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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'e izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi oku
narak onandı. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, yurt 
içinde ve memleket dışında her hangi bir ba
kanlık hesabına okutulacak talebelerin masraf
larının ödeme şekli hakkındaki kanun teklifi 
isteği üzerine geri verildi. 

Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifi, Gündeme alınmış olduğundan 
teklif sahibinin talebi üzerine geri verilmesi 
kabul olundu. 

Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve 
cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve 
resimlerden muaflığı hakkındaki kanun tasa
rısı ile 

Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 13 
ncü maddesinin değiştirilmesi için teati olu 
nan mektupların onanması hakkındaki kanun 
tasarısı, ikinci defa a^rk oya sunuldu. 

Sorulardan önce Gündemde bulunan diğer 
•maddelerin görüşülmesi hakkındaki önerge, bu 
Birleşime mahsus olmak üzere kabul olundu. 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şe
hit, dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi 
sayılması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Dinî yayınlar döner sermayesi hakkındaki 

kanun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 
İstanbul Üniversitesi binalarının yapımı 

hakkındaki 4999 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun, kabul edildi. 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Veril
mesi hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ile 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı mad 
delerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifele
rine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrolarında bâzı değişik
likler yapılmasına dair 4353 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun kabul 
edildi. 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 
devresinde mübadele edilecek mallara ait A ve 
B listelerini muhtevi Protokolün onanmasına; 

Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaş
masının üçüncü maddesi ekinde musarrah cari 
tediyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkın
da teati olunan mektupların onanmasına; 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına 
ek listelerin yürürlük sürelerinin uzatılmasına 
dair mektupların onanmasına dair olan kanun 
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tasarılarının birinci görüşülmeleri bitirildi. i 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

İstanbul eski Defterdarının Varlık Vergisi mü- j 
kelleflerinden bâzıları hakkında yaptığı mua
meleye ve aldığı söylenilen evin kime ait ol 
duğuna, İstanbul'da satılan iki apartmanın | 
kimler tarafından kaça alındığına ve Adana'-
daki bir mükellefin affedilmiş olan vergisi mik
tarına dair sorusuna, Maliye Bakanı cevap 
verdi. 

2 nci defa açık oya sunulan Kör, sağır ve 
dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazların Güm
rük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden mu
aflığı, 

Türkiye - Belçika ödeme' Anlaşmasının 13 
ncü maddesinin değiştirilmesi için teati olunan 
mektupların onanması hakkındaki kanunların 
kabul olunduğu bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo
yacı güler'in, sivil havacılık, hava endüstrisi, 
Türk Hava Kurumu, uçak ve motor fabrika
ları ile Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, 
Hava Kurumuna bağışlanan paraların mikta
rına ve nelere harcandığına dair sorusu, ügüi v 

bakan oturumda hazır bulunmadığından 29.VT. 
1951 Cuma Birleşimine bırakıldı. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Reşad Ak 
Şemsettin'in istifası sebepleri hakkındaki so
rusu, İçişleri Bakanının teklifi üzerine l.ıVTl. 
1951 Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, ban
kalar tasarruf mevduatının Bankalar Kanu
nunun 28 nci maddesinde tesbit edilen nispet 
lere uygun olup olmadığına dair sorusuna, 
Maliye Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çukur
ova'da kadastro işlerinin bir an evvel düzene 
konmasma ve Adana'nm Misis Bucağı Abdi-
oğlu Köyünde yapılmakta olan kadastro işinin 
neden uzadığına ve bu köyde bir jandarma ka
rakolunun ihdasına neden lüzum görüldüğüne, 

İzmir Milletvekili Avni Başman'm, Bulga
ristan'dan gelen göçmenlerin bugünkü durum
larına, yerleştirilip bir an evvel müstahsil hale 
getirilmelerini temin için neler yapıldığına vt 
neler'yapılmasının düşünülmekte olduğuna, 

Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, mem
leketimize ithal edilen traktörlerin tek tip ola
rak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli ellerle 
kullanılmasını temin için bir kurs açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine, ithalâtçıların ne 
şekilde yedek parça getirebileceklerine ve Zi
rai Donatıma ait olup muattal halde bulunan 
traktörlere dair soruları, kendileri oturumdu 
hazır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

Sivas Milletvekili Rifat öçten'in, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığmdaki üç yargıcın ahar 
mahallere tâyinleri sebebine dair sorusuna, Mil
lî Savunma Bakanı cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, İs
tanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara yapı
lan muameleye, yakalanan dilencilere tahsis 
olunan ikametgâh ile Mevlânekapı'daki kimsesiz
ler yurdunun durumlarına dair sorusu, Millî 
Eğitim Bakanının teklifi üzerine, 11 Temmuz 
1951 Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Van Milletvekili İzzet Akın 'm, Van 'm asker
lik şubesi bulunmıyan ilçelerinde bu teşkilâtın 
kurulması için ne düşünüldüğüne dair sorusuna, 
Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Van Milletvekili İzzet Akın'm, sulama teşki
lâtı olan yerlerde halktan alınmakta olan sula
ma ücretlerinin miktarı ile buna ait tarifenin 
tatbik şekline ve 1950 yılı için Van'da tahakkuk 
ettirilen sulama ücretlerine dair sorusuna, Ba
yındırlık Bakanı cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Emrullaih Nutku'nun, 
İstanbul Limanının tevsii hususunda Salıpazarı 
ve Haydarpaşa'nın intihap edümesnin hangi sebe
be dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa li
manlarının tevsii şekline ve muhammen inşaat 
ve tesisat bedellerine dair sorusu, kendisi otu
rumda hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı, 

29 . V I . 1951 Cuma günü saait 15 de toplanıl
mak üzere Birleşime sön verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Tokad Müleitveküi 

M. Zeren M. önal 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
İV. Tlabar 
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Sorular 

Sözlü sorular 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 

muhtelif tarihlerde memleketimize iltica eden
ler hakkında yapılan muamelelere ve memleke
timizde komünistliğin üreme ve yaşamasına 
âmil olanlara dair sözlü soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/380) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
umumi bakımdan haricî vazİ3ret hakkında iza
hat verilmesine, Atlantik ^Paktına girmek için 
yapılan teşebbüslere, bu Pakta dâhil olan veya 
olmıyan Devletlerden Kore'ye asker gönderen 
lerle göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına 

Teklifler 
1. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'-

nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 41 nci ve 100 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/266) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon 'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 
4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 2226 

BAŞKAN -— Birleşim açılmıştır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Gündem dışında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, hatırladığınız veçhile, geçen Birleşimin 
sonunda bugün saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşim kapatılmıştı. Şimdi görüyoruz ki saat 15 i 
10 dakika geçiyor. 

Böyle ekseriyetin temini bakımından, geç ka-

dair sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/382) 

Yazılı sorular 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-

bis'in, orduda kalb krizi geçirmiş olanlar hak
kında ne gibi bir muamele yapılmasının düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Millî Sa-
vunnma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/379) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, Kore Birliğimizin durumu hakkındaki 
yazılı soru önergesi, Millî Savunnma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/381) 

sayılı Kanunda yazılı «Genel Meclis» tâbirleri
nin «Belediye Meclisi» olarak düzeltilmesine da
ir kanun teklifi (2/267) (İçişleri Komisyonuna); 

Önerge 
3.—Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alçılı'-

nın, Af Kanununun 7 nci maddesinin yorum
lanması hakkında önergesi (4/166) (Adalet Ko
misyonuna). 

lan arkadaşların gelmesini beklemek yolu takip 
edilecek olursa bundan sonraki Birleşim belki de 
ancak 15,30 da toplanabilecektir kanaatindeyim. 
Binaenaleyh saat 15 te Birleşim açılsın, ekseri
yet olmadığı takdirde yoklama yapılsın. Bu şe
kilde hareket edildiği, İçtüzük hükümleri katî 
surette tatbik olunduğu ve sıkı bir yoklama ya
pıldığı takdirde Birleşimlerde ekseriyetin temin 
edileceği kanaatindeyim. Bunu Başkanlıktan bil-

12 — 

2. —. HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Baskanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Muzaffer önal (Çorum) 
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hassa rica ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). ! 

BAŞKAN — Efendim; tasarıların, sorular- j 
dan önce görüşülmesi hakkında önergeler vardır, ı 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının İçtüzük gere

ğince bu Birleşim için gündemde soru ve Gen
sorulardan önce görüşülmesinin oya arzmı teklif 
ederiz. 

Giresun Milletvekili Rize Milletvekili 
Hayrettin Erkman izzet Akçal 

im o : ı 
Başkanlığa 

Bugün gündemde ona yakın tasarı vardır. 
Sözlü Sorulardan önce müzakeresini arz ve tek
lif ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

BAŞKAN — Bu önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu 
Birleşim için tasarı ve tekliflerin,, sorulardan 
önce görüşülmesi kabul edilmiştir. 

BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesi II işaretli fıkrasının 
(K) bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/165) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 65 nci maddesi 2 işaretli fıkrasının 
(K) bendinin değiştirilmesi hakkındaki 2/225 
sayılı kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereken işimin yapılmasına yüksek müsaa
delerinizi saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
vW üç arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 
önergesi (4/164) 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci madde

sine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tekli
fimizi geri alıyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımızla rica ederiz. 

Erzurum Milletvekili Bursa Milletvekili 
Bahadır Dülger Selim Ragıp Emeç 

İzmir Milletvekili Konya Milletvekili 
Cihat Baban Ziyad Ebuzziya 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Usule 
dair söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, ikinci geri isteme talebinin Meclis 
kararma bağlı olduğunu İçtüzüğün 69 ncü mad
desi emretmektedir. 

Müsaadenizle bu maddenin son fıkrasını oku
yorum: (Bu tasarı ve teklifler gündeme konul-
muşlarsa geri alınmaları Kamutayın karar na 
bağlıdır). Şimdi bu teklif geçen birleşimde gün
deme alınmıştı. Behzat Be3r arkadaşımız kelime 
hatası var diye teklifi geri istediler ve böylelikle 
teklifi komisyona iade edilmişti. 

Aziz arkadaşlar, bu vesile ile teklif sahibi ar
kadaşlara bir ricada ve Kamutay huzurunda bir 
temennide bulunacağım. Bu kanun teklifleri ga
yet ciddî ele alınmalıdır. Bâzı arkadaşlar teklif
lerini daha ilk komisyona sevkedildiği zaman, 
noksan olduğunu veya çıkamıyacağmı anlıya-
rak geri istemektedirler. Bâzıları da direniyorlar, 
bütün komisyonlardan geçiriyorlar, komisyon ar
kadaşlarımız haftalarca bunlar üzerinde uğraşı
yorlar, nihayet bütün komisyonlarda reddedili
yor, gündeme alınacağı zaman veyahut alındığın
da, iki satırla, «Teklifimizi geri alıyoruz» diyor
lar. Bu şekilde komisyonların verimli çalışmaları 
sekteye uğratılmakta ve heder edilmektedir. Bu 
itibarla Yüksek Kamutaydan istirhamım şudur : 
Gündeme alman bir teklif madem ki, komisyon
lardan geçmiş ve komisyonları bir haylj zaman
dır uğraştırmıştır. Bu teklif mutlaka karara bağ
lanmalıdır. Çünkü retle, geri almanın neticeleri 
ayrı ayrıdır. Bâzı arkadaşlar retten kurtulmak 
için tekliflerini; geri alıyorlar, tadilediyorlar, bir 
daha Meclise ve komisyonlara sevkediyoıûar. 
Halbuki reddedilirse, yüksek malûmunuz oldu
ğu veçhile, bir toplantı devresi geçmedikçe Mec
lise tekrar getiremezler. Bu itibarla gündeme 
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alındıktan sonra vâki olan geri isteme talepleri 
üzerinde Yüksek Meclisin hassasiyetle durmasını 
ve, bunu mutlaka bir karara bağlanmasını rica 
ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Elde mevcut içtüzüğe göre ko
misyonlarda bulunan teklif ve tasarılar için tek
lif ve tasarı sahiplerinin her vakit geri alma hak
kı vardır. Nihayet bu henüz bizim gündemimizde 
değildir, komisyondadır. Bu itibarla İçtüzük de
ğiştirilmedikçe buna göre hareket etmek mecbu
riyetindeyiz» Bu arkadaşımız bir teklif yaparlar 
İçtüzüğü muhterem heyetiniz değiştirir; o zaman 
o şekilde hareket ederiz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — izah 
edeyim. 

6 : ı 
BAŞKAN — Arkadaşlar izaha lüzum var mı i 

Lüzum görüyorsanız izah etsin. (Gürültüler) 
Arkadaşlar lüzum görmüyorlar efendim. 

MEHMET DÂİM SÜALP (Siird) — Günde
me alınmıştır efendim. 

BAŞKAN — Komisyondadır. Bugün elimiz
deki gündemde buna dair bir şey yoktur. Biz 
elimizdeki gündemle hareket edeceğiz, çok rica 
ederim efendim. 

Bahadır Dülger Bey, söz istiyor musunuz'? 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teklif geri verilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım TeşkilâU, Birleşmiş Milletler 
ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ara
sında, Akdeniz mmtakası memleketlerine bâzı 
Teknik Yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/213) [1] 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyeıı 
var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEDAT 
BARÎ (Seyhan) —• Efendim, komisyon adına 
bir ifadede bulunmak istiyorum. 

Kanun tasarısının başlığında «Akdeniz mm
takası memleketlerine» diye bir ifade vardır. 
Buradaki «memleketlerine» kelimesi «hükümet
lerine» ; yine birinci maddede «Akdeniz mmta
kası memleketlerine» ibaresi vardır. Buradaki 
«memleketlerine» kelimesi de «hükümetlerine» 
olacaktır. Tashih edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, komisyon raporunda tasarının ive
dilikle müzakere edilmesi teklif edilmektedir. 
Bu teklifi oyunuza sunuyorum, ivedilikle görü
şülmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedilik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Mil-

[1] 222 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
Uf. 

letlerarası îmar ve Kalkınma Bankası arasın
da, Akdeniz mıntakası memleketlerine bâzı Tek
nik Yardımlar Teminine dir Anlaşmanın onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleş
miş Milletler ve Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası arasında, Akdeniz mıntakası mem
leketlerine bâzı Teknik Yardımlar Teminine 
dair 14 Nisan 1951 tarihli Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmistir. 

2. — Astsubay Kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (1/193) 

[1] 223 sayılı basmayazı tutanağın sommda-
dır. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ... 
M. ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — Kanunun 

Umumi Heyeti üzerinde birkaç söz söylemek is
tiyorum. Çünkü kanun, hemen çıkmasını bek
lediğimiz Orman Kanununu, Yol Kanunu ve sai
re derecesinde hakikaten mühim ve bir an ev
vel çıkarılması lâzımgelen bir kanundur. Tasa
rı hayli zaman evvel hazırlanmış, tekemmül etti
rilmiş, fakat Meclise şevki için bu zamanı bul
muştur. Mesele cok mühimdir. Zira kanun doğ
rudan doğruya ordunun bünyesine ve dolayısiy-
le Millî Müdafaamızın bünyesine tesir edecek 
tertipte ehemmiyetlidir. Orduların umumiyetle 
meslekleşmesine ve makineleşmesine doğru gidi
yoruz. İki senelik hizmet süresi içinde bu yal
nız neferlerle tahakkuk ettirilemez. Binaena-
leh, o ordunun heyeti umumiyesi, sağlam, iyi ye
tişmiş bir kitleye ve esasa sahip almalıdır. Sa
bıkta nasıl donarıma, birtakım' gedikli küçük za
bitlere bilâhara terfi ederek zabit olan elemana 
mâlik idiyse orduyu da bugünkü şekli ve haliy
le o mertebeye ulaştırmak lâzım gelir. Kanun 
bu maksatla sevkedilmiştir. Maddelere geçildi
ği zaman söz söylemek hakkımız baki kalmak 
şartiyle bu kanunun çok yerinde ve lâzım oldu-
ğvnu arzetmek isterim. Bu kanunu bir an ev
vel huzurunuza getirmiş olan Millî Savunma 
Bakanına da şahsan teşekkür ederim. Mâruzâ
tım bu kadardır. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bu tasarının ordumuzun mühim bir ih
tiyacına cevap vermekte olduğu ve büyük fay
dalar temin edeceği muhakkaktır. Bu tasarı, 
ordumuzda mühim bir unsur olan gediklileri
mizden tam bir güvenle ve âzami surette istifa
deyi hedef tuutuğuna ^öre hakikaten çok fay
dalı bir kanundur. Bunun itmam ve ikmal edil
mek üzere Meclisimize gönderilmesi ve Meclisi
mizin bunu başarı ile neticelendirebilmesi mem
leketimiz için büyük bir vesilei hizmettir. Yal
nız bendeniz bir nokta hakkında komisyondan 
izahat istiyeeeğim ve o noktanın, anladığıma e^örc, 
büyük bir eksiklik teşkil ettiğini tebarüz etti
receğim. O da şudur : 

Yüksek malûmunuz, gedikli başçavuşların du
rumu bu kanuricla, kendilerinin haklarını temin 
edecek şekilde teklif edilebilmiş değildir. Çün
kü tasarı 36 yaşma kadar olan igediklilere subay
lık yolunu açmaktadır. FakaJt halen 36 yaşını 
o$mı§ bulunan ve !bwgum orduda ve do-

6.1951 0 : 1 
| ıma'ramadalki hizmetleri 24 - 25"iSeneyi (bulmuş 
I olan gedikli başçavuşların durumunu tanzim 

etmemektedir. Onlar bu haktan mahrum edil
mektedir. Filhakika kanunun gayesine nazaran, 
36 yaşını geçmiş bulunanların terfi kademelerin
den geçipte subay olabilmeleri tecviz olunmaz, 
kendileri ele bunu arzu etmekte değillerdir. Yal
nız bunları eskiden de tatbikatta olduğu gibi, 
imtihanla teknisiyen ve muamelât memuru yap
mak mümkündür. Çünkü küçük yaştakileri, 36 
yaşma kadar henüz gelmiş olanları bir netice-

I ye isal ederken 36 yağından ileriye geçmiş ve 
24-25 sene donanmada, orduda (hizmet etmiş 
bulunanları şu intikal vaziyetinden müstefit et
memek doğru olamaz kaanatindeyim. Binaen
aleyh gerek Hükümetin, gerek komisyonun ve 
gerek bu işi donanmada ve orduda tecrübeleri 
iktizası benden çok iyi bilebilecek mevkide olan 
arkadaşlarımızın, hepimizin vicdanına bir ka
naat bahşedecek bir şekilde, Yüksek Meclis hu
zurunda meseleyi tenvir etmelerini zaruri görü
yorum. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; millî 

teşkilâtımız içinde en büyük noksan, ordumu
zun teşkilât ve vazifelerine ait bir ana kanunun 
mevcut bulunmamasıdır. Harb ve sulhta ordu
nun teşkilât ve vazifelerini 'gösterecek olan bu 
ana kanunun bir an evvel bu büyük Meclisten 
çıkarılmış olması, bugünün en zaruri ihtiyacı
dır. Onun için Hükümetimizden rica ederiz; 'or
dunun muhtelif sınıfların teşkilât ve vazifele
rini gösterecek, ordumuzun millî mimarisini 
vücuda getirecek millî kanunu buraya getirsin
ler. Değilse bugüne kadar ordunun teşkilâtına 
ait mevzuat parça parça; natamam oldukça, yal
nız personelin ihtiyaçları, personelin yetiştiril
mesi ve personelin terfiine ait olan mevzuatla 
ordumuzun, bahusus bizim millî ordumuzun, ta
rihi büyük olan ordumuzun hukuki bakımdan 
bu husus bir noksan olarak kalacaktır. Bu nok
sanı bir an evvel itmam etmek lâzımdır. Onun 
için Türk millî ordusuna ait millî ana kanunun 
getirilmesini tekrar rica ederim, efendim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar efendim. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Feridun Fikri arkadaşınızın söyle-

I d :ği gibi, kanun, ordumuzun ve silâhlı kuvvet-
I lerimizin büyük bir noksanını tamamlamakla 
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beraber, halen hizmette bulunan ve hakikaten 
silâhlı kuvvetlerimize büyük hizmetler yapmış 
bulunan, ve hakikaten iktidarlı arkadaşlarımızı 
mağdur bırakmıştır. 

Bundan dolayıdır ki, bu kanun neşri tari
hinde 36 yaşam geçmiş bulunup bu kanunun 
bahşetmiş olduğu faydalardan istifade etmek 
imkânını bulamıyacak olan kıymetli arkadaş
larımızın teknisiy enler sınıfına geçirilmelerini 
sağlamak için bir teklifte bulunuyorum. Bu 
husustaki önergemi takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Teknisiyen ve muamele memuru değil mi 
efendim? 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Komisyon teklifinde tasarının ive
dilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Tasa
rının ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. Tümü üzerinde başka söz istiyen olma
dığından maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Astsubay Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

Astsubaylar 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ordusu

nun kara, deniz ve hava kuvvetleriyle Jandar
ma Gümrük Koruma birlikleri kadrolarının 
astkomuta kademelerinde eğitim, sevk ve ida
re ile diğer idari işlerde subaya yardımcı ola
rak görevlendirilen askerî şahıslara (Astsubay) 
adı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında* söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. • 

Yetiştirme usulleri 
MADDE 2. —• Astsubay olacakların astsu

bay okulları ile sanat enstitülerine girme şart
ları, sınıfları ve meslekleri, yetiştirilme usul
leri, okuldan çıkarılmaları ve her sınıf ve mes
lek için aranacak şartlar ve nitelikler Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 

6.1951 O : 1 
I Efendim, Millî Savunma Komisyonunda bu me

sele konuşulurken (Astsubay) tâbirini (Küçük 
ı subay) a tebdil etmiştik. Binaenaleyh bu tâbir 

yanlışlıkla buraya gelmiş olacaktır. (Astsubay) 
tâbirlerinin (Küçük subay) tabiriyle değiştiril
mesini istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde kabul edilmiştir. 
I İkinci madde üzerinde konuşuyoruz efendim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bunlar yüzbaşılığa kadar çıkacaklardır. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Millî Savun
ma Komisyonunda (Küçük subay) olsun diye 
karar vermiştik. Bütçe Komisyonundaki daha 
mâkul mütalâalar dolayısiyle (Astsubay) ola
rak kabul ettik. (Astsubay) tâbiri bu kanunun 
ruhunu daha iyi ifade eder. 

BAŞKAN —• Esasen birinci maddede bunu 
kabul 'ettik, kanuniyet halini aldı, diğer madde-

I lere geçse de buna ittiba edeceğiz. İkinci madde 
hakkında başka söz istiyen yoktur. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İkinci madde aynen kabul 

I edilmiştir. 

Astsubay olmak şartları 
MADDE 3. — Astsubay olmak için: 
I - A) En az ortaokul, sanat enstitüsü ve 

eşidi okullarla eğitim süresi iki yıldan aşağı ol-
mıyan astsubay sınıf okullarından mezun olmak; 

B) 18 yaşını tamamlamış bulunmak; 
Şarttır. 
I I - Sanat Enstitülerimi bitiren isteklilerden 

astsubay olacaklar sınıf okullarna gönderilmez-
ler. Ancak astsubaylık özel kurslarını başarı ile 
bitirmeleri lâzımdır. 

III - Ordu birlik ve kurumlarında muvazzaf
lık hizmetini yapmakta olan ortaokul ve eşidi 
okulları bitirmiş isteklilerden 23 yaşını tamam
lamamış ve diğer şartları haiz bulunmuş olan
lar ikinci madde hükmüne göre astsubay yetiş
tirilebilirler. 

I IV - Astsubuay sınıf okullarının süreleri ola
ğanüstü ihtiyaç karşısında Millî Savunma Ba
kanlığınca lüzumu kadar kısaltılabilir. Ancak kı
sa devre ile öğretim ve eğitime tâbi tutulan ast
subay adaylarının gerekli ınesle.kî öğrenim nok
san! arı, kurslarla tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

I KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
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Miliî'• Savunma Komisyonu sözcüsünden bir I 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Millî Savunma Kamisyonu Söz
cüsü; bir sual soracaklar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Astsubay olma hakkı bu kanuna göre muzıkacı 
gediklilere de şâmil midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Onlar için 
ayrı hüküm vardır, aşağıda istisnai hükümer 
mevcuttu1. ı 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabr:! edenler... Etmiyenler... Üçüncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Astsubay nasbi 
MADDE 4. — Astusubay şart ve niteliklerini 

kazananlar ilgili bakanlıklarca çavuş nashedilir-
ler. Astsubay nasbedilenlerin aylıkları nasıp ta
rihini takip eden ay başndan itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

îldnci Bölüm 
Başarısızlık 

Okul, staj, kurs ve enstitülerde i 
MADDE 5. — Astsubay hazırlama okulla

rında astsubay adayı olarak kıtası stajlarında 
veya astsubay sınıf okullarında, özel kurslarda 
ve havada teknik ve uçuş okulunda başarı gös-
tcremiyenler veya diğer sebeplerle devamları. | 
uygun görülmiyenler yaşıtlariyle birlikte asker- i 
lik işlemine tâbi tutulmak üzere (Sağlık sebep
leri hariç) serbest bırakılır. Sanat enstitülerin
de Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan
lardan başarı gösteremeyenlerle sağlık durum
larından başka sebeplerle bu enstitülerin her 
hangi bir sınıfından çıkarılanlar hakkında da 
aynı işlem yapılır. 

