ara
daki çatışmalar da önlenmiş olur, diye. Bu La
kımdan girmiyorum mevzua. 

Tarım ürünleri fiyatlarının girilen Müşterek 
Pazardaki fiyatlar seviyesine çıkartılması gere
kir. Bu da hakikaten mühim bir mesele. Meselâ 
bugün Müşterek Pazara girdik. 

Değerli arkadaşlarım, Müşterek Pazarda 
buğdayın kilosu 5 lira, bizde 100 kuruş, Sayın 
Bakanımız bugün izah etti; buna 10 kuruş zam 
korsak Türkiye'de hayat pahalılığı % 20 artar 
diye bir gerekçeyle geliyor. Şimdi, içlerine gir
diğimiz, onlarla birçok sahalarda boy ölçüşece
ğimiz Ortak Pazarın tarım ürünlerine karşı, va
tandaşın mahsulünün değer fiyatını bu memle
kette verememişiz. Maalesef, Türk köylüsünün 
kalkınmasını istemeyen birçok çevreler köylü
nün mahsulünün tam değerini vermek istemi
yorlar. Zira değer fiyatını verirse köylü zengin
leşir, bununla da millî sanayi çabucak kurulur 
ve köylü insanca yaşamak hakkına kavuşur. Hal
buki mutlu azınlık ve onun yardakçıları ise, bu 
büyük kitle, milletin hakikî efendisi, hakikî müs
tahsil olan köylü kalkınırsa menfaatlerine halel 
gelir düşüncesindedirler. 

Reform hareketlerine geçilirken, milletin ar
zu ve temayüllerinin esas alınması, hangi temel 
düşünce sistemine göre reform istendiğinin, baş
langıçta da belirttiğimiz gibi, millete sorulma
sında zaruret vardır ve Anayasanın 2 nci mad
desinde belirtilen rejim esaslarının keyfî tefsir
lere tabi tutulmaksızın hakikî ve ilmî manaları
na samimiyetle sahip çıkılması C3as olmalıdır. 

Milletle beraber olmayan ve acık rejim esas
larına uygun olarak çürütülmeyen hiçbir reform 
hareketinin başarı kaşanmadı mümkün değildi/*, 
prensibini ehemmiyetle belirti',-- ve söylerime 
son verirken, ayrıca maddelere geçildiği takdir
de, maddeler üzerinde do yine şahsî görüşlerini 
arz edeceğimi ifade eder, beni dinlemek lüfcfun
da bulunduğunuz için hepmise saygılar sunarım, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Toprak ve Tarım. Reformu ön-

tedbirler kanunu tasarısı üzerinde Sayın Hüse

yin .-^bbas'dan sonra sM almış bulunan sayın 
üyelerin sıralarını arz ediyorum : 

Sayın Ocakçıoğlu, Sayın Adıyaman, Sayın 
Baş-ei.% Sayın Müierrisoğlu, Sayın Aslan, Sayın 
Alaca, Sayın Buyrukçu, Sayın Balan, Sayın öz-
güner, Sayın Aybar ve Sayın özmen söz almış 
bulunmaktadır. 

Siz sırası Sayın Ocakçıoğlu'nda... Yok. 
Sayın Adıyaman, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİHEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı olarak bir maruzatta bulun
mak istiyorum. 

BAPîKAN —- Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI İSMAİL 

HAKKI TEKİHEL (İstanbul) — Arkadaşları
mız Toprak ve Tarım Reformu anakanunu tasa
rısı ile Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler 
kanun tasarısını biribirine karıştırıyorlar. Bu iti
barla, konuşulmakta olan öntedbirler tasarısı ile 
sureti katiyede ilgili olmayan konuları dile ge
tiriyorlar. ikaz etmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, Komis
yonda olduğu veçhile. Siz Komisyon Başkanı 
olarak yaptığınız ikazlar çerçevesi içinde ben
deniz de ikazlarda bulunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Takdir sizin
dir. 

BAŞKAN — Çünkü, o kadar irtibatlı ki, han
gi sınırda kalalım?.. Ben de takdir ediyorum, ya
rın esası gelecek yine aynı şeyler tekrar söyle
necek değil mi Sayın Tekinel?.. 

Muhterem arkadaşlarımız Komisyon Başka
nımızın aylar ve saatler devanı eden mesaisi so
nunda Genel Kurulda zapta geçirdiği hususu 
duymuş bulunuyorlar. Başkanlığımız da gerek
li ikazları gerektiğinde yapacaklardır. 

öntedbirler kanun tasarısını tetkik edi
yoruz, Kapsamı, sınırı, Tapulama kanun
larının ilgili maddelerinin değiştirilmesiy
le ilgili. Esas kanun geldiğinde kim
leri kapsayacaktır, ne şekilde finanse 
edilecektir, bütün hükümler, mevzu, Sayın Hü
seyin Abbas'ın dile getirdiği konular ayrıca o 
kanunda da görüşülmesi gereken konular. Bu 
kanunda görüşülmesi gerekmediği kanısındayız 
bir. de Sayın Tekinel. Bunu, arkadaşlarımızın 
kabulü çerçevesi içinde ikaz etme yoluna gide
ceğiz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adıyaman. 
MEHMET ZEKÎ ADIYAMAN (Adıyaman) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Vakit çok geçtiği için sizleri üzmemeye gay

ret edeceğim. 
iSon zamanlarda bir reform dalgası aldı yü

rüdü. Fartilerüstü kurulan hükümetlerin başlı
ca icra mesnetleri ve programlarının gayeleri 
reformlarla gerçekleşmiş gibi bütün başarıların 
teminatı olarak mütalaa edilmeye başlanmıştır. 
Getirilmek istenmekte olan reformların başında 
Toprak ve Tarım Reformu önplanı işgal etmek
tedir. Tarım reformu, memleket gerçeklerine ve 
Türk millî bünyesine uygun olduğu için ben bu
na çok taraftarım. 

Toprak Reformuna gelince : 
Şahsî görüş, fikir ve kanaatlerimi arz eder

ken, yaratılış itibariyle madde ve manada Türk 
Milletinin özelliğini, Türk bünyesinin istidat ve 
kabiliyetlerini gözönüne alarak buna göre hare
ket noktasını tayin etmek şarttır. Bünyeyi de
şarj olmaktan kurtarmanın yollarını aramalı
dır. Türk, manada meşru bir kanaatin büyük 
Mr hazine olduğuna inanmıştır. Kör maddenin 
yıpratıcı ihtirasına kendilerini kaptırmış olan 
milletlerle aynı safta yanyana gelemez. Başka
larının haklarına, başkalarının kazanılmış mük
teseplerine, asla haset ve iştiyakını bünyesinde 
duymanın gafletinde olmamıştır. Bu asil mille
tin tarihî seyri bütün haşmetiyle bunu ispat et
mektedir. Türk, komşusunun, hemşehrisinin ser
vetiyle iftihar duymuş, «Allah komşuma bin 
bana bir versin» demekle insanhk kemalinin 
burcunda şahikalaşmıştır. Hiç bir zaman, servet 
düşmanlığı gibi bir zillete, asla iltifat etmemiş
tir. Daima şuna inanmıştır : «Sünneti îlâhiye 
değişmez.» Kimi zengin, kimi fakir olabilir; fa
kat zengin fakirini hörlamaz, fakir zengin için 
kötü niyetler ve kıskançlıklar içine asla düş
mez. 

Bu asil millet, işte bu üstün ahlâkiyle yeryü
zündeki insan nesillerine daima numuneyi ke
mal olmuştur. 

Toprak Reformu cazibesine tutulanlar hesa
bı iyi yapmalıdır. Toprak reformu ile bu mille
tin manevî duygularına, inanışlarına, mefkure

sine, örf ve âdetlerine ters düşme ve bu manevî 
kıymetlerimizin iflâsı yoluna gidileceği hatır
dan çıkarılmamalı ve bunun ehemmiyeti üze
rinde durulmalıdır. 

Yıldan yıla artan nüfusun tabiî ve zarurî 
icabı zaten Toprak Reformunu kendinden getir
mektedir. Türkiye'de, halen fazla miktarda top
rağa sahibolanlar bugünkü artan efradı ailesi
nin nüfusu karşısında kıyaslanacak olursa, ve
raset ve intikal yollarıyle elde kalan toprakları 
bu zengin çiftlik sahiplerini çiftlik sahibi ol
mak vasfından uzaklaştırmaktadır. Buna ilâve 
olarak görüşlerimi madde halinde arz edece
ğim. 

1. Anadolu'da toprak sahasının nispet de
ğişikliği, ;• 

2. Toprağın mahsul durumuna' göre olan \ 
gücü, 

3. ıSulu ve susuz arazi verimindeki ahenk
sizlik, 

4. Toprağın işlenme problemleri, 
5. (Sulanma sahaları, 
6. Toprağın hayvanteılıkkla olan yakın alâ

kası, 
7. Toprağın yağışlara göre arz ettiği verim 

nispetleri, 
8. Veraset ve intikal müessesesinin yıkıl

ması, 
9. Toprak mülkiyeti hakkının zedelenme

si, 
10. Aile arasında saygı müessesesinin yıkıl

ması ve aile bağlarının gevşemesi, 
11. ödenecek arazi bedellerinin ödeme oran

larına göre satmalma ve ödemeden doğacak 
adaletsizlik ve haksızlıklar, 

12. Araziye sahip kılacağınız çiftçinin ölü
münden sonra doğacak durumu, 

13. Teknik ziraate elveda, 
14. Arazide satmalınanlarla verilenler ara

sında doğacak haklı ve tabiî düşmanlıklar. 
15. Hayır müesseselerine yapılmakta olan 

tarla, bağ ve bahçe gibi kıymetli bağışların so
nu ve ecdadın muazzam vakfiye düşünüş ve ina
nışlarına karşı ters cepheler, 

16. Nüfusun ne nispette reformdan fayda
lanabileceği ve bundan mütevellit haksızlıkla
rın, belki de adam kayırmaların azizliği karşı
sında araziye sahip olamayan vatandaşın haklı 
ıstırabı ve geleceğinden haklı endişeler'i, 
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17. Devletin bu yolda harcayacağı parala
rın devlet bütçesine nekre mal olabileceğinin 
hesabedilmesi, 

18. Reform tatbikatı için sarf edilecek, he
ba olacak, yıllar ve tatbikçilerini teşkil eden ka
labalık devlet personeli, 

19. Bu personelin hizmet anındaki, kulla
nabilecekleri kabiliyetlerine göre, başarı dere
celeri, 

20. Reform tatbikatı yüzünden doğan ge
niş çapta işsizlik, 

21. Tarım reformunun geriye atılması; bu
na benzer daha birçok misaller serd etmek müm
kündür. 

Hulâsa olarak, eğer toprak reformuna git
mekte ısrar edilecekse memleket gerçekleri ve 
millî bünyenin istidat ve kabiliyetlerine göre 
şırınga yapma çarelerine başvurulması unutul
mamalıdır. Aksi takdirde bu, milleti büyük çık
mazlara itecek, Devlet büyük emniyet ve asayiş 
meseleleriyle karşı karşıya gelmiş olacaktır. 
Memleketin, milletin beklediği kalkınma ve yük
selme yerinde sayacaktır. Bu fantezi reformlar
dan vazgeçilerek, millî bünyeye ve millet ger
çeklerine uygun şekilde toprak reformunun 
ayarlanmasına bilhassa dikkat etmek lâzımdır. 

Binaenaleyh, sözlerimi Türkçemizde meşhur 
bir söz var, onunla bağlayacağım : «Zararın ne
resinden dönülse kârdır» olmasın; inşallah, Yü
ce Meclis bu kanunu milletimizin ve memleke
timizin gerçeklerine uyacak bir şekilde hazırlar 
ve bu şekilde çıkarak memleket ve milletimize 
hayırlı olur.... 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sayın 

milletvekiil var mı efendim?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Sayın Hüsamettin Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Dört - beş senedir Türk efkârı umumiyesini 
ilgilendiren toprak ve tarım reform konusu ge
niş yankılar yapmış, komisyonda ve Yüce Mec
liste birçok değerli arkadaşlarımız bunun üze
rinde fikir serd etmişlerdir. 

Bir kere Türkiye, henüz yol bakımından, iç
me suyu bakımından okul bakımından, sanayi 
bakımından geri kalmış bir durumdadır. Bu
gün malî imkânlarımız müsait olsa, evvelâ şu 

saydığım hizmetler görülür, bllâhara toprak re
formuna geçilir. Fakat biz, her şeyin hallini top
rak reformunda görüyor gibi bir hareketin içe
risine giriyoruz. Bugün Türkiye'de Devletin, 
belediyenin, özel idarenin, vilâyetin, fertlerin 
elinde ne miktar toprak olduğu sureti katiyede 
belli değildir. Çünkü şehirlerimizin kadastrosu 
yapılmamıştır, tapulama, köylerimizin tapula
ma işini bitirememiştir. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bütçesi tetkik edilirken gördük 
ki, 250 iş günü ödeneksizlikten memurlar arazi
ye çıkıp tapulama işini yapamamıştır. Toprak 
reformu büyük bir malî külfeti gerektiren bir 
reformdur. Sonra, toprak ve tarım reformunun, 
sanki Türkiye'de yeni bir buluş, yeni bir görüş
müş gibi ortaya atılması da hayretle karşıla
nacak bir husustur. Çiftçiyi. Topraklandırma 
Kanunu var; 15 Haziran 1945 tarihinde yürür
lüğe girmiştir ki, bu kanun 4753 sayılı Kanun
dur. Eğer o zaman Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa toprak reformu ismi de verilseydi bu
gün bu mesele karşımıza çıkmazdı. Bu kanun 
bertaraf ediliyor, hiç haber yokmuş gibi Türki
ye'de yeni bir toprak ve tarım reformuna gidi
liyor. 

Bakın; o Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
bugünkü getirilen Öntedbirler Kanunundan da
ha ileri huzur getirecek bir kanundur. Elbetteki 
kanunlar yapılırken huzur getirmesi esas alına
rak yapılır, aksi takdirde huzursuzluk getirir. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 1945 tari
hinde çıkmıştır; lüzumlu gördüğüm maddeleri
ni size aynen okuyorum : 

«Madde 1. — Arazisi olmayan veya yetme
yen çiftçilerin, bu kanun gereğince topraklan-
dırılmaları kabul edilenleri; 

a) Aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak 
ve iş kuvvetlerini değerlendirecek ölçüde arazi
ye sahip kılmak, 

b) Kendilerine arazi verilenle yeter arazisi 
bulunup istihsal vasıtası eksik olan çiftçilerden 
muhtaç bulunanlara kuruluş donanma ve çevir
me sermayesi, canlı ve cansız demirbaş yermek, 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak.» 

Görüyorsunuz ki, 1945 tarihinde bugünkü 
temel atılmış. 

«Madde 6. — Arazi mülkleri yüzölçümü ba
kımından küçük, orta ve büyük arazi olmak üze
re üçe bölünür. Küçük arazi 500 dönüme kadar 
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olan arazi, orta arazi 501 dönümden 5 000 dönü
me kadar olan arazi, büyük arazi ise 5 000 dö
nümü geçen arazidir.» 

1945'te Türkiye'de öyle zannediyorum ki, 
traktör ve biçer - döğer sayısı parmakla göste
rilecek kadar azdı. Buna rağmen tavanların ne 
kadar yüksek tutulmuş olduğu bir gerçektir. 

«Madde 8. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtılacak arazi şunlardır : 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan topraklar, 

fb) Bir veya birkaç köyün ortak malı, 
c) (Sahibi olmayan arazi, 
d)! 'Bataklık, göller ve nehirlerin kurutul-

masıyle elde edilen arazi, 
f) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştı-

rılacak arazi.» 
Yine madde 7'de çiftçiliği şu şekilde tarif 

eder : . 
«Madde 7. — Dinlendirme, nadas, askerlik 

ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi makûl 
bir özür olmaksızın üst üste 3 yıl 1 nci fıkra 
hükmüne göre değerlendirilmeyen arazi işlen
miyor sayılır. Arazinin işlenip işlenmediğini 
Tarım Bakanlığı belirtir.» 

«Madde 11. — Bu kanunun 16 ncı maddesi
ne göre kamulaştırma ve dağıtma işlemi başla
nacak bölgelere bu işlerin yapılacağı belli edi
lerek gazetelerle ilan edilir.» 

Ben bir nokta üzerinde durmak istiyorum : 

«Madde 14. — Gerçek kişilerle tüzelkişilere 
ait olan arazinin 5 000 dönümü geçen parçaları 
istimlâk edilir.» der. 