Bunların okullarda, stajlarda ve kurslarda 
geçen süreleri muvazzaflık hizmetinden sayıl-
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul j 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. j 

Ordudan gelenlerin başarısızlığı 
MADDE 6. — Birlik ve kurumlardan üçün- j 

. 19Ü # : İ 
cü maddenin (III) numaralı, bendi hükümleiil^ 
göre astsubay yetiştirilmek üzere astsubay sınıt 
ofcül^rma -gönderilenlerden bu okullarda başa
rı gösteremiyenlerle sağlık durumlarından baş* 
ka sebeplerle okullardan çıkarılanlar muvaz
zaflık hizmetlerini tamamlamak üzere birlik ve 
kurumlara sevkedilirler. Bu gibilerin okula 
gidiş ve gelişleri için yolda geçirdikleri müd
detlerle asttbay okullarında geçirdikleri süre
ler -muvazzaflık hizmetinden sayılmaz. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynert ka
bul edilmiştir. 

îkMal kurslarında 
MADDE 1 — 3 ncü maddenin IV numaralı 

fıkrası hüflöürftlerine göre kısaltılmış sürelerle 
yetiştirilmiş olan astsubaylardan, tamamlayıcı 
kurs ve eğitimlerde başarı gösterenâyenlerm de 
ordu ile ilişikleri. kesilir. Bu gibilerin kıtada 
geqeıı hizmetleri muvazzaflık hizmetinden sayı
lır. Noksan hizmetleri erbaşlıkla tamamla t-
tiMır. 

BAŞKAN — Madde ; hakkında söz istiyen 
var mı? -

NECÎFBÎLGE (Niğde) — SÖ* istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE (Devamla) — Efendim, yu

karda 6 ncı madde okunurken orada romen ra
kamı île (III) numaralı bendi dendiği haîde, 
7 nei madde' de römen rakamı ile (IV) numa
ralı fıkra denilmektedir. Bunların ikM de: 
aynı mahiyette ve 6 ncı maddede kabul edildi
ğine göre, kanaatımca 7 nci maddenin bu kıs
mının romen. rakamı ile (IV). numaralı bendi 
olarak tashihim teklif ediyorum. 

•RİFAT ÖZDEŞ — Muvafık efendim. 
•gAf̂ KAİN — Emisyonun iştiraki ile madde 

bu şekilde tashih-edilmiştir. 
Maddeyi biı tashihle Reyi Âlinize arzediyo

rum,-Kabul edenler... Etmiyenler... Madde t$$-
hMî şekli ile kabul ejdümiştir. 

Üçüncü bölüm 
Aylaklar* aylıkla ilgili diğer hükümler, yüksel

meler, beslenme ve sağlık işleri . 
Astsubayların rütbe ve? aylıkları 

$BÂ£DÜE & '.•** A&tsu&aytorın rütbeleri ve 
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aylık asıllariyle tutarları 
tir: ' 

Rütbe 

Çavuş 
Üstçavuş 
Başçavuş 
Kıdemli başçavuş 
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aşağıda gösterilmiş-

Aylık Aylık 
aslı tutarı 

Lira Lira 

20 175 
25 200 
30 225 
35 250 

Üst derece aylığına yeterlik gösteren kıdem
li başçavuşların en az üç yılda bir olmak ve 
en çok üç defaya münhasır bulunmak şartiyle 
aylıkları birer kademe yükseltilir. 

Kıdemli başçavuşların alacakları aylık asıl
ları ile tutarları aşağıda gösterilmiştir: 

Rütbe kıdemi 

Aylık 
aslı 
Lira 

40 

50 

60 

Aylık 
tutarı 
Lira 

300 

350 

400 

Nasbmdan itibaren fiilen en 
az 3 yılını bitiren kıdemli baş
çavuşlar 
Birinci yükselme kademesinde 
fiilen en az 3 yılını bitiren kı
demli başçavuşlar 
İkinci yükselme kademesinde 
fiilen en az 3 yılını bitiren kı
demli başçavuşlar 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Aylığa bağlı diğer hususlar 
MADDE 9. — Astsubayların aylıkları ile 

(buna*bağlı sair özlük hakları, yollukları, açığa 
çıkarılmaları, açığın kaldırılması subay ve as
kerî memurlar hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Tank astsubaylarından tank birliklerinde 
bilfiil vazife gördükleri sürece: 
Çavuşlara 25 
Üstçavuşlara 30 
Başçavuşlara 37,50 
Kıdemli başçavuşlara 42,50 
40 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 50 
50 » » » » 60 
60 » » » » 70 
lira tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

1951 Û : 1 
yoktur. Maddeyi kabul edenler. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Etmiyenler.. 

Yükselme ve bekleme süreleri 
MADDE 10. — Astsubayların yükselmeleri 

sağlık, yeterlik, kıdem, kadro ve mahrut müsaa
desine dayanır. Her rütbede bekleme süresi en 
az üç yıldır. Denizaltıcı ve uçucu astsubayların 
çavuş ve üstçavuşluk rütbelerindeki bekleme sü
releri ikişer yıldır. 

îki yıldan fazla süreli sınıf okullarından ye
tiştirilenlerin okulda geçen fazla süreleri çavuş
luk bekleme süresinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kadrosuz yükselme 
MADDE 11. — Devlet Memurları Aylıkları

nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki kad
rosuz terfilere ait hüküm astsubaylar hakkında 
da uygulanır. Ancak bunlara 60 lira aylık aslın
dan yukarı maaş verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yükselmelerin yapılması 
MADDE 12. — Astsubayların yükselmeleri, 

ilgili bakanlıkların onayı ile her yılın 30 Ağus-
tasunda yapılır. Nasıplar hangi tarihlerde, olur
sa olsun astsubay çavuşların üstçavuşluğa yük
selmelerinde esas olacak nasıpları o yılın 30 
ağustosu itibar edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 
MADDE 13. — Astsubayların, rütbe ve kı

demleri, bu rütbeyi kazandıklarını bildiren Ba
kanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 

Aynı rütbelilerin aralarındaki kıdem ise : 
A) îlk astsubay çavuşluk rütbesine aynı 

günde nasbedilmişler arasında okulda kazandık
ları yeterlik, notlarına göredir. Bütünleme ile 
mezun olanlar kendi aralarındaki yeterlik dere
celerine göre sıralanırlar. 
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B) Daha sonraki hutbelerde aynı nasıplı 

olanlar arasındaki kıdem kurs notları ve kıta si
cilleri nazara alınarak tesbit olunur. Kurs not
ları ile kıta sicillerinin aynı: değerde olması halin
de evvelki rütbe nasıpları esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kıdemden ve fiilî hizmetten indirilecek süreler 
MADDE 14. — Astsubayların mahkûm edil

dikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (kısa ha
pis cezaları hariç) kıdemlerinden, ve fiilî hiz
metlerinden indirilir. Şu kadar ki, bu cezaların 
infaz edilmiş olması şarttır. Şartları hadz iseler 
terfi muameleleri cezalarının çektirilmesini mü-
taakıp derhal yapılır. 

Mazeretsiz izin tecavüzü ile veya firar haliyle 
geçirdikleri mahkeme karariyle, sabit olan süre
leri de kıdemden, ve fiilî hizmetten indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketten geri çağrılanlarla yurt içi 
kurs ve stajlarda başarı gösteremeyenler hak

kında indirmeler 
MADDE 15. — Yabancı memleketlere eğitim 

için gönderilmiş olanlardan devamsızlık, öğreni
me ilgisizlik ve yabancı ideolojilere temayül gibi 
sebeplerden dolayı geri çağrılanların eğitim için 
geçirdikleri süreler kıdemlerinden düşülür. 

Yurt içinde açılan kurs ve stajlarda mu
vaffak olamayanlar hakkında da yukardaki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yükselme sürelerinin birer yıl indirileceği haller 
MADDE 16. — Astsubayların yükselme sü

releri; 
A) Harbde, harb kuvvetleri genel komutan

lığının, Milletlerarası taahhütleri icabı savaşla
ra katılanlar için Genelkurmay Başkanlığının 
göstereceği lüzum üzerine ilgili bakanlıkların 
teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle birer yıl 
kısaltılabilir. 

Yurt dışındaki savaşlara katılacakların sefer 
görevleri Devlet sınırlarından çıktıkları günden 
başlar ve girişlerinde sona erer, 
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j B) İki harb takdirnamesi alanların fiarb 

Kuvvetleri Genel Komutanlığının teklifi ile • il
gili, bakanlıklarca, bekleme süreleri birer yıl 
indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
; yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad-
! de aynen kabuİ edilmiştir. 

Kazai veya idari kararla nasıpları düzeltilenler 
MADDE 17. — Kazai veya idari kararla na

sıpları düzeltilenlerin aynı nasıplı emsallerine 
yetiştirilmek üzere üst rütbelere yükseltilmeleri, 
'her rütbede fiilen en az bir yıl beklemelerine ve 
yükselme şartlarını kazanmalarına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Sınıf değiştirme 
MADDE 18. — Sınıfı değiştirilen astsubay

ların eski sınıflarında geçirdikleri hizmet süre
leri yeni sınıfları hizmetlerinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Beslenme ve giydirilme 
MADDE 19. — Astsubaylar erat gibi besle

nir ve giydirilirler. Bunlardan istiyenlere yi-
; yecek ve yakacak istihkakları aynen veya ma-
i halli rayiç üzerinden para olarak da verilebi-
j lir. (Er tayınının aynen verilmesi halinde ve

rilecek olan erzakın nevi ve miktarları Tayinat 
ve Yem Kanunu esaslarına uygun olarak ilgili 

! bakanlıklarca takdir, tâyin ve tesbit olunur.) 
Bunların kanunen izinli veya hava değişimli 

veya hastanede bulundukları zamanlarda iaşe is
tihkakları kesilmez. Jandarma astsubayları, 
Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı Kanun-

| la değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4370 sayılı Kanuna. göre, beslenir. 

iBAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık işlemleri 
MADDE 20. — Astsubayların sağlık işlem

leri subay oluncaya kadar ordu mensuplarına 
i mahsus beden kabiliyeti yönetmenliğinin erler 
I hakkındaki esaslarına göre yürütülür. 
; BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yok, Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir, 

Sanatoryum ve prevantoryumda tedavi 
MADDE 21. — Astsubaylar askerî sanator

yum ve prevantoryumlarda kendilerine ayrılan 
koğuşlarda parasız tedavi edilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Esirlik işlemleri 
MADDE 22. — Astsubayların 'esirlik işlem

leri T. C. Ordusu subaylarına mahsus Terfi Ka
nunundaki hükümlere kıyasen yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok, Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Tahsil müesseselerine /gitme yasağı 
MADDE 23. — Memurların tahsil müessese

lerinde talebe olamıyacaklarma dair 4007 nu
maralı Kanunun birinci maddesinin tadili hak
kındaki 4214 sayılı Kanun, astsubaylar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Mecburi hizmet, istifa, yedeklik, meslekten 

çıkarma, hizmete çağrılma 

Mecburi hizmet ve istifa 
MADDE 24. — Astsubaylar, çavuşluğa nas

bi talihinden itibaren fiilen dokuz yıl hizmete 
tabidirler. Bu hizmetlerini bitirmiyenler istifa 
edemezler.-

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Yedek astsubaylık 
MADDE 25. — Ordudan istifa eden veya 

emekliye ayrılan veyahut 26 ncı madde muci
bince çıkarılanlar hariç olmak üzere sicil vo
liyle çıkarılan astsubaylar, rütbeleriyle yedek 
astsubaylığa geçirilirler. Bunların yedeklik çağ
ları rütbelerine bakılmaksızın 51 yaşını bitirin-
ceya kadar devam eder. Ordudan ayrılan astsu
baylar muvazzaf olarak tekrar ordu hizmetine 
alınamazlar. 
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Barışta manevra ve tatbikat amaciyle, ola

ğanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri 
kadarının hizmete çağrılması, sair yedeklik iş
lem ve durumlariyle meslekten çıkarılmaları 
yedek subay kanunu hükümlerine göre yürütü
lür! 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Ahlâki bakımdan meslekten çıkarma 
MADDE 26. — Ahlâki bakımdan orduda 

kalmaları caiz görülmiyenler sicil yoliyle mes
lekten çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Kusurlariyle meslekten çıkarılanların okul mas
raflarını ödemeleri ve muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 27. — Ahlâki bakımdan sicil yoliy
le veya mahkeme karariyle mecburi hizmetini 
ta ı:.ıa • '..i 1 anı.: dan astsub ?.y iıktan çıkarılanların 
ifa etmedikleri mecburi hizmetleriyle mütena
sip olarak okul masrafları ödettirilir. 

Bunlardan muvazzaflık hizmetini tamamlı-
yanlar derhal terhis olunur. Tamamlamıyanlara 
bu hizmet er olarak tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

. Beşinci Bölüm 
Astsubaylardan subay, teknisiyen ve askerî 

kâtip yetiştirilmesi 

Astsubayların subaylığa, askerî teknisiyen ve 
kâtipliğe geçirilmesi 

MADDE 28. — Kıdemli başçavuştukta ikin
ci ve üçüncü senesini ikmal etmiş bulunan astsu
baylardan (Muzıka astsubayları hariç) aşağıda
ki nitelikleri taşıyanlar alâkalı bakanlıkların 
inhası, üzerine yüksek tasdik ile teğmen veya 
maaşça muadili askerî teknisiyen veya askerî 
kâtip nasbedilirler. 

Bunlardan teğmen nasbedilenler Subay Ter
fi Kanunu hükümlerine göre kıdemli yüzbaşılı
ğa (Dâhil) ve diğerleri muadil maaş derecesine 
kadar yükselebilirler. 

A) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rütbe
ye normal şartlar altında yükselmiş bulunmak; 
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B) Umumi, meslekî bilgileriyle karakter 

ve ahlâk bakımından subay, teknisiyen 
ve askerî kâtipliğe lâyik bulunduğu tasdik edil
miş olmak, " 

< C) Sağlık durumları müsait bulunmak; 
D) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mü-

taakiben gönderilecekleri sınıf okullarında ve 
özel kurslarda başarı göstermek; 

Bu, hususa ait esaslar Bakanlar Kurulu ka-
rariyle tesbit olunur. 

RlFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Efendim, 
demin de mâruzâtta bulunduğum gibi teklif 
ettiğim geçici madde tamamen bu bahis üze-

•rindedir. Mütaakip maddeye geçtiğimiz takdir
de bu fırsat belki kaybedilecektir. Bu seneye 
mahsus olmak üzere 36 yaşında olanlar, istisna 
edilmediği takdirde halen 36 yaşında olan kıy
metli elemanlar elimizden kaçacaktır. Şimdi
den nazarı dikkati çekmek için arzediyorum. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim, sayın Amiral arkadaşımızın da 
izah buyurdukları gibi, mühim olan bu nokta
nın şahsan yerini tâyin edemedim. Tasarı ive
dilikle görüşülmekte olduğuna göre, ileride 
bir yanlışlığa meydan verilmemesi için, komis
yondan rica ederim, maksadımızı anlıyorlar, 
nerede mütalâa edilmesi lazımsa lütfen derpiş 
buyursunlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD 
ALÎ ÜLGEN (Konya) — Geçici maddede. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Nerede mütalâa edileceğini ifade buyuru
yorlar, geçici maddede nazarı itibara almanın 
uygun olduğunu ifade ediyorlar ki, biz de bu
na muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Aylıklar 
MADDE 29. — 28 nci madde hükümelrine 

göre rütbe ve derece alanların aylık asılları ile 
tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

Aylık Aylık 
aslı tutarı 

Rütbe ve derece Lira Lira 

Teğmen, 7 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 40 300 
Üsteğmen, 6 nci sınıf askerî 
teknisiyen ve askerî kâtip 50 350 
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| Aylık . Aylık 

aslı tutarı 
Rütbe ve derece Lira Lira 

Kıdemli üsteğmen, kıdemli 6 
nci sınıf askerî teknisiyen ve 
askerî kâtip 60 400 
Yüzbaşı 5 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 70 475 
Kıdemli yüzbaşı,' kıdemli 5 nci 
sınıf askerî teknisiyen ve as
kerî kâtip 80 550 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Yükselmeler ve sair özlük işleri 
MADDE 30. — Astsubaylıktan subaylığa 

geçirilenler, her rütbede yaş hadleri üçer sene 
fazla hesap edilmek suretiyle subaylar hakkın
daki mevzuat hükümlerine, askerî teknisiyen 
ve askerî kâtipliğe geçirilenler, yaş hadleri ma
aşça muadili bulundukları subaylar gibi olmak 
üzere kıyafet ve sınıf alâmetleri hariç askerî 
memurlar hakkındaki hükümlere tâbi tutulur
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıyafet 
MADDE 31. — Askerî teknisiyen ve kâtip

ler sol kollarında derecelerini gösterir bir alâ
met taşarlarf Bu alâmetleri ve kıyafetleri Kıya
fet Kararnamesi ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi görüşmemiz geçici maddelere gelmiş
tir. Bu hususta bir teklif vardır. Bu maddeye 
bir fıkra ilâvesi hakkındadır. Şimdi onu oku
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

29 . VI . 1951 
Austsubaylık Kanununa aşağıdaki geçici mad

denin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Geçici madde : 
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 35 ya-

çmı geçmiş bulunan Başgediklilerden lüzumlu 
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imtihanı verebilip ve kanuni vasfı haiz olanlar 
1 . I . 1952 tarihine kadar ve bir defaya mahsus 
olmak üzere askerî teknisyen sınıfına geçirilebi
lirler ve bu madde ile askerî teknisyenleri 55 ya
şma kadar yaş hadleri uzatılır. 

•* Kırşehir Milletvekili 
R. özdeş 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir? 
KOMİSYON ADINA MURAD ALİ ÜLGEN 

(Konya) — Teklifin geçici birinci madde ile 
alâkası yoktur, ikinci madde ile alâkalıdır. 

BAŞKAN — Geçici maddeleri okuyoruz. 

Altıncı Bölüm 
Geçici hükümler, son maddeler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce gedikli erbaş olarak ye
tiştirilmiş ve yetiştirilmekte olan askerî şahıs
lara da (astsubay) denir. 

Muhtelif kanunlarda geçen (gedikli erbaş) 
adı astsubay ve başgedikli adı kıdemli başça
vuş olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin ikinci fıkrasında 

«kıdemli başçavuş» kelimesinden sonra «ve ast
subay adı subay» kelimelerinin ilâvesini arz ve 

teklif ederim. Sözcü 
Kastamonu 
R. Taşkıran 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Müsaade 
buyurursanız takririmi izah edeyim. Astsubay 
tâbiri bizim Içhizmet Kanunumuzda mevcuttur. 
Malûm âliniz subay camiasında üç kategori var
dır. Birisi astsubay, ikinci üstsubay ve üçüncüsü 
de general ve amiral olarak tevsim ve tavsif edil
miştir. Bu üstsubay kelimesi orada mevcut ol
duğuna göre o kanunla bu kanun arasında bir 

' iltibas meydana çıkmaktadır. Esasen bizim isim 
üzerinde durarak küçük subay şeklinde teklif 
etmemiz bunun içindi. İsim üzerinde fazla bir 
ısrarımız yoktur. Ancak her iki kanun arasında
ki bu iltibası kaldırmak için ikinci fıkrasının 
teklifim veçhile tashihi kâfi gelecektir kanaa
tindeyim. Teklifim şudur; Astsbay tâbiri subay 
olarak değiztirilirse, Dahilî Hazmet Kanunun
daki astsubay tâbiri subay olarak tashih edil
miş olur. Bu suretle iltibas da bertaraf edilmiş 
olur. 
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Bu fıkranın ikinci fıkraya ilâvesini arz ve 

teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon ne d!yor efendim 1 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD ALİ. 

ÜLGEN (Konya) — Muvafakat ediyoruz efen
dim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, bizim 
okuduğumuz maddeler Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği şekildedir. O itibarla Bütçe Komis
yonundan soruyoruz, filhal mutabakatı var mı? 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edil
miş ve madde bu tashih ile kabul ed'ilmiutir. 

Geçici madde 2. — Halen orduda başgedikli 
olarak müstahdem astsubaydan bu kanunun 
28 nci maddesi hükümlerine göre teğmen nas-
bedilmek istiyenler kıdemli başçavuşluk rütbe
leri ikinci ve üçüncü yıllarında olmaları nazara 
alınmaksızın bu maddedeki şart ve nitelikleri 
taşıdıkları ve 36 (dâhil) yaşını aşmamış olduk
ları takdirde diğer hükümler uygulanmak şar-
tiyle teğmen olabilirler. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Rifat Özdeş'in 
bir önergesi vardır, önce okunmuş bulunmak
tadır. Bu madde ile ilgili olan Rifat özdeş'in 
önergesini tekrar okuyoruz. 
(Rifat özdeş'in ilk defa okunan önergesi tek

rar okundu) 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu yeniden ortaya atılmış olan 
madde bir mütehassıs tarafından hazırlanmış
tır. Hiç şüphe yoktur ki, takrir sahibi Amiral 
Deniz ordumuzun vaziyetini ve o teşkilâtta is
tihdam edilmekte olan gedikli erbaşların vazi
yetlerini yakından bilir. Biliyorsunuz ki, De
niz gedikli erbaşlarının birçokları Avrupada 
tahsil etmişlerdir. Donanmamızın bütün kud
ret ve kuvvetini bu elemanlara borçluyuz. Diye
biliriz ki, bunlar hattâ bugün general rütbe-
s'ne gelmiş olan den^z subayları ile beraber bu
lunmuş, tahtelbahirlerde çalışmış, Avrupada 
tahsilde bulunmuşlardır. Şimdi bu kanunla do
nanmanın iftihar edebileceği bu elemanlar aynı 
vaziyette kalıyor, bunların maiyetinde yet ;ş 
miş olan arkadaşlar zabit oluyor, bunlara âmir 
vaziyetine geçiyor. Gedikli erbaşların sadece 
teknisiyen olarak istihdamı isteniyor. Bunlar da 
henüz 36 yaşında olan kimselerdir, hiç olmazsa 
10 sene daha hizmet edebilecek durumdadırlar. 
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Mütehassıs olarak istihdamı mümkün olan ve 
düşünülen bu kimseleri de bu haktan mahrum 
etmiyelim, tamahkâr olmıyalım ve Büyük Mec
lis bunları da bu haktan mahrum kılmıyarak 
müstefit etsin. Deniz kuvvetlerimizin yegâne 
istinatgahları olan bu elemanlarla hava kuv
ve ı>rimizdek : ler de bu haktan mahrum edil
mesin. Rey % e karar Yüksek Meclisindir, siz
lerindir. 

BAŞKAN — Efendim, . dikkate| alınmasını 
kabul edenler.. (Söz istiyen ver sesleri) 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlar; teklif sahibi arkadaşlarımızın 
bu teklifle ehemmiyetle ileri sürmek istedikle
ri camiaya, bu zevatın da, ihtisaslarından is
tifade edilmesi maksadiyle, ithali noktasında 
kendileriyle beraber bulunuyorum. Ancak çıka
cak olan bu kanunla bu zevat, bu arkadaşların 
dediği şekilde astsubay oldukları takdirde, zan
nederim ki 44 yaşında tekaüde sevkedilmek va
ziyetinde bulunacaklardır. Komisyon çalışma
larından bi diğime göre, bu yaş haddi evvelce 
31 olarak tesbit edilmişti. Arkadaşlarımızın ar
zuları üzerine 36 ya kadar çıkarıldı Mesele bi
raz da fizyolojik bir mahiyet taşımaktadır. 

Hulâsa kanun bakımından teknik bir mesele
dir. Komisyonun bizi her hususta aydınlatması
nı rica ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ-. 
SÜ RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) -L Efendim, 
astsubaylıktan bu kanun gereğince teğmenlik 
ve üsteğmenliğe geçenlerin yaş hadleri 44 tür. 
Şimdi 36 yaşını geçmiş olan, bilfarz 38 yaşındaki 
bir astsubay 12 sene sonra yaş haddini doldu
rarak tekaüde sevkedilecektir. Halbuki 36 ya
şından büyük yaştakiler subay olunca hemen 
birkaç yıl geçer geçmez, 44 yaşlarında emek-
liyo sevkedileceklerdir. Astsubaylıkta kakacak 
olurlarsa, Emekli Sandığı Kanununa göre, baş
gedikliler 50, denizdekiler 52 yaşında yaş had
dine uğrıyarak tekaüde sevkedileceklerdir. Ka
nun kendilerine bir hakkı ihtiyar veriyor. Eğer 
işlerine gelirse 36 yaşındaki'er 50 yaşma kadar 
kalabileceklerdir. Teklifimiz bunlarım tamamen 
lehinedir. Fakat arkadaşımızın dediği gibi Dev
let, 36 yaşında olan, vücudu yıpranmış, yaşlan
mış, ihtiyar uzuvların orduda bulunmalarını 
pek arzu etmez. Mümkün olduğu kadar bu e V 
m anların gençleştirilmesi arzu oluhmaktadır. 
Binaenaleyh kanuna koyduğumuz 'bu hüküm 
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tahdidi deği dir, bu arzettiğim şartlara istinat 
ediyor. Takdir tabiî Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. ' 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD ALÎ 

ÜLGEN (Konya) — Efendim; Bütçe Komisyo
nu 36 yaş olarak kabul ederken elde mevcut 
5434 sayıiı Tekaüt Kanununun 40. maddesini 
nazarı itibara alarak bunu vaz'etmiştir. Binaen
aleyh bunu 36 yaşından daha ileri yaşta, elli 
yaşma kadar teşmil edecek olursak 5434 sayılı 
Kanunun 40 ncı maddesiyle tearuz teşkil ede
cektir. Çünki orada subaylar heyetine mahsus 
yaş haddi tâyin edilmiştir, bu haddi geçmemek 
lâzımdır. Bu cihetin nazarı itibara alınmasını 
arzederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ KÖY-
MEN (Bursa) — Efendim; teklif sahibi arkadaş
larımın bu mevzuda yapt klan teklif alâkalıların 
lehine mi, aleyhine midir?. Bu noktanın ayd nlan-
ması çok faydalı olur. 36 yaşma gelmiş bir ge
diklinin bu kanundan istifade ederek subay olma 
talebinde bulunması, mevzuatımıza göre kendi 
aleyhinedir. Çünkü 36 yaşı kabul ettiğimiz za
man bunun orduya hizmet müddeti nihayet 44 
yaş na kadar devam edecektir. Ama 'bu şek'lde 
talep vâki olmadığı takdirde, 51 yaşma kadar, 
yukarda kabul buyurduğunuz maddeler ahkâmı
na göre, muayyen zamanlara bağlı, merhalelerde 
terfi haklarından istifade etmek şekli ile hizmet 
imkânı kendilerine sağlanm ş olacaktır. 