Sene 1945; biz, gelen hükümle bu miktarı 
azaltıyoruz. Bugün Güney Anadolu'dan Adana 
ve Ege tarafından İzmir Bölgesini çıkarırsak 
diğer bölgelerimizde devamlı azalan verim ka
nunu, toprağın verimini düşürmektedir. Belki 
arazi yüzeyi geniş ama, bugünkü çiftçilik emek 
istiyor, sermaye istiyor, ayrıca tohum, gübre ve 
sulama istiyor. E, bugün bunları çiftçiye temin 
edemezken, verimin artırılması için bu toprak 
tevziini yapıyoruz diyoruz, işte pamuk bölge
sindeki arkadaşlarımız bilir; pamuk mahsulü 
elde edilir pazar bulamayız endişe içindeyiz. 
Tütün mahsulü olan bölgeden gelen arkadaşla
rımız buraya çıkarlar, tütün ürününe tam de
ğer verilmediğini, pazar bulunamadığını; Tekel 
Bakanı çıkar 4,5 milyarlık tütün depolarda çü-

rümektedir der ve biz bunları işleyecek fabrika 
kuramayız. Fındık meselesi ayrı, üzüm meselesi 
ayrı. Demek ki Türkiye'de ziraî verimi artır
mak değil, bu elde edilen mahsulleri değerlen-
dirememenin aczi içindeyiz. 

Bir de 16 ncı madde var : «Sahibi tarafın
dan işletilmeyen topraklar.» Şimdi gelecek olan 
kanun da diyor ki; «toprağı bizzat işletmesi» 
lâzım. E., düşünün ki bir karı - koca yaşlanmış, 
gidip toprağını işleyemiyor. Elbette ki ya yarı
cılığa verecek veya köyde bir motoru çağırıp, 
benim toprağımı işle de ben de §u ihtiyar ha
limde geçineyim, diyecek. Veyahut ufak bir 
bakkal veyahutta terzisin, yine sen elindeki 
toprağı bırakıp, terzilik veya berberlik, veya 
bakkallık yapıyorsan, buna devam edeceksin. 
Bu da olmaz. Bugün Anadoludaki bir çok köy
lülerimiz topraktan geçimini temin edemediği 
için, büyük şehirlere akın etmektedirler. Bun
lara da bir had koymak lâzım; 500 dönüme ve
ya 100 dönüme kadar toprağı olanlar, istedik
leri işi yapabilir, demek lâzımdır. Çünkü onla
rın yan geliri yok. Bugün Türkiye'de ziraatçi-
lik için bir araştırma yapılsa, büyük arazi sa
hibi de, küçük arazi sahibi de borçludur. Çün
kü Türkiye'de ziraatçilik tamamen coğrafî şart
lara ve iklime bağlıdır. Ortalama her üç senede 
Türkiye'de iyi bir mahsul alınıyor, iki senedir 
buğday ithal etmiyoruz, bundan önceki sene
lerde ziraatçı memleket olmamıza rağmen, sene
de beş - altıyüz bin tonluk buğday ithal ediyor
duk. Bunun için ne yapmak lâzım; barajlar 
kurup, sel baskınlarını önleyeceksin, sulamayı 
temin edeceksin, elektrik istihsal edeceksin veya
hut yeraltı sularından faydalanıp kuru ziraati, 
sulu ziraata çevirmek lâzım. Bunların hiçbiri
ne gidilmiyor, sadece biz araziyi bölelim dağı
talım, ondan sonra siz isterseniz işleyin isterse
niz işlemiyin, kuracağımız kooperatiflere gi
rin.... Bugün kooperatifçiliğin en kesif olduğu 
bölge, benim çevremdedir. Gerek sermaye, ge
rekse idarecilerinin iyi olmamasından dolayı, 
milyonlarca zararın içerisindedir. Bunu Çu-
kurovadakiler de bilir. Karadeniz Bölgesinde, 
Ege Bölgesindeki kooperatiflerin de memleket
teki hali budur. Buna sebep sermaye yokluğu 
ve aynı zamanda kooperatifçi ve iyi işletmeci 
idarecilerin bulunmayışıdır. 

öntedbirler kanunu tasarısı da bazı madde
ler getirmiştir. Bunlardan birisi, gerçi madde-
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lere geçine© konuşmak lâzım ama, onları vaktin 
gecikmiş olmasından dolayı burada ele almaya
cağım, arkadaşlarımız da belirttiler. Bugün 
memlekette ne kadar çiftçinin teksifi ziraatçilik, 
ne kadar çiftçinin tabiî ziraatçilik yaptığı da 
katı olarak bilinmemektedir. Ne kadarının ta
pusu var, ne kadarının tapusu yok, o da bilin
memektedir. 1319 sayılı Emlâk Kanununa gö
re, vatandaşlar Ağustos ayı sonuna kadar beyan
name verecekler. Tedbirler Kanunu çıktığı za
man, ikinci bir beyanname külfeti ile karşı kar
şıya geleceklerdir. Bunların da düzeltilmesi lâ
zımdır. 

Vaktin gecikmiş olmasından dolayı, fazla 
üzerinde durmayacağım. Toprak reformunun 
memlekete huzur getirecek şekilde ayarlanması 
lâzım. Aksi takdirde, büyük toprakları, bü
yük işletmeleri alalım derken, hem memlekete 
huzursuzluk getiririz, hem de toprak sahiplerini 
huzursuz ederiz. Çünkü, bir köyde üç, dört, beş 
semt vardır; bir kısmının toprağı verimlidir, 
bir kısmının verimsizdir. Çiftçinin elinden alır
ken ne yapacaksın... Ben verimli yerini alırım, 
verimsiz yerini alırım.. Bu, büyük sızıltıya 
meydan verecektir. 

Saniyen, bugün bizde bir toprağın sahibi bu
lunan dede, baba ve torunlar, gelinler hepsi o 
toprağa gözdikerler. Baba ölecek de, yahut da 
dede ölecek, babasına, torunlarına toprak kala
cak. 5 000 dönüm toprağı olanı kabul edelim. 
6 tane de çocuğu var. Normu da 1 200 tespit 
ettik, üst kısmını alacaksın. Halbuki öyle ver
miş olsa, ona toprak verilmesi lâzım. Eğer bu 
şekilde elinde yüksek miktarlı topraklar bulu
nanlar varsa, evvelâ kendi reşit evlâdı var mı? 
Biz onları da topraksız duruma getiririz o za
man ikinci bir huzursuzluk meydana gelir. Ev
velâ senin 6 tane çocuğun vardır, senin çocuk
larına vereceğiz, artan kısım kalırsa alalım, de
mek lâzım. Aksi takdirde cinayetler de birbi
rini takip eder, huzursuzluk alır yürür. Bili
yoruz ki, ufak bir sınır bozmadan adam öldü
rüldüğü vakidir bu memlekette. Toprak mülki
yetine yapılan tecavüzden adamlar ölmekte
dir. Madem ki, Türkiye bir kapitalist rejimdir, 
elbette ki nasıl bir adam fabrika kurup, 5 000 ki
şiyi fabrikada çalıştırıp, oraya kimse bir şey 
söylemiyorsa, geniş toprağı olanlar; 100 000, 

— 414 

200 000, 50 000 dönüm toprağı olanlar varsa, 
onlarda belki bir kısaltma yapılabilir, ama 5 000 
dönüm, 10 000 dönüm, hele iç - Anadoluda, Do
ğu - Anadaluda hiçbir kıymet ifade etmez. 6 
tane çocuğu vardır. 1 000'er dönüme inmiştir. 
Bir kere daha miras parçalandımıydı o da bit
miştir. Saniyen burada kısıtlayıcı hüküm koy
mayalım, toprak tevzi edilsin, dağıtılsın. Biz 
aslolan mahsûlleri değerlendirmenin yoluna gi
delim. Fakat Toprak ve Tarım Reformunun da 
günün meselesi olduğu bir aşikârdır. Zararsız 
bir şekilde nasıl halledebilirsek, hem şu kritik 
devir geçer, hem de vatandaşa huzur Verecek 
bir şekilde bunu bünyeye uygun olarak hazır
larsak, fayda getirir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Normal çalışma süremizin ik

mali için kalan süre içerisinde bir sayın üyeye 
söz verme halinde, arzularını dilediği gibi be
yan etme imkânına sahibolamayacaktır. Çünkü 
saat 20'ye 8 dakika vardır. Esasen... 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz iki cümle ile izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sırayı bozamam, siz en sondası
nız. 

Esasen açık oylama sonuçlarında da Genel 
Kurulumuzda çoğunluğun olmadığı anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare 

Amirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin açık oyla
masına 172 sayın milletvekili katılmış; 163 ka
bul, 6 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli sayı 
sağlanamamıştır. Tekrar açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Millet Meclisi idare Amirlerinin 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin açık oylamasına 181 sayın üye katılmış; 
171 kabul, 6 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli 
sayı sağlanamamıştır. Tekrar açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

10 Temmuz Pazartesi saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyların 

sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 172 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 6 

Çekimserler : 3 
Oya katıl mıyanlar : 268 ! 

Açık üyelikler : 10 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Aid Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oraıl 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Hamdî Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpm&r 
Aydm Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

[Kabul 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Erglil 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak / 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
tbralhim öktem ( 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bagcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egillî 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

edenler] 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Giükan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioglu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacuroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesen'li-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğilş 
Methmet Kılıç 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köse oğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı Tefkinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Münir Daldal 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Osman Teltekin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
FeyzuTlah Çarıkçı 
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KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal G-üneş 

KONYA 
Mustafa Knjbilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MABAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürçftd 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğiu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Ba»şer 
Esat Kıratlıoğlu 

Nt&DE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

Ferda Grüley 
Hamdi Mağden 
Orhan Vural 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlıı 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
Hüsıeyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

ANTALYA 
Süleyman Çil oğlu 

İZMİR 
Kemal önder 

KONYA 
İrfan Baran 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
TCP n A n A T* A İl 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
X \JJU\AX\. X 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakas, 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

MANİSA / 
Veli Bakirli 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

[Çekinserler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalın 
İSTANBUL 

Ak gün Silivri li 
TRABZON 

Ahmet 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Şener 

1 
1 
1 
1 

10 
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Millet Meclisi idare Amirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rızıa Güllüoğlu 
M. SalâhattMi Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze'ki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Haimîdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubaihşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orthan Biııgit 
Orhan Eren 
Musa Kâzım Coşkun 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Osman Bölükbaşı ı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 180 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 260 

Açık üyelikler : 10 

Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Aitunıbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel! 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult HulM önûr 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Behzat Egüli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli GiHkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naoi Gacüroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 

Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sanear 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hasan Türkay 
Reşit Ülikeı 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Akın Özdemir 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Talât Orhan 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğılu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Mustafa Kulbilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 

ANT. 
Süleyman { 

izi 
Ketm'al önel 

DEN 
ilhan Açıkı 

Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahiııoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdihkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğhı 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlıı 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağdeıı 
Orhan Vural 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birleı 
Osman Hacıbal oğlu 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
ALYA 
^iloğlu 
IÎR 
er 

KONYA 
irfan Baran 

MANİSA 
Veli Bakirli 

• 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın. 
Fevzi Fırat 
Oahit Karaık'aş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

SİİRT 
Mehmet Ncbil Oktay 

[Çekinserler] 
İZLİ 
ûm 

İSTANBUL 
Ak gün Silıivrili 

TRABZON 
Ahmet 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edime 1 
Elâzığ 1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Şener 

1 
L 

1 
1 

— i 

10 

— f c 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

122 NCt BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1972 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesini<n yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu'49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 42D 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı 'Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 n d maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesini»! kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 048 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 30, 82 nei maddelerinin değiştirilmesinle 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/Ö1H, 
2/659, 2/606) ('S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1*972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 

Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkımda 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4.1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

5. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet G-ökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonunu raporu (2/681), (ıS. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

ilki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri - . 2 . 7 . 1971, 
29 .12 . 1971) 

2. — îçei Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 

(X) Açık oya sunulacak iğleri gösterir. 



ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ye 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 , 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
>et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 1.1.4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek). 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayılan : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Bayılan 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet nıemurlarıının disiplin 
cezalarının affına dıair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci mjaddesinin 1 nci 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu rapora (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 197.1 ve 
4 . 2 . 7972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üy<esi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tünk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri': 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16 . — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirdim esine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve .136 ncı maddeleri-



nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 .2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci raa'ddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 498) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 

J Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Damıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (>S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

23. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : €93) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

24. — İçel Miletvekiü Celâl Kargılı'mn 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının,, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçinenin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tastarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşınm ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
\sutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının degişti-

, ri'mesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
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İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, oilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci e(k) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
iu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Cont»y köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanımdan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak-

I kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 

| (3/49) (İS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı % 

Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. İn Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet MecM S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 .2 .1972 ) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de üe 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayılan 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 



19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihî : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güııeşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkie kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51CL) 
(Dağıma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 64(6) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 

teklifi 2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (-Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

28. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanım teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi :15 . 5 . 1972) 

31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeeten kurulan 76 No. lu Geçici Ko-



misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Çorum Milletvekili CaMt Angm'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet OBuldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

36. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyed Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 171 sayılı toplantı ve .gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
maMde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 

(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1972) 

42. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

45. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanuni teMifiı ve Sağlıık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb mal [illerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci *&) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

47. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S, 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 



X 48. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit 'Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ham di Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili Kâzım özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 49. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 neü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 50 — 261 sayılı Kanun gereğince hükü
metçe alınan kararın onaylanması hakkında 
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I kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (.S. Sayısı : 667 ve 667'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 51. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayıisı : 678 ve 6?8*e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 .. 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

52. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Eskişehir Milletvekili îsmet Angı'nm, 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Çalışma ve Plan komisyonları ra
porları (2/554) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1972) 

53. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi 

i hakkındaki kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Adalet ve Plan komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 74 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/614) (S. Sayısı : 7.12) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 7 . 1972) 





Tnpbntı i 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Şen'in Özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/523) 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Mü. No: 5086/5784 21 Ağustos 1971 

Rapor No: 14 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yediemin görevini kötüye kullanmaktan hükümlü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Şen hak
kında hazırlanan özel af kanunu tasarısı ve gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapııknasunı saygılarımızla rica ederiz. 
Dilekçe Karma Komisyonu Raşkanvekili 

Eskişehir Milletvekili 
Bekir Sıtkı Karacasehir 

G E R E K Ç E 

Yorara kazası Ziraat Teknisyeni Yük. Ziraat Tek. Ahmet Şen'e yediemin sıfatiyle teslim edilen 
fındıkların satışından hâsıl olan bedelini bankaya yatırmamak suretiyle yedieminliik görevini kötü
ye kullanmak suçundan Arsin Asliye Ceza Mahkemesince verilerek Yargrtayca onanan hükümle 
neticelen 3 ay 10 gün müddetle hapsine 208 lira 30 kuruş ağır para ce^asıyle cezalandırılmasınla 
dair mahkûmiyetinin özel afla kaldırılması hakkındaki talebi ve celbedilerek incelenen dosyasının 
tetkiki sonucunda : Ahmet Şen, ölü babalan Osman Şen'den intikal eden Arsıin ilçesindeki anne 
ve diğer üvey ve öz kardeşleriyle müşterek gayri menkuller üzerindeki fındıkların ağaç üzerinde 
tespit edilen takribi kilolarından hâsıl olacak bedellerin bankaya yatırılması için yediemin tayin 
edilmiş ve mahsul idrakinde bulduğu layık bedelle sattığı fındıklardan elde edilen bedelden yal
nız üvey kardeşlerine aidolan kısmım bankaya yatırıp diğer anne, baba bir kardeşleriyle annesine 
ait hisseyi kendilerine ödediğini ve filhakika bunların da mahkemeye avukatları vasıtasıyle ibraz 
ettikleri delille paralarını aldıklarını beyan etmelerine rağmen üvey kardeşlerinin sırf kendisini 
annesini ve diğer kardeşlerini ızrar etmek maksadilyle işi mahkemeye intikal ettirerek cezalandırıl
ması yoluna gidilmesinin istendiği ve filhakika mahkemece de müdafaya göre bir hukuk davası ko
nusu olan işin yedieminlik görevini kötüye kullanmak olarak tavsifi suretiyle mahkûmiyet veril
miş ise de işin üzerinde önemle duran Karma Komiisyonıımuz öz ve üvey kardeşler arasındaki bir 
geçimsizlik ve iddia sonucu yapıldığı anlaşılan ceza takibatı sonucu verilen ve tecil edilmeyen ce
zanın infazında müştekiler hisselerine düşen fındık bedelini de almış 'bulundukları cihetle sosyal 
ve ferdî bir fayda görmeyerek hükmedilen cezanın bütün neticeleriyle birlikte özel af atiifetiyle 
kaldırılmasına karar vererek hazırlanan bu husustaki özel af kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte tak
dim edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili Sözıeü Sözcü 
Eskişehir 'Milletvekili Hakkâri 'Senatörü Erzincan Milletvekili 

Bekir Sıtkı Karacasehir Necip Seyhan Hasan Çetinkaya 
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Kâtip Kâtip Ankara Milletvekili 

Silvaa Sönaitörü Afyon Kar'ahiis'ar Millet: vekil i Orhan Bir git 
Âdil Alt ay Muhalifim 

Ali İhsan Ulubahsi 

Antalya Milletvekili 
Muhalifini 

Hasan Akçahoğlu 

Kütahya MilMtivekili Samsun Milletvekili 
Muhalifüim Yaşar Akal 

Kemal Kaçar 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/523 
Karar No. : 71 

22 . 6 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yediemin görevini kötüye kullanıp T. C. Kanununun 276/2 nci maddesine aykırı hareket et
mekten üç ay on gün müddetle hapis ve 208 lira 30'kuruş ağır para cezasına hükümlü Osmanoğiu 
1936 doğumlu, Arsin'in Y. Mahallesinden halen Yomra Ziraat Teknisyenliğinde Yüksek Ziraat 
Mühendisi Ahmet Şen hakkında Özel af kanunu tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe uygun 
mütalaa edilmiş ve bu gerekçeye ilişik olarak tanzim edilen özel af kanunu tasarısı metni değişti
rilerek, Komisyonumuzca da özel affının uygun olacağına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

^alet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

/. H. Tekinel 

Artvin 
N. Budak 

içel 
M. Arikan 

Bu rapor Sözcüsü 
içel 

T. Ozgüner 

Bitlis 
K. M. Akışık 

(imzada bulunamadı.) 

Siirt 
M. N. Oktay 

(İmzada bulunamadı.) 
Kars 

/. H. Alaca 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

(imzada bulunamadı.) 

Konya 
0. Okay 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU METNİ 

özel af kanun tasarısı 

Arsin Aslîye Ceza Mahkemesinin 1909/77 
esas 1970/42 karar sayılı hükmüyle 23.9.1970 
tarihinde yediemin görevini kötüye kullanmak
tan 3 ay 10 gün müddetle hapsine ve 208 lira 30 
kuruş ağır para cezasiyle cezalandırılmasına 
mahkûm edilerek Yargıtayca onanan Osman 
oğlu 1936 doğumlu Arsin'in Y. Mahallesinden 
halen Yomra Ziraat Teknisyenliğinde Yük. Zi
raat Müh. Ahmen Şen hakkında bu cezalarının 

affına dair özel Af Kanunu 

MADDE 1. — Yedieminlik görevini kötüye 
kullanmaktan hükümlü Ahmet Şen'e hükmedi
len cezalar bütün neticeleriyle birlikte affedil-
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında 
Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Yedieminlik görevini kötüye 
kullandığından dolayı, Arsin Asliye Ceza Mah
kemesinin 23 . 9 . 1970 tarih ve 1909/77 esas, 
1970/42 karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile 3 ay 
10 gün müddetle hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır 
para cezasına mahkûm edilen, Osmanoğlu 1936 
doğumlu Arsin'in Yenimahallesinden Cilt 5, 
sayfa 34, Hane 32'de nüfusa kayıtlı, halen Yom
ra Ziraat teknisyenliğinde Yüksek Ziraat Mü
hendisi Ahmet Şen'in, cezası bütün hukukî ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Tarım ve Adalet 
Bakanı yürütür. 

Miîlet Meclisi (S. Sayısı : 1705) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile Eskişehir Milletvekili İsmet 
Angı'nın, 486 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Çalışma ve Plan komisyonları raporları (2 /554) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. C. Emekli Sandığına tabi vazifelerde bulunanların da haklarının tanınması ve korunması için, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin geçici 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair ek madde kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

istanbul Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Nuri Eroğan İsmet Angı 

EK MADDE KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

23 . 10 . 1969 tarihinde ka:bul edilerek kanunlaşan 1186 sayılı «506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanunun 
21 nci maddesinin geçici 3 ncü maddesi ile; bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fi
kir ve beden işçisi olarak çalışmakta olup her ne se'beple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna 
veya bu Kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına» bağlı olanlara birtakım haklar bahşedil
miş ve tanınmıştır. 

Bunlar arasına sarahatle. T. C. Emekli Sandığına tabi vazifelerde bulunanlar dâhil edilmemiş
tir. Açıkçası kanun metninde ılâfzen bu husus zikredilmediği için, halen 506 sayılı kanun hüküm
leri içine giren pekçok kimse, bahsedilen geçici madde hükmünden istifade edememiş, istifade et
tirilememiştir. 

Çeşitli müracaatları, yukarıda bahsettiğimiz erbabı mucibeyle kabul olunmamış, bu husus bir 
kanunla açıldığa kavuşmadıkça, hak ve müracaat sahiplerinin bu madde hükümlerinden istifade 
©demeyecekleri şifahen ve tahriren kendilerine bildirilmiştir. 

Bu hususun birçok mağduriyete sebebiyet verdiği orta yerdedir. Vatandaşların kanunların bah
şettiği haklardan, aynı esaslar dairesinde, ele almış, tedvin ediliş ve yayınlamış esprisine uygun 
olarak faydalanmaları hukuk mantığı kabıdır. 

Bu amaçla hazırlaman kanun teklifi, T. C. Emekli Sandığına tabi vazifelerde bulunanların ela, 
1186 sayılı Kanunun 21 maddesinin geçici 3 ncü maddesi hükümlerinden istifade etmesini ve bıı-
aran diğerleri için kabuıl edilen tarihten itibaren ele alınarak yürürlüğe konmasını öngörmektedir. 
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Çalışma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 

Esas No: 2/554 
Karar No: 2 

18 .12 .1971 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın 1186 sayılı Kanunun: 
21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 neü maddesine 1 fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi Ko
misyonumuza havale olunmakla Çalışma Bakanlığı adına Sosyal Sigortalar G-enel Müdürü ile Ma
liye Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibi de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu, 

23 . 10 . 1969 tarihinde kabul edilerek kanunlaşan 1186 sayılı «506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanunun 
21 nei maddesinin geçici 3 ncü maddesi ile» bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fi
kir ve beden işçisi olarak çalışmakta ölüp her ne se'beple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumu
na veya bu kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarıma» bağlı olanlana birtakım haklar bahşe
dilmiş ise de bunlar arasına T. C. Emekli Sandığına tabi vazifelerde bulunanlar dâhil edilmemiştir. 
Açıkçası kanun metninde lâfzen bu husus zikredilmediği için, halen 50'6 sayılı Kanun hükümleri içi
ne giren pekeok kimse, bahsedilen geçici madde hükmünden istifade edememiş bulunduğundan ba
hisle kanun teklifinin hazırlandığı yukarıda kısaca temas edilen gerekçeden anlaşılmaktadır. 

Halbuki; kanun teklifinin kabulü halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna büyük malî külfetler tah
mil edeceği de izahtan varestedir. 

Şöyle ki ; eskiden Sosyal Sigortalara tabi olmayıp her hangi bir işyerinde çalıştığını tevsik eden 
bir şahıs o zamanki ücret üzerinden Sigortaya prim yatıracak ve fakat bu borçlanması T. C. Emek
li Sandığında geçen hizmetle değerlendirmeye tabi tutulacak ve bugün almakta olduğu maaş üze
rinden emekli maaşıma halk kazanacaktır k i : 

Bu da malî bakımdan Sosyal Sigortaları altından kalkamıyacıağı büyük problemlerle karşı kar
şıya bırakacaktır. 

Yapıılan uızun görüşmeler sonunda bahis konusu teklifin Sosyal Sigortaları geleceği meçhul malî 
krizlere sokacağı inancına varılarak, kanun teklifinin tümü Komisyonumuzca ekseriyetle reddedil
miştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile-
sunulur. 

Çalışma Komisyonu B'aşkanı Sözcü 
Kayseri İzmir. Adana 

Enver Turgut Burhanettin Asutay Şevket Yılmaz 
Ankara 

Redde muhalifim 
Gengizhan Yorulmaz 

Bursa 
Ertuğrul Mat 

Bursa 
Kasım Önadım 

tstambul 
Bahir Ersoy 

İstanbul 
Reşidine muhalMîn 

Hasan Türkay 

Kçeaeli 
Rieddin'e muhalifüm 

Vehbi Engiz 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 24 . 6 . 1972 

Esas No. : 2/554 
Karar No. : 171 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile; Eskişehir Milletve
kili İsmet Angı'nm, 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi), Çalışına Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli San
dığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair Kanunun geçici 3 ncü maddesi aynen şöyledir. 

«Geçici madde 3. — Bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fikir ve beden işçisi ola
rak çalışmakta olup, her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Kuruma 
devredilen çeşitli Emekli Sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim dememiş 
olanlar hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden işçi ve işveren 
sigorta primlerini en geç- beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam 
olarak en çok lû yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandık
larda geçen hizmetleriyle birleştirilir.» 

Geçici 3 ncü maddeye «yukarıdaki fıkra hükümlerinden T. C. Emekli Sandığına tabi vazife
lerde bulunanlar da aynı haklara sahibolarak istifade eder.» şeklinde bir fıkra eklenmesi halinde, 
eskiden Sosyal Sigortalara tabi olmayıp her hangi bir işyerinde çalıştığını tevsik eden bir şahıs, 
o zaman aldığı düşük ücret üzerinden ve hem de borçlanmak suretiyle Sigortaya prim ödeyecek, 
fajcat, son aldığı yüksek ücret esas alınarak emekliye ayrılabilecektir. Bu durum Sosyal Sigorta
lar Kurumunun malî imkânlarında dar boğazlara yol açacağı gibi, Kurumu içinden çıkılmaz çalış
ma düzeyine indireceği düşünülürse de, sosyal güvenlik topluluklarla birlikte başladığına göre, her 
medeni ülke gibi, bizde, hem Anayasamızın gereğini yerine getirmek, hem kalkınma planlarımızın 
öngördüğü güvenlik sistemlerimizi mükemmelleştirmek suretiyle hangi emekli sandıklarına bağlı 
olurlarsa olsunlar çalışanların çimeklerinin yaşlılık, maluliyet gibi vazife yapamaz hallerinde, gü
ven içinde yaşantılarını sürdürmeleri kuruluşlarla birlikte Devletin başlıca görevi olduğu pek ta
biîdir. Bu itibarla yukarıda adı geçen Kanuna eklenmesi istenen fıkranın mahiyet itibariyle ye
rinde olduğunu mügftHede eden komisyonumuz maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci madde ile eklenecek fıkranın borçlanma ile ilgili hususlarında borçlanılacak miktarın 
bugünkü ücretler ve aylıklar dikkate alınarak onların üzerinden kesenek kesilmek suretiyle yapıl
masının daha âdil olacağı ve Sosyal Sigprtalar Kurumunu da çıkmaza itmeyeceği gerekçesiyle, 
fıkra yeniden düzenlenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

İkinci madde de (1 Mart 1969) tarihi yerine (yayımı) kelimesi konularak, 
3 ncü madde ise, teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Balıkesir Niğde Ankara 

C. Bilgehan N. Çerezci M. K. Yılmaz 
Kâtip 

Malatya Adana Amasya 
A. Karaaslan S. Kılıç T. Acar 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 709) 
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Amasya 
S. Ay gün 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 

S. Savcı 
İzmir 

A. N. Üner 
Manisa 

H. Okçu 

Ankara 
H. Balan 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Bize 
S. Z. Köseoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
M. Erten 
Trabzon 

E. Dikmen 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NURİ EROĞAN 
VE ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ MEHMET 

İSMET ANGI'NIN TEKLİFİ 

1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen 
geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tekUfi 

MADDE 1. — 1186 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Yukardaki fıkra hükümlerimden T. C. Emek
li Sandığına tabi vazifelerde bulunanlar da aynı 
halklara saJhibolarak istifade ederler.» 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen 
geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun tekUfi 

MADDE 1. — 1186 sayüı Kanunun 221 nci 
maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Yukardaki fıkra hükümlerinden, halen T. 
C. Emekli Sandığının iştirakçisi bulunanlar da 
aynı haklara sahibolarak istifade ederler. Şu 
kadar ki, bunların borçları, borçlanmak için 
Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat ettikleri 
tarihlerdeki emeklilik keseneklerine esas ulan 
derece ve kademe aylıkları üzerinden hesapla
nır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itifbaren yürürlüğe igirer. 

MADDE 3. -
kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 709) 



Dönem : 3 "7 I O 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L i S İ S. Sayısı : / | JL 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı ve Millî Savunma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numaralı geçici ko

misyon raporu (1/614) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 .2 .1972 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1394/1274 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 14 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Ctereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
üç ek, iM geçici madde eklenmesi baklandaki kanun tasarısının genel 

GEREKÇESİ 

Türkiye Cumihuriyeti Anayasasının, gerek 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 134 ve 138 nci mad
delerindeki değişikliğe ve gerekse 926 sayılı Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne mütenazır olarak 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ncu maddelerinde gerekli değişiklik yapılmış ve üç ek, iki geçici 
madde eklenmiştir. 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve üç 
ek, İM geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının madde gerekçeleri 

Madde 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ncu maddelerinde gerekli değişiklik yapılmış ve ayrıca üç, ek madde 
ile iki geçici madde eklenmiştir. 

'Madde 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesine mütenazır hüküm
ler getirmek amacı ile madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1134) maddesine mütenazır hüküm
ler getirmek amacı ile madde metninde gerekli değişiklik.yapılmıştır. 
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Madde G. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri, Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanunu hükümlerini yürürlükten kaldırdığından madde metninde gerekli değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 7. —• Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri ile askerî 
öğrenciler bakımından yeni hükümler getirildiğinden ve ayrıca işbu kanun hükümleri, Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanunu hükümlerini yürürlükten kaMırdığmdan madde metninde gerekli 
değişiklik yapılmıştır. 

Madde 8. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu maddesine mütenazır hü
kümler getirmek bakımından ve ayrıca yukarda sözü geçen kanun, Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanunu hükümlerini yürürlükten kaldırdığından madde metilinde gerekli değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 9. — Zorunluluk halinde, Askerî Yargı Teşkilâtının ihtiyacını karşılamak üzere adaylık 
süresi (staj süresi) nin 3 aya kadar indirilmesini temin etmek amaciyle maddeye bir fıkra eklen
miş ve madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — İşim maddede; adaylıkta başarı gösterenlerin askerî hâkim yardımcılığı veya as
kerî savcı yardımcılığı görevlerinden birine atanacağı hüküm altına alınmıştır. Öğrenimlerini 
askerî öğrenci olarak yapmış olanlarla muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subayların; başarı
sızlıkları halinde istifa etmiş sayılarak haklarında Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
11.2 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı ve netice itibariyle bunlardan taz
minat alınacağı esası getirilmiş ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 11. —• İşbu maddede; askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılarının bekleme süresi so
nunda yeterli görülenlerin askerî hâkimliğe geçirileceği -hüküm altına alınmıştır. Yeterli g'örül-
m iyeni er hakkında yeni hükümler getirilerek; öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış 
olanların eski sınıflarına iade edilecekleri öğrenimlerini askerî (iğrenci olarak yapmış olanlar 
ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subayların istifa etmiş sayılarak haklarında Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 1.12 nci maddesinin 3 ncü maddesi hükümlerinin uygulanacağı 
öngörülmüştür. { 

Ayrıca yeterliğin teslbitinde; meslekî sicilin esas alınması ve hâkimlik yeteneği olmıyanlanu as
kerî hâkimliğe geçirilmemesi konusunda yeni hükümler getirilerek; yeterliğin tesbiti için meslekî 
sicil notları ortalamasının meslekî sicil, tam notunun % 50 veya da;ha fazlası olması esası kaimi 
edilmiştir. 

Yukardaki amaçlarla madde metninde gerekli değişiklik yapılmış ve madde yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 12. — Türkiye1 Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kamınla değiıştirilıen 134 ncü 
maddesinde'; askerî hâkimlerin yükselme esaslarının kalınınla belli edileceği hüküm altına alıın-
mıştiır. 

Madde metninden! do anlaşılacağı veçhile; hâkimlerin yükseılımeleııinin ve bü -meyanda* sicil 
işılerinin bir bakanlığın hazırlıyaıcağı yönetmelikle düzemienmefsindn, mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkim teminatı ilkeleri ile ve ayrıca An'ayasının buyrukları ide bağdaşıltrmak mümikün 
değildir. Nitekim Anayasa Mahkeımçisinin 29 - 30 Mayıs, 3 Haziran 1969 tauib ve %7/43, 
909/31 sayılı kararı ile yukarıdaki görüş ve düşünce te'yidediılmistir. Hu amaçla, işılra maddede 
hâkimler hakkında düzenlenecek sicil belgelerinin çeşitleri boHrtiılmiş ve idari sicil ünlerinim 
kimler olacağı gösterilmiş/tir. 