Binaenaleyh bu teklif hem alâkalıların aley
hine, hem de ordunun aleyhinedir. Ordunun 
aleyhinedir çünkü, 44 yaşmdakini emekliye ayır
mak mecburiyeti kanuniyesinde bulunan ordu, bu 
gibi kıymetli elemanları kendi hizmet sahas ndan 
uzaklaştırmak mecburiyetinde kalacak ve onların 
ihtisaslarından temin edeceği faydalardan mah
rum olacaktır. Alâkalılar n aleyhinedir, çünkü, 
bu takd'rde zamanından evvel emekliye ayrılmak 
suretiyle ordu dışında gündelikle ve saire ile ça
lışmak mecburiye inde kalacaklardır. Bu nokta
yı böylece işaret etmiş bulunuyorum, teklifin ye
rinde olmadığı zahirdir, reddjni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teklif sahibi. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Efendim, ge

rek Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve ge
rekse Millî Savunma Bakanı, zannederim ki, bir 
zühul yaptılar. Bendeniz bunlar m subay sınıfına 
geçmeleri için takrir vermedim, teknisiyen sını
fına geçmesi için takrir verdim. 
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Bundan başka bu teknisiyen sınıfına geçmek 

nihayet .ihtiyaridir. Buna talip olacaklar yahul 
bu kanun dolayısiyle yaşı geçmiş olup da istifa
de edemiyecek olanlar esasen bugün istifa etmek 
hakkını haizdirler. Kendilerinin şansına verelim. 
Enine koysunlar, boyuna koysunlar, işlerine ge
lirse teknisiyen sınıfına geçerler, işlerine gelmez
se başgedikli yahut kıdemli başçavuş olarak istih
dam edilebilirler. Yoksa kendisi geçmek is
tedikten sonra bunun avakiblne zaten razı olmuş
tur. 

Bizim teklifimizde subay sınıfına geçmek mev-
zuubahs değildir. 37, 40, 41 yaşında arkadaşları
mız vardır ki, Hükümet bunlar üzerinde büyük 
emekler sarf etmiştir. Sinan Tekelioğlu'nun söyle
dikleri gibi, bunların içinde Almanya'da İngilte
re'de Amerika'da tahsil etmiş olanlar vardır. 
Şimdi bunları herhangi bir şekilde bu kanun 
muhteviyatından mânevi şekilde istifade ettiril
mezlere, mesleklerine ve memlekete büyük bağlı
lık gösteren bu arkadaşlar, kendinden daha genç 
olan sınıflar tarafından madunluk vaziyetine ge
tirileceklerdir ve böylece bu kanunun asıl hedefi 
olan ihtisası artırmak hedefinden de şaşılmış ola
caktır. Millî Savunma Bakanının söylediği gibi 
bu, ne ordunun ve ne de sallk olanların aleyhine 
değildir. Bundan dolayı teklifimin kabul edilme
sini rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, tasarının ivedilikle görüşülmesi ka-
rargir olmuştur. Binaenaleyh bir müzakereye 
tâbidir. Şimdi her kabul olunan madde, kanun 
maddesi haline geliyor. Arkadaşımız Amiral'in 
izahatı ve sayın Millî Savunma Bakanının mü
talâaları ve komisyonun iddiaları hakikaten 
bir tereddüt tevlit etmektedir, öyle bir tered
düt ki, Millî Savunma Bakanı arkadaşımız 
bunların, teklif sahibinin teklifinde, subay sı
nıfına nakledilmek istenildiğini ifade ettiler. 
Halbuki teklif bu değildir. Teknisiyen sınıfına 
nakilleri yolundadır. Şimdi bunnlarm teknisi
yen sınıfına nakillerinde tekaütlükleri hangi 
yaşta ve ne suretle olur? Bu bir tereddüt mev
zuudur. Müsaade buyurulursa bu maddeyi 
teklifle beraber komisyon alsın ve bir tetkika 
tâbi tutsun. Çünkü, aksi halde, tenevvür etme
den, geçecektir. Teknisiyen sınıfı ile subay sı
nıfının tekaütlük müddetleri nasıl olacak? 

Buyurdular ki, 44 yaşında tekaüt olurlar. 
Evet ama o zaman da mağdur olurlar. Binaen-
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aleyh bu hal onların aleyhine zararlı bir şey 

| midir? Binaenaleyh kararın isabete vâsıl ol-
I ması için bu kürsü münakaşasının gösterdiği 
i tetkik lüzumu kendiliğinden tezahür ediyor. 
ı Kanun zaten bir görüşme ile çıkacaktır. Ko

misyonun bunu alıp hemen tetkik etmesinde bir 
j mahzur yoktur. O zaman komisyonun noktai 

nazarı da meydana çıkar ve hakikat tezahür 
eder. Bendeniz samimî olarak arzediyorum ki, 
bu işte ne ihtisas sahibiyim ne de bir vukufu 
hakikiye malikim. Yalnız, kıymetli amiralimiz 
mevzuu esaslı surette teşrih buyurdular, tabiî 
mütalâaları bir esasa istinat ediyor Bendenizin 
rizam veçhile Meclis bunu nazarı itibara alırsa, 
komisyonda halledilir. Şimdi kendileri söyliye-
cek, amiral söyliyecek.. Benim dahi teknisiyen 
sınıfın ne ifade ettiğinde tereddüdüm var. Bun
ların tekaütlükleri 44 de mi olursa lehlerinde 
olur yoksa aleyhlerinde mi olur, 51 mi olsa 
lehlerinde olur, bunu bilemem. Binaenaleyh 
takrir nazarı dikkate alınır da komisyona ha
vale edilirse dâva hemen burada halledilmiş ol-
rnıyaeak, komisyonda uzun uzadıya tetkik edile
rek bir neticeye varılacaktır. Hangisi leyh veya 
aleyhlerinde olduğu orada anlaşılacak ona göre 
bir takrir verilecektir. İstical etmiyelim, istical
den bir fayda gelmez. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
MÜ RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, 
madde gayet sarihtir. Kabul buyurulan 30 ncu 
maddeyi aynen okuyorum: (Astsubaylıktan su
baylığa geçirilenler, her rütbede yaş hadleri 
üçer sene fazla hesap edilmek suretiyle subay
lar hakkındaki mevzuat hükümlerine, askerî 
teknisiyen ve askerî kâtipliğe geçirilenler, yaş 
hadleri maaşça muadili bulundukları subaylar 
f/ihi olmak üzere kıyafet, ve sınıf alâmetleri ha
riç askerî memurlar hakkındaki hükümlere tâbi 
tutulurlar). 

Bu teknisiyenler de üstsubaylar gibi işleme 
tabidirler. Teknisiyenler 36 yaştan evvel, ister
lerse subay değil, teğmen muavini memur ola
caklardır. Kanunun hükmü böyledir. Yaş haddi, 
maaşça teğmen ve üsteğmen yaş haddi olan 44 
dür. Binaenaleyh ortada tereddüdü mucip olan 
bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu namına siz 
de konuşacak mmız? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD ALİ 
ÜLGEN" (Konya) — Evet efendim. Sayın ami-
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rai arkadaşım bu teklifini aynen Bütçe Komis
yonunda da yaptı ve bu uzun boylu münakaşa
ları mucip oldu. Şimdi kanunun 29 ncu madde
sini 1 ûtfen okursam mesele anlaşılır: 

(MADDE 29. — 28 nci madde hükümlerine 
göre rütbe ve derece alanların aylık asılları ile 
tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbe ve derece 

Aylık Aylifc 
asli tütai*! 
Lira Lii% 

Teğmen, 7 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 40 300 
Üsteğmen, 6 nci smıf askerî 
teknisiyen ve askerî kâtip 50 350 
Kıdemli üsteğmen, kıdemli 6 
nci sınıf askerî teknisiyen ve 
askerî kâtip 60 400 
Yüzbaşı 5 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 70 475 
Kıdemli yüzbaşı, kıdemli 5 nci 
sınıf askerî teksiniyen ve as
kerî kâtip 80 550) 

Teknisiyenler de subayların tâbi olduğu aynı 
sınıfa dâhildirler. Bunlar için 5434 sayılı Teka
üt Kanununun 40 nci maddesinin Ç fıkrasiyle 
mukayese yaptık. Buna mütenazır olarak bu 
maddeyi kabul ettik. Binaenaleyh teklif sahibi
nin teklifi mevcut mevzuata aykırıdır. Yüksek 
huzurunuzda kabul edilmemesini arzederim. 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Efendim; be
nim Bütçe Komisyonunda yaptığım teklif bu 
değildi. O teklif, yaş haddinin subaylık sınıfına 
geçecek olan astsubayların mensup oldukları 
muhtelif branşlar için ayrı ayrı olması şeklinde 
idi. Bunu da Bakanlığın inhası ve Bakanlar Ku
rulunun kararma terketmiştik. Fakat arkadaş
lar bunun daha yüksek memur sınıfına dahi 
verilmemiş olduğunu ileri sürerek reddettiler. 
Şimdiki yaptığım teklif ondan tamamen ayrı 
ve bir defaya mahsus olmak üzere bugün elde 
mevcut olanların haklarını korumak ve onların 
memlekete olan hizmetlerini sağlamak maksa-
diyledir. Halen başgedikli unvanını haiz bulu
nan, hakikaten vazifeyebağlılığı, işlerindeki mu- \ 
vaffakıyeti, karakteri ve ahlâki hususları maz- j 
but ye müsellem olan ve mtemleket haricinde iyi \ 
tahsil ettirilmiş bulunan arkadaşlarımızın un- î 
yanları başgediklilikten kıdemli başçavuşluğa 

tenzil ediliyor,, Eğer bu arkadaşlara, bir defaya 
mahsus olmak üzere, başka bir unvan vermiye-
cek olursak bu arkadaşların şevk ve hevesle 
çalışacaklarına benim kanaatim yoktur. Sizler
den istirham ediyorum, kıymetli bir nesli birta
kım sebeplerle ümitsiz bir vaziyete getirmiye-
lim. Gerek Millî Savunma Komisyonunda, gerek 
Bütçe Komisyonunda ortaya koyduğum teklif 
böyle değildir. Benim getirdiğim teklif, bunlar 
50 yaşında tekaüde sevk edilmek mecburiyetinde 
kalacakları zaman onların hakkı hiyarını elinde 
tutmaktadır. Kanun bana bu hakkı vermiş Hü
kümet tekaüde sevkedecektir. Ya mânevi mü
kâfatı kabul eder yahut da daha uzunbuylu hiz
met etmek suretiyle daha uzun müddet Devlet
ten para amak yolunu tercih -eder. Ama hakkı 
hiyarını kullansın. İsterse kıdemli başçavuş kal
sın, isterse teknisiyen sınıfına geçmek suretiyle 
mânevi huzura kavuşsun. 

Teklifimi kabul buyurursanız, çok doğru bir , 
yol tutmuş oluruz kanaatindeyim. (Alkışlar) 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Şahsım 
adına konuşuyorum efendim, 
Sayın Amiralin hassasiyetle üzerinde durduğu 
mevzuun can alacak noktasının; bir mütehassıs 
subayın hizmetinden çok daha uzun müddet is
tifade etmek için bu kanun dolayısiyle kendile
rine bir hakkı ihtiyar tanınmak keyfiyeti oldu
ğu görülmektedir. 

Hali hâzır, komisyondan gelmiş olan metinle 
bunun mümkün bulunduğunun, Millî Savunma 
Bakanının burada yaptığı izahattan ve daha ev
vel bendenizin işaret zımnında arzettiğim hu-
susattan anlaşılmış olduğunu zannediyorum, 
Aksi halde 44 yaşta tekaütlük ciheti komisyon 
teklifi haline girer, 51 .yaşma kadar çalışır. 

Burada mühim olan nokta, bunların rütbe 
alabilmelerinin'hakkı hıyarda bırakılması husu
sudur. Bu hususun halli için bu meselenin ko
misyona havalesi doğru olur kanaatindeyim. 
(Bravo sesleri). 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Efendim, 
Sayın Amiral arkdaşımızm ileri sürdükleri ge
dikli başçavuşlara haleli 50 lira aslî maaş veri
liyor, muvakkat ikinci madde hükmünce bun
ları teknisiyen vaziyetine indirecek olursanız, 
evvelce kabul ettiğiniz 28 nci madde mucibince 
40 lira aslî maaş alacaklar, bu suretle hakkı 
müktesepleri ihlâl edilmiş olacaktır. Çünkü 
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teknisiyenler ayrı bir rütbe, kıdemli başçavuş- I 
luk ayrı bir rütbedir. 

50 lira maaş alan bir memur bir derece yuka
rıya çıkacağını diye bir derece aşağı maaşı ka
bul eder mi? Bütçe Komisyonu da bu hususu 
derpiş etti. Sayın amiralin teklifinin biri bu
dur. 

Biri de, yukarıki maddelerde kabul ettiğimiz 
gibi, (Astsubay) lığın altı seneye çıkarılması idi. 
5434 sayılı Tekaüt Kanununun 40 neı maddesi 
ile tearuz teşkil ettiğinden bunu kabul etmedik.-
Bunlar 50 liradan 40 liraya inmeyi kabul ede
cekler mi? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Emin, Kalafat., buyurun. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, 

Sayın Amiralin teklifini kabul ettirmek için öne 
sürdüğü mucip sebep, alâkalılara hakkı hıyar 
vermektir. Yani, istedikleri takdirde teknisiyen 
olarak kalıp 44 yaşında tekaüt olmayı göze al
mak veya bulundukları sınıfı muhafaza ederek 
50 küsur yaşında emekliye ayrılmayı kabul et
mek. Bu vaziyette alâkalılara bir hakkı hiyar 
tanınmakla bunların 36 ile 44 yaş arasında sekiz 
sene teğmenlik sıfatını taşıma temayülüne kapıl
maları ve bunu tercih etmeleri mümkündür. 
Şimdi kendilerine temin edilen bu sekiz senelik 
teğmenlik sıfatı, tanınmış olan bu hak Devleti, 
44 ile 52 yaş arasındaki senelerinde bu adam-. 
larm ihtisasından ve hizmetlerinden mahrum et
mek neticesini tevlit edecektir. Bu itibarla ha
kikaten kıymetli elemanlardan mürekkep olan 
bu sınıfın hizmetinden orduydu mahrum etmenin 
doğru olamıyacağı kanaatindeyim. Onun için 
komisyonumuzdan çıkıp huzurunuza gelmiş olan 
metin, hem kendilerinin, hem de ordunun men
faatini âzami bir şekilde temine-yeter bir şekil
dir. Bu itibarla teklifimizin kabulünü rica ede
rim. (Reye, reye sesleri). 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Sayın arka
daşlar; gene hakiki durumla Emin Kalafat ar
kadaşımın beyanatı arasında aykırılık görmekte
yim. Bugün mevcut bulunan başgedikliler şu 
anda dahi işlerini terkedebilirler. Hizmet müd
deti itibariyle bu hakka kazanmış bulunuyorlar. 
Bu adamlar ümitsiz bir vaziyete getirilirse zaten 
çıkacaklardır, mesleklerinde, Devlete mecburi 
hizmet dolayısiyle kalmıyorlar, zaten hizmet 
müddetlerini bitirmişlerdir. İsterlerse kalırlar, 
isterlerse çıkabilirler. (Başgedikli) unvanı ye
ni kanunla (kıdemli başçavuş) oluyor. Bunun j 
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mânevi zevki çok büyüktür arkadaşlar. Bunlar
la beraber uzun yıllar, bilhassa denizaltılarda, 
beraber bulunmuş ve haleti ruhiyelerini çok iyi 
anlamış bir arkadaşınız olmak sıfatiyle arzede-
yim ki; senelerce aynı vaziyette kalan ve mânevi 
hiçbir mükâfata nail olmıyan bu arkadaşlarımı
zın bugün mükafat yerine bilâkis rütbe unvan
larının indirilmesi suretiyle düşürülecekleri bu 
vaziyette bu arkadaşlar haklarını kaybetmiş ola
caklardır- Biz haklarını belirtelim, isterlerse is
tifade ederler, isterlerse etmezler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD 

ALI ÜLGEN (Konya) — Arkadaşlar, Sayın 
Amiralin teklifindeki bunların istifadelerini sağ-
lıyacak husus, rütbe bakımından değil, maaş bakı
şımdadır. Hüküm sarihtir. Bunların maddi men-
faatlarmı vâzıı kanun tanıyor. Bir kimse teğ
men olsun, ordunun yaş haddinden istifade et
sin diye Devleti icbar edemeyiz, icra makam
larını bağlamış oluruz. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 
Mevzu mütalâa edilirken yalnız bir askerin mad
di hakkı, maddi menfaati mütalâa edilmez. As
kerlikte bir de mânevi safha vardır. Mânevi saf
ha kıdemle taayyün eder. Silsilei meratip mev
cuttur. Bugün bir adamı kendi madunu olan 
bünyenin emrine mahkûm edecek bir formül
dür bu teklif edilen şekil. Maaşı yüksek, ama 
maiyetinde daha küçük olan bir unsura verilen 
kıdem alma imkânı kendisine verilmiyor. Bu 
adam yaşı dolayısiyle bu duruma giriyor. Bu
nun tevlid edeceği infial disiplini sarsacak ma
hiyettedir. Esas amiralin müdafaa ettiği askerî 
zihniyet, askerî ruh ve askerî bünye içinde lâ-
zımgelen disiplinin gerektirdiği icaptır. Bir 
adamdan terfi hakkını, manen kıdem almak im
kânını nezetmek doğru değildir. Binaenaleyh 
maddi menfaat ve haklarını nasıl müdafaa edi
yorlarsa mânevi haklarını da burada aramak 
zorundayız. Bir adamdan yaşı dolayısiyle terfi 
•etmek hakkını nezetmek gibi bir kanuni karara 
gitmemek lâzımdır. Binaenaleyh mevzuu komis-' 
yonda tetkik ederek, eğer karar bu adamların 
manen örfilerini, maddi terfilerini tezelzüle uğ
ratıyorsa, orduda disiplini sarsacaktır. 
' Kıymetli elemanların kıymetlerinden istifade 
etmeyi düşünürken mânevi mevzuun orduda bü
yük mâna taşıdığına daima arkadaşlarımın dik
kat nazarını çekerim. Sarsmıyalım bunların mâ-
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neviyatlarmı. (Bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanı-
nındır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ KÖY-
MEN (Bursa) — Sayın arkadaşlarım, bu görüş
me mevzuu olan teklif üzerinde evvelce komis
yonda uzun uzun görüşülmüş, bugün serdedilen 
gerekçeler orada da birer birer tetkik edilmiş ve 
hiçbirisi mevcut mevzuatın hükmüne uygun bu
lunmadığından dolayı reddolunmuştur. 

Şimdi müzakere sırasında bu kanunun kabul 
ettiğiniz maddeleri hükümleriyle bu teklif ara
sında da aykırılık vardır. Bilhassa bunu dikka
tinize arzederim. Riyaset makamının da işaret 
buyurduğu veçhile, bu tasarının ivedilikle mü
zakeresini kabul ettiniz". Geçen maddeler ayrı 
ayrı reyinize vazedilerek kabul edildi ve kanun 
maddesi hükmüne geldi. Bu, kanun hükmünde 
olan maddelere muhalif yeni yeni teklifler ser-
detmek mevzuatın heyeti umumiyesini yeniden 
altüst edip, yeni bir şekle sokmak demektir. Bu
nun tehlikesi aşikârdır. Yüksek Meclisin bu 
mesele üzerinde komisyonca bir tetkikat yapı
lıp, ondan sonra yüksek heyete sevkedilmesi 
ve bu suretle kanunun bütününün kabul olun
ması şartları müsait olsaydı, bu kadar zamanın 
israfına hiç te endişe etmezdim. 

Şunu arzedeyim ki; biraz evvel kabul bu
yurduğunuz madde ile, 35 lira maaşlı bir genç, 
iki sene hizmet müddeti aramaksızın, asteğmen 
veyahut teknisiyen memur olarak kabulü tale
binde bulunursa, bu gibi kimseler doğrudan 
doğruya asteğmen veya teknisiyen olarak alı
nır dediniz ve böylece kabul ettiniz. 

Halbuki şimdi de bu teklife göre, 50 lira 
maaş alan bir kimsenin asteğmen veya teknisi
yen memur olarak alınmasını teklif ediyorsu
nuz. Bu şekilde 50 lira maaş alan bir kimsenin 
demin kabul buyurduğunuz madde hükmüne 
göre teknisiyen olarak kabul edilmesi için ma
aşının 35 liraya inmesi lâzımgelir. 50 lira maa
şı terkederek, 35 liraya indirilmesini istemek, 
hiçbir aklıselimin yapacağı feragat ve fedakâr
lık değildir. Mânevi taviz için bir insan kendi 
maddi menfaatleri ölçüsünde bu kadar hataya 
uğrıyaeak olursa, artık onun faydalı olacağın
dan şüphe etmek haklı olur. Bu itibarla teklif, 
sureti katiyede, kanunun umumi ahkâmına ve 
ruhuna muhaliftir. Eğer muhterem heyetiniz | 
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teklifin komisyona gönderilmesine karar vere
cek olursa komisyonda da havanda su döğme 
kabilinden müzakereler yine aynı neticeye mün
cer olacaktır. Onun için maddenin aynen kabu
lünü rica ediyorum. Takdir yüksek heyetinizin
d i r 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımızın mü
talâasını bendeniz kabili izah görmedim. Bura
da birçok esaslar ileri sürüldü, bunların heyeti 
umumiyede müzakereleri boşa değildir, komis
yonda bir maksat vardır, eğer öyle olsaydı 
maddeler komisyonlardan transit geçerdi. Bu
rada transit mevzuu yok. Burada muhtelif ar
kadaşlarımız maddi ve mânevi bakımdan mese
leyi tenvir etmişlerdir. Arkadaşımızın teklifi 
geçici bir hükümdür. Yani bir defaya mahsus 
ve vaziyetin, intikal safhasının tanzimine müte
dairdir. Binaenaleyh bunun alelacele çıkmasın
da bir fayda yoktur. Ne olacaktır, heyeti umu
miye nazarı itibara alacak, takrir kabul edilmiş 
değildir. Nazarı itibara alacak, komisyona gide
cek, komisyonda tetkik edilecek. Peşinen bu 
kadar hüküm verilmesin. Sayın Millî Savunma 
Bakanı için yollar açık olabilir. Belki yeni bir 
hakikat meydana çıkar. Takrir nazarı itibara 
alınacak, komisyona gidecek, komisyonda tetkik 
edilecek, o zaman belki bizim gibi düşünenler 
olabilir, hakikat da bu tarafta bulunur, belki 
kendileri de iltihak ederler. Onun için vebal ta-
şımıyalım. (Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi okuduğumuz ve üzerinde 
münakaşa cereyan eâen- Rifat özdeş'in öner
gesinin dikkate alınıp komisyona verilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Müsaade ederse
niz, karıştı, sayacağız. 

Rifat özdeş'in şimdi okunan önergesinin na
zarı dikkate alınıp komisyona verilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... önergenin nazarı 
dikkate alınıp komisyona verilmesi kabul edil
miştir. (Alkışlar). 

Geçici madde 3. — Deniz ve hava sınıfların
da görevli bulunan gedikli subaylardan istiyen-
ler hizmet sürelerine göre astsubay sınıfına ge
çirilirler. Bu sınıfa geçörek istemiyenler hak
kında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zâbitan Ka
nunu ile Berrî, Bahrî, Havai ve Jandarma Er
kân, Ümera ve Zâbitam ile Memurin ve Mensu-
bini Askeriyeye Maaş ve Tahsisatına dair 22 Teş
rini evvel 1339 tarihli Kanuna müzeyyel 508 
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ve bu Kanuna ek 587 sayılı Kanun hükümleri
nin tatbikma devam olunur. Bunların halen 
bulundukları kadro aylığı 250 lira tutarlı 35 lira 
sayılır. Bu aylığı 4 yıl almış olanlara 30 Hazi
ran 1950 tarihini takip eden ay başından itiba
ren iki üst derece aylığı verilir. Ve haklarında 
'ayrıca Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı madeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici üçüncü maddenin sonuna (6 ve 7 nci 

maddeleri hükümleriyle 8 nci maddenin hacze 
mütaallik hükmü uygulanır) şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Konya Milletvekili 

Rifat Taşkın Murad Ali Ülgen 

BAŞKAN — Bu önergenin dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... önerge nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 

Buyurun komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD 

ALİ ÜLGEN (Konya) — Efendim, Halen deniz 
ve hava birliklerimizde kıdemli başçavuş olarak 
çalışanlar 250 lira aylığı dört yıl almışlarsa iki 
üst derece aylık karşılığını da almaları hakkı 
geçen Meclisin kabul etmiş olduğu 5619 sayılı 
kanunun muvakkat ikinci maddesiyle tanınmış
tır. Bunlara 50 lira üzerinden maaş verilmesi ve 
4598 sayılı Kanunun 6, 7, 8 nci maddelerinin 
Devlet memurlarına bahşettiği haklardan istifa
de etmeleri hususu da kabul edilmiştir. Bu 4598 
sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri halen meri
dir. 8 nci madde üç esasa istinat etmektedir. 
Birincisi, ölüm, doğum yardımlarının vergiden 
muaf olmasıdır. İkincisi de, 30'seneyi ikmal 
eden memurlar gibi ikramiyenin vergiden muaf 
olması ve ikramiyelerin haciz edilmemesi hak
kındadır. Bu haczedilmez, hükmünün buraya 
alınmasında maalesef zühul edilmiştir. Şimdi bi
zim ricamız, diğer hükümlere mütenazıran bu
nun maddeye ilavesidir. Tekaüt ikramiyesinin 
diğer Devlet memurlarında olduğu gibi hacze-
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ditmemesi hakkındaki tesisin ipkasını ve rica
mızın kabulünü dilerim. 

BAŞKAN — Efendim demin bu hususta iki 
arkadaşımız bir önerge vermişlerdir. Oyunuza 
arzettim, reddolundu. Fakat şimdi komisyonlar 
adına ve komisyon olarak aynı şeyi teklif et
mektedirler. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, bu hükmü ihtiva eden kanun, halen ya
şamaktadır. Bu bir hakkı mükteseptir. Büyük 
Millet Meclisi hakkı müktesebi kaldırmaz. Bi
naenaleyh bir tezada düşmemek için bendeniz 
de bu teklifin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim teklif, komisyon ola
rak her iki komisyonca da tekrar olunmakta, 
(Haczedilemez) kaydının konulmasını istemek
tedirler. 

Komisyon maddede bu değişikliği yaparak 
getirsin tekrar oyunuza arzedeyim. O gelinceye 
kadar 32 nci maddeyi müzakereye arzediyorum. 

Kaldırılan kanunlar 
Madde 32. — 5619 sayılı Gedikli Erbaş Ka

nunu ile 4843 sayılı Tank (Zırhlı otomobil dâ
hil) sınıfı eratının aylık ve gıdalarına yapılacak 
zam hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
tank gedikli erbaşlarına ait hükmü ve 1881 sa
yılı Jandarma Efradı Kanunu ile ek ve tâdille
rinin bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabui edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) ~ 
Efendim; burada açık kalan bir nokta var, ya
rın bu, büyük tereddütlere yol açar, Sayıştay 
ve saireye gidildiğinde çıkmaz olur, onun için 
riyasetin bu ciheti tasrih etmesi lâzımdır. 

Demin oya sunulup da nazarı dikkate alnı
mı yan önerge, iki arkadaşımız tarafından veri
len önergeden ibarettir halbuki her iki komis
yon adma bu işi bir şekle sokmak lâzımgelir, 
çünkü böyle bir vaziyetin hâsıl olduğu aşikâr-

, dır, bu vaziyeti ıslah için Millî Savunma Büt
çe komisyonları Hükümetle müşterek Nbir teklif 
yaparlar, bunun ayrıca demin nazarı dikkate 
alınmıyan önergenin yerine oya konur ve naza
rı dikkate alınırsa mesele halledilir. (Doğru, 
doğru sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; bekliyoruz, komisyon 
ve Hükümet teklifi gelsin, ondan sonra heyete 
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arzedeceğim, deminki önerge reddedildi, fakat 
şimdi komisyon olarak teklif ediyorlar, komis
yon teklifi gelmiştir efendim. 

«....Ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 6 veya 7 nci 
maddeleri hükümleriyle 8 nci maddenin hacze 
mütaallik hükmü uygulanır.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi her iki komis
yon, Millî Savunma Komisyonu, Bütçe Komisyo
nu, Hükümet anlaşarak maddeyi bu şekilde tas
hih ediyorlar, bu şekilde reyiâlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde tashih olun
duğu şekilde kabul edilmiştir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; İçtüzüğümüz gereğince bir kanu
nun iki defa müzakere edilmesinin hikmeti vücu
du vardır. Böyle uzun bir müzakereyi mucip ola
cak bir kanunun ivedilik teklifi ile geçirilmesi 
doğru değildir. Acele etmiyelim. Emin olunuz 
mevzular içinde şaşırdım kaldım. Bu itibarla böy
le îriühim kânunlar, uzun maddeleri ih&va eden 
kanunlar hakkında ivedilik kararı vermiyelim. 
komisyonlar da iyice hazırlanmadan huzurunuza 
gelebilirler. Ricam budur. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MURAD ALİ 

ÜLGEN (Konya) — Emrullah Nutku arkadaşı
mızın komisyon hazırlanmadan huzurumuza gel
miştir şeklindeki beyanları hakikata uymamakta
dır. Komisyon hazırlıklı olarak huzurunuza gel
miştir, her madde hakkında ayrı ayrı izahat ver
meye daima hazırdır, bu cihetin zapta geçirilme
sini bilhassa rica ederim. (Alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, geçici ikinci madde 
komisyondan gelmemiştir. Bu itibarla meriyet 
maddelerini müzakere edemiyeeeğiz. 

Efendim, aç;k oya arzedilen tasarıya oy ver-
miyen arkadaşlar lütfen oylarını versinler. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

3. — 'Kadrodan çikanlmış bulunan harb ge
milerinin satılmasına dair kanun tasalısı ve Mil
lî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/16.5) [1] 

[1] 235 şayıh basmayazt tutanağın sonunda-
dır, [ 
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BAŞKAN —- Tasarının tümü üzerinde söz is-

tiyen var mı?. 
Buyurun Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; kanun haki
katen bir ihtiyacın ifadesidir. Ancak bendenizin 
her zaman üzerinde durduğum üzere satılığa çı
karılacak olan, miadı dolmuş harb gemilerinin 
harice satılmaması lâzımdır. Memleketimizde de
mir ve çelik sanayii kurulmuştur. Bu fabrika 
ilk kurulduğu zamanlar memlekette Divriki ma
denleri daha bulunmamıştı. Kuruluş esası mem
leket içindeki hurda demirlerin burada izabesi 
maksadına matuftu. Fabrika kurulduktan sonra 
Divriği madeni Allâhm bir lûtfu olarak bulundu. 
Binaenaleyh bu .fabrikanın esas vazifesi burada 
demirleri işlemektir. Bugün bu gemiler hariçte 
bâzı firmalara satılmaktadır. Ezcümle İtalya'ya 
naklediliyor, birçok İtalyan vatandaşları bu 
yüzden iş bulmaktadır. Bunların memleketimiz
deki demir çelik fabrikalarına, intikali lâzımdır. 
Bunları harice satmıyalım; gerçi miadı dolmuş
tur, Millî Savunma Bakanlığının tasarısı yerin
dedir, ancak kanuni formülünü bularak fabrika
ya intikal ettirmenin imkânlarım arayalım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen varmı? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hükümet izahat versin, arkadaşımız enteresan 
birşey söylediler. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızın 
burada mevzuubahis ettiği nokta, hakikaten cayi 
dikkattir. Bu mesele bendenizi şahsan alâkadar 
etti. Bütçe Komisyondnda bu kanun tasarısının 
müzakeresi cereyan ederken alâkalılardan sor
dum. Karabük fabrikası elimizde iken iptidai 
maddeye ihtiyaç mevcut bulunduğu halde neden 
biz bu enkazı Karabük fabrikasına devretmiyo
ruz da hurda halinde satışa çıkarıyoruz. Bu hu
susta salâhiyettar olan; teknisyen bir arkadaşı
mız: Amiral Rifat, bana şunu haber verdi. 

Karabük fabrikası bunu enkaz halinde Göl
cük Tersanesinden almıyor. Bu gemilerin bir 
kısmı .mağruk vaziyettedir. Yani batmış vaziyet
tedir, su sathında olanlarını söküp hurda demir 
halinde oraya götürmek bir hayli masrafı mucip
tir. Bu işe Karabük fabrikası yanaşmıyor. Bu 
eskazm talipleri hariçtedir. .Dedi. 
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Millî Savunma Bakanlığı bununla alâkadar 

olmuş, daha menf aatli olduğundan dolayı satışa 
çıkarılmıştır. Bittabi ticaret serbesttir. İtalya'ya 
da Fransa'ya da satılır. Satılan enkazdan iba
rettir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz alan 
yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul ^edil
miştir. 

Kadrodan çı&anlmış bulunan harb gemilerinin 
satılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bağlı listede adları ve hali 
hazır takribi tonajları yazılı gemiler harb ge
misi olarak kullanılmak kabiliyetlerini tama
men kaybetmek suretiyle kadrodan çıkarılmış 
olduklarından satılmalarına izin verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tümünü reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... tasarı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

SİNAN TEKELÎÎOĞLU (Seyhan) — Gemi
lerin isimlerini okumadınız. Hepsi mi satılıyor? 

MAŞKAN — Efendim, tasarı listesiyle be
raber size dağıtılmıştır, kanunu kabul ettik. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

4. — Haziran - Kasım 1950 aylarına ait ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/158) [1 j 

[1] 202 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmak isti

yen yok. Fıkralara geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, rapor bir hafta evvel tevzi edil
miştir. Binaenaleyh heyeti umumiyesinin de 
buna ıttıla hâsıl ettiğini kabul ederek fıkraları 
ile birlikte reyinize arzedyorum. Kabul eden
ler... Etmyenler... Kabul edilmiştir. 

5. •— AraUk 1150 - Şubat 1951 aylarına ait ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/167) [1} 

BAŞKAN — Raporu fıkralariyle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Ur fa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
Boğazlyan eski Kaymakamı Kemal'in ailesine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair olan Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu mütalâasiyle Bütçe 
Komisyonu raporu (2/18) [2] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, geçen defaki müzakeresinde arzet-
tiğim gibi Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey 
Türk milletinin ilk kurbanıdır. Bunu o zaman 
Düveli İtilâf iyenin tahtı emrinde bulunan Nem
rut Mustafa Paşanın bunu ne suretle şehit ettir
diğini tarih bize pekâlâ bildirmiştir. Binaen
aleyh ailesi efradına bundan 28, 30 sene evvel 
verilmiş emlâk ve akardan bahsediliyor. Bili
yorsunuz ki, bu emlâk ve akar bütün aile ef
radına aittir. Verese bunu bir müddet sonra 
satmış ve bu hanıma bu emvalden 3 - 5 bin lira 
bir para düşmüştür. Zaten 28 sene evvel aylık 
olarak 50 - 60 lira maaş alan bir insana böyle 
5000 lira ile bugüne kadar geçinebilir mi? 

Büyük Millet Meclisine müracaat etmiş. Di
lekçe Komisyonunda mesele uzun uzadıya mu

t i ] 203 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dir. 

[2] 183 e ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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zakere edilmiş, Dilekçe Komisyonunda bulunan I 
bir arkadaş o zaman bir kanun teklifi yaparak 
bunun maaşının yükseltilmesini istemiş. Çünkü 
hepimiz biliyoruz'ki, Dilekçe Komisyonu doğ
rudan doğruya bir kanun teklifi yapmak hak
kını haiz değildir. İçinden bir arkadaş onun va
ziyetini yakından tetkik ederek Meclise bu tek
lifi yapmış. Bütçe Komisyonu bunu tetkik et
miş ve muvafık bulmamış. Hiç "şüphe yok ki, 
Devletin malî vaziyetini elinde sıkı tutmak isti-
yen Bütçe Komisyonu malî işlerde kıskançlık 
göstermekte haklıdır. Çünkü Devletin malî va
ziyeti meydandadır. Fakat her işte malî vazi
yeti nazarı itibara almak doğru olmasa gerektir. 
Meselâ bir tek insan için verilecek bir parayı, 
bilhassa babasını bu memleket uğruna kurban 
etmiş bir insanın hayatını kurtarmak pahasına 
olarak bağlanmış olan maaşı bir parça artır
mak acaba büyük Millet Meclisi için ve Türk 
Milleti için bir külfet olabilir mi? 

Bendeniz hiçbir zaman kabul etmiyorum. 
Büyük Millet Meclisi Türk Milleti namu hesa
bına çalışmış olan insanları şayet bulabilirse 
onları terfih etmek, yarü ağyara muhtaç etme
mek; el çatıştırmak vazifesiyle mükelleftir. Büyük 
Millet Meclisi her zaman Türk Milleti için çalı
şanlardan esirgememiştir. Vaktiyle otuz sene 
falan sana verildi, falan olduydu demek doğru 
değildir. Çünkü hastalanmış, hakikaten muztar 
bir vaziyete düşmüş bir insana şefkat, merha
met, göstermek herhalde doğru olsa gerektir. 
onun için Bütçe Komisyonunun bu raporunun 
reddiyle bundan evvel ortaya atılmış olan arka-
kadaşımızm kanun teklifinin müzakere edilme
sini teklif ediyorum. Bu suretle Adalet tecelli 
edecektir. Bundan dolayı gerek idare âmirleri- ( 
nin ve gerekse memleket için çalışmak istiyen 
insanlar vazifesini yaparken gözü arkada kal
masın, bunu yapmak da Büyük Millet Meclisi
nin en büyük vazifesidir. Rey ve karar sizin- I 
dir, Nasıl emrederseniz, Nasıl karar verirseniz 
öyle olur. Fakat muztar ve hasta olan bir insan 
var? Sıhhat Komisyonunun vermiş olduğu rapor 
meydanda. Kızılaym yapacağı yardımla insa
nın hayatı tahtı emniyete alınamaz. Bu biçare 
her gün gidip yalvarsm mı? Bizim onun haya
tını emniyete almamız lâzımdır. Yine arzetti-
ğim gibi, yüksek rey ve karar sizindir. 

BAŞKAN _ Refik Şevket înce. 
REFtK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Muh- | 
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I terem arkadaşlar; bu meselede her şeyden ev

vel bundan sonra da tatbik imkânı hâsıl olacak 
olan bir usul meselesinin halledilmesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 

Burada müzakere olunan keyfiyet, bir ka
nuna taallûk ediyor ve verilen bir teklif nazarı 
dikkate alınacak olursa, Bütçe Komisyonu bu 
teklif üzerinde tetkikatını yapsın ve bize bil
dirsin, şeklindeki teklifler halinde Bütçe Ko
misyonuna giderse o zaman komisyon kendi 
noktai nazarını bildirir, ret veya kabul eder. 
Bu takdirde komisyonu işgal eden keyfiyet, 
arkadaşlar tarafından vâki teklifin ne derece
ye kadar doğru olup olmadığını tetkik mahi
yetini arzeder. Binaenaleyh encümenler kendi
lerine gelen keyfiyette ısrarı, teklif nazarı dik
kate alındığı takdirdedir. Diğer hallerde Mec
lis, kararma uymak mecburiyetindedir. 

Bundan evvelki toplantıda alman kararda 
Meclis, Bütçe Komisyonunun noktai nazarını 
reddetti. Yani Meclis Heyeti Umumiyesi ekse
riyetle bunu reddetti. Hattâ mazbatadan ay
nen okuyayım. Şu tâbirle reddetmişti. «300 
liranın haddi lâyikma tenzili için Bütçe Komis
yonuna iadesine.» Prensip kabul olundu kanun 
teklifi 300 liradır. Fakat bu çok görüldü, bu
nun münasip bir şekle konması için gitti. Büt
çe Komisyonu yeni bir esbabı mucibe ile ortaya 
geliyor ve ısrar ediyor. Halbuki komisyonlar 
ısrar hakkına sahip değildir. Nazarı dikkate 
alınarak reye konmuş değildir. Red^olunan 
mazbata ancak 300 lirayı çok görüyoruz, bunu 
haddi lâyikma iblâğ edin, şeklindedir. Encü
menin vazifesi, Meclisin kararma ittiba etmek-

| tedir. Binaenaleyh bu bakımdan Yükse Mecli
sin kararını ıskat etmek gibi, nazarı dikkate 
almamak gibi bir vaziyete zannederim ki muh
terem heyetiniz muvafakat etmez. 

ikinci mesele, bunlara kanun dairesinde 
I mal verilmiş. Fakat bu mallar 8 - 10 sene evvel 

zaruretin ilcaatiyle satılmıştır. Şimdi bu malla
rın satılmış olması dolayısiyle veresenin her bi
rinin eline geçen miktar 4 bin liradır. 

Bir taraftan hidematı vataniye tertibinden 
ve o zamanki nispet ve esas üzerinden beş lira 
alıp dururken, bu malların dâhi satılmış olması 
nazarı dikkati caliptir. Bütçe Komisyonu bugün
kü kıymetinin 106 bin lira olduğunu söylüyor. 

I Bunu nereden çıkarıyor?. 15 sene evvel'satılmış 

ı 
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olmasına göre o zamanki ele geçen kıymeti alı
yor. 

Asıl şayanı dikkat olan, Meclisin merhameti
ne iltica eden bir kadın vardır. Bunun tedavi 
edilmesi lâzımdır. Tedavisinin lâzım olduğuna 
dair elinde vesaik de vardır. Şimdi Büt
çe Komisyonu diyor ki; Ağustosa kadar kızılay 
tarafından tedavisi temin edilecektir. 

Soruyorum kendilerine, Ağustos sonrası için 
teminat nedir?, bunu bulsunlar, o vakit kendileri 
ile beraberim. Bunun için ensülüni bulsunlar, ya
pılacak masrafı temin etsinler, kızılay yardım et
sin, yardım kurumları bunu sağlasın, Sağlık Ba
kanlığı versin. Bence malup olan, keyfiyetin 
hallidir. Göz göre göre maluliyeti tedavi edilmi-
yen ve o andan itibaren ölümü muhakkak olan 
bir vatandaşı Büyük Millet Meclisi bu kadar mü
zakereden sonra ihmal edemez, matlûp olan şey 
bunun tedavisinin idamesidir. Bütçe Komisyonu 
1951 Ağustosu sonrası için bu yardımı sağlasın, 
kızılay ve sair yardım kurumlarının bu esas va
zifesidir, ben de o zaman kendilerine iltihak ede
rim. 

Efendim, hayır kurumlarınca yardımları ke
silmemiş olan bir şahsa yeni bir hak tanınmaz 
diyor, çok doğru, yardım kesilmemişse ve kesilmi-
yeeekse kendileri ile beraberim. 

Sonra, bu emsal teşkil eder, diyorlar. 
Arkadaşlar, kabil olsa her vatandaşın, bu şe

kilde ıstıraba uğrıyan her vatandaşın derdine 
merhem ojsak. Fakat heyeti umumiyenin derdine 
merhem olamıyoruz, diye bir ıstırap önümüze gel
dikten sonra o derde merhem olmamak, Büyük 
Milletin ulüvvü cenabına sığmaz. Bence ensülin 
ve tatbiki için gereken masrafları, 65 lira maaş 
alan, hayatta başka medarı maişeti bulunmıyan 
bir vatandaşın bu hayati ihtiyaçları nazarı dik
kate alınmayacak olursa meselenin akıbeti kendi
liğinden malûmdur. 

Heyeti muhteremeden rica ediyorum, Bütçe 
Komisyonuna gönderelim. Bütçe Komisyonunun 
usulen reddetmeye hakkı yoktur. Tatbikat şekli 
bulunduktan, para da temin edildikten sonra 
mesele kalmaz; netice itibariyle bu bir yardım-

• dır. Meclis arzu ettikten sonra merhamet yerini 
bulsun. 

BAŞKAN — Talât Vasfi Öz buyurun. 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Çok muh

terem arkadaşlarım; kıymetli arkadaşımız muh-
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terem Şevket înce Beyefendinin fikirlerine bü
tün kalbimle iştirak ederim. Kendileri benden 
evvel söz almamış olsaydı; gerek prensip mese
lesi hakkındaki mütalâalarına ve gerekse onu 
takip eden beyanlarına hemen hemen ayniyet 
gösterecek şekilde konuşmak için hazırlanmış 
bulunuyordum. Fakat bu veciz ifadelerinden 
sonra bendeniz ancak noktai nazarımın kendile
riyle beraber olduğunu söylemekle iktifa ede
ceğim. Teklifim, tekrar Bütçe Komisyonuna 
iadesini rica etmektir. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar; peşinen arzedeyim ki maattees
süf ben teklifin aleyhinde konuşacağım. Çünkü 
biz eğer bunu hissî cepheden ele alacak olursak, 
içimizde bunu o kadar acıklı şekilde anlatacak 
hatipler vardır ki hukuki cepheden işi incele
meye imkân bulamadan teklifi derhal kabuh et
mek zorunda kalırız kanaatindeyim. Halbuki 
hissî cepheyi bırakıp realiteye bakacak olursak 
teklifin yerinde ve muhik olmadığını görürüz. 
Şöyh' k i ; vatan fedaisi on binlerce vatandaş 
vardır. Bunların içerisinde vatani hizmet terti
binden maaş alan yalnız 252 kişidir. Ve bu 252 

i kişi içinde de en çok Meclisin ve kurumların 
lûtfuna mazhar olan aile de şehit Kemal Bey 
ailesidir. Raporda da arzedildiği gibi bu aileye 

i bugün 270 küsur lira aylık verilmektedir. Diğer 
taraftan Beyoğlu'nda bir ev, Kadıköy'ünde de 
bir apartman verilmişti. Aynı zamanda Sağlık 
Bakanlığı hasta olan kıza 500 lira, Kızılay 400 
lira ayrıca nakdi yardımda bulunmuştur. Buna 

j ilâveten de hastalık için lâzım olan ilâcı Kızılay 
i temin etmiş ve bunun tatbikini da kendi üzeri-
I ne almıştır. Halbuki diğer taraftan vatani hiz-
| met tertibinden istifade etmeleri lâzımgelirken 

malî imkânsızlıklar yüzünden bâzı vatandaşla
rın haklı müracaatını reddetmek mecburiyetin
de kaldığımızı arzederim. 

Bu vaziyet karşısında diğerleri yani buna 
j mümasil olan kimseler hiç istifade etmezken 

emsalinden kat kat fazla istifade eden bu aile-
j ye ikinci bir yardım yapmak öbürlerinin hakkı-
I na el uzatmak olur. Aynı zamanda diğerlerine 
| de misal teşkil eder. Bu itibarla hissî mülâhaza

lardan kendimizi sıyırıp realiteye olduğu gibi 
j bakmak mecburiyetindeyiz. 
! Kanaatimce komisyon raporu gayet isabet-
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lidir, yerindedir, tasvibinizi rica ediyorum. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, millet fedaisi, Boğazlıyan kaymakamı 
şehit Kemal beyin kızı için teklif edilen bu 
kanun tasarısının ilk görüşmesinde Yüksek 
Meclis, talebin nazarı dikkate alınması esbabı
nın yeniden tetkik edilmek üzere Bütçe Encü
menine havalesine karar vermiş idi. 

Şimdi bu mevzuda sayın üstadımız Refik 
Şevket tnce, bunun Kamutayca verilmiş bir 
kararı katı olduğunu, binaenaleyh komisyonun. 
buna ittiba edilerek Meclisin temayülü nazarı 
dikkate alıp lehte bir karar vermesinin şart 
olduğunu ifade buyurdular. 

Komisyonlara iade edilen bu gibi hususatin 
ne şekilde tezekkür ve bir karara bağlanacağına 
ait İçtüzük'te kati bir sarahat yoktur. Fakat 
benim şahsi görüşüm ve kanaatime göre bir 
komisyon kendisine havale edilen her hangi 
bir mevzuda, yeni vesika, esbaba destres olun
ca bunlara istinaden Yüksek Meclisi tenviren • 
eski kararında ısrar edebilir. Bu ikinci karara 
rağmen hüküm katı bir şekilde heyeti eelileni-
zin dir, ona uymak artık zaruret ve mecburi
yettir. Birinci kısmı bu şekilde mütalâa ettik
ten sonra, ikinci kısma geçelim. 

Efendim, merhumun ailesinin cemiyet içeri
sinde sefalette yaşamamaları için millet bun
ların hepsine elini uzatmış, geçinmelerine me
dar olacak derecede maaş takdir etmiş, bundan 
gayrı demin bir arkadaşımızın kürsüden söyle
diği ve raporda da tasrih edildiği veçhile ayrı
ca iki mülk de tahsis edilmiştir. Bir kimsenin 
iktidarını temin maksadiyle kendilerine tahsis 
edilen parayı ve mülkü hüsnüidare etmeyip 
de satarak, ben sefalette kaldım, geçinemiyo
rum, diyerek tekrar müracaat etmesi bilmem 
ki, mantığa ne dereceye kadar uyar. 