Yukarıdaki aıma'çla madde metninde gerekli değişikli yapılmış ve madde yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 13. — Evvelce işim maddede, idari sicil üstüerinin yetkileri gösterilmiş ise de bu konu 12 nci 
maddeye alındığından bu defa işibu maddede; meslekî sicil notunun kimler tarafından ve
rileceği, not verme esasları ile diğer hususi ar saptanmıştır. 
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""Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 134 ncü maddesinde 

askerî hâkimlerim yükselme esaslarının kanunla belli edileceği hüküm altına alınmıştır. Mad
de metnimden do anlaşılacağı veçhile; hâkimlerinin yükselrmellerinin ve bu ımeyanda sicil iş
lerinin bir bakanlığın hazırlıyacağı yönetmelikle düzenlenmesinin, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkim teminatı ilkeleri ile ve ayrıca Anayasanın buyrukları ile bağdaştırmak mümkün 
değildir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 29 - 30 Mayıs, 3 Haziran 1969 tarih ve 967/43, 969/31 

"sayılı kararı ile yukarıdaki görüş ve düşünce te y id etmiştir. Bu itibarla; adlî müşavirler', askerî 
savcılar, askerî hâkimler ve ya/rdınıcıla'rı için mesleikî sicil notunun hangi esaslar çerçevesin
de ve ne sekilide verilmesi gerekeceği maddede açıkça göstrilmiş ve 

Ayrıca mesleki sicil belgelerinin Kuvvet Personel Başkanlıklarında ine zaman ve ne suretle 
hazır bulııındurulucağı ısapltammış. ve meslekî sicil notunun, Kuvvet Komutanlıkları Personel Baş-
kanlıkHarınca Millî Savunima Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanlığıma bildirileceği esası geti
rilerek madde metninde gerekli değişiklik yapılmış ve madde yenüden düzenlenmiştir. 

Madde 14. — İşbu maddede, askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe 
ilerlemesi işlemlerinin, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılacağı 
esası öngörülmüştür. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Pemonel Kanununun 54 ncü maddesinde, Yüksek Askerî Şûra üye
lerinin değerlendirme notunu ne sekilide vereceklerinin, ıSubay Sicil Yönetmeliğimde sapftama-
cağı belirtilmiş ise de; gerek Anayasanın 134 neü maddesi hükümilieri ve gerekse Anayasa Mah
kemesinin, -12 ve 13 ncü maddelerde açıklanan 2 9 - 30 Mayıs, 2 Haziran 1969 ve 967/43, 969/31 
sayılı kararı muvacehesinde; general - amiralliğe yükselecek albaylarla genıeral ve amirallerden 
üst rütbelere yükseleceklerin saptanması ve de ger!emdirme işlemlerinin yapılması sırasında göz 
önünide tutulacak esasların kanunda gösterilmesi öngörülmüş ve bu amaçla madde metninde 
gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 1-5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488' sayılı Kanunla değiştirilen 141 nci, 
maddesinde, Askerî Yargıtay üyelerinin birinci sınıf hâkim albaylar arasımda seçileceği ve böyle
likle askerî hâkimlerin de sınıflandı olacağı öngörülmüştür. Bu nedenile albay rütbesini ihraz 
eden aisikerî hâkimlerin birinci ısını fa geçirilmiş sayılacağı esası getirilmiş ve bu amaçla madde 
metnimde gerekli değişliktik yapılarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 19. — İşbu maiddede; askerî hâkimlerin, izinlerinin Askerî İzin Kanunu esaslarına 
göre verileceği hüküm 'alıtnna alınmış ise de; Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
208 nci maddesinin (g) bendi hükümleri ile Askerî İzin Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 
aynı kanunun 125 - 134 ncü maddesinde subayların ve bu arada askerî hâkimlerin izinleri 
düzenlenmiş bulunduğumdan madde metninde ge rokli değişiklik yapılimıştır. 

Madde 21. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 1488 sayılı Kamunla değiştirilen 134 mcü mad-
desilnde, askerî hâkimlerin yaş haddinin kanunla düzenleneceği tekrar hüküm altına alınmıştır. 
Bu cümleden olmak üzere; askerî hâkim sınıfı subayların ida diğer subaylar gibi ve Türk Si-

Jâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki esaslafra g öre yaş haddünden önce Silâhlı Kuvvetlerden ayrıl-
. maşımın; mührutun te'sM, askerlik hizmetlerinin ge reği ve aMıtan gefien gönçlerin önümün tıkanma
ması için gerekli olduğu şüphesizidir. Bu itibaırla; Anayasanın 134 ncü maddesi «Kanunla belli 
edilir» hükmünü getirdiğimden askerî hâkimlerin yaş haddinden önce emekliye ayrıdma işlem
lerinin ne şekilde yapılacağı işbu maddede gösterilmiş, görev ve sıfat tefriki yapılmamıştır. Ay
rıca maddenin ikinci fıkrası da, 357 sayılı Ka nunun 5 nci ve 926 ısayıilı Kanunun 113 - b mad
deleri hükümleri göz önünde tutularak uygulamaya açıklık getirmek amacıyle madde metnine 
ithal edilmiştir. 

„YukarıJdaki amaçlarla madde metninde gerekli değişiklik yapılmış ve madde yeniden düzıen-
elnmiştir. 

Madde 22. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 134 ncü 
maddesinden esinlenerek; askerî hâkim subayların da diğer subaylar gibi yaş haddinden önce 
Silâhlı Kuvvetlerden ayrılmaları zaruretine inanılmış ve bu hususta Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Per-
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sonel Kanomu ile getirilen esaslar ve hâkimlik meslekinin özellikleri göz önünde bulundurula
rak askerî hâkimlerin de, kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve aMâki durumları sebebiyle 
Silâhlı Kuvvetlerden ayrıl'abilecekleri esası getirilmiş ve bu amaçla madde metninde gerekli de
ğişiklik yapılmıştır. 

Madde 39. — Askerî hâkimlerin görev yaptıkları idari görev kaıdrolarınıdaki hizmetlerin, as
kerî hâkimlik hizmetinden saynlabüımesi için kanunda gösterilmesi Anayasanın temel ilkelerin
den biridir. Bu nedenle, açıklık vermek bakımından Askerî Yargıtayda ilâve edilip m'addedeki 
hükümler aynetn bırakılarak Askerî Yüksek idare Mahkemesi kadroları ile disiplin subaylıkların
da ve Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma 
Geneli Komutanlığı kadrolarında gösterilen diğer görev kadrolarında geçecek hizmetlerin askerî 
hâkimlik hizmetinden sayılacağı kabul edilmiş ve madde metnine ithal edilerek madde metninde 
gerekil değişiklik yapılmıştır. 

Ek madde 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununda; askerî hâkim, 
askerî savcı ve yardımcılarının ve adlî müşavirlerin v. b. görev yerleri sayılarak bâzı maddeler 
düzenlenmiştir. Bütün bu görev yerlerinde ve yüksek yargı organlarında hizmet ifa eden as
kerî hâkimler, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 nci maddesinde gösterileni subay 
sınıflarından yardımcı sınıfa mensup subay sınıfına dâhildirler. Bu bakımdan askerî hâkim su
bay deyiminin, görev yeri, rütbesi ve sıfatı ne olursa olsun bütün askerî hâkim sınıfı mensup
larını kapsadığı konusunda açıklık getirilmesi zorunluluğu ve ayrıca tatbikatta zuhur edecek 
aksaklıkların önlenmesi amacı ile işbu madde tanzim edilmiştir. 

Ek madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 138 nci 
maddesinde «askerî savcılık görevini yapan askerî hâkimlerin» denilmek suretiyle sadece askerî 
hâkim sınıfının kabul edildiği ve askerî yargıda ayrıca savcılık sınıfının bulunmadığı her türlü 
izahtan varestedir. 

Bu itibarla, kanunun aidi Askerî Hâkimler Kanunu olarak değiştirilmiş ve işbu kanunda gös
terilen görev yerlerinde görev yapan hâkimlerin askerî hâkim olması gereikeceği belirtilmiş ve 
bu amacılarla işbu madde düzenlenmiştir. 

Ek madde 3. — Olağanüstü ve Sıkıyönetim hallerinde 'askerî hâkim ihtiyacını karşılamak ve 
bu suretle askerî yargı hizmetinin aksatılmadan yürütülmesini temin etmek amacı ile yedek su
bay okulunu bitirerek asteğmenliğe nasbedilenlerden şartları müsait olduğu takdirde askerî hâ
kimliğe geçirilecekleri öngörülmüş ve bu amaçla işbu m'adde düzenlenmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu madde ile albay miktarında % 8 oranına inilinıceye kadar yapılacak 
emeklilik işlemlerinin subaylığa nasıplan en eski olan albaylardan başllanarak yapılması temim 
edilmek istenmiş ve bu suretle Türk Silâhlı Kukvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 13 ncü maddenin askerî hâkim albaylar hakkında da uygulanmasına olanak sağ
lanmış ve bu amaçla işbu madde düzenlenmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu madde ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; albay ve general -
amiral rütbelerinde bulunan askerî hâkimlerin 1 nci sınıfa geçirilmiş sayılacakları düzenlenmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanunun 12, 13 mcü maddeleri ile siciller ve sicil üstleri düzenlenmiş ve terfi 
ile ilgili hususlardan 926 sayılı Kanuna atıf yapılmış olup 926 sayılı Kamunun 46 nci maddesine 
lüzum kalmadığından işbu maddenin yürürlükten kaldırıldığı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hüküm altına alın
mıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile kanunun, Resmî Gazetede yayınlanması ile yürürlüğe gireceği hü
küm altına alınmıştır. 
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74 No. lu Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
74 No. lu Geçici Komisyonu 27 . 6 . 1972 

Esas No: 1/614 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmedi ve 
üç ek, iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını -görüşmek üzere Grenci Kurulun 
10 . 3 . 1972 tarihli 58 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici Komisyonumuzda 
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Askerî Yargıtay Başkanlığının temsilcile
rimin de iştirakiyle tasarı tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse temsilcilerin verdikleri mü
temmim malumatı uygun mütalaa eden Geçici Komisyonumuz tasarıyı prensibolarak kabul ettik
ten sonra maddelerin tetkikine geçmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının gerek 1483 sayılı Kanımla değiştirilen 134, 138 ve 141 nci 
maddelerinde; askerî hâkimlerin yükselme esaslarını, yaş hadlerinin kanunla belli edileceği, «As
kerî savcılık görevini yapan askerî hâkimlerin» denilmek suretiyle sadece askerî hâkim sınıfının 
kabul ^edildiği, askerî yargıda ayrıca savcılık sınıfının bulunmadığı bildirilmekte, Askerî Yargıtay 
üyelerinin birinci sınıf askerî hâkim albaylar ara<;;ndan seçileceği ve böylelikle askerî hâkimlerin 
de sınrflandırılacağmın öngörülmüş olması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
ilgili hükümlerine muvazi olarak 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ucu maddelerinde değişiklik yapılmasının zorun
luluğu, askerî hâkim, askerî savcı ve yardımcıları ile adlî müşavirlerin görev yerlerini gösteren 
(Askerî hâkim subay) •deyiminin görev yeri, rütbesi ve sıfatı ne olursa olsun 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 2 i nci maddesinde belirtildiği gibi yardımcı sınıf sayılacak
ları, tatbikatta zuhur edecek aksaklıkları önlemek, olağanüstü ve sıkıyönetim hallerinde askerî hâ
kim ihtiyacının nasıl karşılanacağı, Albay nıikta :nm subay mevcudunun % 8 oranına inilineeye 
kadar yapılacak işlemlerin askerî hâkimlere de uygulanacağı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te albay ve general - amiral rütbelerinde bulunan askerî hâkimlerin birinci sınıfa geçirilmesini te
min etmek gayelerine matuf olarak hazırlanan tasarı üzerinde Geçici Komisyonumuzca, aşağıda 
izah edilen gerekçelerde belirtildiği üzere bazı d< ğişiklikler yapılmıştır. Şöylekl : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 138 nci maddesinde «Askerî 
savcılık görevini yapan askerî hâkimlerin» denilmek suretiyle askerî yargıda sadece .askerî hâkim 
sınıfı kabul edildiğine göre kanun tasarısının matlabı bu emredici hükme uygun olarak «357 sayılı 
Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi ve üç ek, 
iki geçici madde eklenmesi hakkında kanım tasarısı» olarak düzeltilmiştir. 

Çerçeve madde 1 de matlapta yapılan değişikliğe muvazi olarak (... Askerî Savcılar Kanunu
nun) ibaresinden sonra (adı «Askerî Hâkimler Kanunu» olarak ve) ibaresi eklenmiştir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 nci maddesine mütenazır olarak ha
zırlanan başarısızlık matlabı altındaki tasarının 4 ncü maddenin birinci satırındaki (veya) çıka
rılarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 - b maddesine parelel olarak hazır
lanan mecburi hizmet matlabı altındaki tasarının 5 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

926 sayılı Kanun ile 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun hükümleri yürür
lükten kaldırıldığından hukuk öğrenimi sırasında üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası ge
lenlerle, kademe ilerlemesi yapacak subaylar hakkında 926 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gere
ğince işlem yapılacağını gösteren 6 nci madde Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar hakkında özel şartları gösteren tasarının 7 nci madde-
sinin başına (Harp Okullarına) ibaresinden evvel «Askerî liseleri bitirerek» ibaresinin eklenmesi 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Böylece askerî liseleri bitirerek harp okullarına kabul edi
len öğrenciler arasından askerî hâkim yetimimim.ek üzere Hukuk fakültelerine gönderilen öğ
renciler, öğrenim süresi itibariyle 4 neü maddeye tabi olacaklar ve sivil liseleri bitirerek harp 
okullarına giren öğrenciler ise bu haktan faydalanamayacaklardır. Madde bu ilâveyle Geçici Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

İhtiyaç halinde hukuk fakültelerini pekiyi ve iyi derecelerle bitiren, yirmi yedi yaşım bitirme
miş, istekli yedeksuibaylar arasından muvazzaf:' subaylığa geçirileceklerini bildiren tasarının 8 nci 
maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adaylık süresinin bir yıl olduğunu, Askerî Yargı Teşkilâtının zorunlu hallerde ihtiyacını karşı
lamak üzere bu müddetin 3 aya indirileceği ve hu hizmetin askerî hâkimlik ve askerî savcılık hiz
metinden sayılamayacağım gösteren tasarının 0 ucu maddesi Geçici Komisyonumuzda aynen kabul 
edilmiştir. 

Adaylıkta başarı gösterenlerin askerî hâkini yardımcılığına veya askerî savcı yardımcılığı gö
revlerinden birine atanacağını hükme bağlayan tasarmm 10 nen maddesinin (B) bendinde askerî 
hâkim veya askerî savcı yardımcılıkla IM görevlerine atanmaya engel halleri bulunan ve öğrenim
lerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedeksubaylar istifa 
etmiş sayılarak 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun. 112 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası hükmüne atıf yapılmakta ve buna göre (kendilerine yapılmış olan masrafın iki katı tazmi
nat olarak alınır.) denilmekte ise de bu husus uygun görülmemiş, fıkraya açıklık vermek için de 
(sayılmak) kelimesinden sonraki ibare çıkarılarak yerine «al dik la m aylıklar dışında Devletçe ken
dilerine yapılan, masraflar kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil otlnnur.» ibaresi eklenmiş 
ve madde bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yardımcılık matlabı altındaki tasarın'n 11. nci maddesine göre; Askerî hâkim ve askerî savcı 
yardımcılarının bekleme süresi »onunda yeterli görülenlerin askerî hâkimliğe geçirileceği hüküm al
tına alınmıştır. Yardımcılıkta yeterli görülmeyen ve öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış 
olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek sı ilbayların bir yıl daha denenmeleri ve bu süre so
nunda da yeterlik göstermeyenler, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç görülen sınıflara geçirilme
leri, hizmet ihtiyacı görülm'eyenlcrin Millî Savunma, Bakanlığınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinden iliş
kilerinin kesilmesi, bunlara hizmet süresince ödenen aylık, ödenek ve tazminatlar hariç 'Devletçe 
yapılan diğer masrafların kanunî faizleri ile birlikte1 kendilerinden tahsil edilmeleri yoluna gidil
miş ve bunu temin etmek gayesiyle de birinci fıkranın üçüncü cümlesi ••değiştirilmiş ve madde bu 
şekliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Sicil belgeleri ve sicil üstlerini ' gösteren tasarının 12 neü maddesi Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 134 neü. maddesi hükmüne istinaden tanzim edil
miştir. Askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmalarım te
min edecek yeterlikleri sicil ile saptanacağı bildirilmiştir. Sicil belgelerini gösteren (A) bendi Ko
misyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idarî sicil üstlerini gösteren (B) ben
dinde Komisyonumuzca : 

Birinci sicil üstü: Sicili düzenlenecek askerî hâkim subayın kuruluş bağlantısına göre nez-
dinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmiri; Askerî Adalet İşleri Başkan
lığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Askerî Yargı ile ilgili diğer idari hizmette bu
lunanlar için âmir durumunda bulunan en az yüzbaşı rütbesindeki kişiler denilmek suretiyle me
tin kapsamı genişletilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 712) 
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İkinci sicil üstünün kimler olacağını gösteren fıkra aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü sicil üstünde ise bir karışıklığa meydan vermemek ve metne açıklık getirmek için 

esasta bir değişiklik yapılmamakla beraber, takdim - tehir yapılarak redaksiyona tabi tutulmuş
tur. 