Hastalığı sebebine gelince, hakikaten müra
caat sahibi kız hastadır. Devletin bir müessesesi 
olan Sağlık Bakanlığı elini uzatıyor,, tedavi 
ettiriyor. Ondan sonra milletin bir şefkat yu
vası olan Kızılaya müracaat ediyor, şeker has
talığının tedavisi için 400 lira nakit yardım 
yapılıyor. Bu para bittikten sonra tekrar müra
caat ettiği zaman, Kızılay bununla alâkadar 
oluyor. Bendeniz de Kızılay murakıbı olmam 
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hasebiyle muamelâtını tetkik ederken bu hu
susta verilen bir karar elime geçti. O kararda 
deniliyor ki, Maslup Boğazlıyan Kaymakamı 
Kemal Beyin kızı Müzehher'e yapılan 400 lira 
yardımın kâfi gelmediği hakkında vâki müra
caatı üzerine yapılan tetkik ve tahkik sonucu 
calibi dikkat görülmüş ve bundan sonra da bu 
hastaya nakdî yardım değil, muhtaç olduğu 
ilâç aynen müessesemizce verilmesi ve enjeksi
yonunun da Kızılaya mensup bir doktor tara
fından temin edilmesi, şeklinde bir karar veri
yor. 

Şimdi her taraftan bu şekilde yardım gör
dükten ve hastalığının şifa bulması için de ken
disine el uzatılan bir şahsa, yapılan bu yar
dımları hüsnü idare etmezse bunun günahından 
kim mesuldür? Millet gereken şafkati kema-
lile yapmıştır, yapmakta da devam ediyor. 
Onun için Bütçe Komisyonu raporu yerindedir, 
nazarı dikkate alınırsa emsaline iyi bir vesile 
verilmiş olur. . 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Usul hakkında söz istiyorum. Efendim, 
bir meselenin, halli lâzımdır. Bundan evvel Yük
sek Meclisçe verilen kararın mahiyeti nedir? 
Bu, nazarı dikkate alman bir husus mudur, 
yoksa nazarı dikkate alman bir önerge komis
yona gitmiş, komisyon ısrar etmiş ve o ısrar üze-
rin>e Meclisçe karar alıumış bir mahiyette midir t 
Bunun halli lâzımdır. Bendenizin bir müşahedem 
yok, yalnız hâdiseyi tebarüz ettirmek istiyorum. 
Yüksek malûmunuzdur ki, Tüzük ve tatbikat 
mucibince tasarı müzakere edilirken, bu tasarı 
hakkında verilen önergeler Riyaset tarafından 
nazarı dikkate alınması suretiyle oya sunulur. 
Nazarı dikkate alman önergeyi komisyon, eski 
tâbirle, filhal kabul ederse kanunun metnine 
konur. Kabul etmezse komisyona gider. Komis
yona gitti mi, komisyon bunun hakkında noktai 
nazarını Yüksek Meclise tekrar arza yetkisi var
dır. Olabilir ki, Yüksek Meclis bunu kabul eder 
ve buna iltihak eder, Meclisin dediği olur. Olabi
lir ki, Meclis, komisyonun dediğini kabul et* 
mez. O zaman Sayın Rif at arkadaşımızın buyur
duğu gibi Meclisin kararı mutadır. Artık ko
misyonun ikinci bir ısrar hakkı yoktur. Şu şekle 
nazaran bendeniz 183 sayılı tevzi edilen metni 
tetkik ettim.' Nazarı dikkate alınan, orada geçen 
takriri de gördüm. Bunun içinden çıkamadım. 
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Mahiyeti; nazarı dikkate alınmaktan ibaret mi
dir, değil midir? Bunun Yüksek Meclis Re
is l iğine hallinde isabet vardır. Çünkü daha 
ziyade, tatbikatın istikbali bakımından onun 
ehemmiyeti vardır. Bunun riyaset tarafından 
hallini uygun görüyorum. 

BAŞKAN — Müsaadenizle bu işe ait tuta
nağı aynen pkuyorum: «Başkan — Biz de ay
nı muameleyi yapıyoruz (Gürültüler) Bütçe 
Komisyonunun raporunun reddine dair olan 
önergeyi; oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yani 
rapor reddedilmiştir. (Alkışlar) ı 

Şimdi ikinci bir önerge vardır. Bu önerge 
teklifin burada görüşülmesini istiyor, bir de ko
misyona havalesini.. Evvelâ burada görüşülmesi
ni kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesini kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi kabul edlmiştir.» 

RİFAT ALABAY (Konya) — Buna dair tak
rir de okunsun ki, mesele iyice anlaşılsın. 

BAŞKAN — Takriri de okuyorum:» 

Sayın Başkanlığa 
14 Ekim 1938 tarih ve 271 sayılı Kanuna ek 

kanun teklif inin Sağlık Komisyonu raporunda 
belirtildiği şekilde maslup Boğazlıyan Kayma
kamı Kemal kızı Müzehher Sel'in hayatının ida
mesine- imkân verebilecek asgari bir miktarın. 
iâvesi suretiyle aylık tahsisatmın.miktarı.üzerin
de yeni bir işlem yapılabilmesi ve 300 liranın 
hadçli lâyıkma tenzili için Bütçe Komisyonuna 
iadesini saygı ile rica ederiz. 

Çoruh Ankara Kocaeli 
Ali Rıza Sağlar Talât Vasf i öz E. Vassaf Akan 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usul!hak> 
kında. 

BAŞKAN' — Buyurun.-
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, hâdisede Sayın Refik ; Şevket- İnce'-
nhr mütalâa buyurdukları gibi Bütçe Encümen 
ninin Yüksek Meclisin kararına karşı bir hare-' 
ket- tarzı mevzuubâhis değildir. Filhakika bu 
mevzu evvelâ:kanun tek if inin : heyeti umumiye-; 
si üzerinde müzakere cereyan ederken geçmiş
tir. Bu itibarla maddelere taallûk eden bir de
ğiştirge,: ki encümene havale, edilen iş maddele
re taallûk etmektedir,,ancak maddelerin tetkiki 
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sırasında verildiği zaman kabulü şeklinde te
lâkki etmeye müsaittir. Bu itibarla tadil encü
menimize havale edildiğinde, encümen İçtüzük 
hükümlerine göre mevzuu yeniden ve baştan 
tetkik etmiştir. Eğer 300 lira yerine 120 küsur 
liranın ikame edilmesi hakkındaki takrir mad
denin müzakeresi sırasında kabul olunup encü
mene havale edilmiş olsaydı kendilerine iltihak 
ederdim. Fakat mevzuun müzakeresi böyle ce
reyan etmemiş heyeti umumiyesi üzerinde ce
reyan eden görüşmeler sonunda iş encümene 
havale edilmiştir. Havale ancak bunun dikkate 
alınması şeklinde telâkki edilebilir. Çünkü İç
tüzük bunu âmirdir. Bilhassa İçtüzük'ün 119 
ncu maddesi, birinci ve ikinci görüşmeler ya
pıldığı sırada sunulan değiştirgelerin komisyo
na havale edilmesi komisyon tarafından isten-
memişse değişikliklerin gerekçeleri sahipleri ta
rafından kısaca anlatılır. İkinci görüşme sıra
sında buna yalnız komisyon cevap verebilir. 
Bunun üzerinde değiştirgenin dikkate alınıp 
alınmamasına Kamutay karar verir. Dikkate 
alınırsa komisyona havale olunur, komisyon is
terse teklifi hemen orada kabul eder. 

Şu halde bu kabil1 değiştirgeler ancak mad
delerin müzakeresine geçildiği sırada, o da; 
yine tekrar ısrar ediyorum, nazarı itibara alın
ması kaydiyle verilebilir: Diğer taraftan bu 
madde ile alâkalı Meclisi Âlinin kabul ettiği 
bir karar daha vardır, onu da okuyacağım. 
«Komisyon dikkate alman değiştirgeye uymak 
mecburiyetinde değildir.» 

Şu halde İçtüzük, komisyonlarla' Meclisi -Ali 
arasındaki münâsebetleri tanzim eden hükümle
rinde, komisyona' havale' edilen mevzular üzerin
de kara r verilmiştir ve bu karar komisyonca 
yazılacaktır, diye bir" müessese mevcut değildir. 
Bu itibarla Bütçe Komisyonunun mesaisi tama
men İçtüzük hükümlerine ve Yüksek Meclisin 
komisyona havale ettiği asaslara harfiyen uy
gun düşmektedir. Kaldı ki, bütün bu müzakere
ler sonunda, heyeti umumiyesi reye "konduğu 
takdirde'dahi Meclisi Âlinin kanun teklif ini 
reddetmiye salâhiyeti her zaman yok mudur? 

- Bu itibarla mevzu nereden ele alınırsa alınsın 
Bütçe Komisyonu çalışmalarında İçtüzüğe mu
gayir bir hattı hareket yoktur. 

Kaldı ki, şimdi öğreniyoruz, bu mevzu/bü
tün komisyonlarımızın hassasiyetle üzerinde 

i durması parlamenter hayatta faydalı olduğu 



B : M 29. 
aşikâr'ölaıl bir.neticeyi> ortaya.^koymaktadır. 
Egeri;teMif rakipleri teklifleriyim birlikte bugün 
biziür öğrenip buraya getirdiğimiz > rapordaki 
êsası getirselerdi o» zamana teklif Yüksek. Meclisçe 

-daha ö gün reddedilebilirdi $onra öğrendik ki 
teklif sahibi arkadaşımız raporda dereettiğimiz 
birçok mevzular hakkında ne; esbabı mucibele-

' rinde ve ne: de şif ahi izahları ^ ile komisyonu 
' ıtenvİF*etmemişlerdir, t • Bütün >< çalınmalarımızın 
hangi-safihasında.olursa .olsun nihayet, bugün 
'hazırladığımız raporun içinde- yeni" bir takım 
* vâkaalar> zikredilmektedir ki, raporunaesas mes-
nedkolan bı*; vâkıalaıy teklifin reddine matuf 

jolan bu- mscip -sebepleri ; reddedebilir miyiz ? 
-Bunun-sonu «nereye varır? Bu itibarla>eğer bu 
wevzuda• işin-bu<hale inkılâp; etmesinde yine 
birhjbata varsa,;itiraf<etmek;lâzımgelir ki o da 

-teklif in komisyonu tenvire hizmet edecek vu-
nzaiihtan mahrum bulunmasından, . vakıaları tes-
; bitletmemiş. olmasından ileri gelmiştir. Bütçe 
^Komisyonunun çalışmaları, baştan sona -kadar 

^ îfgtü^ük- lıÂiikümlerine ̂ mutabık düşmektedir. 
<: Bundanr Biijfcçe Komisyonunun Meclisin tema-

.yülüne değil,.. kararma.ittiba etmemek gibi bir 
netice. * çıkarmak. İçtüzüğe mîıgayir olduktan 

ffbjı§ka.î bizi şhatalı ; netieelere1 sevkedebilir. 
», Maruzatım budur. (Alkışlar). 
.^BAŞŞsAN — Eif at Stvişoğlu, buyurun. 
.., ̂ RÎFAT ,SÎYJ§0ĞLU (Zonguldak) — Muh-

; itepm<a*l^daşlarım;-., bu asil fTürk Milleti bir şe-
fh;id«^sjteri]mesiîlâzı,mig(elıen hürmeti Kemal -Bey 

. Jhafekmda ,̂ w yine,jbu.asıl mille,t (bir şehidin ey
tamına karşı gösterilmesi icabeden sahabet ve 

. şefkati onun eytamı hakkında fazlasiyle göster
miş, kendisine şahadet tarihinden itibaren - ke-
fafı nefsedecök derecede demiyeyim - kendileri
ne derecei kifayetin fevkinde L geçindirecek mik-
tarda maaş bağlanmış ve bunun üstünde Kadı
köy gibi mutena bir semtte bir apartman ve 
Beyoğlu gibi kezâlik mutena bir mevkide bir ev 
vermiştir. , 

a Bu evler 'hüsnü- muhafaza edilmemiş, hüsnü 
"'istrnîalîjedilmemiş, - - satılmışsa •-• ve satış bedelleri 
neyê  baliğ (olursa '• olsun, " iyi ^kullanılmamış, iyi 

l-' istimal •ve>Btismar olunmamışsa bu milletin gü-
> naih-ve kabahati nedir? -(Bravo sesleri). 

Acaba bu millet verdiği paranın sureti isti-
smalini ;tahkik ve >teslbit için .İstanbul, zabıtasına 
IbİR şey mi, yazdı? Acaba bu- aile,'af buyurun, 
Îkötü huydan tenzih ederim, nisra£ yoluna sap-
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imiş mıdır, sapmamış mıdır? Bunu nasıl keşfe
debiliriz? ; 300 lira maaş verelim. Yarın, bunun
la idare edemiyorum, artırın demiyeeeğini na-

: sil kreşfü tahmin edebiliriz? 
| Muhterem Eefik Şevket ağabeyimiz teklifin 
; Bütçe Komisyonuna maaş .miktarı hakkında, 

tenzilât veya tezyidat yapılması şeklinde havale 
edildiğini 'beyan buyurdular, öyle tahmin edi-

I yorum , ki, Bütçe Komisyonunda bendeniz, de 
bulundum, bundan evvelki celsede, bu aileye 
Kadıköy'ünde apartman; Beyoğlu'nda ev veril
diği mevzuu Mecliste ileri sürülmemişti. Anla
şılıyor ki, Bütçe Komisyonu teklif kendilerine 
iade edildiği zaman bu hakikate vâkıf olmuşlar 
ve. kararı ondan-sonra vermişlerdir. Binaenaleyh 

L Bütçe Komisyonunun verdiği karar,tam .mâna-
siyle yerindedir. Bu asîl millet bu aileye lâyik 
olduğu şefkat elini uzatmıştır. 

Bütçe Komisyonu kararmm. kabulünü, tek
lifin reddini arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Eefik Şevket. İnce. 
EEFÎK ŞEFKET İNCE (Manisa) — B i r 

def a Cenabı Haktan, temenniy atım şudur M, hiç 
kimseyi, bilhassa şahıs olarak böyle ıstıraplı va
ziyetinden dolayı merhamet talebi, mevkiinde bu-
iuoaduramasm, (Amin sesleri). Binaenaleyh §u 
dakikada kendisi müzakere mevzuu olan hasta
nın içinde bulunduğu mânevi ıstırabı duyan bir 
arkadaşınız sıf atiyle şu ricada bulunacağım. Bir 
arkadaşımızın dediği gibi; mnicerret hissiyata 
bağlanarak hitap edilmiş bir keyfiyet ortada de
ğildir. Hissiyat insanlığın tefekkür hayatının 
mukaddemesidir. Hissiyatla fikir birleştikten 
ısonradır ki, meseleler hallolunabilir. Şimdi bu 
iki.noktayı.itelif edecek olursak çıkacak netice de 
bir hakikat olur. Bakıyoruz ki, Meclis müzake
releri esnasında hiç umulmadık bir yerde, bir 
yardım talebi, üzerinde usul meselesi olarak bir 
hâdise^ çıkıyor. Ben bilhassa bu dâva münasebe
tiyle bu usul hakkından karar vermenin çok ye
rinde olacağına 'kaniim. Riyaset makamı, çok gü
zel ve isabetli bir hareketle geçen; zaptı okudu 
ve~geçen zaptın, içerisinde -Bütçe Komisyonu ra
porunun, ret.kararı vardır. ;Sonra: maaş tahsisi 
yölnndakiuesas: teklif .Bütçe Komisyonuna hava-
4e * edilmiştir, Bence^ Bütçe; Komisyonunun va
zifesi havale edilen bu şekle göre artık ısrar* et
mek? .değildir,. buna bir i şekil vermektir. 

Komisyon • raporunun reddini istiy^n ye sa-
[ *»ahaten kabul edilen bir, taferirin nazarı dikka-

— #35 — 
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te alındığını söylemek, sarih bir haksızlık olur. 
Ve okuduğum maddeler,, nazarı dikkate alın
dığı takdirde tatbik olunacak maddelerdir. 
Yoksa reddolunduğu takdirde tatbik edilmesi 
lâzımgelen maddeler değildir. 

Arkadaşlar, netice çok tebellür etmiştir. 
Müspet menfi kanaat taşıyan arkadaşların hep
sinin fikirlerine hürmet borcundayım. Fakat 
prensibi Meclisçe kabul edilen bir şeyi değiş
tirmeye komisyonun hakkı yoktur. Aranan şey 
para değildir. Aranan şey, bir vatandaşın haya
tını kurtarmak için fedakârlıktır. Kırk kuruş, 
elli kuruş, kırk lira, elli lira, 140 lira, 150 lira. 
Bu mesele doğrudan doğruya ölçü meselesidir. 
Muhterem heyetin tekrar eski kararında ısrar 
etmesini rica ederek sözlerime nihayet veriyo
rum. 

BAŞKAN — Yusuf KarslıoğJu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Aziz 

arkadaşlar, kanun teklifine karşı evvelce Bütçe 
Komisyonu bir ret raporu ,tanzim etmiş, onun 
üzerinde konuşulmuş Meclis bu raporu reddet
miştir. ladesi, 300 liradan bir miktar tenzili 
hakkında bir ciheti tetkik tâyin etmiştir. Böy
lece ciheti tetkik tâyin edildikten sonra bunu 
komisyonun tekrar genişletip redde ısrar etme
si doğru olamaz. 

Sonra kaldı ki, bu fedakâr insanın çocukla
rına evvelce tahsis olunan maaşlar anlaşılıyor 
ki; pek cüz'i miktarda, verilen gayrimenkuller 
de pek fazla bir miktara satılmamış ve kendile
rini de ihtiyaçtan kurtaracak bir miktarda da 
bulunmamıştır. 

Şimdi deniliyor ki; birçok fedakâr insan
lar vardır. Yalnız buna tahsis edilmesi doğru 
olmaz. Fakat şurası muhakkaktır ki idarecile
rin içerisinde Kemal Beyin gösterdiği hattı ha
reketi hiçbirisi gösterememiştir. Bir kere bu zat 
o zaman hiçbir menfaat ve hisse temayül et
meksizin vatani vazifesini yapmıştır. Şimdi ço
cuğunun ihtiyacı ve hastalığı mevzuubahistir. 
Evvelce Bütçe Komisyonunun raporu yüksek 
heyetçe reddedilerek 300 liradan bir miktarının 
tenzilinin tetkiki için iade edilmiştir. Bütçe Ko
misyonunun bu karara aykırı hareketi doğru 
değildir. Bu ciheti yüksek takdirlerinize arze-
derim 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ EMÎN KALAFAT 
(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, tüzüğün 
119 ncu maddesinin sarahatine rağmen tahaddüs 
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eden her hangi bir ihtilâf veyahut bir endişe 
dolayısiyle alınmış olan 62 numaralı Meclis ka
rarı muvacehesinde çok Sayın Refik Şevket în-
ce'nin ileriye sürdüğü mütalâaların indî oldu
ğunu işaret etmek isterim. Hepinizce malûmdur 
ki Bütçe Komisyonu Yüksek Meclisimizin bir 
ihtisas komisyonudur. Huzurunuza gelecek olan 
bir meseleyi sizlere takaddümen tetkik ederek 
elinde bulunan bütün imkânları da kulanarak 
onun kusursuz olarak huzurunuza sunmak vazi
fesiyle mükelleftir. Fakat, kendisinden beklenen 
ve kendisince ihtiyar edilen bütün dikkat ve 
alâkaya rağmen huzurunuza sunmuş olduğu bir 
teklifin kabul edilmiyerek mütemmim bir tetkik 
yapılması sadedinde tekrar kendisine iade edildi
ği zaman evvelce göstermiş olduğu alâka ve il
giye zamimeten farklı bir hassasiyet gösterme
sini beklemek gayet tabiidir. Bu itibarla Komis-
komisyonunuzun ilk raporunda yer almamış olan 
bir takım hakikatler öğrenildikten sonra bunlara 
dayanarak eski kararında ısrar etmesini çok ta
biî ve hattâ tâbiri mazur görün şükran ile kar
şılamak icabeder. Bütçe Komisyonunuzun ikinci 
tetkik neticesinde Yüksek Meclise sunmuş oldu
ğu rapor burada tezahür eden kanaatlere kıy
met verilmemekten ziyade bilâkis onlara değer 
kıymeti vererek tamamlayıcı bir raporun huzu
runuza getirilmiş olduğu keyfiyetidir. Binaen
aleyh hâdiseyi bu şekilde kabul ederek hareket 
mebdeini bu tarzda elde etmek ve vereceğimiz 
hükümleri bu ikinci raporla bildirilen hakikat
ler üzerine ibtina ettirmek mecburiyeti karşısın
dayız. 

Elimizde bulunan 1951 senesi bütçesinin 332 
ile 356 ncı sayfaları arasında yer almış olan 253 
vatandaşımıza vatani hizmet aylıkları tahsis edil
miş bulunmaktadır. 253 vatandaş arasında Ke
mal Bey veresesi farklı bir takım alâka ve atı
fetlere mazhar olmuş ve bu aileye 1927 senesin
deki rayice göre birisi 14,000 - diğeri de 5,000 -
liralık değerde olan iki bina alınmıştır. Birisin
de oturdukları takdirde apartmandan gelen ki
ra da her ay ellerine geçen 270 liraya ilâve edil
diği zaman bunlardan tahassül eden yekûn o 
günün hayat seviyesine göre istisgar etmemek 
lâzımgelir. (Bravo sesleri) Hepimiz aşağı yukarı 
bu senelerde memuriyet hayatına atılmış insanla
rız.. Memuriyet hayatına atıldığım 1929 da ayda 

1 elime 75 lira para geçerdi. Fakat geçinirdim. Bu 

— 466 — 
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itibarla 1928 senesindeki hayat seviyesine göre, | 
ellerine geçen miktarları ferih ve fehur geçinme
leri için kâfi görmek yerinde olur. 4 - 5 kişiden 
ibaret bulunan bu ailenin içerisinde tahaddüs 
eden birtakım hal ve geçimsizlikleri burada ber-
tafsil izahtan çekinirim, İsrafa kaçan hareket
leriyle bu iki binayı elden çıkarmış olmalarının 
kabahatini kendilerinde aramak ve hattâ, bunla
rın biraz cezasını da görmelerini kabul etmek 
haksızlık olmaz. (Bravo, kâfi sesleri). 

Raporumuzda bert af sil işaret etmiş olduğu
muz gibi 1950 senesinde Sağlık Bakanlığı tara
fından 500, 1951 senesi içerisinde kızılay tara
fından ayrıca 400 lira verildiği bir hakikattir. 

Ensülin alınmak üzere verilmiş olan bu" pa
raların verilmesinden vazgeçilerek tedavileri kül
fetinin bizzat kızılay tarafından kabul edilmiş ol
ması vakıası da üzerinde durulması lâzımgelen 
bir keyfiyettir. Bu son hareket tarzı da bu aileye 
nakden verilmiş olan paraların mahalline sarf edil
mediği gibi bir ihtimali hatıra getirmektedir. I 

«1951 yılı Ağustos sonuna kadar kızılay ta
rafından temin edilmiş olan ensülin yardımına 
bu müessesenin devam edeceğine kani olsam ben 
de Bütçe Encümeniyle beraber olurdum» diyen 
Refik İnce'ye, kızılaym murakıbı olarak değil, 
hakikati ifade etmiş olmak için arzedeyim ki, bu 
müessesenin Ağustostan sonra da yardıma devam 
edeceğinden şüphe etmeye hakkımız yoktur. 

Kaldı ki, memleketimizde bu şekilde yardım
lar yapmakta olan müessesemiade yalınız kızılay 
değildir. Hakkında bu kadar ileri bir alâka gös
terilen bu aileye, bu alâkanın devamı halinde, 
her hangi bir hastaneye yatırmanın ve tedavi et
menin de mümkün olacağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla vakıaları göz önünde bulundu
rarak raporun kabulü şeklinde vereceğimiz ka
rarın vicdanlarımızı katiyen müteessir etmiye-
ceğine kaniim, onun için, komisyon raporunun 
aynen kabulünü rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, bu konu üzerinde 13 
arkadaş söz almış ve bunlardan 9 u konuşmuş, da- I 
ha dört arkadaş kalmıştır. Bir de müzakerenin 
yeterliği hakkında önerge vardır. Nasıl tensip 
edersiniz?. (Kâfi sesleri, takrir okunsun sesleri) 
Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele kâfi derecede anlaşılmıştır. Müzake- | 
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re kâfidir. Reye arzını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Müzakerenin yeterliği 
kabul edilmiştir. 

SİNAN TEKELtOĞLU (Sayhan) — Efen
dim takririn aleyhinde konuşacağım, bir saat
tir söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim siz söz aldınız ve ko
nuştunuz, konuşmamış olsa idiniz.. 

SİNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Ben bir 
saatten beri söz istiyorum böyle şey mi olur? 

BAŞKAN — Efendim siz konuştunuz, müza
kerenin yeterliği kabul edilmiştir, arkadaşların 
fikirleri de iyi kötü belli olmuştur, karar da 
alınmıştır, müzakere kâfi görülmüştür. 

SİNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Böyle 
şey mi olur? Allah, Allah. 

29 . VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Bütçe 
Komisyonu raporunun reddiyle Vasfi Gerger'in 
teklifinin müzakereye konmasını arzeylerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen raporun eski 

karara göre tanzimi için Bütçe Komisyonuna 
gönderilmesini teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Refik Şevket tnce 

(Ret sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, tk i tane 

önerge vardır. Bunlardan en aykırısı kanunun ; 

raporunu kabul etmiyerek, tekrar Bütçe Komis
yonuna gönderilmesine dairdir. (Ret sesleri) 
Müsaade buyurun, reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

ikinci önergeyi arzediyorum. Efendim ikin
ci önerge Sinan Tekelioğlu 'mm önergesidir. Ra-
porua reddi ile teklifin müzakereye konmasına 
dairdir. Bunu da reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Bu Önerge reddedil
miştir. 

Bütçe Komisyonunun raporunu reyi âlinize 
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arzediyorum. Kabuİ edenler.. Etnıiyenler.. Büt
çe Komisyonunun raporu kabul edilmiştir. Tek
lif reddedilmiştir. 