(C) Bendi aynen kabul edilmiştir. 
(ıD) Bendinde ise daha önce yapılan değişikliğe paralel olarak. (Türk ıSilâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun) başına «926 sayılı» ibaresi eklenmiştir. 
Askerî gerekleri yerine getirmek ve mahkemenin bağımsızlığını birlikte telifin imkânsız 

olması nedeniyle başkaca bir alternatif bulunamadığından, sicildeki prensibi kabulden başkaca bir 
çare bulunamamıştır. Böylece Yüksek Mahkemelerin başkanları dahi icranın emrinde kalmışlar
dır. 

Madde arz edilen bu gerekçelerin ışığında Geçici Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Meslekî sicil notunun kimler tarafından verileceği, not verme esasları ve diğer hususlar nıat-
labı altındaki tasarının 13 ncü maddesinin gerek ınatlabı ve gerekse (B) bendinin 12 nci satırın
daki (düzeltilmesi, değiştirilerek onanması) ibaresi «düzeltilerek onanması»; 31 nci satırdaki 
(bu unsurlara ) ibaresiyle başlayan, 37 nci satırdaki (Askerî Yargıtay ) ibaresiyle 
başlayan cümleler satırbaşma alınmış, 3 ncü bendin (b) fıkrasındaki (tayinle) kelime «tayin ve 
tespitle» şeklinde düzeltilmiş ve böylece metinde yapılan redaksiyonlarla madde Geçici Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. Böylece Anayasanın buyrukları ve hâkimlik teminatı ilkeleri de ka
nunda derpiş edilmiş olacaktır. 

Askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliilği ve kademe ilerlemesi işlemlerinin 
926 sayılı Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, ilgili hükümlerine göre diğer subaylar
da olduğu gibi yapılacağını gösteren tasarının 14 ncü maddesinde (Türk ıSilâhlı Kuvvetleri ) 
ibaresinin başına «926 sayılı» ibaresi eklenmiş a, b, e, d ve e fıkraları redaksiyona tabi tutulmuş, 
dördüncü fıkradaki (toplanır) kelimesi «saptanır» beşinci fıkradaki (saptanır) kelimesi «bulunur» 
şeklinde düzeltilmiş ayrıca madde ile General - amiralliğe yükselecek albaylarla general - ami
ralliğin üst rütbelerine yükseleceklerin saptanması ve değerlendirme işlemlerinin yapılması es
nasında Yüksek Askerî Şûra üyelerinin her biri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 54 ncü maddesini gözönünde tutarak yapacakları hükme bağlanmış ve Anayasanın amir 
hükmü yerine getirilmiş olacağı gibi bu husustaki Anayasa Mahkemesinin kararma da uyulmuş 
olacaktır. Madde arz edilen bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 141 nci maddesinde, As
kerî Yargıtay üyelerinin birinci sınıf hâkimler arasından seçileceği ve böylelikle askerî hâkim
lerin de sınıflandırılacağı öngöralmüştür. Bu nedenle albay rütbesini ihraz eden askerî hâkimlerin 
birinci sınıf askerî hâkimliğe geçirilmiş sayılacaklarını bildiren tasarının 15 nci maddesi yeterli 
görülmemiştir. Zira, askerî hâkim subayların görev yeri, rütbesi ve sıfatı ne olursa olsun Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 nci maddesine göre yardımcı sınıf sayılacakları, Si
lâhlı Kuvvetlerdeki subay mevcudunun % 8 oranına inilinceye kadar yapılacak işlemlerin askerî 
hâkimlere de uygulanacağı öngörülmüş bulunması nedeniyle Geçici Komisyonumuzca kapsam ge
nişletilerek maddeye açıklık getirilmiştir. Askerî hâkim albaylardan; binbaşılıkta, yarbaylıkta ve 
albaylığa yükselmede aldıkları sicil notu ortalaması nazarı itibara alınmış yani üç rütbede al
dıkları sicil notları toplanarak üçe bölünmüş ve neticede ortalamaları % 70'ten yukarı olanların 
birinci sınıf hâkimliğe geçirilmeleri temin edilmiştir. Madde arz edilen bu değistirişle Geçici 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Askerî hâkim subayların izinleri 926 sayılı Türk ISilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
125 - 134 maddeleri gereğince verileceğine, Askerî Yargıtay ile Askerî Yüksek İdare Mahkeme
sinin kuruluşları hakkındaki kanunların bu konudaki hükümlerinin saklı olduğunu gösteren tasa
rının 19 ncu maddesinin birinci fıkrasında (Türk ıSilâhlı Kuvvetleri ) ibaresinin başına daha 
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önceki maddelerde yapılan değişikliğe mütenazır olarak «926 sayılı» ifoaıreisi ekltenımiş ve madde bu 
şekliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Askerî hâkim sınıfı subayların görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun emeklilik yaş hadleri 
diğer subaylarda olduğu gibidir. Meselâ: Binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral - tuğamiral, tümgene
ral - tümamiral, kongeneral - koramiral, orgeneral - oramiral'in rütbe yaşları sırasıyle 52, 55, 
58, 60, 60, 65, 65 tir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri ile Askerî Yargıtayın baş
kan ve üyeleri ile diğer birinci sınıf askerî hâkimlerin sivil birinci sınıf hâkimlerde oldu
ğu gibi Anayasa teminatında olması düşüncesi askerî gereklerle bağdaşmadığından * komisyonu-
•muzca itibar görmemiş bu yüzden tasarının ilgili 21 nci ımadesi geçici komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak asker; hâkim subaylar hakkında yapılacak 
işlem matlabı altındaki tasarının 22 nci maddesinin ilk fıkrasının son satırındaki (ayrılma) keli
mesi «ayırma» şeklinde düzeltilmiş, (A) bendinin 1 numarlı fıkrasının ikinci paragrafı kaldırıla
rak yerine «rütbe terfi şartlarını haiz olup da üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı 
için terfi edemeyip emekliye sevk edilen albaylar hakkında 926 sayılı Türk (Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (İF) bendi hükümleri uygulanır» ibaresi ikame olunmuş, 
(ıB) bendindeki tabı hataları düzeltilmiş, (ıC) bendinin 5 numaralı fıkrası redaksiyona tabi tutula
rak : «5 nci tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsediklerinin anlaşılması» şeklinde, 
5 nci fıkradan sonra gelen (ayrılma) kelimesi birinci fıkrada olduğu gibi «ayırma» şeklinde dü
zeltilmiş ve madde yapılan bu değişikliklerle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Hâkimlik hizmeti matlabı altındaki tasarının 39 ncu maddesinde yargı ile ilgili idari görev kad
roları gösterilmektedir. Askerî hâkimlerin görev yaptıkları idarî görev kadrolarmdaki hizmetle
rin, askerî hâkimlik hizmetinden sayılabilmesi için kanunda gösterilmesi Anayasanın temel ilkelerin
den biridir. (D) bendi mükerrer olarak görüldüğünden metinden tamamen çıkarılmış ve madde 
bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Askerî subay deyimini tarif eden ek madde 1 de (Türk Silâhlı Kuvvetleri...) den evvel daha 
önceki maddelerde yapıldığı gibi «926 sayılı» ibaresi eklenmiş ve madde bu ilâveyle Geçici Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Kanunun matlabmda ve çerçeve birinci maddede zikredilen değişiklik gerekçesi ile kanunun 
adı «Askerî Hâkimler Kanunu» olarak düzeltildiğinden ek madde 2 nin (A) bendine lüzum 
kalmadığından metinden tamamen çıkarılmış ve bu yüzden (B) harfine lüzum olmadığından 
kaldırılmış ve madde bu haliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Mevcut askerî hâkini miktarı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde hukuk fakültesi mezunu 
istekli yedek subaylardan lüzum şartları haiz olanlar Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine 
Millî Savunma Bakanlığınca askerî hâkim sınıfına geçirileceklerini bildiren ek madde 3 Geçici Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde kadrosuzluk nedeniyle terfi 
edemeyen askerî hâkim albayların emekliye şevkleri 926 sayılı Kanuna 1424 sayılı Kanunla ekle
nen ek geçici 13 ncü madde esaslarına göre yapılacağını gösteren geçici madde 1 de (Türk Silâhlı 
Kuvvetleri...) ibaresinden evvel daha önceki maddelerde yapıldığı gibi «926 sayılı» ibaresi eklen
miş ve madde bu ilâveyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; albay ve general - amiral rütbelerinde bulunan askerî 
hâkimlerin birinci sınıfa geçirileceğini gösteren geçici madde 2 Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümleri gösteren tasarının çerçeve madde 2 si eksik görüldüğünden ve bu tasarı 
kanunlaştığı takdirde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 32, 33, 34, 35, 36 
ve 37 nci maddelerine lüzum kalmayacağından bunların da maddede yer alması düşüncesiyle met
ne ilâve olunmuş ve bu şekliyle madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Yürürlük ve yürütme maddeleri olan çerçeve 3 ve 4 neü maddeler Geçici Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 17 ııci 
maddesine tevfikan 6 ay içinde çıkarılması öngörülen kanunlardan olması nedeniyle, ivedilik ve 
gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Başkan 
Mardin 

E. K. Aybar 

Artvin 
A. N. Budak 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

Sözcü 
Bingöl 

M. Bilgin 

Afyon K. 
//. Hamamcıoğlu 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. K. İmer 

Maraş 
Z. Kürşad 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Antalya 

H. Akçalıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
S. SPA>CI 

Giresun 
ff. tpek 

Millet Meclisi (S. Sayım : 712) 



- 10 -

(HÜKÜMETİN TEKLİFİ) . -

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Ka'.ıununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve uç efc, 
iki geçici madde eklenmesi lıakJeındald kanun tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19, 21, 22 ve 39 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üç ek madde ile iki 
geçici madde eklenmiştir. 

Başarısızlık 

Madde 4. — Hukuk fakültelerini; 3 ncü madiüüe gösterilen süre içinde biiiremiy^n veya ba
şarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirme
lerine imkân olmayan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişkileri ke
silen subayların izinleri kaldırılır ve kıtalarına .gönderilirler. 

Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

Mecburi hizmet 

Madde 5. — Hukuk öğrenimine gönderilen subayların yükümlülük süreleri, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbidir. 

Hukuk öğrenimi sırasında terfi 

Madde 6. — Hukuk öğrenimi süresi içinde üs! rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası gelen
lerle kademe ilerlemesi yapacak subaylar hakkında 928 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümleri gereğince işlem yapılır. 

Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar lıakkınela özel şar Har 

Madde 7. — Harb Okullarına kabul ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere hukuk fakültelerine 
gönderilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 ncü madde hükmüne bağlıdırlar. 

Bunlardan başarı gösteremiyenier ile askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler hakkında 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Başarı gösterenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel. Kanunu hükümlerine göre su
baylığa nasbol-m^rlar, 

Y edeksub aylar hakkında özel şartlar 

Madde 8. — Hukuk fakültelerini pek iyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek ısuibay okulu
na girişlerinde yirmiyedi yaşını geçmemiş olan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üst
lerinden yeterli sicil almak şartı ile yedek suJbaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek 
staj görmek üzere adaylığa kaJbul lolunurlar. 

Hukuk fakültelerini pek iyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise fbunlar 
arasından, ihtiyaç fou suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla 
alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı 'Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 
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74 Xo. lu OEÇÎCİ KOMİSYONUN DE(1İŞTİI?İSİ 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı üe bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
üç ek, iki geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı «Askerî Hâkim
ler Kanunu» olarak ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, İO, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, ve 39 ncu maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve üç ek madde ile iki geçici madde eklenmiştir. 

Başarısızlık 

Madde 4. — Hukuk fakültelerini; 3 ncü maddede gösterilen süre içinde bitiremeyen başarısızlık 
veya diğer sebeplerle bir defadan fasla sınıfla kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine im
kân olmayan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine g'öre öğrencilikle ilişkileri kesilen subayların 
izinleri kaldırılır ve kıtalarına gönderilirler. 

Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

Mecburî Hizmet 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Jîv.kuk öğrenimi sırasında terfi 

Madde 6, — Tasarının 8 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen.kabul edilmiştir. 

Askerî öğrenci ulandı öğrenim yapanlar hakkında özel şartlar 

Madde 7. — Askerî liseleri bitirerek harp okullarına kabul ve askerî hâkim yetiştirilmek üzere 
hukuk fakültelerine gönderilen askerî öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 ncü madde hükmüne 
bağlıdırlar. 

Bunlardan başarı gösteremeyenler ile askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler hakkında 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Başarı gösterenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre su
baylığa nasbolunurlar. 

Yedek subaylar hakkında özel şartlar 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Adaylık süresi » 
Madde 9. — Adaylık süresi bir yıl olup hu hizmet askerî hakimlik ve askerî savcılık hizmet

lerinden sayılmaz. 
Adayların göreve bağlılık dereceleri ile ibu kanunun 1 nci maddesinde yazılı diğer niteliklerinin 

ne suretle denetleneceği, sicil işleri, nerelerde görevlendirilecekleri ve adaylıkla ilgili diğer husus
lar Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Zorunluluk hallerinde 1 nci fıkrada yazılı adaylık süresi üç aya kadar 'indirilebilir.» 

Adaylık ve yardımcılık 
Adaylık 

Madde 10. — Adaylıkta haşarı gösterenler, adaylık süresince saptanan istidatları ve ken
di dilekleri de göz lönünde tutularak askerî hâkim yardımcılığı veya askeri savcı yardımcılığı gö
revlerinden hirine atanırlar. 

Askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılıkları görevlerine atanmaya engel halleri görülenle
rin adaylıklarına son verilir. 

Bunlardan : 
A) »öğrenimlerini muvazzaf suibay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına liade edilirler. 
B) Öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş ye-

deksubaylar istifa etmiş isayılarak haklarında Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
112 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri uyıgulanır. 

Yardımcılık 
Madde 11. <— Askerî hâkim ve askerî »savcı yardımcılıkları görevlerinde bekleme süresi üç 

yıldır. (Bu süre sonunda yeterli görülenler askerî hakimliğe geçirilirler. Yeterli görülmiyenlerden; 
kanunun 10 ncu (maddesi .(A) bendi kapsamına girenler eski sınıfına iade edilirler. (B) (bendi kap
samına girenler istifa etmiş sayılarak haklarında Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
112 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bu yeterlik için, askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılığı görev süresi içinde alınan mes
lekî sicil notları lortalamasmm meslekî sicil tam notunun % 50 veya daha fazlası olması şarttır.» 

Sicil belgeleri ve sicil üstleri 
Madde 12. »— Askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yap

malarını temin edecek yeterlikleri sicil ile saptanır. 
A) Sicil belgeleri; subay sicil belgesi ve meslekî ısicil belgesi olmak üzere iki çeşittir. 
Bu belgelerin şekil ve kapsamları ek - 1 ve ek - 2 de 'olduğu gibidir. 
Subay sicil 'belgesi; idari sicil üstlerince görevi ve sıfatı ne olursa olsun bütün askerî hâkim su

baylar hakkında, 
Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik, askerî savcılık ve adlî (müşavirlik görevlerinde bulunan

lar hakkında düzenlenir. 
Şu kadar ki, general - amiraller, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler ile Askerî Yargıtay 

Başsavcı yardımcıları, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun sözcüleri hakkında meslekî sicil 
notu verilmez ve meslekî sicil belgesi düzenlenmez. 

Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, aşağıdaki maddede gösterilen esaslara göre takdir edil
dikten sonra toplanarak yerilir. 
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Adaylık Süresi 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adaylık ve Yardımcılık 
Adaylık 

Madde 10. — Adaylıkta basarı gösterenler, adaylık süresince saptanan istidatları ve kendi di
lekleri de gözönünde tutularak askerî hâkim yardımcılığı veya askerî savcı yardımcılığı görevle
rinden birine atanırlar. 

Askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılıkları görevlerine atanmaya engel halleri görülenlerin 
adaylıklarına son verilir. 

Bunlardan : 
A) öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına iade edilirler. 
B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş ye

dek subaylar istifa etmiş sayılarak aldıkları aylıklar dışında Devletçe kendilerine yapılan masraf
lar kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

Yardımcılık 

Madde 11. — Askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılıkları görevlerinde bekleme süresi üç yıl-
dır. Bu süre sonunda yeterli görülenler askerî hâkimliğe geçirilirler. Yeterli görülmeyenlerden; 
bu kanunun 10 ncu maddesinin (A) bendi kapsamına girenler eski sınıfına iade edilirler. (B) ken
di kapsamına girenler, yardımcılıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre sonunda da yeterlik göstere
meyenler, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç görülen sınıflara geçirilirler. Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde hizmet ihtiyacı görülmeyenlerin, Millî Savunma Bakanlığınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişkileri kesilir. Bunlara hizmet süresince ödenen aylık, ödenek ve tazminatlar hariç, Devletçe ya
pılan diğer masraflar kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

Bu yeterlik için, askerî hâkim veya askerî savcı yardımcılığı görev süresi içinde alınan meslekî 
sicil notları ortalamasının meslekî sicil tam notunun % 50 veya daha fazlası olması şarttır. 

•Sicil belgeleri ve sicil üstleri 

Madde 12. — Askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapma
larını temin edecek yeterlikleri sicil ile saptanır. 

A) Sicil belgeleri; subay sicil belgesi ve meslekî sicil belgesi olmak üzere iki çeşittir. 
Bu belgelerin şekil ve kapsamları ek - 1 ve ek - 2 de olduğu gibidir. 
Subay sicil belgesi; idarî sicil üstlerince görevi ve sıfatı ne olursa olsun bütün askerî hâkim su

baylar hakkında, 
Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik, askerî savcılık ve adlî müşavirlik görevlerinde bulunan

lar hakkında düzenlenir. 
Şu kadar ki, general - amiraller, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler ile Askerî Yargıtay 

Başsavcı yardımcıları, Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunsözcüleri hakkında meslekî sicil no
tu verilmez ve meslekî sicil belgesi düzenlenmez. 

Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, aşağıdaki maddede gösterilen esaslara göre takdir 
edildikten sonra toplanarak verilir. 
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Subay sicil belgelerindeki her niteliğe 10 üzerinden not verilir. Niteliklerden 1, 2, 4, 5, 8, 11 
numaralı hanelerde yazılı olanların her îhangi birine beşten aşağı not takdir edildiği ahvalde sicil 
süresi içinde düzenlenmiş işlemli yazı ve belgelerin sicil belgesine bağlanması zorunludur. 

Subay sicil belgesi ile meslekî sicil belgesine ait sicil tam notu ayrı ayrı (200) ikiyüzdür. 
B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil'vermeye yetkili idari sicil üstleri : 

•Birinci sicil üstü : Sicili düzenlenecek askerî hâkim subayın kuruluş bağlantısına göre komuta 
veya âmir durumunda bulunan en az yüzbaşı rütfcesindeki, 

ikinci sicil üstü : Kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulu
nan komutan veya âmir durumundaki, 

Üçüncü sicil üstü : Kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bu
lunan komutan ve âmir durumundaki subay olup aşağıdaki istisnalar saklıdır. 

1. Kıdemli hâkimler, askerî savcılar ve adlî müşavirler birlikte çalıştıkları askerî hâkim subay
ların birinci sicil üstleridir. 

2. (a) Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı, Askerî Yargıtay Başsavcısı ve Askerî Yargıtay 
Başkanı; Askerî Yargıtay Başsavcı yardımcılarının, 

(b) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkamın sözcüsü başyardımcısı, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Başkanun sözcüsü ve Askerî Yüksek idare Maihkemesi Başkanı; kanun sözcülerinin, 

(e) Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yargıitay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı; Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısının, 

(d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanun sözcüsü, Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkam ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı; Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanun söz
cüsü Başyardımcısının, 

(e) Askerî Yargıtay Daire başkanları, Askerî Yargıtay ikinci Başkanı ve Askerî Yargıtay 
Başkanı; Askerî Yargıtay üyelerinin (daire başkanları kendi dairelerinde görevli üyelerin) 

(f) Askerî Yüksek idare Mahkemesi daire başkanları, Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikin
ci Başkanı ve Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı; Askerî Yüksek idare Mahkemesinin sı
nıfından olan üyelerinin (daire başkanları kendi dairelerinde görevli üyelerin), 

(g) Askerî Yargıtay ikinci (Başkanı, Askerî Yargıtay Başkanı ve Pflillî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı; Askerî Yargıtay Daire başkanlarının, 

(h) Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Baş
kanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı; Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâkim sınıfın
dan olan daire başkanlarının, 

(i) Askerî Yargıtay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı; 
Askerî Yargıtay Başsavcısı ve ikinci Başkanının, 

(j) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, Millî (Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Sa
vunma Bakanı; Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı ve Başkanun sözcüsünün, 

(k) Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Savunma İBakanı; Askerî Yargıtay Başka
nının sırası ile birinci, ikinci ve üçüncü sicil üstleridir. 

C) Sicil notunun bulunması ve hesaplanması : 
1. Haklarında meslekî sicil /belgesi düzenlen miyenlerin sicil nlotu; subay sicil bölgesindeki nite

liklere sicil üstlerince verilen notların toplamının ortalaması alınarak saptanır. Bölüm sonucu tam 
sayı çıkmaz ise iki hane yürütülür. Bulunan rakam bu gibilerin o yıldaki sicil botunu teşkil eder. 

D) İdari ve mesldkî sicil tanzimine esas olan sicil süresi bir terfi yılıdır. 
idari sicil düzenlenebilmesi için, sicili düzenlenecek hâkim subayın bir sicil süresi içinde altı 

ay görev yapması gereklidir. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre hizmet
ten sayılan süreler, görevden ve sicil süresinden sayılır. Bir sicil üstü asil veya her ne sebeple 
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Subay sicil belgelerindeki her niteliğe 10 üzf/rinden not verilir. Niteliklerden 1, 2, 4, 5, 8, 11 
numaralı hanelerde yazılı olanların herhangi birine beşten aşağı not takdir edildiği ahvalde sicil 
süresi içinde düzenlenmiş işlemi! yazı ve beliğe sine bağlanması zorunludur. 

Subay sicil belgesi ile meslekî sicil belgesine ait sicil tam notu ayrı ayrı (200) ikiyüzdür. 
B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idarî sicil üstleri; 
Birinci sicil üstü: Bicili düzenlenecek askerî hâkim subayın kuruluş bağlantısına göre nezdin-

de askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum amiri; Askerî Adalet işleri Başkan
lığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Askerî Yargı ile ilgili diğer idarî hizmette bulu
nanlar için amir durumunda bulunan en as yüzbaşı rütbesindeki, 

ikinci sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulu
nan komutan veya amir durumundaki, 

Üçüncü sicil üstü : Kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulu
nan komutan veya amir durumundaki subay olup aşağıdaki istisnalar saklıdır. 

1. - Kıdemli hâkimler, birlikte çalıştıkları hâkimlerin, askerî savcılar, birlikte çalıştıkları yar
dımcı savcı ve savcı yardımcılarının; adlî müşavirler, birlikte çalıştıkları adlî müşavir yardımcı
larının birinci sicil üstleridir. 

2. - (a) Askerî Yargıtay Başsavcı yardımcılarının; Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı, 
Askerî Yargıtay Başsavcısı ve Askerî Yargıtay Başkanı, 

(b) Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunsözcülerinin; Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkanunsözcüsü Başyardımcısı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü ve Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanı, 

(c) Askerî Yargıtay Başsavcı Başyardımcısının; Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yargı
tay Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(d) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü Başyardımcısının: Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı ve Millî Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı, 

(e) Askerî Yargıtay üyelerinin; Askerî Yargıtay daire başkanları, Askerî Yargıtay İkinci 
Başkanı ve Askerî Yargıtay Başkanı (daire başkanları kendi dairelerinde görevli üylerin), 

(f) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinin; Askerî Yüksek 
idare Mahkemesi daire başkanları, Askerî Yüksek idare Mahkemesi ikinci Başkanı ve Askerî 
Yüksek idare MaJhkemesi Başkanı (daire başkanları kendi dairelerinde görevli üyelerin), 

(g) Askerî Yargıtay daire başkanlarının; Askerî Yargıtay ikinci Başkanı, Askerî Yargıtay 
Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(h) Askerî Yüksek idare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan daire başkanlarının, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanı ve Milî Sa
vunma Bakanlığı Müsteşarı, 

(i) Askerî Yargıtay ikinci Başkanının; Askerî Yargıtay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(j) Askerî Yüksek idare Mahkemesi İkinci Başkanının; Askerî Yüksek idare Mahkemesi 
Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(k) Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsünün; Millî Savunma Bakanlığı Müste
şarı ve Millî Savunma Bakanı, 

(1) Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısının; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Millî 
Savunma Bakanı, 
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olursa olsun vekil olarak o görev yerinde sicili düzenlenecek ile birlikte üç ay görev yapmadıkça 
»içil düzenliyeanez. Siciller ve sicil üstleri ile ilgili diğer hususlar subaylar hakkında olduğu gi
bidir. 

Meslekî sicil notunun kimler tarafından verileceği not, verme esasları ve diğer hususlar. 

Madde 13. — A) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıları için Askerî Yargıtay daireleri ve daireler kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcıları için Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet, müfet

tişlerince, 
8. Adlî müşavirler ve yardımcıları için Askerî adalet müfettişlerince verilir. 
B) Meslekî sicil notunun saptanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
1. Askerî Yargıtay daireleri ve daireler kurulunca: 
(a) Dosyanın intizam derecesi, 
(b) Yargılamanın sevk ve yönetiminde basan derecesi, 
(c) Dâvanın kanuni ve 'Zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
î(d) Delillerin tahlili ve tartışılmasında belirtilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin açıklan

masında basan (derecesi, 
(e) Hükmün esasında basan derecesi, 
Bu unsurlara g'öre, her dosya için bir meslekî sicil notu takdir edilir. (Bu notun takdirinde; 

dâvaya konu olan içtihatlarda değişiklik olup olmadığı, hükmün ilişkin bulunduğu işin nevi ve 
mahiyeti dikkate alınarak leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsaidolmıyan işler için not ve
rilmez. Hükmün Ibosuknası, onanması, düzeltilmesi, değiştirilerek onanması halleri, kesin olarak 
lehte ve aleyhte not verilmesi için sebep teşkil etmez. Askerî Yargıtay dairelerince bozulan ka
rara mahal mahkemesince uyulmayıp direnme kararlarının Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca 
onanma» veya itiraz ve karar düzeltilmesi gibi kanun yollarından biri ile daire kararının kaldı-
nlması veya düzeltilmesi üzerine evvelki daire kararı göz önünde bulundurulmak suretiyle tan
sın olunan not, aynı bekleme süresi içinde tanzim edilmiş ise hükümsüz addedilir ve yeni not veri
lir. 

Bu suretle sicil süresinin başlangıcından, sicil düzenlenmesi zamanına kadar her dosya için ve
rilmiş notların ortalaması, askerî hâkim ve yardımcılarının meslekî sicil notu olur. 

2. — Askerî Yargıtay Başsavcılığınca : 
a) Hazırlık soruşturmasının sevk ve yönetiminde ve delillerin takdiri ve toplanmasında isabet 

derecesi, 
b) Hazırlık soruşturmasının kanuni ve zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
c) iddianamede, suç teşkil eden maddi eylemin açıklanması, suçun tavsifi ve uygulanması is

tenen kanun maddelerinde, Hazine zaran olan ahvalde, Hazine zararının miktarı ve kapsamını 
saptamada isabet derecesi, 

d) Duruşma sırasında vâki iddia ve istemlerinde isabet derecesi, 
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Şırak sicil üstleridir. 
O) Sicil notunun bulunması ve hesaplanması: 
Haklarında meslekî sicil belgesi düzenlenemiyenlerin sicil notu; subay sicil belgesindeki nite

liklere sicil üstlerince verilen notların toplamının ortalaması alınarak saptanır. Bölüm sonucu 
tamsayı çıkmaz ise iki hane yürütülür. Bulunan rakam bu gibilerin o yıldaki sicil notunu teşkil 
eder. 

D) idarî ve meslekî sicil tanzimine esas olan sicil süresi bir terfi yılıdır. 
İdarî sicil düzenlenebilmesi için, sicili düzenlenecek hâkim subayın bir sicil süresi içinde altı 

ay görev yapması gereklidir. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri • Personel Kanunu hükümlerine 
göre hizmetten sayılan süreler, görevden ve sicil süresinden sayılır. Bir sicil üstü asil veya her 
ne sebeple olursa olsun vekil olarak o görev yerinde sicili düzenlenecek ile birlikte üç ay görev 
yapmadıkça sicil düzenleyemez. Siciller ve sicil üstleri ile ilgili diğer hususlar subaylar hak
kında olduğu gibidir. 

Meslekî sicil notunun kimler tarafından verileceği, not verme esasları ve diğer hususlar 

MADDE 13. — A) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıları için Askerî Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcıları için Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet müfettiş

lerince, 
3. Adlî müşavirler ve yardımcıları için Askerî Adalet müfettişlerince verilir. 
B) Meslekî sicil notunun saptanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
1. Askerî Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca; 
(a) Dosyanın intizam derecesi, 
(b) Yargılamanın sevk ve yönetiminde başarı derecesi, 
(c) Davanın kanunî ve zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı, 
(d) Delillerin tahlili ve tartışılmasında belir tilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin açıklan

masında başarı derecesi, 
(e) Hükmün esasında başarı derecesi. 
Bu unsurlara göre, her dosya için bir meslekî sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde; 

dâvaya konu olan içtihatlarda değişiklik olup olmadığı, hükmün ilişkin bulunduğu işin nevi ve 
mahiyeti dikkate alınarak leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsaidolmayan işler için not ve
rilmez. Hükmün bozulması, onanması, düzeltilerek onanması halleri, kesin olarak lehte ve aleyh
te not verilmesi için sebep teşkil etmez. 

Askerî Yargıtay dairelerince bozulan karara mahal mahkemesince uyulmayıp direnme kararları
nın Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca onanması veya itiraz ve karar düzeltilmesi gibi kanun yol
larından 'biri ile daire karannm kaldınlması vey a düzeltilmesi üzerine evvelki daire karan göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tanzim olunan not, aynı bekleme süresi içinde tanzim edilmiş 
ise hükümsüz addedilir ve yeni not verilir. 

Bu suretle sicil süresinin başlangıcından, sicil düzenlenmesi zamanına kadar her dosya için ve
rilmiş notların ortalaması, askerî hâkim ve yardımcıların meslekî sicil notu olur. 

2. Askerî Yargıtay Başsavcılığınca: 
a) Hazırlık soruşturmasının sevk ve yönetiminde ve delillerin takdiri ve toplanmasında isa

bet derecesi, 
b) Hazırlık soruşturmasının kanunî ve zorunlu sebepler dışında azaltılıp uzatılmadığı, 
c) iddianamede, suç teşkil eden maddî eylemin açıklanması, suçun tavsifi ve uygulanması 

istenen kanun maddelerinde, Hazine zararı olan ahvalde, Hazine zararının miktan ve kapsamını 
saptamada isabet derecesi, 

d) Duruşma sırasında vaki iddia ve istemlerinde isabet derecesi, 
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f) Kanun yollarına müracaat edilmesini gerektiren sebepler mevcudolduğu halde, kanun yol
larına başvurulması halinin (bahis konusu olup olmadığı ve kanun yollarına başvurulması halle
rinde, Ibu müracaatta ve gerekçesinde isabet derecesi. İBu unsurlara göre her dosya için bir mes
lekî sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde, dâvaya konu olan maddi eylem ve uygulanması 
istenen kanun maddeleri 'hakkındaki içtihatlarda bir değişiklik husule 'gelip gelmediği, dâvaya 
konu olan fiilin nev'i ve mahiyeti, Askerî Yargıtay incelemeleri sonuçları ve düzen ve tertibi dik
kate alınır. Leh ve aleyhe kanaat getirilmesine müsaidolmıyan işler için not verilmez. Hükmün 
bozulması, onanması ve düzeltilerek onanması, mutlaka lehe ve aleyhe not verilmesi için sebep 
teşkil etmez. Askerî Yargıtay dairelerince bozulan karara mahal mahkemesince uyulmayıp, diren
me hallerinde işbu direnme kararlarının Askerî Yargıtay Daireler' Kurulunca onanması üzerine 
evvelce bozma kararı göz önünde bulun durulmak suretiyle tanzim olunan not aynı bekleme süresi 
içinde tanzim edilmiş ise hükümsüz, addedilir. Ve yeni not verilir. 