Efendim, açık oyun neticesini arzediyorum: 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler 
ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası 
arasnda, Akdeniz mmtakası memleketlerine bâ
zı teknik yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkındaki açık oya arzedilen tasa
rıya iştirak edenlerin oy sayısı (277) dir. Kabul 
(277) dir, ret ve çekinser yoktur, muamele ta
mamdır tasarı (277) oyla kanuniyet kesbet-
miştir. 

Gründeme devam ediyoruz. 

7. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Ver
gi cezalan) tabirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (para cezaları) nın da 
dahil olup olmadığının yorumlanmasına dmr 
Başbakanlık teskeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/180) [1] 

BAŞKAN —= Raporu arzediyorum. 

(Adalet Komisyonunun raporu okundu) 
BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is-

tiyen var mı? (Ekseriyet yok sesleri) Arkadaş
lar dışardalar efendim, Başkanlık Divanı 
Melis içinde bulunanları burada mevcut 

[1] 219 sayılı basmayazı tututanağın sonunda-
dır. % 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Yeter sayı bulunmadığından 2 . 7 . 1951 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere Bir-
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adediyle ve ekseriyetin var olduğuna kaani 
bulunuyor efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI RIFKI SA-
LlM BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arka
daşlarım; bu tefsir talebi sadece Adalet Ko
misyonundan geçmiştir. Halbuki mesele; bu tef
sir meselesi, vergi usulleriyle, vergi cezalarliyle, 
para eezalariyle yakmen ilgili ve tamamen tek
nik bir meseledir. Binaenaleyh bu meselenin 
bir kere de alâkalı encümenler olan Bütçe ve 
Maliye encümenlerine mütalâaları alınmak 
üzere havale edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Hükümet; teklifin bir kere de 
Maliye ve Bütçe encümenlerinde görükülme-
sini teklif ediyor. Bu teklifi Reyi Âlinide ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tek
lifin Maliye ve Bütçe komisyonlarına gönderil
mesi kabul edilmiştir. 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili AU İh
san S abis'in, Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/229) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Reis Bey; ekseriyet yoktur. Mevzu mühimdir, 
muhalefet noktai nazarını bildirecektir. Bina
enaleyh ekseriyet yoktur. Bunu nazara almaz
sanız beş arkadaş, yoklama yapılmasını•; istiye-
cektir. 

BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 8,18 

leşim kapatılmıştır. 
(Yoklama yapılsın sesleri) 

Kapanma saati : 18,33 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açlma saati : 18,32 

BAŞKAN — Başkan vekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Muzaffer Önal (Tokad) 
mm* 
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5. — SORULAR 
O : 2 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR', 

1. — Çorum MilMtveMU Baha Koldaş'm, İs
tanbul postanesi ücretli muhabere memurların
dan Yusuf Kelepirci'nin durumuna dair sorusu
na Ulaştırma Bakanı S ey fi Kiırtbek'in yazılı 
cevabi (6/337) 

Büyük Millet. >Meclisi Yüce .Başkanlığına 
istanbul Postanesi muhabere memurların

dan Yusuf Kelepirci 'den aldığım mektubu hile
ce sunuyorum, i 

Mektupta bahsedilen hususat etrafından Sa
yın Ulaştırma Bakanımız tarafından yazılı ola
rak izahat verilmesine ve arzusunun is'afi için 
imkân aranmasına yüksek müsaadelerinizi say
gılarımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş 

Asîl ruhlu ve yüksek vicdanlı ağabeyim. 
Daima hak ve adilâne millet ve vatanımıza 

hizmetleriniz büyüktür. 
Nitekim İskilipli olmam dolayısiyle birçok 

fedakârlıklarınızı görüp iftihar ve sevgi ile za-
tiâlilerinizi daima ve her fırsatta yâdederim. 
Şu anda biliyorum ki daha büyük bir vazife 
ile meşgulsünüz. Bu gibi birçok vazifelerinizin 
arasına; affınıza güvenerek-• ve bu hakkımızı 
icabeden yerde müdafaa edeceğinize inanarak 
bendeniz ve benim' gibi birçok meslektaşlarımın 
acıklı durumumuzu yüksek-vicdanınıza ve şef
kat dolu kalbinize haddim olmıyarak arzediyo-
rum. 

Bizler ihmal edilmiş ve haklı olarak demok
rasimizden himaye bekliyen P. T. T. ücretli 
muhaberecileriyiz. 

Meslekimizin her inceliklerini kavradıktan 
başka her türlü geçim zorluklarına karşı dire
nerek bu kutsal vazifemizi başarmaktayız. 

Asıl kadrodaki diğer memur arkadaşlarla 
aynı vazifeyi ifa ediyor ve çoklarından fazla 
bilgiye vâkıfız .binaenaleyh icabında da aynı 
şekilde mesulsüz, âdeta öz ve üvey evlât gibi 
her ne vakit maddi bir yardım olunsa bizler 
bu gibi haklardan mahrum kalırız. Bir memur 
meslekinin erbabı olduktan sonra daha başka 
ne gibi bir bilgiye ihtiyaç olduğunu bilmiş olsak 
her halde onu da öğrenecek kabiliyetteyiz biz
ler 15 liralık kadroya da mı alınamıyoruz. Hal

buki evvelce müvezzilikten yalnız muhabere 
imtihanı vermek suretiyle asıl memur olanlar 
mevcuttur. Bendeniz de bu mülâhaza ve ümitle 
müvezzilikten bir imtihanla; asıl kadroda iken 
ücreter"-geçirdiler.• Görülüyor ki, -ne kadar hu
kukum. mahkûm edilmiş (meslekten yetişmem do
layısiyle de tek bir merkezin her husustaki mu
amelâtını da kavramış vaziyetteyim. Şu halde 
meslek» edindiğimiz bu göreve (bizi çürükr bir iple 
(bağlamanın ne demek olduğunu ve ikide bir şa
yi olan tasfiyeden ne derece mükedder ve biümit 
yaşamakta olduğumuzu siz ağabeyimizin vicda
nına'duyururken son ve büyük bir ümitle bu 
hususta okşayıcı ve hak için ıgürliyen sesinizi 
işitmemiz biz kardeş ve evlâtlarınızı sonsuz ve 
unutulması zor bir sevinçte bırakacak, ölünceye 
*kadar duacınız kalacağımıza andiçerken hürmetle 
selâmlarız. 

istanbul : P. T. T. Ücretli 
Muhabere Me. Yusuf Kelepirci 

İskilipli t: Sicil :1687 

T. O: 
Ulaştırma Bakanlığı 

P. T. T. işletme Genel Müdürlüğü 
Z â t î ş . M d . Ş , L . 

'Sayı : 8219 
26 Haziran 1951 

özü : istanbul Telgraf Merkezi 
muhaberecisi Yusuf Kelepirci H. 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü sözlü 6 - 333/2024 - 4270 

sayı ve 15 . V I . 1951 günlü Y. K. 
Çorum Milletvekili Baha Koldaş tarafından 

verilen yazılı önergede bahsedilen İstanbul Tel
graf Merkezi muhaberecisi (1687) sicilli Yusuf 
Kelepirci'nin durumu tetkik ettirilmiş, ilkokul 
mezunu olduğu idareye 15 lira aylıkla dağıtıcı 
olarak 28 . I I . 1941 tarihinde intisap ettiği ve 
l . X . 1941 tarihimle askerlik suretiyle görevin
den ayrıldığı ve askerden avdetinde yine dağı
tıcı olarak görevlendirildiği ve bilâhara yaptığı 
müracaatında; askerlikte muhabere bilgisini el
de ettiğini bildirmesi üzerine münferiden bu bil
giden denemesi yapılarak emsali gibi 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne giren ve her 
yıl bütçesine, bağlanan (D) cetveli ile alınan 
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ve barem dışı sayılan ücretli muhabereci kadro
suna nakil edildiği anlaşılmıştır. 

Aylıklı memur kadrolarına tâyin edilecekle
rin, yürürlükte bulunan 3656 sayılı Kanunun 
17 nci maddesine göre memurluk müsabaka im
tihanına girerek kazanmaları lâzımdır, 

P. T,T. İdaresindeki aylıklı dağıtıcılıkların, 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne 
giren barem dışı kadrolardan olduğu ve adı ge
çen idarede ayrı bir sınıf teşkil ettiği için bun
ların aylıklı memur kadrolarına nakilleri, an
cak mevzuübahis kanunun 17 nci maddesi gere
ğince memurluk müsabakasında kazanması ile 

. 1951 O : 2 
kabil olabilir ise de halen adı geçen idarede ay
lıklı memur kadro durumunun müsait olmaması 
yüzünden barem dışı kadrolarda çalışan ve me-
'murluk için gereken kanuni vasıfları iktisap 
etmiş ve oldukça büyük bir yekûn teşkil etmek
te bulunan hizmetlilerin dahi aylıklı kadrolara 
nakilleri mümkün olamamaktadır. 

Bu sebeple İstanbul Telgraf Merkezi muha
berecisi Yusuf Kelepirci'nin aylıklı memur kad
rosuna nakline ünkân görülemediğini saygı ile 
arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

ıse-<ı 

DÜZELTİŞLER 
Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmaya zılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 
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» 
> 
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» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
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» 
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6 
7 
7 
7 
6 
6 
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6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

— 

37 
4 

16 
19 
1 

41 
42 
45 

8 
12 
20 
30 
31 
43 
43 
10 
20 
24 
44 
45 
11 
37 

__ 

tatik 
mercii 
ktisadi 
milletlerarası 
Anayasa Komisyonu raporu 
aranılmaz. 
tahsis 
malen bir zarar 
nazariyelerinin 
Gümrük Resminin 
usulünün 
yürümekteki 
suretiyle 
mevzuu 
münakaşası için 
işaret 
halli 
eksperler heyeti 
alâkası 
birer kere menfi fiil 
Bu bedde 
görüldüğü takdirde 
Yozgad 

N. Ü. Alıcı 

tatbik 
merciin 
iktisadi 
milletlere 
Adalet Komisyonu raporu 
aranılamaz. 
tansis 

.malen zarar 
nazariyeleri ve 
Gümrük Vergisinin 
usulünü 
yürürlükteki 
suretiyle ve 
mevzu 
münakaşasına 
izah 
halli için 
eksperler 
alâkalı 
birer memnu fiil 
Bu bentte 
görüldüğü 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 
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Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Mil
letlerarası tmar ve kalkınma Bankası arasında, Akdeniz mıntakası memleketlerine bâzı teknik 

yardımlar teminine dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroglu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevkî Çiçekdağ 

'Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 

u 7e sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
• 277 
' 277 

0 
0 

191 
19 

[Kabul edenler] 
1 BALIKESİR 

Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli' 
Arif Kalıpsızöğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

1 ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Sarp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney | 

• 

1 ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Bustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
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HATAY 

Hasan Reşit Tankut 
İÇEL 

Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Ham d i Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
Ahmet T'opcıı 
Celâl Türkgeldi 
Andre Va liram Bayar 
Hüsnü Yaman 
S ani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Al dem ir 
Oihad Baharı 
Muhiddin Eren er 
Necdet îrıcekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekçn 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Haradi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Ali Rıza Kılıçka'le 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
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KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Saim önhon 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Mnrad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Mehmet Sadık flti 
Hikmet Fırat 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lû i fi Sayman 

MANİSA 
S anı e t Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
i''anık ilker 
Adnan Karaosmanoğlıı 
Fevzi Lııtfi Karaosnan-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 

Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav • 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başar 
Nuri Özsan 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaioğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü TJluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Bala Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin. Ertürk 

Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Eratanıan 

Yusuf Ziya Tuntaş 
TOKAD 

Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer öııal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ay alp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın • 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
! I âsim Tatlioğlıı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksciz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza Incealenıdar-
oğhı 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak ., -
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[Oya katıhmyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganh 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin (I.) 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri işeri 
Sıtkı Yırealı (Başkan 

•V.) 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Salâhattin inan 
BOLÜ 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu' 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney (I.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran (I.) 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I) 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î) 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoglu 

GİRESUN 
Tahsin inanç 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu (t. 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Cffli " 

Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (l .Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto ' 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Emin Develioğlu (I.) 
Kâmil Gündeş 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 
ihsan Şerif özgen (l.Ü.) 
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MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (I) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ (t.) 
Salâhattin Hüdayioğla 
Ahmet Kadoğlu (î.) 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

B : 96 29 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci ' 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı ' 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
ismail Işın 

6 .1951 O : 2 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu(L) 
Salim Serçe 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Rifat öçten 
Balıattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 

Fevzi Çubuk 
Mustafa Özdemir (I.) 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URPA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Çanakkale 

3 
1 
1 
1 
1 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşane 

istanbul 

1 

1 

1 

2 

izmir 

Kastamonu 

Kırşehir 

Muğla 

1 

1 

1 

1 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

19 
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T. B. M. M. Bastmev» 



S. Sayısı: 183 e ek 
Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, Boğazlıyan eski Kaymaka
mı Kemal'in ailesine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair olan kanuna ek kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 

(2/18) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/18 
Karar No. 119 

26 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Eski Boğazlıyan Kaymakamı şehit Kemal Be
yin kızı Müzehher Selin, vatani hizmet tertibin
den bağlanmış olan maaşının 300 liraya çıkarıl
ması hususundaki kanun teklifi komisyonumu
zun 93 sayılı kararma bağlanarak Yüksek Mec
lise arzedümişti. Yüksek Meclisin 6 . VI . 1951 
gün ve 86 sayılı Birleşiminde cereyan eden mü
zakere sonunda Müzehher Selin hayatının ida
mesine imkân verilebilecek asgari bir miktarın 
ilâvesi suretiyle aylık tahsisatının miktarı üze
rinde yeni bir işlem yapılması ve 300 liranın 
haddi lâyikma tenzili için Bütçe Komisyonuna 
iadesi hakkındaki takririn kabulü üzerine havale 
buyurulan teklif komisyonumuzda tekrar ince
lendi : 

Boğazlıyan eski Kaymakamı şehit Kemal Be
yin refikası Hatice, çocukları Adnan, Müşerref 
ve Müzehher'e 14 . X . 1338 tarihli ve 271 sayılı 
Kanunla hidematı vataniye tertibinden beşer 
lira aylık bağlanmış, bilâhara muhtelif tarihler
de yapılan zamlarla refikasının maaşı 76 lira 12 
kuruşa, çocuklarının maaşı da 65 şer lira 25 ku
ruşa iblâğ olunmuştur. Halen aileye ödenen aylık 
miktarı yekûnen 271 lira 87 kuruşa baliğ olmak
tadır. 

Bilâhara 31 Mayıs 1926 tarihli ve 882 sayılı 
Kanuna müsteniden bu aileye 1927 yılında Ka
dıköy'ünde 13 875 lira kıymetinde bir apartman
la Beyoğlu 'nda 4 640 lira kıymetinde bir ev mü
savi hisselerle verilmiştir. 

Adı geçenler tarafından 1938, 1940 ve 1946 
tarihlerinde yapılan satışlarla halen elden çıka

rılmış bulunan bu gayrimenkullerin bugünkü 
değerlerinin 105 bin lira civarında olduğu tah
min olunmaktadır. 

Aileden, teklifin konusunu teşkil eden Mü
zehher Sel'in ağır şeker hastalığına müptelâ 
olması ve tedavi hususunda çektiği müşkülât 
neticesi vâki müracaatı üzerine Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca yardım tertibinden 
Temmuz 1950 ayında 400 ve Şubat 1951 ayında 
100 lira ve Kızılay Kurumunca da yine 1950 
yılında 400 lira nakdî yardım yapılmış ve adı 
geçenin mütevali müracaatları karşısında Kı
zılay Kurumunun nakdî yardımı muvafık gör-
miyerek 1951 yılının Ağustos ayı sonuna kadar 
tedavisini sağlıyacak ensülin ilâcı ile bunun 
tatbiki vazifesini üzerine aldığı komisyonu
muzca yeniden yapılan inceleme neticesinde an
laşılmıştır. 

Bu durum karşısında komisyonumuz, mem
leket fedaisi merhum Kemal Beyin bergüzar-
kârlarına karşı olan kadirşinaslık vazifesini 
gerek milleti temsil eden Büyük Millet Mecli
since, gerekse memleketin hayır kurumlarınca 
lâyıkı veçhile yerine getirilmiş olduğuna bir 
kere daha kanaat getirmiştir. 

Mevzuu hissî bakımdan ele alarak çok ye
rinde fikir ve temenniler izhar etmek mümkün 
ise de büyük vatan fedakârlığı ve fedailiği 
yapmış bulunan on binlerle vatandaş meya-
nında ancak 253 ünün bir miktar maaş alabil
diği hidematı vataniye tertibi içerisinde emsa
line nazaran esasen farklı ve üstün muameleye 



tâbi tutulmuş olan ve halen de Devletin ve ha
yır kurumlarının *yarchmları kesilmemiş bulu
nan bir şahsa yeni bir hak tanımak için ka
nun çıkarmanın, emsaliyle esasen mevcut olan 
farkı biraz daha artıracağı ve mümasili talep
lere yol açacağından sarfınazar mevzuatımızın 
da ahenk ve insicamını ve prensiplerini ihlâl 
edeceği nazarı itibara alınarak teklifin reddi 
hususundaki evvelki kanaatimizin değiştirilme
sinin doğru olmıyacağma ittifakla karar veril
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A.. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 
H. Türe 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 

Afyon 
A. Veziroğlu 

Balıkesir 
S. Budakoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kırklareli 

Ş. Bakay 
Ordu 

R. Aksoy 
Sivas 

H. îmre 
Trabzon 

8. E. Kalaycıoğfa 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. A. Ülgen 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Tokad 
S. Atanç 

• * 

( S. Sayısı : 183 e ek) 



S. Sayısı: 202 
Haziran - Kasım 1950 aylarına ait raporun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /158) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 323112/616 

21 . III . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 76 ncı maddesi hükmüne tevfikan Haziran 1950 - Kasım 
1950 ayları içindeki işlemlerden Büyük Millet Meclisine arzı uygun görülen hususlarla kanuna aykırı 
sayılarak vize edilmemiş bulunan masraflara mütaallik olmak üzere düzenlenen (2) madde ve (9) say
fadan ibaret ikinci ve üçüncü üç aylık raporun, bütçeye mevzu ödenek ve bundan merkez ve taşra
daki saymanlıklara verilen ödeme emirlerinin miktarını gösterir (3) cetvelle birlikte ilişik olarak 
sunulduğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
. , , . - . . S. Oran 

SAY1ŞTAYIN MÜTALAASI 

Dairesi 
Reddıolunan evrakın 
Muhtevası Cinsi No. Tarihi 

Bayındırlık B. 
» » 
» » 

235.20 
225.00 
232.50 

V. Emri 603 
» 626 
» 908 

17.5.1950 
22.5.1950 
7.6.1950 

1. — (E) Cetveline dâhil yapım giderleri terti
binden . alınmış olan Hava meydanları inşaatı 700 
lira aylık ücretli teknisiyen kadrosuna tâyin edil
miş olup geçici görevle Esenboğa Hava meydanı 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 

T, B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/158 
Karar No. 27 

14. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Haziran 1950 - Kasım 1950 aylarına ait olup 
Sayıştay Başkanlığının 21 Mart 1951 tarihli ve 
323112/616 sayılı, tezkeresi ile gönderilen ikinci 
ve üçüncü 3 aylık rapor, Sayıştay Birinci Başkan-
vekili Faik Eke de hazır bulunduğu halde Ko
misyonumuzca tetkik olundu : 

Raporun fıkralarına karşılık olarak ittihaz kı
lman kararlar hizasında gösterilmiştir 

1. — Bütçe kanunlarına bağlı bulunan (E) cet
veline dâhil hizmetler için alman kadrolar geçi
ci mahiyette hizmetler olması itibariyle bunların 
aym hizmetle başka iş yerlerine izamları halinde 
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inşaatında şantiye şefi olarak 1 seneye yakın za
mandan beri istihdam edilen Yüksek Mühendis 
Tevfik Kuyaşa ikamet 'y e v rmy e s i verilmesi Bü
yük Millet Meclisinin 1655 sayılı Kararına; mu
halif olduğu gibi, bu kadrolar, inşaat mahallinde 
vazife görülmek üzere alınmış olmasına binaen 
murakıplikçe masrafın kabulünde tereddüt olun
muştur. 

Mesele 2 nci dairemizce görüşülerek netice
de: 

«Hava meydanları inşaatı için (E) cetveline 
dâhil tertipten alınmış olan kadroda istihdam 
edilen bir hizmetlinin inşaatta istihdamı asıl ol
masına ve adı geçenin de devamlı olarak Esen-
boğa Hava Meydanı inşaatında çalıştırılmış ol
masına göre kendisine yevmiye verilmesinin 
mümkün bulunmadığına karar verilmiş» ve ve
rile emirleri takrirle Bayındırlık Bakanlığına 
iade edilmiştir. 

Takrirlerimize karşılık olarak adı geçen Ba
kanlıktan alman 11 Eylül 1950 tarih ve 
177211/19572 sayılı yazıda; 

«Bakanlık teşkilâtının kasaba ve köylere 
kadar götürülmesi mümkün olmadığından tek
nik elemanların zaman zaman iş merkezlerine 
getirilerek civardaki işin bir an evvel bitiril
mesine çalıştırılmakta ve bu suretle teşkilâtı
mız her zaman için müteharrik bir manzara 
arzetmektedir. Hava meydanları inşaatı 5367 
sayılı Kanunla bakanlığa tevdi edilmiş fakat 
henüz bu iş için teşkilât kanununa kadro ek
lenmesi fırsatı elde edilemediğinden ve işin ma
hiyeti müstacelen müdahaleyi icap ettirdiğinden 
bilindiği gibi şimdilik (E) cetveli kadrolariyle 
idare edilmektedir. 

Şoför, makinist, sürveyan ve puvantor gibi 
hizmetlilere işin başında bulundukları müddet
çe harcırah verilemiyeceği Sayıştay Genel Ku
rulunun kararları iktizasındandır. Fakat tekni-
siyen kadrolarında çalışanlar en aşağı Mühendis 
veya Fen memuru olup her zemin ve zamanda 
tedariki mümkün olmıyan ve aym zamanda 
yukarda unvanları yazılı olanlar gibi yalnız iş 
başlarında bulunmakla mükellef olmayıp o işin 
merkezinde çalışarak teknik hesaplarla meşgul 
olan çok kıymetli memurlardır. Kadrolarının 
Bütçe Kanunu nazarında muvakkat bir mahi
yet taşıması veyahut unvanlarının hizmetliler 
arasında bulunması bu gibi elemanlarımızı kıy
metten düşürmez. Bununla beraber harcırah ka-

o iş yerlerinde çalışmaları kadro hizmetlerinin 
ifasından ibaret olacağından kendilerine buralar
da çalıştıkları müddetçe ücretlerinden ayrıca ika
met yevmiyesi verilemiyeceği hakkında Sayıştay 
kararı yerinde görülmüştür. 

( S. Sayısı : 202 ) 



rarnamesine ek 475 sayılı Kanun ve bu kanu
nun tatbikatı cümlesinden olan 590 sayılı karar 
halen mevkii meriyette olup 3656 sayılı Barem Ka
nununun 20 nci maddesinde de «ücretleri bu ka
nun hükümlerine tâbi olmıyanlarm harcırahlara 
nm sâbik hükümler dairesinde verilmesine devanı 
olunacağı» yazılı bulunmaktadır, Burada da 
esas bilindiği gibi maaş aslıdır. Yani ücretlinin 
ay sonundaki istihkakının tekabül ettiği maaş 
tutarının bulunduğu derece aslıdır. Kanunda 
aylık ücretinin verildiği kadronun devamlı ve
ya geçici olacağı hakkinda bir kayıt olmadığı 
gibi Barem Kanunu dışında kalan vazifelerden 
bahsedilmektedir ki bu da ücretliler kategorisi
ne giren çeşitli ünvatti memuriyetti kadroİar> 
dır, 

Maliye Bakanlığı ile yine harcırah konusun
da yapılan muhabere meyanmda tasdikli bir 
Örneğini sunduğumuz 2 . VII . 1947 tarih ve 
13240-311/5549 sayılı yazının son cümlesindeki 
sarahatten de anlaşılacağı veçhile teknisiyen 
kadrosunun muvakkat olması halinde dahi böy» 
le bir kadroda çalıştırılan bir yüksek mühen
disimize geçici görev harcırahı verebileceğimiz 
anlaşılmaktadır. 

Merkezi Ankara şehri içinde bulunan ve Ba
kanlığa tâbi Hava Meydanları İnşaatı Bürosuna 
mensup yüksek mühendis Tevfik Kuyaş'ın 
Esenboğa hava meydanı inşaatını kontrolünden 
mütevellit harcırah istihkakının verilmesinde 
kanuni bir mahzur bulunmadığından» bahisle 
verile emirlerinin vizesi talep olunmuştur. Bu 
mütalâa üzerine dairece ikinci defa yapılan mü
zakerede» serdolunan itiraz bu bapta evvelce 
ittihaz olunan red kararını cerh ve tadil edecek 
mahiyette olmadığından hâdisenin bir kere do 
genel kurulca görüşülmesinin uygun olacağına 
karar «verilmekle keyfiyet genel kurulun 
9 . X . 1950 tarihli içtimamda tezekkür edilmiş 

ve neticede» 26 . VI . 1950 gün ve 313345/2120 
sayılı ret takririne esas olan ikinci dairemiz ka
rarında da belirtilmiş olduğu üzere teknisiyen 
unvanı ile Esenboğa hava meydanında 700 lira 
ücretle çalıştırılmış olduğu anlaşılan yüksek 
mühendis Tevfik Kuyaş'ın kadrosu hava mey
danları inşaatı namı ile (E) cetveline dâhil ter
tipten alınmış olup bu kadrodaki hizmetlilerin 
inşaatta istihdamı asıl olmasına ve adı geçenin 
de devamlı olarak Esenboğa hava meydanında
ki inşaatta istihdam edilmiş bulunmasına gö-

( S. Sayısı : Ş03 ) 
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re mumaileyhe yevmiye verilmesini icabettirir 
bir hal mevcut olmadığından, Bakanlıkça ileri 
sürülen sebep ve düşüncelerin ret muamelesinin 
tadilini müstelzim bulunmadığına» karar veril
miş ve verile emirleri Bakanlığa iade olunmuş
tur. 