Bu suretle meslekî sicil süresinin başlangıcından sicil tanzim zamanına kadar her dosya için 
takdir edilen notların ortalaması, askerî savcı ve yardımcıların Askerî Yargıtay Başsavcılığınca 
verilmiş meslekî sicil notu olur. 

3. — Askerî Adalet Müfettişlerince : 
A) Askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subaylığı görevini de yapan adlî müşavirler 

için : 
(a) Teftişe tabi yıl içinde kendilerine verilen dosya miktarı ile o yıl içinde sonuçlandırdığı ve 

ertesi yıla devrettiği dosya miktarı, 
(b) Hazineyi ilgilendiren zararları tâyinle kanuni yollardan takibedip etmediği, 
(c) Gaiplere ait kanun hükümlerinin uygulanmasında kanuna aykırı veya gecikmeli işlerin 

bulunup bulunmadığı, 
(d) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlara karşı yapılan itiraz üzerine kaldırılan kararları, 
(e) Yargıtaydan geçmeden kesinleşen hükümlere ait dosyadaki iddianamelerin mevzuata uy

gunluk derecesi, 
(f) Kanuni ve zorunlu sebepler dışında duruşmanın tehir veya talikine sebebiyet verilip veril

mediği, duruşmadaki istem ve esas hakkındaki düşüncelerin yerinde olup olmadığı, kanunda gös
terilen hollerde askerî mahkeme kararlarına itiraz ile askerî mahkemeden verilen ve kanuna ay
kırı görüden hükümlerin temyiz edilip edilmediği veya yazılı emirle bozulması gereken hükümler 
varsa işbu kanun yoluna gidilip gidilmediği, 

(g) Soruşturma işlemleri ile dosyaların Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilme işlemleri
nin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

(h) Hüküm ve kararların yerine getirilmesi işlemlerinin kanuna göre zamanında yapılıp yapıl
madığı, 

(i) Ertesi yıla devredilen dosyalar ile aynı yıl içinde sonuçlandırıldığı dosyalardaki iki ay
dan fazla gecikmeli işlemlerin kanuni ve zorunlu sebeplere dayanıp dayanmadığı, 

(j) Soruşturmanın geçici olarak tatili kararlarına bağlanan dosyalardaki işlemlerin takibedi-
lip edilmediği, 

(k) istinabe talimatlarının yerine getirilmesinde gecikme olup olmadığı, 
(1) Askerî savcılarca takibi gerekli olan teftiş raporlarındaki önceki yıllara ait bulunan nok

san işlemlerin zamanında takibedilip edilmediği ve bu işlerin hangi askerî savcılara ait bulunduğu 
hususları saptanır. 

(m) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlarda mevzuat hükümlerine aykırı görülenler tenkid edi
lir. 

Bu işlemlerden sonra sonuçlandırdığı tenkid edilmiyen dosya toplamı 10 ile çarpılır, elde edilen 
bu rakamlar yukardaki (ıb, d, e, î, i ve m) bentlerine ilişkin müfettiş tenkidlerini kapsıyan her 
dosya için 20, (c, h, g, j , k ve 1) bentlerine ilişkin müfettiş tenkidlerini kapsıyan her dosya için 15 
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f) Kanun yoHarına müracaat edilmesini gerektiren sebepler mevcudolduğu halde, kanun yol
larına başvurulması halinin bahis konusu olup olmadığı ve kanun yollarına başvurulması halle
rinde, bu müracaatta ve gerekçesinde isabet derecesi. 

Bu unsurlara göre her dosya için bir meslekî sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde, 
davaya konu olan maddî eylem ve uygulanması istenen kanun maddeleri hakkındaki içtihatlarda 
bir değişiklik husule gelip gelmediği, davaya konu olan fiilin nevi ve mahiyeti, Askerî Yargıtay in
celemeleri sonuçları ve düzen ve tertibi dikkate alınır. Leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsai-
dolmayan İşler için not verilmez. Hükmün bozulması, onanması ve düzeltilerek onanması, mut
laka lehe ve aleyhe not verilmesi için sebep teşkil etmez. 

Askerî Yargıtay dairesince bozulan karara ma'ıal mahkemesince uyulmayıp, direnme hallerinde 
işbu direnme kararlarının Askerî Yargıtay Daireler Kurulunca onanması üzerine evvelce bozma 
kararı göz önünde bulundurulmak suretiyle tansim olunan not aynı bekleme süresi içinde tanzim 
edilmiş ise hükümsüz addedilir ve yeni not verilir. 

Bu suretle meslekî sicil süresinin başlangıcın ian sicil tanzim zamanına kadar her dosya için 
takdir edilen notların ortalaması, askerî savcı ve yardımcıların Askerî Yargıtay Başsavcılığınca 
verilmiş meslekî sicil notu olur. 

3. Askerî Adalet Müfettişlerince : . 
A) Askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subaylığı görevini de yapan adlî müşavirler için : 
(a) Teftişe tâbi yıl içinde kendilerine verilen dosya miktarı ile o yıl içinde sonuçlandırıldığı 

ve ertesi yıla devrettiği dosya miktarı, 
(b) Hazineyi ilgilendiren zararları tayin ve tespitle kanunî yollardan takibedip etmediği, 
(c) Gaiplere ait kanun hükümlerinin uygulanmasında kanuna aykırı veya gecikmeli işlerin bu

lunup bulunmadığı, 
(d) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlara karşı yapılan itiraz üzerine kaldırılan kararları, 
e) Yargıtaydan geçmeden kesinleşen hükümlere ait dosyadaki iddianamelerin mevzuata uy

gunluk derecesi, 
f) Kanunî ve zorunlu sebepler dışında duruşmanın tehir veya talikine sebebiyet verilip veril

mediği, duruşmadaki istem ve esas hakkındaki düşüncelerin yerinde olup olmadığı kanunda gös
terilen hallerde askerî mahkeme kararlarına itiraz ile askerî mahkemeden verilen ve kanuna ay
kırı görülen hükümlerin temyiz edilip edilmediği veya yazılı emirle bozulması gereken hükümler 
varsa işbu kanun yoluna gidilip gidilmediği, 

g) (Soruşturma işlemleri ile dosyaların Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilme işlemleri
nin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

h)1 Hüküm ve kararların yerine getirilmesi işlemlerinin kanuna göre zamanında yapılıp ya
pılmadığı, 

i) Ertesi yıla devredilen dosyalar ile aynı yıl içinde sonuçlandırdığı dosyalardaki iki aydan 
fazla gecikmeli işlemlerin kanunî ve zorunlu sebeplere dayanıp dayanmadığı, 

j) 'Soruşturmanın geçici olarak tatili kararlarına bağlanan dosyalardaki işlemlerin takibedilip 
edilmediği, 

k) İstinabe talimatlarının yerine getirilmesinde gecikme olup olmadığı, 
1) Askerî savcılarca takibi gerekli olan teftiş raporlarındaki önceki yıllara ait bulunan noksan 

işlemlerin zamanında takibedilip edilmediği ve bu islerin hagi askerî savcılara ait bulunduğu hu
susları saptanır. 

m) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlarda mevzuat hükümlerine aykırı görülenler tenkit 
edilir. 

Bu işlemlerden sonra sonuçlandırdığı tenkit edilmeyen dosya toplamı 10 ile çarpılır, elde edi
len bu rakamlar yukardaki (b), (d), (e), (f), (i) ve (m) bentlerine ilişkin müfettiş tenkitlerini 
kapsayan her dosya için 20, (c), (h), (g), (j), (k) ve (1) bentlerine ilişkin müfettiş tenkitlerini 
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sayı indirilir. İndirilen sayılar toplamı tamsayıdan çıkarılır. Elde edilen rakamın tamsayıya nis-
beti ile meslekî sicil notunun tamsayıya göre doğru orantısı bulunur. 

Bu işlem neticesi elde edilen rakam, askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subayı görevini 
yapan adlî müşavirler için meslekî sicil notu olur. Şu kadar ki müfettiş : 

(a) Dosyalardaki takip ve düzeni, 
(b) Çalışkanlık derecesi, 
(c) idari işlerin yürütülmesindeki kabiliyeti, 
(d) Yazı ve ifade kabiliyeti (kararlarda gerekçe gösterip göstermediği, bunlardaki isabet de

recesi, suç teşkil eden maddi eylemin açıklanmasmdaki başarı derecesi), 
e) İSoruşturma işindeki kavrayışı ve sürati. 
f) Delilleri toplama, delillerin takdiri ve bunlardaki isabet derecesi, 
ig) ISonuçlandırdığı dosyaların suç, sanık ve konu yönünden özellikleri, 
Ih) Askerî savcılığa gelen dosyaların paylaştırılmasındaki tutumu hususlarında teftişten 

edindiği intihaya göre 1 - 20 arasında bir notu, elde edilen meslekî sicil notundan düşebilir veya 
ekliyebilir. Bu hallerde elde edilen son rakam meslekî sicil notu olur. 

B) Adli müşavirler için : 
ıCrörevine dâhil hizmetlerin sevk ve yönetimindeki başarısı ve intizam yönlerinden teftişten 

edinilen intiibaya göre not takdir edilir. Takdir edilen bu not meslekî sicil notu olur. Şu kadar ki, 
bir adlî müşavir aynı zamanda disiplin subaylığı görevini de yapıyorsa bu iki sıfatından aldığı 
notların ortalaması meslekî sicil notu olur. 

O) 'O yıla ait meslekî sicil notu bulunmıyanlann bir önceki yıla ait meslekî sicil notu o yıl 
içinde geçerli sayılır. 

Bir önceki yıla ait meslekî sicil notu da bulunmıyanlann o yıla ait sicil notu idari üstlerin-
ce düzenlenen sicile göre saptanır. 

D) Meslekî sicil belgeleri, en geç idari sicil belgelerinin düzenlen'dikleri ve gönderildikleri ta
rihlerde düzenlenir. Ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarına gönderilir. 

Askerî adalet müfettişlerince düzenlenecek belgeler teftişi mütaakıp bekletilmeksizin Kuvvet 
Komutanlıkları Personel Başkanlıklarına gönderilir. 

Askerî savcı ve yardımcıları hakkında, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Adalet müfet
tişlerince verilmiş olan meslekî sicil notlarının ortalaması, Kuvvet Komutanlıkları Personel Baş
kanlıklarınca saptanır. Bu ortalama meslekî sicil notu olur. Her hangi bir sebeple bu makamlar
dan birisi tarafından meslekî sicil notu verilememesi veya meslekî sicil notlarının Kuvvet Komu
tanlıkları Personel Başkanlıklarında bulundurulmaları gereken tarihte gelmemiş bulunması ha
linde diğerinin verdiği not meslekî sicil notu olur. 

Meslekî sicil notu, her yıl Ağustos ayı başında Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıkla
rınca Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet işleri Başkanlığına bildirilir. 

İdari siciller diğer subaylar hakkında düzenlenen sicillerdeki usule uygun olarak Kuvvet Ko
mutanlıkları Personel Başkanlıklarında bulundurulur. 

Rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi 

Madde 14. — 12 ve 13 ncü madde hükümleri saklı kalmak şartı ile; askerî hâkim subayların 
rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine uyularak diğer subaylar hakkında olduğu gibidir. 

Ancak, general - amiralliğe yükselecek albaylarla general - amiralliğin üst rütbelerine yükse
leceklerin saptanması ve değerlendirilme işlemlerinin yapılması esnasında Yüksek Askerî Şûra 
üyelerinin her biri Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü maddesi hükümlerini ğöz 
önünde tutarak her general - amiral ile albay için. 
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kapsayan her dosya için 15 sayı indirilir, indirilen sayılar toplamı tamsayıdan çıkarılır. Elde edi
len rakamın tamsayıya nispeti ile meslekî sicil notunun tamsayıya göre doğru orantısı bulunur. 

Bu işlem neticesi elde edilen rakam, askerî savcı ve yardımcıları ile disiplin subayı görevini ya
pan adlî müşavirler için meslekî sicil notu olur. Şu kadar ki, müfettiş : 

a) Dosyalardaki takip ve düzeni, 
b) 'Çalışkanlık derecesi, 
c) idari işlerin yürütülmesindeki kabiliyeti, 
d) Yazı ve ifade kaibiliyeti (kararlarda gerekçe gösterip gösteremediği, bunlardaki isabet dere

cesi, suç teşkil eden maddî eylemin açıklanmasmdaki başarı derecesi), 
e) Soruşturma işindeki kavrayışı ve sürati, 
f) Delilleri toplama, delillerin takdiri ve bunlardaki isabet derecesi, 
g) Sonuçlandırdığı dosyaların suç, sanık ve konu yönünden özellikleri, 
h) Askerî savcılığa gelen dosyaların paylaştırılmasındaki tutumu hususlarında teftişten edin

diği intibaya göre 1 - 20 arasında bir notu, elde edilen meslekî sicil notundan düşebilir veya ek
leyebilir. Bu hallerde elde edilen son rakam meslekî sicil notu olur. 

B) Adlî müşavirler için : 
Görevine dahil hizmetlerin sevk ve yönetimindeki başarısı ve intizam yönlerinden teftişten edi

nilen intibaya göre not takdir edilir. Takdir edilen bu not meslekî sicil notu olur. Şu kadar ki, bir 
adlî müşavir aynı zamanda disiplin suıbaylığı görevini de yapıyorsa bu iki sıfatından aldığı notla
rın ortalaması meslekî sicil notu olur. 

C) O yıla ait meslekî sicil notu bulunmayanların bir önceki yıla ait meslekî sicil notu o yıl 
için de geçerli sayılır. 

Bir önceki yıla ait meslekî sicil notu da bulunmayanların o yıla ait sicil notu idari üstlerince 
düzenlenen sicile göre saptanır. 

D) Meslekî sicil belgeleri, en geç idarî sicil belgelerinin düzenlendikleri ve gönderildikleri ta
rihlerde düzenlenir ve kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönderilir. 

Askerî adalet müfettişlerince düzenlenecek belgeler teftişi müteakip bekletilmeksizin kuv
vet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönierilir. 

Askerî savcı ve yardımcıları hakkında, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî adalet müfettiş
lerince verilmiş olan meslekî sicil notlarının ortalaması, kuvvet komutanlıkları personel 'başkan
lıklarınca- saptanır. Bu ortalama meslekî sicil notu olur. Herhangi bir sebeple bu makamlardan bi
risi tarafından meslekî sicil notu verilememesi veya meslekî sicil notlarının kuvvet komutanlıkları 
personel başkanlıklarında bulundurulmaları gereken tarihte gelmemiş bulunması halinde diğerinin 
verdiği not meslekî sicil notu olur. 

Meslekî sicil notu, her yıl Ağustos ayı başında kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarınca 
Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet işleri Başkanlığına bildirilir. 

idari siciller diğer subaylar hakkında düzenlenen sicillerdeki usule uygun olarak kuvvet komu
tanlıkları personel başkanlıklarında bulundurulur. 

Rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi : 

Madde 14. — 12 ve 13 ncü madde hükümleri saklı kalmak şartı ile; askerî hâkim subayların 
rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ancak, general - amiralliğe yükselecek albaylarla general - amiralliğin üst rütbelerine yüksele
ceklerin saptanması ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esnasında Yüksek Askerî Şûra üyele
rinin her biri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü maddesi hükümleri 
gözönünde tutarak her general - amiral ile albay için : 
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a) Sicil dosyalarını ve sicil belgelerini veya özetlerini; incellyerek, 
lb) Özlük dosyalarında mevcut mahkeme ve savcılıkça verilen kararları, her çeşit disiplin ce

zalarını inceler, bu hususlara dayanak olan fiil ve hareketleri; değerlendirerek, 
c) Özlük dosyalarında mevcut, takdir, taltif, uyarma ve sağlık durumlarını belirten belgeler 

île şahsi takdimler, 
d) Yapılmış kadro gezileri (harb oyunları) veya etüt notlan, plân tatbikatları, tatbikatlar 

ve denetlemelerindeki basan durumlarına, 
e) Meslekî eserlerini göz önüne alarak genel durumundan edindiği kanaate göre; 
Genelkurmay Başkanı : 1 - 150, kuvvet komutanları (kendi kuvvetine mensubolanlar için) : 

1 - 125, diğer Şûra üyeleri : 1 - 100 arasında not takdir ederler. 
. Yüksek Askerî Şûra üyelerinin Verdiği notların ortalaması alınarak değerlendirme notları top

lanır, kesirli çıkan sayılar iki hane yürütülür. 
Yüksek Askerî Şûraca değerlendirilen her general - amiral ve albay için saptanan değerlendir

me notu ile sicil notu ortalaması toplanarak yeterlik notu saptanır. Bu yeterlik notuna göre sı
ralama yapılır. 