Dairesi 
Reddolunan evrakın 
Muhtevam Cinsi No. Tarihi 

Dışişleri B. 2641.18 V. Emri 1301 19.7.1950 

2. — Dışişleri Bakanlığı Genel Kâtipliği Bi
rinci Muavini Rıfkı Refik Pasin'm 333.18.1 ster
lin muadili 2641.18 liradan ibaret ameliyat ve 
tedavi masrafını muhtevi olan işbu verile emri
ne bağlı belgelerin tetkiıkından : 

Mumaileyhin Bakanlık doktoru 'tarafından 
yapılan muayenesi neticesinde verilen 13 . V . 
1950 tarihli raporda; 

Kansız ve zafiyete müptelâ olduğu ve prostat
tan şikâyet eylediği, hastalığının katı teşhisi 
için bir bevliye mütehassısı tarafından muaye
nesinin gerektiği, ameliyata karar verildiği 
takdirde sıhhi durumu dolayısiyle tek seanslı 
bir müdahaleye tâbi tutulmalının muvafık ola
cağı ve Operatör Dokltor, Cerrahi Doçenti Or
han Toygar tarafından verilen 10 . V . 1950 ta
rihli raporda ilse hastanın prostata müptelâ ve 
zayıf ve anemik olması hasebiyle prostat ameli
yatının bir seansta yapılmasının zaruri bulun
duğu ve ameliyatın İngiltere'de, Londra'da Cer
rahi Mütehassısı Terane© Millin tarafından ifa 
olunduğu ve bu mütehassıs tarafından verilen 
1 . VI . 1950 tarihli raporda da - hastanın tara
fımdan muayene edilmek üzere gelmiş olduğunu 
tasdik ederİim - denilmiş olmasından, adı geçe
nin mahza muayene, tedavi ve ameliyat edil
mek maksadiyle mezunen Londra'ya gitmiş bu
lunduğu ve kendisine harcırah namiyle Ibir te
diye yapılmadığı anlaşılm'ası üzerine- merkezde 
müstahdem bir mietmurun yabancı memlekette 
tedavisine mesağı kanuni bulunmadığı cihetle 
murakıpbkçja işbu ameliyat masrafının Devlete 
tahmili şayanı teaımimül görülerek vizesinde te
reddüt olunmuş ve meselenin 8 ncü Dairece tet
kiki sonunda : 

«4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi maaşlı 
veya ücretli memurlardan memleket içindeki 
resmî veya hususi sıhhat müesseselerinde yata-

2. —• Mülki memurlardan tedavileri lüzumu 
fennen sabit olanların ancak memleket dâhilinde 
tedavi edilebilecekleri 3656 sayılı Kanuna ek 4598 
sayılı Kanun ahkâmından olmasına mebni tedavi 
için memleket dışına gidenlerin ihtiyar ettikleri 
tedavi ücretlerinin Devletçe ödenmesine eldeki 
mevzuatın müsait olmadığına dair verilen karar 
yerinde görülmüştür. 

Büyük Meclise arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Say iş tay Komisyonu 
Başkanı 

Siird 
Şefik Türkdoğan 

Kâtip 
Mardin 

Âb dür rahman Bay ar 

Muş 
Haindi Dayı 

İmzada bulunamadı 
Aydın 

Şevki Haströı 

Samsun 
Haşini Alişan 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
İsparta 

Said Bfilgiç 

Malatya 
Mehmet Kulu 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

Süreyya Dellâloğlu 

Rize 
Z. R. Sporel 

İmzada bulunamadı 
Tokad 

Hamda Koyutürk 

( S. Sayısı : 202 ) 
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fak veyahut ayakta tedavileri lüzumu fennen 
sabit alanların tedavi ve yol masraflarının ve
rilmesini âmir olup, ancak yabancı memleket
lerde vazife gören Hariciye memurları ile is
tihkaklarını aynı esasa göre alan diğer me
murların ecnebi memleketlerdeki tedavi mas
raflarının verilmesi tecviz edilmiştir. Şu hale 
nazaran hariçte vazife görmiyen memurların is
ter mezunen, ister muvakkat bir vazife ile ha
riçte bulundukları sırada hastalanmaları ha
linde oralarda bulunan, sıhhi müesseselerde ya
pılan tedavilerine ait masrafların Devletçe ve
rilmesi kanuni sarahate mütevakkıf bulundu
ğuna ve esasen adı geçenin ameliyatının Tür
kiye'de yapılmasının mümkün olmadığının her 
hangi sıhhi müesseseden alınmış, bir raporla tev
sik edilmemiş olduğu gibi, bu baptaki talimat
name hükmüne göre tedavinin resmî sıhhat mü
esseselerinde yapılması icabedip zaruret olma
dıkça ve bu zaruret tevsik edilmedikçe ne 
memleket harici ve ne de memleket dahili husu-
Bİ müesseselerde tedavi yapılmıyacağına binaen 
sözü edilen tedavi ücretinin verilmesine kanu
ni mesağ olmıyacağınap karar verilmiş ve verile 
emri ret takriri ile dairesine iade edilmiştir. 

Bu bapta Dışişleri Bakanlığından itirazen 
karşılık olarak alman 6 Ekim 1950 tarih ve 
80578/26 sayılı yazıda: 

Ret takririnin müeddası aynen tekrar edil
dikten sonra «alâkadar kâtibi umumi birinci 
muavini Rıfkı Refik Pasin'in gerek bakanlık 
doktoru ve gerek Ankara Tıp Fakültesi Do
çenti Operatör Orhan Toygar tarafından yapı
lan muayenesi neticesinde ilişik olarak takdim 
olunan raporlarda zaruret kesbeden prostat 
ameliyesinin hastanın zayıf ve anemik olmasın
dan dolayı bir seansta yapılmasının sıhhi ve 
önemli bir zarureti tıbbi olduğu ve bu nevi ame
liyatların memleketimizde bir seansta yapılma
ması hasebiyle Londra'da bu tarzda ameliyatın* 
mucidi olan Doktor Miline müracaata mecbur 
kaldığı, daha evvelce arzedildiği veçhile, alâ
kadarın Sayıştayın bu husustaki karar ve ka
naatine hürmetle bir gün döviz talebinde bu-
lunmiyarak işbu ameliyatın Türkiye'de icra 
edilmiş gibi telâkki olunması ve bu hususta 
Türkiye'de sarfı mûtat olan ameliyat ve has
tane masraflarının nazarı itibara alınması ve 
hasta tarafından bizzarure yapılmış olan masraf
larının da reddi suretiyle âdil ve munsif bir 
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kararın Sayıştay Genel Kurulunca karar altına 
alınarak alâkadarın mağduriyet ve maddi zara
rına sebebiyet verilmemesi» talep edilmiş oldu
ğundan keyfiyet Gfenel Kurulun 16 . X . 1950 
tarihli toplantısında tezekkür edilerek sonuçta: 

«19 . IX . 1950 tarih ve 316077ı/2816 sayılı 
ret takririne esas tutulan daire kararında da 
belirtilmiş olduğu üzere 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi, maaşlı veya ücretli memurlara 
memleket içindeki resmî veya hususi sıhhat mü
esseselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lü
zumu fennen sabit olanlara tedavi ve yol mas
rafının verilmesini âmir olup bu madde ile ya
bancı memleketlerde vazife gören Hariciye me
murları ile, istihkaklarını aynı esasa göre alan 
diğer memurların tedavi masraflarının verilmesi 
tecviz edilmiş bulunmasına nazaran hariçte va
zife görmiyen memurların ister, mezunen, ister 
muvakkat bir vazife ile hariçte bulundukları 
sırada hastalıkları halinde oralarda bulunan 
sıhhi müesseselerdeki tedavi paralarının verile
bilmesi kanuni sarahate mütevakkıf bulunmak
la beraber daire doktoru ile cerrahi doçenti 
Orhan Toygar'm raporu üzerine ameliyat olmak 
üzere harice gittiği anlaşılan adı geçenin işbu ame
liyatının memleketimizde yapılması mümkün ol
madığı her hangi sıhhi müesseseden alınmış bir 
raporla tevsik edilmediği gibi, tevsik olunsa 
bile bu cihet ayrıca teemmüle şayan bulunmuş) 
ve esasen bu baptaki talimatname hükmüne gö
re tedavinin resmî sıhhat müesseselerinde ya
pılması icap edip zaruret olmadıkça ve bu za
ruret tevsik edilmedikçe memleket dâhili hu
susi müesseselerde tedavi yaptırılmasına da 
imkân bırakılmamış olmasına binaen sözü edilen 
tedavi masrafının kabulüne imkân görülemedi
ğine ve Bakanlıkça bu hususta ileri sürülen se
bep ve düşünceler ret muamelesinin tadilini 
müstelzim bulunmadığına» karar verilmiş ve 
verile emri Bakanlığa iade olunmuştur. 
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S. Sayısı: 
Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarina ait raporun sunulduğuna dair 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/167) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 323975/783 

14 Nisan 1951 

T. B. M. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 76 ncı maddesi hükmüne tevfikan Aralık 1950 - Şubat 
1951 ayları içindeki işlemlerden Büyük Millet Meclisine arzı uygun görülen hususlarla kanuna aykırı 
sayılarak vize edilmemiş bulunan masraflara mütaa İlik olmak üzere düzenlenen «6» madde ve «46» 
sahifeden ibaret 4 ncü üç aylık raporun, bütçeye mevzu ödenek ve bundan merkez ve taşradaki say
manlıklara verilen ödeme emirlerinin miktarını gösterir 3 cetvelle birlikti ilişik olarak sunulduğunu 
derin saygılarımla arzeylerim. A 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

SAYIŞTAYIN MÜTALÂASI 

Van Belediyesinin 1937 - 1941 yılları idare he
saplarının Sayıştaya gönderilmediği hakkında 

1. — 2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanu
nunun 68 nci maddesi hükmü gereğince beledi
ye meclislerince tasdikim mütaakip ikinci de
recede Sayıştayca tetkik ve hükme raptedilmesi 
icabeden belediyeler idare hesaplarından Van 
Belediyesine ait 1937 - 1941 yılları idare hesap
larının Sayıştaya gönderilmemesi üzerine cere
yan eden muhabereye ait olarak en son İçişleri 
Bakanlığından alınan 11 . IX . 1950 tarih ve 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORU 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/167 
Karar No. 28 

15. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarına ait olup 
Sayıştay Başkanlığının 14 Nisan 1951 tarihli ve 
323975/783 sayılı tezkeresi ile gönderilen 4 ncü 
üç aylık rapor, Sayıştay Birinci Baş'kanvekili 
Faik Eke de hazır bulunduğu halde komisyo
numuzca tetkik olundu: 

Raporun fıkralarına karşılık olarak ittihaz 
kılınan kararlar hizasında gösterilmiştir. 

1. — Sayıştaya gönderilmeyen 1937 - 1941 
Van Belediye hesaplarının mesulleri hakkında 
takibat ve tahkikat yapılması Sayıştayca zama
nında İçişleri Bakanlığına bildirilmiş olduğu 
hâlde bakanlık tarafından 1942 - 1947 yıllarına 
ait hesaplar için tahkikat icra olunup bir dâva 
tahrik edilmiş ve beraetle neticelenmiş olduğu
na göre halen yapılacak bir şey yoksa da bu 
gibi hallerde vaktinde harekete geçilerek mü-



622 - 4Ö4/1164 numaralı tezkereye musaddak 
bir sureti iliştirilerek gönderilen Van Valiliği
nin 3 . VIII . 1950 tarih ve 1810/13 - 1 sayılı 
yazısı üzerine Savcılıkça keyfiyetin 3 aylık ra
porla Meclisi Âliye arzedilmesinin muvafık ola
cağı mütalâası serdedildiğinden bu .hususta 
İkinci Dairece ittihaz olunan kararda «Van Be
lediyesinin 1937 -1941 hesaplarının tanzimi için 
mahallince teşkil olunan komisyonca tutulan 
9 . III , 1946 tarihli zabıt varakası ile belediye 
meclisinin 3 . XI . 1947 tarihli kararında, ahi
ren vefat etmiş olan Sayman Mustafa Yazıcı-
oğlu zamanına ait oup, mumaileyh tarafından 
belediye binasının alt kat mahzenine dağınık bir 
halde konulmuş ve yıllarca bu suretle kalmış 
olan kayıt ve defterlerle evrak ve vesaikin, mah
zenin camsız pencerelerinden sızan kar ve 
yağmur sularının tesiriyle küflenerek çürümüş 
ve ele alınmaz bir hale gelmiş olduğu ve ba iti
barla mezkûr idare hesaplarının tanzimine im
kân görülemediği beyan edilmesi üzerine sözü 
geçen idare hesaplarının 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 70 ve 83 ncü maddeleri gereğince 
her malî yılın hitamını mütaakıp belediye encü
men ve meclisince tetkik ve tasdik edilmesi ge
rekmekte olup işbu işlemler yapılmamış olması
na göre belediye başkan ve üyeleri hakkında da 
tahkikat ve takibat yaptırılması hususu, içişle
ri Bakanlığına yazılmış ve Bakanlıkça da yap
tırılan tahkikat üzerine kanuni takibata geçilip 
cereyan eden muhakeme neticesinde beraat ka
rarı verilmşi ise de bir örneği getirtilen mahke
me ilâmında yalnız saymanlardan bahsedilmek
le beraber dâva mevzuu 1937 - 1941 yılları ida
re hesapları olduğu halde beraet hükmü, 1942 -
1947 yılları hesaplarında ihmalleri bulunmadı
ğına istinat ettirilmiş olduğu görülerek beledi
ye başkan ve üyeleri hakkında takibat yapılma
ması ve 1942 yıllarından itibaren idare hesap
ları Sayıştaya gönderilmekte olup, bu itibarla 
1942 yılından sonraki hesaplar hakkında Sayış-
tayca ilgililer hakkında her hangi bir kanuni 
takip talebinde bulunulmamış olduğu halde 
mahkeme kararında beraet hükmünün 1942 -
1947 yılları hesaplarında ihmal bulunmadığı 
hususuna istinat ettirilmiş olması sebeplerinin j 
anlaşılamadığı beyaniyle 1937 • 1941 yılları ida
re hesaplarından dolayı gerek saymanlar ve ge
rek belediye başkan ve üyeleri hakkında tahki-

sebbipleri hakkında zamanında tahkikat ya.pıl 
ması ehemmiyetle temenniye şayan görülmüş 
tür. 
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kat ve takibat yaptırılması tekrar içişleri Ba
kanlığına yazılmıştı. 

Bu kere mezkûr Bakanlıktan alman cevabi 
yazılarda, 14 yıl eveline taallûk eden bu hesap
ların tanzimi ile doğrudan doğruya sorumlu 
bulunan sayman ile belediye başkan ve üyele
rinden bir kısmı ölmüş ve bir kısmı da başka 
yerler») gitmiş oldukları cihetle yeniden tahki
kat açılmasında bir fayda melhuz olmamakla 
beraber ilgililerin hareketlerine temas eden su
çun ihmal mahiyetinde bulunması hasebiyle 
5677 sayılı Af Kanununun şümulü dahilinde bu
lunmakta olduğundan, takibat icrasına da im
kân kalmamış bulunduğu bildirilmiş olmakla 
işbu iş'ar veçhlie yapılacak başka işlem kalma
mış olmasına göre savcılık mütalâası veçhile 
keyfiyetin 3 aylık raporla Meclisi Âliye arzı 
hususunun genel kurulca görüşülmesine» lüzum 
gösterilmiş ve 7 . XII . 1950 tarihli genel kurul 
toplantısında da; yukarıya aynen dercedilmiş 
olan 2 nci daire kararında belirtilmiş olduğu 
üzere Van Belediyesinin 1937 - 1941 yılları ida
re hesaplarının yapılan bunca takibata rağmen 
tesisine ve Sayıştaya gönderilmesine imkân el
de edilemediği anlaşılmış olmasına göre, keyfi
yetin 3 aylık raporla Büyük Millet Meclisine 
arzedilmesinin muvafık olacağı kararlaştırıl
mıştır. 

Eeddolunan evrakın 
Tarihi Sayısı Cinsi Muhteviyatı 

24. X . 1950 2595 Verile emri 590.45 

2. — Dışişleri Bakanlığı Saymanlık Müdür
lüğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sayıştaya 
gönderilmiş olan yukarda tarih ve numarası ile 
muhteviyatı yazılı verile emrinin tetkiki ne
ticesinde : 

2 . VI . 1949 tarihinde Uçakla memuriyet 
mahalline hareket eden Varşova Büyük Elçisi 
Şinasi Devrin'in takriben 1 sene sonra yani 
6 . V . 1950 tarihinde münferiden nezdine cel-
bettiği hizmetçisinin yolluğuna ait olduğu an
laşılmış olup sefiri kebirle sefirlerin beraberin
de götürecekleri hizmtçiler için yolluk verilece
ği Hariciye Harcırah Kanununun 4 ncü madde
sinde tasrih edilmiş ise de sonradan ve münfe
riden celbedilecek hizmetçilerin yolluğunun ve
rileceğine dair bir kayıt olmadığı gibi Sayıştay 

Bölümü Dairesi 

307/1 Dışişleri Bakanlığı 

2. — Hariciye Harcırah Kanununun 4 ncü 
maddesindeki sarahate ve şimdiye kadar cere
yan eden tatbikata nazaran elçilerin hizmetçile
rine harcırah verilmesi, ancak kendileriyle ve
ya ailesi efradiyle birlikte gitmiş olmalarına 
mütevakkıf bulunmakla, muahharan ve mün
feriden celbettikleri hizmetçilere harcırah veri-
lemiyeceği hakkında Sayıştayca ittihaz olu
nan karar yerinde görülmüştür. 
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G-enel Kurulunca bilmünasebe ittihaz olunan 
1766 sayılı bir kararda da «Memurini Hariciye 
refakatinde seyahat edecek hizmetkârlara yol
luk itası harcıraha müstahak aileye refakatle 
mümkün olur» denilmiş bulunmasına göre son
radan ve münferiden getirtilen hizmetçiye ve
rilmemesi gereken yolluğun itasına gidilmesinin 
sebebi istizahla dairesinden sorulmuş ve Zat İş
leri Dairesi Umum Müdürlüğünden yazılıp Say
manlık Müdürlüğünce hiçbir mütalâa serdedil-
miyerek aynen verile emrine bağlanan cevapta: 
«Eski Varşova Büyük Elçisi Şinasi Devrin 
vazifesi başına 2 . VI . 1949 tarihinde Uçakla 
hareket etmiş ve filhakika hizmetçisini berabe
rinde götürmemiştr. Harciye Harcırah Kanunu
nun 4 ncü maddesi ve bunu teyit eden Sayıştay 
Grenel Kurul kararı hizmetçilerin aile berabe
rinde götürülmesini âmir olmakla beraber ter
fik ve beraber mefhumlarına sıkı sıkıya tu
tunmak bugün için pek uygun olmasa gerektir. 
Zira acele-ve ayrı vasıtalarla yapılması ieabeden 
seyahatlerde hizmetçilerin aile veya memur 
yanında mutlak beraber getirilmesi mümkün 
olmamaktadır. Kararname ile hariçte bir vazi
feye tâyin edilen memurlarımızın, ekseriya aile
lerini bilâhara getirmekte oldukları gibi, hiz
metçilerini de sonradan aldırmaları bir mesele 
olmasa gerektir. Şinasi Devrin'in hizmetçisini 
ıgötürmek kanunien hakkı olduğu halde yine ka
nunum dar bir çerçeve içine koyduğu hizmetçi 
götürme şartını bu kere vâki talep karşısında 
mantıki ve mâkul (bir yolda tefsir ederek ieabe
den Sayıştay kararının alınabilmesi için muame
leli evrak ilişikte teunulJmuştur.» denilerek gere
ğinin yerine getirilmesi iistenilmişse de Hariciye 
Harcırah Kanunundaki hüküm ile bunu müeyyit 
olan 1766 sayılı genel (kurul kararı karşısında 
bahse konu yolluğa ait verile emrinin haliyle 
kabul ve vizesinde tereddüt edilmiş olduğun-
dan bahis olan denetçi müzekkeresi üzerine 3 ncü 
Dairece çoğunlukla ittihaz olunan 4 . XI I . 1950 
(tarih ve 3 - 665/172 sayılı kararda «Hariciye 
Harcırah Kanununun 4 ncü maddesinde, sefiri 
kebirle sefirlerin beraberlerinde götürecekleri ve
ya ailelerine terfik edecekleri hizmetçilere harcı
rah verileceği ve maddenin ilk fıkrasında da 
kendileriyle maan veya muahharen veya evvel
ce azimet eden ailelerin de harcıraha müstahak 
bulundukları gösterilmiş olduğu gibi 5 nci mad-
dedesinde de kendisi ile maan veya muahharen | 
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veya evvelce azimet 'edecek olan »efradı ailesi ile 
hizmetçilerinden bahsedilmekte olmasına göre 
dairesince de izah olunduğu üzere, memurla 
birlikte seyahati mümkün olamıyan ahvalde bi
lâhare götirilen hizmetçilere de harcırah itası 
mümkün görülmekte olup, hâdisenin müzekke
rede zikri geçen 1766 sayılı genel kurul kararın
daki mesele ile müşabeheti görülememekte olma
sına göre ve denetçisinden alman izahattan da 
adı geçenin memlekete avdetinde Varşova'dan 
beraberinde getirdiği aynı hizmetçisi için dönüş 
harcırahı da tahakkuk ettirilerek şubece vize 
edildiği bildirilmekte olmasına göre bidayette 
beraberinde götürmeyip bilâhare yanma celfoet-
tiği hizmetçisi için tahakkuk ettirilen gidiş yol
luğunun da vizesinde mahzur görülemediği» be
yan edilmiş olduğundan keyfiyetin genel kurul
da görüşülmesine lüzum hâsıl olmuş ve 7 .XI I . 
1950 tarihli Genel Kurul toplantısında yapılan 
görüşme sonucunda ; 

•Hariciye Harcırah Kanununun 4 mcü mad
desinde, mutlak olarak sefiri kebirlerle sefirle
rin beraberlerinde götürecekleri veya ailelerine 
terfik edecekleri hizmetkârlarına harcırah veri
leceği gösterilmiş ve '5 nci maddesinde de efra
dı ailesinin aded ve sıf atlariyle hizmetkârlarının 
adedini mübeyyin bir istidaname ile müracaat 
lüzumlundan bahsedilmekte bulunulmuş olup 
mukaddema bu konuda genel kurulca ittihaz olu
nan 12 . XI I . 1932 tarihli kararla seyahatleri 
ımezkûr kanunun sözü edilen maddeleri hüküm-
le'ri dairesinde, yani elçi veya ailesi İle birlikte 
seyahat etmemiş olan hizmetkârlara harcırah ve-
rilmiyeceği/kabul edilmiş ve açık, kesin olan bu 
baptaki kanuni hükümler muvacehesinde kararı 
sabıkın tadil veya tebdili doğru bulunmamış ol
duğundan Varşova Büyük Elçisi Şinasi Devrin'-
in sonradan istanbul 'dan Varşova 'ya münferiden 
celbetmiş olduğu anlaşılan hizmetçisine tahakkuk 
ettirilen bahis konusu harcırahı muhtevi verile 
emrinin iadesi kararlaştırdığından mezkûr yollu
ğa ait evrak ret takriri ile dairesine iade edilmiş
tir, 
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Reddolunan evrakın : 
Tarihi Sayısı Cinsi 

6 

Muhtevası Bölümü Dairesi 

2.1.1950 5423 Verile emri 15 000,00 özel l/D. Millî Savunma B. 