Yeterlik sıralamasında yeterlik n'otu aynı olanlardan değerlendirme notu yüksek olan öncelik 
alır. Eşitlik halinde kıdem sırası önde olan öncelik alır. 

Yeterlik sıralamasına göre, en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanılarak Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa göre saptanan kadro, kontenjan ve nisbete göre bir üst rütbeye yük
selecekler saptanır ve usulüne uygun olarak terfileri yapılır.» 

1 nci sî7iîfa ayrılma 

Madde 15. — Askerî hâkimlerden, albay rütbesini ihraz edenler 1 nci sınıf askerî hâkimliğe 
geçirilmiş sayılırlar. 

İzin, istifa, yaş haddi ve emeklilik 
İzin 

Madde 19. — Askerî hâkim subaylara Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel 'Kanunu hüküm
lerine göre izin verilir. 

Askerî Yargıtayıın kuruluşu hakkındaki kanun ile Askerî Yüksek idare Mahkemesinin kuruluşu 
hakkındaki kanunun bu konudaki hükümleri saklıdır.» 

Yaş haddi ve emeklilik 

Madde 21. •— Askerî hâkim sınıfı subayla nn görev yerleri ve sıfatlan ne olursa olsun 
emeklilik yaş hadleri diğer subaylar gibidir. Askerî hâkim subayların kanunlarda belirtilen yü-
ikumüjülük sürelerini tamamlamalan halinde, özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik
lerini isteme haklan varıdır. 

Bu kanunida belirtilen esaslara göre; kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik Ve ahlâki durumlan 
nedeniyle ayırma veya askerî hâkim subay oılımaya engel suçluluk halleri hariç, askeri hâMm su
baylar rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete devam ederler.» 
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a) Sicil dosyalarını ve sicil belgelerini veya özetlerini, 
b) özlük dosyalarında mevcut mahkeme ve savcılıkça verilen kararlan, her çeşit disiplin ce

zalarını inceleyip, bu hususlara dayanak olan fiil ve hareketleri, 
c) özlük dosyalarında mevcut takdir, taltif, uyarma ve sağlık durumlarını belirten belgeler 

ile şahsi takdimleri, 
d) Yapılmış kadro gezileri (harb oyunları) veya etüt notları, plan tatbikatları, tatbikatlar ve 

denetlemelerindeki başarı durumlarını, 
e) Meslekî eserlerini, 
inceleyip değerlendirerek genel durumundan edindiği kanaate güre; 
Genelkurmay Başkanı: 1 - 150, kuvvet komutanları (kendi kuvvetine mensubolanlar için): 

1 - 125, diğer şûra üyeleri : 1 - 100 arasında not takdir ederler. 
Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdiği notların ortalaması alınarak değerlendirme notları sap

tanır, kesirli çıkan sayılar iki hane yürütülür. 
Yüksek Askerî Şûraca değerlendirilen her general - amiral ve albay için saptanan değerlendir

me notu ile sicil notu ortalaması toplanarak yeterlik notu bulunur. Bu yeterlik notuna göre sırala
ma yapılır. 

Yeterlik sıralamasında yeterlik notu aynı olanlardan değerlendirme notu yüksek olan öncelik 
alır. Eşitlik halinde kıdem sırası önde olan öncelik alır. 

Yeterlik sıralamasına göre, en büyük yeterlik notu alanlardan başlanılarak 926 sayılı Türk Si 
lâihlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre saptanan kadro, kontenjan ve nispete göre bir üst rüt
beye yükselecekler saptanır ve usulüne uygun olarak terfileri yapılır. 

Birinci sınıf a ayrılma 

Madde 15. — Askerî hâkim albaylardan; binbaşı, yarbay ve albaylığa yükselmede sicil notu 
ortalaması % 70'ten yukarı olanlar birinci sınıf hâkimliğe geçirilirler. 

Bu değerlendirme albaylığın müteakip yıllarında da yapılır. 

İzin, istifa, yas haddi ve emeklilik 
İ zin 

Madde 19. — Askerî hâkim subaylara 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre izin verilir. 

Askerî Yargıtayın kuruluşu hakkındaki kanun ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu 
hakkındaki kanunun bu konudaki hükümleri saklıdır. 

Yaş haddi ve emeklilik 

Madde 21. — Tasarının 21 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak Askerî Hâkim subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 22. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durumları nedeniyle aşağı
da belirtilen esas ve şartlar dâhilinde askerî hâkim subaylar hakkında emeklilik yaş haddinden 
önce Silâhlı Kuvvetlerden ayrılma işlemi yapılabilir. 

A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe ıterfii şartlarını haiz olup da üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için ilki yıl daha 

denendiği halde yine kadrosuzluktan terfi edeaniyen yarbay ve albay ile sicil notu ortalaması sicil 
tam notunun % 60 tan fazlası olmakla beraber, general - amiralliğe yükselebilmek için gerekli 
sicil notu ortalamasını ihraz etmemiş bulunan albaylar yaş haddine kadar hizmette devam ederler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen yarbay ve ilbaylardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yar
baylara kadro açılması malksadiyle sicil notu en düşük olanlardan başlanarak yeteri kadar emek
liye sevk edilir. Albaylar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (F) bendi hükümleri uygulanır. 

2. Bekleme süreleri sonunda terfi edemiyen general - amiraller emekliye sevk edilir. Bunlar 
hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (P) bendi 
hükümleri uygulanır. 

B) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında; 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden az olan yüzbaşı - binbaşılar ile 

% 60 ından az olan yarbay - albaylar; 
(b) Sicil notu ortalaması sicil tam nontunun % 50 ve daha yukarı olup da % 60 tan az oldu

ğu için iki ryıl daha denendiği halde rütbe terfii ©demdyen yüzbaşı - binbaşılardan bu ikinci yılda 
veya mütaakıp yıllarda sicil notu itibariyle kademe ilerlemesi de yapamıyanlar veya rütbesinin 
son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli bulun-
mıyanlar, 

2. Bu maddenin (A) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 m aşağısına düşenler, 

3. Rütbe bekleme süresi içindeki meslekî sicil notlarından en az iki yıla aidolanı meslekî si
cil itam notunun % 50 sinden aşağıya düştüğü için meslekte kendisinden istifade edilemiyeceği 
anlaşılanlar. 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. ö. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 
C) 'Disiplinsizlik ve ahlâki durumu sebebiyle ayırma : 
Askerî Yargıtay üyeleri ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkındaki hükümler 

saklı kalmak şartı ile; 

Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri il© disip
linsizlik ve ahlâki durumları icabı Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun gö'rülmiyenlerlin hizmet 
sürelerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, 
2. Hizmetin ve hâkimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenliyeme-

mesi, 
3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara ve borçlanmaya düşkün olması, 
4. Bilâhlı Kuvvetlerin ve hâkimlik meslekinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareket

lerde bulunması, 

5. Tutum ive davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsedikleri anlaşılanlar. 
Disiplinsizlik ve ahlâki durumları nedeni ile Silâhlı Kuvvetlerden ayrılma işlemi, idari sicil 

üstlerince sure ıs!öz konusu olmaksızın her zaman düzenlenebilecek sicillere dayanılarak yapılır. 
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*Ç eşitti nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak askerî hâkim subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 22. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle aşağıda 
belirtilen esas ve şartlar dahilinde askerî hâkim subaylar hakkında emeklilik yaş haddinden önce 
Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılabilir. 

A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe terfii şartlarını haiz olup da üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için iki yıl daha 

denendiği halde yine kadrosuzluktan terfi edemeyen yarbay ve albay ile sicil notu ortalaması sicil 
tam notunun % 60'tan fazlası olmakla beraber, general - amiralliğe yükselebilmek için gerekli 
sicil notu ortalamasını ihraz etmemiş bulunan albaylar yaş haddine kadar hizmete devam eder
ler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen yarbay ve albaylardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yar
baylara kadro açılması maksadiyle sicil nootu en düşük olanlardan başlanarak yeteri kadarı 
•emekliye sevk edilir. 

Rütbe terfi şartlarını haiz olup da üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi ede
meyip emekliye sevk edilen albaylar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 49 ncu maddesinin (P) bendi hükümleri uygulanır. 

2. Bekleme süreleri sonunda terfi edemeyen general - amiraller emekliye sevk edilirler. Bun
lar hakkında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (F) 
bendi hükümleri uygulanır. 

B) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında; 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden az olan yüzbaşı - binbaşılar ile % 60' 

ından az olan yarbay - albaylar, 
(b) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun c/c 50 ve daha yukarısı olup da % 60 dan az oldu

ğu için iki yıl daha denendiği halde rütbe terfii edemeyen yüzbaşı - binbaşılardan bu ikinci yılda 
veya müteakip yıllarda sicil notu itibariyle kademe ilerlemesi de yapamayanlar veya rütbesinin 
son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli bulunma
yanlar, 

2. Bu maddenin (A) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60'mm aşağısına düşenler, 

3. Rütbe bekleme süresi içindeki meslekî sicil notlarından en az iki yıla aidolanı meslekî sicil 
tam notunun % 50 sinden aşağıya düştüğü için meslekte kendisinden istifade edilemeyeceği an
laşılanlar, 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. O. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula
nır. 

C) Disiplinsizlik ve ahlâkî durumu sebebiyle ayırma : 
Askerî Yargıtay üyeleri ile Askerî Yüksek tdare Mahkemesi üyeleri hakkındaki hükümler 

saklı kalmak şartı ile; 
Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplin

sizlik ve ahlâkî durumları icabı Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyenlerin hizmet süre
lerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması, 
2. Hizmetin ve hâkimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenleyeme-

mesi, 
3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara ve borçlanmaya düşkün olması, 
4. Silâhlı Kuvvetlerin ve hâkimlik mesleğinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareket

lerde bulunması, 
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Sicililerde, yukardaki sebeplerden hangisine göre kesin, kanaate varıldığı belirtilir. 
Bıı sicil ile; idiğer subaylar hakkında uygulanan usule göre katî işlem yapılır. 

HâkimMk hizmeti 

Madde 39. — Askerî hâkimlerin askerî mahkemelerdeki askerî nâkiımjldk ve askerî savcılaik 
görevi kadroları ile Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek idare Mahkemesi kadrolarında geçen 
hizmet sürelerinden başka adlî müşavirlikler ile disiplin subaylıklarında, ıAskerî Adalet İşleri 
Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve yargı ile ilgili Mari gö
rev kadrolarımda geçen hizmet süreleri de hâkimlik hizmetinden sayılır. 

Yargı ile ilgili idari görev kadroları şunlardır : 
A) Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı kadroları, 
B) Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları, 
C) Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlaklarındalki (Jandarma Genel Komutanlığı 

dâhil) hukuk işleri müdürlüğü kadroları, 
D) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 

Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilen yargı ile ilgili diğer görev yerleri. 

EK MADDE 1. — Bu kanunda geçen askerî hâkim subay deyimi; görevi ve sıfatı nle olursa 
olsun (Yüksek yargı organlarında görevli askerî hâkimler dâhil) Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 21 noi maddesinde belirtilen subay sınıflarından askerî hâkim sınıfı subayları 
kapsar. 

EK MADDE 2. — A) 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun adı Askerî 
Hâkimler Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

B) Bu kanunda yazılı; 
(a) Askerî yargı ile ilgili dıdari görev kadroları ile, 
(b) Adlî müşavir, askerî savcı, askerî mahkemeler ile disiplin mahkemeleri kadrolarında 

gösterilen hâkimler, 
Askerî hâkim sınıfı kapsamına girer. 

EK MADDE 3. — Mevcut askerî hâkim miktarı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde yedek-
subay okulunu bitirerek asteğmenliğe nasbedüenlerden; hukuk fakültesini bitirmiş ve hâkimlik 
görevlerinden sayılan hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık yapmış olup da bu kanuna göre lü
zumlu şartlara sahifbolanlardan yeteri kadar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca askerî hâkim sınıfına geçirilerek 16 ncı madde hükmüne göre atanmaları ya
pılır. Bunlar, askerî hâMmlerin hak ve yetkilerine sahübolurlar. 

Askerî hâkim niteliklerine sahibolmadıkları sonradan anlaşılanlar, Millî Savunma Bakanlığı; 
tarafından asıl sınıflarına iade edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci maddesinde belir
tilen kadro oranına indirilinceye kadar bekleme suresi sonunlda rütbe terfi şartlarını haiz olduk
ları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş askerî hâkim 
albayların emekliye şevkleri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 13 ncü madde esaslarıne göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; albay ve general - amiral rütbe
lerinde bulunan askerî hâkimler birinci sınıfa geçirilmiş sayılırler. 
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5. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsediklerinin anlaşılması, 
Disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeni ile Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, idarî sicil 

üstlerince süre söz konusu olmaksızın her zaman düzenlenebilecek sicillere dayanılarak yapılır. 
Sicillerde, yukardaki sebeplerden hangisine göre kesin kanaate varıldığı belirtilir. 
Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygulanan usule göre katî işlem yapılır. 

Hâkimlik hizmeti 

Madde 39. — Askerî hâkimlerin askerî mahkemelerdeki askerî hâkimlik ve askerî savcılık görevi 
kadroları ile Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek idare Mahkemesi kadrolarında geçen hizmet süre
lerinden başka adlî müşavirlikler ile disiplin subaylıklarında, Askerî Adalet işleri Başkanlığı ile 
Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve yargı ile ilgili idarî görev kadrolarında 
geçen hizmet süreleri de hâkimlik hizmetinden sayılır. 

Yargı ile ilgili idarî görev kadroları şunlardır: 
A) Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı kadroları, 
B) Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları, 
C) Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarındaki (Jandarma Genel Komutanlı

ğı dâhil) hukuk işleri müdürlüğü kadroları. 

EK MADDE 1. — Bu kanunda geçen askerî hâkim subay deyimi; görevi ve sıfatı ne olursa 
olsun (Yüksek yargı organlarında görevli askerî hâkimler dâhil) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 21 nci maddesinde belirtilen subay sınıflarından askerî hâkim sınıfı subayla
rı kapsar. 

EK MADDE 2. — Bu kanunda yazılı; 
(a) Askerî yargı ile ilgili idarî görev kadroları ile, 
(b) Adlî müşavir, askerî savcı, askerî mahkemeler ile disiplin mahkemeleri kadrolarında gös

terilen hâkimler, 
Askerî hâkim sınıfı kapsamına girer. 

EK MADDE 3. — Tasarının Ek Madde 3'ü Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Askerî hâkim niteliklerine sahibolmadıkları sonradan anlaşılanlar, Millî Savunma Bakanlığı 

tarafından asıl sınıflarına iade edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci maddesin
de belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz 
oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş askerî hâ
kim albayların emekliye şevkleri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 13 ncü madde esaslarına göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici madde 2 si Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

14 . 2 . 1972 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
İV. Erim D. Kitaplı At 1. Göğüs it. Karaöz 

Devlet Bakam Adaleit Bakanı Mülî Savurana Bakanı İçişleri Bakanı 
Î.Öztrak S. Bilge F. Melen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakam Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
8. Bilge 8. İV. Ergin 1. Arar M. Öztekin 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakam Griim. ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 
İV. Talû C. Ay kan II. Özalp M. 0. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı Çalınma Bakam Sanayi ve Telk. Balkanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
R. Danışman A. R. Uzuner M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakam İmar ve İskân Bakam Eöy İğleri Bakanı Orman Bakam 
E. Y. Akçal 8. Bingöl N. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karaküçük 
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Kaldırılan hükümler 

Madde 2. — 26 Ekim 1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunun 
32, 33, 35, 36 ve 37 nci maddeleri ile 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 46 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2 /684; 
C. Senatosu : 2 /21) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 111) 

C. Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 633-2/21 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 22 . 6 . 1972 gün ve 194 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 4 . 7 . 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
C. Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 103 

Kabul : 101 
Ret : 2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 6 . 7 . 1972 
Esas No. : 2/684 C. S. 2/21 

No. : 237 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 7 . 1972 gün ve 72 nci Birleşiminde aynen kabul 
«dilen «Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönde
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkam 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 
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Dönem : S 
Topiant* :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

C. Senatosu ve Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı ( A / l ) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2 /721; C. Senatosu : 2 /24) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 115) 

C. Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.7. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 672-2/24 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4 . 7 . 1972 gün ve 195 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 6 . 7 . 1972 tarihli 73 ncü Birleşimimde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dos
ya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 126 

Kabul : 125 
Çekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 6.7. 1972 
Esas No. : 2/721 C. S. 2/24 

Karar No. : 238 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 7 . 1972 gün ve 73 ncü Birleşiminde aynen kabul 
-edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve«R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak 
kında 'kanun teklifi»1 ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 
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