3. — Millî Savunma Bakanlığı Saymanlık 
müdürlüğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sa
yıştay 'a sevkedilmiş olan yukarda tarih ve numa
rası ile muhteviyatı yazılı verile emrinin tetkiki 
neticesinde : 

Kıdemli yüzbaşılıktan emekliye ayrıldık
tan sonra Bakanlık haber alma hizmeti başkan
lığında 31 . III . 1947 tarihinden itibaren 50 
lira aylıkla mütercimlikte istihdam edilen Nevzat 
Gültekin'in 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
hükmüne tevfikan girdiği Almanca imtihanında 
muvaffak olması münasebetiyle yabancı dil ik
ramiyesi olarak tahakkuk ettirilen istihkakına ait 
olduğu anlaşılmış ise de mumaileyhin 1943 yılın
da ve muvazzaflığı sırasında Ordu Lisan sınavı

na girerek Almanca, Fransızca Romence lisanların
dan gösterdiği başarıdan dolayı 4511 numaralı 
Kanun ve Tüzüğüne istinaden ordu ikramiyesi 
bölümünden ikramiye ile taltif olunduğuna göre 
evvelce ordu ikramiyesi kanununa tevfikan mü
kâfatlandırılmış olan adıgeçene sivil hizmete 
intisabı münasebetiyle, 3656 sayılı Kanun hü
kümlerine uyularak aynı haktan ikinci bir defa 
istifade ettirilmesi sebebi anlaşılamadığından 
keyfiyetin dairesinden istizahı cihetine gidilmiş 
ve Levazım İşleri Dairesi Başkanlığından yazı
lıp Saymanlıkça aynen gönderilen 27 . I . 1950 
tarih ve 287662/155 sayılı cevapta: «Mumaileyh 
Nevzat Gültekin'in 4511 sayılı Kanun hükmüne 
ve tüzüğüne göre yapılmış olan sınavda göstermiş 
olduğu başarıya binaen ordu ikramiyesi bölü
münden bir miktar ikramiye verilmişse de 3656 
sayılı Kanuna göre yapılan imtihanda muvaffak 
olmuş ve bundan dolayı aldığı bir ikramiye bu
lunmamış olğuğundan kendisinin bu babtaki tü
zük hükmünden istifade ettirilmesi gerekmekte
dir» denilmiş olup 4511 numaralı Kanun hükmü 
gereğince girdiği sınavda gösterdiği başarı dola-
yısiyle ordu lisan ikramiyesi almış olan muma
ileyhin askerlikten istifa ettikten sonra intisap 
ettiği sivil memuriyet üzerine 3656 numaralı 
Kanunun 5 nci maddesi hükmüne uyularak ec
nebi dil imtihanına iştirak ettirilmesi ve 
bu imtihanda muvaffak olması münasebe
tiyle Dil İkramiyesinin verilmesi cihetine 

3. — Subay iken lisan ikramiyesi almış bu
lunanlara sonradan tâyin edildikleri sivil hiz
metler esnasında tekrar imtihan vererek 3656 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre yeniden 
lisan ikramiyesi almalarının caiz bulunmadığı
na dair Sayıştayca ittihaz olunan karar muva
fık görülmüştür. 
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gidilmesi aynı şahsın bir Haktan ikinci 
-defa istifade ettirileceği neticesini arzederek 
bıı baptaki istihkakı havi verile emrinin vize
sinde tereddüt edilmiş olduğundan bahis olan 
denetçi müzekkeresi üzerine 1 nci Dairece 
11 . İT . 1950 tarihinde ittihaz olunan 3119 nu
maralı kararda; gerek -teadül, gerek terfi, ikra
miye, mükâfat ve saire gibi terfie taallûk eden 
hususlar hakkında sivil memurlarla subay ve 
askerî memurlar için ayrı ayrı hükümler mev
cut olup ezcümle lisan mükâfatı mevzuunda, 
subay ve askerî memurların tâbi olmadıkları 
3656 sayılı Kanun, lisan bilgisine vâkıf olanlar 
hakkında 5 nci maddesi ile 4511 sayılı ordu ik
ramiyesi Kanunu da 1/6 nci maddesiyle birbiri
ne mütenazır hükümleri muhtevi bulunmuş ve 
şu suretle her iki zümreye mensup Devlet me
murlarından lisan bilenler için bir ikramiye ve
ya mükâfat verilmesi kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

4511 sayılı Kanunun mevzuubahis olan hük
münün, subay ve askerî memurların 3656 sayılı 
Kanunun lisan mükâfatına taallûk eden 5 nci 
maddesi hükmünden, kendilerinin bu kanun 
hükümlerine tâbi olmamalarına binaen faydala-
namıyacakları düşünülerek vaz'edilmiş olduğu 
anlaşıldığından ordu hizmetinde iken lisan öğ
renmiş olanlara da, 4511 sayılı Kanun gereğin
ce ikramiye verilmiş ve böylece de kanun vâ-
zımm lisan öğrenenlere bahşeylediği hakkın ta-
hassül etmiş olmasına binaen bu gibilerden bi-
lâhara 3656 sayılı Kanuna tâbi bir hizmete nak
ledilenlere bu kanun gereğince ikinci bir defa 
ikramiye verilmesi mevzuubahis olmamak ica-
betmekte olup, aksi halde bunların buradan da 
bilfarz 3659 sayılı Kanuna tâbi bir daireye nak
ledilmeleri halinde kendilerine bu kanunun ay
nı mahiyetteki hükmü gereğince, yine lisan mü
kâfatı verilmek icabetmektedir ki kanun vâzı-
mın böyle bir muamele ve tediyeyi hiçbir zaman 
tecviz etmiyeceğine şüphe yoktur. 

Bu itibarla kanun vâzımın, çeşitli Devlet 
teşekküllerine mensup olanlardan, lisan öğre
nenlere muhtelif kanunlarla tanınmış olan hak
ların ancak birisinden faydalanmalarını tecviz 
eylemiş olduğu anlaşılmakta ve- netekim, 3656 
sayılı Kanun memuriyete girmeden önce lisan 
öğrenmiş olanlarla memuriyette iken lisan öğ
renmiş alanlara 3 ve 5 nci maddeleri ile ayrı 
ayrı haklar tanımış olduğu halde, hu hakların 

(S. Sayısı : 203) 



- 6 -
birisinden faydalanmış olan bir memurun diğer 
haktan faydalanması mümkün olamıyacağma 
çeşitli olaylar münasebetiyle Genel Kurulca 
karar verilmiş bulunmakta olduğundan, ordu
ya mensup bulunduğu sırada iktisabeylemiş 
olduğu lisan bilgisinden dolayı mükâfat almak 
suretiyle faydalanmış olduğu anlaşılan emekli 
kıdemli Yüzbaşı Nevzat Gültekin'e, bilâhara 
tâyin edilmiş olduğu sivil memuriyette aynı bil
giden dolayı ikinci bir ikramiye veya mükâfat 
verilmesi doğru olamıyacağı beyaniyle vizesine 
imkân görülemiyen bu baptaki verile emrinin 
Dairesine iadesi kararlaştırıldığından, mezkûr 
verile emri ret takriri ile Millî Savunma Ba* 
kanlığına iade edilmişti. 

Bu defa Bakanlıktan alman 19 . XI . 1950 
tarih ve 48-A/309752 numaralı tezkerede «Kı
demli Yüzbaşılıktan emekli olup müktesep 
hakkı olan 50 lira asli maaşla Eomen'ce müter
cimliğine atanmış ve 31 . III . 1947 tarihinde 
bu göreve başlamış bulunan Nevzat Gültekin, 
1943 yılında Ordu lisan imtihanlarına girerek 
Alman'cadan 100, Romen'ceden 100 ve Fran
sız'cadan 45 lira ile mükâfatlandırılmıştır. 

1493 ve bunu tadil eden 4511 sayılı Ordu 
İkramiyesi Kanununa müsteniden, adı geçene, 
ecnebi dillerin tahsilinde temayüz eylemiş ol
masından muvaffakiyeti derecesinde ikramiye 
verilmiştir. 

Tahsilde temayüz etmek demek, 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle kastedilmiş bulunan 
dili öğrenmek demek olmıyacağı aşikârdır. Bu
na binaen adı geçenin Bakanlar Kurulunun 
5 . X I I . 1947 gün ve 3/6658 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş bulunan «memurlardan yabancı 
bir dil öğrenenlere verilecek para mükâfatı» 
hakkındaki tüzükten istifade etmesi gerektir. 

Maliye Bakanlığının da adı geçenin bu tü
zükten istifade etmesi gerekeceği hakkındaki 
yazısının bir sureti de iliştirildiğinden keyfiye
tin yeniden incelenerek ödenmenin sağlanması 
isteğinde bulunulması üzerine tekrar 1 nci da
irece 6 . XII . 1950 tarihinde 3216 numara ile 
ittihaz olunan kararda «Nevzat Gültekin'e ec
nebi dillerin tahsilinde temayüz eylemiş olması
na binaen 4511 numaralı Kanun gereğince ik
ramiye verilmiş olup tahsilde temayüz etmek 
demek, 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
kastedilen dil öğrenmek demek olmıyacağı, Ni- | 
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tekim Maliye Bakanlığınca da meselenin bu yol
da mütalâa edilmiş olduğu ilişik yazı suretinde 
belirtilmiş bulunduğu yolunda Bakanlıkça bu 
kere serdolunan mütalâa ve mucip sebepler de
netçilikçe yapılan istizaha alman cevapta esa
sen belirtilmiş bulunduğu gibi Maliye Bakanlı
ğının gönderilen mütalâanamesinin bir sureti-
de evvelce verile emrine bağlanmış olup bu de
fa verilen izahat ve serdolunan müddeiyat eski 
kararın değiştirilmesini gerektirecek mahiyette 
bulunmamış olmakla beraber lisan ikramiyele
rine taallûk eden mevzuların hemen hepsinin 
Genel Kurulca nihai kararlara bağlanmış bulun
maları itibariyle bu konunun da Genel Kurulca 
görüşülüp bir karara bağlanmasının muvafık 
olacağı» beyan edilmiş olmakla, Genel Kurulun 
11 . XII . 1950 tarihli toplantısında yapılan gö
rüşme sonunda: «Muvazzaf subay iken lisan 
tahsilinde (Almanca, Fransızca, Romence) 
temayüz eylemiş bulunmasına binaen, 4511 sa
yılı Kanun gereğince kendisine ikramiye veril
diği. ve tekaütlüğünden sonra 50 lira asli ma
aşlı Romen dili mütercimliğine tâyin olunduğu 
anlaşılan. emekli yüzbaşı Nevzat Gültekin'e bu 
vazifede iken 1947 yılında iştirak eylediği Dev
let lisan imtihanında muvaffak olmasından do
layı 3656 sayılı Kanun gereğince ayrıca tahak
kuk ettirilen ikramiyesinin kabulüne imkân gö
rülemediği hakkında birinci dairece ittihaz olu
nup 22 . I I . 1950 tarih ve 308347/644 sayılı 
ret takririne esas olan 11 . I I . 1950 tarih ve 
3119 sayılı karar yerinde bulunmuş ve Bakan
lıkça bu kere ileri sürülen ve murakıplıkça bi-
dayeten yapılan istizaha verilen cevap müna
sebetiyle de dermeyan kılındığı anlaşılan sebep 
ve düşünceler, sözü edilen daire kararının teb
dilini müstelzim görülemiyerek keyfiyetin bu 
suretle cevaben mezkûr Bakanlığa bildirilmesi 
ve bu baptaki verile emrinin de iadesi kararlaş
tırılmış olduğundan, mezkûr verile emri 19.XII. 
1950 tarihli cevabi yazı ile birlikte Millî Savun
ma Bakanlığına iade edilmiştir. I 
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Reddolunan levrakın 

Tarihi No. Cinsi Muhtevası Bölümü Dairesi 

2 1 . 8 . 1 9 5 0 2147 Mahsup V. Emri 4 590.00 304/4 Maliye Bakanlığı 
» 2148 » » 9 207.00 » » » 

22 . 8 . 1950 2191 » » 27 369.90 » » » 

4. — Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlü
ğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sayıştaya 
sevkedilmiş olan yukarda tarih ve numaraları 
ile muhtevası yazılı mahsup verile emirlerinin 
tetkiki neticesinde : 

Hesap uzmanları yolluklarına ait oldukları 
anlaşılan bu mahsup verile emirlerindeki ta-
hakkukatm, Büyük Millet Meclisince 23 . I . 1950 
tarihinde 1685 numara ile kabul buyurulan kara
rın 5 nci fıkrası hükmüne uyulmamak ve sabıkı 
veçhile hareket olunmak suretiyle vücut buldu
ğu anlaşıldığından sebebinin bildirilmesi hak
kında sepkeden istizaha dairesinden alınan ce
vapta; Büyük Millet Meclisince de 23 . I . 
1950 tarihli ve 1685 sayılı kararla tasvip 
olunan Sayıştay Komisyonu ve Sayıştay 
raporlarının 5 ve 6 ncı maddelerindeki 
konular üzerinde gereken işlem ve muamelelere 
girişildiği, 1 Temmuz 1950 tarihinden itibaren 
bütün uzman ve muavinlerinin mmtaka merkezi 
Ankara olarak tesbit edildiği, ayrıca da Gelir 
Vergisi kanunları artık yürürlüğe girerek vergi 
beyannamesi adedi eskisine nispetle birkaç mis
li arttığı buna mukabil bütçe zaruretleri dola-
yısiyle uzman kadroları eskisi gibi mahdut ve 
sabit kaldığı, Gelir Vergisi bakımından pek mü
him ve hassas bir mevzu olan beyanname tetkik 
işinin kanun icaplarına uygun ve iyi bir şekilde 
karşılanabilmesi için hesap uzman ve muavin
lerinin daha seyyar bir hale getirilmesi ve Ma
liye müfettişleri gibi turne usulüne tâbi tu
tulması hususunda da incelemelere başlan
dığı, bu incelemeler Gelir Vergisi Kanununun 
tatbikatının vereceği neticelere göre ayarlana
cağı, talimatname ve icabederse kanun deği
şiklikleri ona göre yapılacağı, ancak neticele
re varılıp kanun ve talimatnamelerde gereken 
değişiklikler yapılıncaya kadar mevcut tatbi
katın kabulünde zaruret bulunduğu bildiril
miş olmasına ve keyfiyet de Meclisi Âli Kara
rı ile bu konuya ait olarak genel kurulca itti
haz olunan 26 . I I I . 1950 tarih ve 1967 sayılı 
karara uymamakta bulunmasına göre mezkûr 

4. — Maliye müfettişleri gibi hesap uzman
larının bölge merkezlerinin iş icaplarına göre 
tesbiti münhasıran Maliye Bakanlığının yetkisi 
dahilinde olduğundan, hesap uzmanlarının böl
ge merkezlerinin Ankara! olarak tesbitiııde bir 
kanunsuzluk görülmediği gibi tasarrufu ihlâl 
eder bir cihet de yoktur. Bununla beraber Sa
yıştay raporunda ileri sürülen mütalâaları da 
tetkika değer mahiyette görüldüğünden bu 
mütalâalar da nazarı dikkatte bulundurularak 
işin bir kül halinde hükümetçe tetkik edilip 
tereddüde yer vermiyecek bir hal tarzına bağ
lanması tavsiyeye şayan görülmüştür. 
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mahsup verile emirleri hakkında olunacak mu
amelenin tâyini hususunda denetçisi tarafın
dan yazılan müzekkere üzerine 4 ncü Dairece 
ittihaz olunan 8 . XI . 1950 tarih ve 1708 numa
ralı kararda : Hesap uzmanlarının mıntaka 
merkezlerinin tâyini Maliye Bakanlığının yet
kisi dâhilinde bulunduğu cihetle, ihtiyaca gö
re mıntaka merkezlerinin önceden tesbit edile
rek uzmanların bağlı bulundukları mıntaka 
merkezlerinde çalıştırılmalarının temenniye şa
yan bulunduğu Sayıştay Komisyonunca itti
haz olunan 23 .1.1950 tarihli kararı icabından 
olup Meclisi Âlice de bu karar aynen kabul edil
miş bulunduğu halde, uzmanların mıntaka mer
kezlerinin bu karara göre tâyin ve tes'bit olun
maması, bilâkis eski sistem dâhilinde tahak
kuk ettirilen yollukların vizeye gönderilmesi
nin bildirilmesi ve denetçi tarafından yazılan 
istizaha hesap uzmanları kurulu başkanlığı de
yimi ile verilen cevapta; hulâsatan (Sayıştay 
raporları üzerine Meclisi Âlice verilen karara 
göre incelemelere girişildiği ve bu meyanda 1 
Temmuz 1950 tarihinden itibaren bütün uzman 
ve muavinlerinin mıntaka merkezlerinin Anka
ra olarak tesbit olunduğu, ayrıca yeni gelir 
kanunlarına göre pek mühim bir iş olan be
yanname tetkik işinin, artan iş hacmi karşısın
da uzman ve muavinlerinin seyyar bir hale ge
tirilmesi için turne usulünün tetkikinin da in
celendiği ve gerekirse kanun ve talimatname
lerde değişiklikler yapılacağı) bildirilmekte ise 
de Meclisi Âlice tasvip olunan, uzman ve uz
man muavinlerinin mıntaka merkezleri hakkın- , 
daki Sayıştay Komisyonu kararı muvacehesinde 
Maliye Bakanlığının 23 . III . 1950 tarih ve 
28-17-950 sayılı yazısı üzerine bu hususta genel 
kurulca ittihaz olunan 27 Mart 1950 tarih ve 
1967 sayılı kararda Sayıştayca bu bapta başka
ca bir mütalâa serdine mahal görülemediği açık
lanmış bulunmakta olup Meclisi Âlice tasvip 
buyurulduğu üzere hesap uzman ve muavinle
rinin mıntaka merkezlerinin tesbiti ile bu mın
taka merkezleri dâhilinde çalıştırılmaları gerek
mekte bulunduğu halde bu karara uyulmamak 
suretiyle tahakkuk ettirilmiş bulunan yollukla
rın kabulüne imkân görülemediği beyan edil
miş olduğundan bu baptaki mahsup verile 
emirleri ret takriri ile dairesine iiade edilmiş
tir. 

Bu defa Maliye Bakanlığından alman 28.XII. | 
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1950 tarih ve 28-1/1028 numaralı tezkerede: 

«Sayıştayları 4 ncü Dairesi kararında işaret 
olunan genel kurul kararının istinat ettiği Bü
yük Millet Meclisinin 23 . I . 1950 tarihli ve 
1685 sayılı tasvip kararı bir tefsir kararı değil
dir. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile bu karar 
Sayıştayları ile Sayıştay Komisyonu temennile
rine, tasvip suretiyle Büyük Millet Meclisinin 
de iştiraki demektir. 1949 ve 1950 yılları bütçe
lerine konulan ve mevcut hesap uzmanlarımı
zın birer yıllık harcırah ve yevmiyesi miktarın
da olan ödenek karşısında bahis konusu kararın 
bir tasarruf temennisi mahiyetinde olduğu ve 
hesap uzmanlarının çalışacakları yerlerle mm-
taka merkezlerinin fazla masrafa mahal verme
mek fakat işin icabına da uymak şartiyle, tâyin 
ve tesbit edilmesinin bakanlığıma hatırlatılma
ğından ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. An
cak, Büyük Millet Meclisinin bu kararma uy
mak da icabetten olduğundan evvel emirde bu 
nokta göz önünde tutulmuş ve 1 . VI . 1950 ta
rihinden itibaren bütün hesap uzmanlariyle uz
man muavinlerine, o sırada bulundukları, İstan
bul, izmir ve Ankara şehirleri bölge merkezi 
olarak, tesbit edilmiştir. 

Fakat yapılan incelemeler sonunda, Ankara 
İstanbul, İzmir ve ilâh., gibi şehirlerin bölge 
merkezi olarak tesbitinin ve hesap uzman ve uz
man muavinlerinin bu merkezlere tevzi edilerek 
onların münhasıran bu bölge merkezlerinde ça
lıştırılmalarının ; iş icabı ve bilhassa yeni gelir, 
Kurumlar vergileri kanunlarının yürürlüğe gir
miş bulunması dolayısiyle; imkânı olmadığı, bi
lâkis uzmanların doğrudan doğruya Bakanlığa 
ve Ankara merkezine bağlı olarak iş icaplarına 
göre yurdun muhtelif bölge ve şehirlerinde he
sap incelemelerine memur edilmelerinin gerek
tiği anlaşılmıştır. 

Şöyleki: 
A) 4709 sayılı Kanunla, gelir kanunlarının 

emrettiği ödevliler hesaplarını incelemek ve 
bakanlığımca lüzum görülecek diğer etüdleri 
yapmak için kurulmuş bulunan hesap uzmanla
rı teşkilâtının esas vazifesi mükellef hesapları 
incelemek, suretiyle verilen beyannamelerin 
doğruluğunu sağlamaktan ibarettir. îmdi : 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile ekle
rinin yürürlükte bulunduğu zamanda, yılda 
7500 - 8000 arasında değişen beyannameli Ka-
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zanç Vergisi mükellefi vardı. Muamele, îstih- | 
lâk nakliye ve sair vergiler beyannameleri de 
4500 - 5000 kadardı. Bu beyannamelerin kemi
yet ve keyfiyet itibariyle yarışma yakın miktarı 
istanbul'da toplanmış bulunduğundan, he%ap 
uzmanlarının mesaisi daha ziyade istanbul'da 
teksif edilmiş bulunuyordu. 

Halbuki, yeni Gelir ve Kurumlar vergileri 
kanunlarının yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tas
rihinden itibaren yalnız Gelir ve Kurumlar ver
gileri mükellefi adedi, Kazanç Vergisi beyan
nameli mükelleflerine nazaran, birkaç misli art- 1 
mış ve daha şimdiden bu aded 45 000 ne yak
laşmış bulunmaktadır. 

Bu «beyannanıeli mükelleflerin takriben 
% 30 - 35 i İstanbul'da % 10 kadarı izmir'de 
ve % 6 sı Ankara'da, % 4 ü Bursa'da, % 4 ü 
Seyhan'da, ilâh... olmak üzere dağıtılmıştır. Yu
karıda sayıdan yerlerin haricinde kalan vilâyelt-
lerdeki beyannameli mükellef adedi bu yüzdeler
den daha aşağıdadır. Beyannamelerin aded iti
bariyle dağılma şekli şimdilik böyle olmakla be
raber keyfiyet bakımından bu şehirlerin ehem
miyet derecesini ölçmeye imkân yoktur. Bu her 
sene yapılacak beyanname tetkikatmın göstere
ceği veçhe ile belki foilâhara tesbit ve tâyin edi
lebilecektir. 

B) Hesap uzmanlarının iş gücüne gelince : 
Kurulun kadrosu (1) başkan, (183) uzman 

ve (46) uzman muavini olmak üzere ceman 230 I 
kişi ise de bugünkü mevcut ancak 123 uzman 
ile 22 uzman muavininden ibaret bulunmakta
dır. 4709 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu beş 
küsur yıldan beri açılmış olan mütaaddit imti
hanlara rağmen, uzmanlığa ve uzman muavin
liğine yeter evsafta, 'ancak ve ancak 145 eleman I 
bulunabilmiştir. [ 

Şimdiye kadar yapılan tatbikattan elde edi- I 
len neticelere göre, bir hesap uzmanının 4 iş I 
gününde yalnız bir beyannameli mükellef nez-
dinde vergi incelemesi yapabildiği, anlaşılmak- I 
tadır. I 

Resmî tatil günleri ile memurların izin gün- I 
deri de nazara alınırsa, bir hesap uzmanı için I 
bir yılda 255 iş günü olduğu ve binnetiee mev
cut, 145 elemanın : 

255 X 145 _ ^ _ _ = 9244. , . 
4 

Beyannameli mükellef nezdinıde vergi incele- | 
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tmıesi yapılabileceği, anlaşılır. 

Şu hesaba göre hesap uzmanları, incelemekle 
ödevli bulundukları beyannamelerin ancak beş 
veya altıda birini inceliyebileceklerdir. Halbuki: 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, gelir ve 
kurumlar vergileri beyan esasına istinat etmek
te olup muvaffakiyeti, verilen beyannamelerin 
doğruluk derecesi ile mütenasiptir. Bu doğru
luk da ancak ve ancak mümkün mertebe çok 
adeddeki mükellefin hesaplarını karşılıklı olarak 
incelemekle temin edilebilir. 

Binaenaleyh yeni Gelir Vergisi sistemimizde 
en mühim ve o nispette hassas bir mevzu olan 
karşılıklı hesap incelemelıeri işini, mevcut iş hac
mi ile iş gücü karşısında, mümkün olduğu ka
dar faydalı bir şekilde yapabilmek için hesap 
uzmanlarına, Sayıştayları kararında belirtildiği 
veçhile, İstanbul, izmir, Ankara, Bursa, Ba
lıkesir, Seyhan ilâh... gibi sabit merkezlere tev
zi ve uzmanları münhasıran oralarda çalıştır
mak değil, bilâkis uzmanları iş icabına göre çok 
seyyar ve seyyal bir hal© getirmek ve bunları 
zaman zaman yurdun muhtelif yerlerine dağıt
mak veya bunları muhtelif yerlerde teksif etmek 
zarureti vardır. Bu zaruret dolayısiyle seyyal 
bir halde çalışacak olan hesap uzmanları ne İs
tanbul ve ne de İzmir ve ilâh... gibi şehirlerde 
yerleşmek imkânını bulamıyacaktır. 999 sayılı 
Kanun hükümlerine göre verilmekte olan seya
hat ve ikamet yevmiyelerinin kifayetsizliği kar
şısında ayrıca bu yerler hesap uzmanlarına bir 
de bölge merkezi olarak tesbit edilirse, bir yere 
yerleşmeden seyyar bir şekilde çalışması gereken 
hesap uzmanlığına, eleman bulmanın zorluğu 
ve hattâ imkânsızlığı kendiliğinden tezahür eder. 

Ayrıca, şu noktaların da belirtilmesi zaruri 
görülmüştür. 

Bugün beyannameli mükellef adedinin elli 
bini aşmış bulunması yani bu kadar mükellefin 
muhasebe ve defter nizamına tâbi bulunması 
karşısında bu mükelleflerin muhasebe ve vergi 
işlerinden anlıyan mütehassıslara ihtiyaç dere
cesi göz önüne alınırsa bir hesap uzmanının ha
riçte asgari 5 - 6 yüz lira aylıkla iş bulmasının 
kolaylığı meydandadır. Nitekim bahis konusu 
ret kararından haberdar olan ve binnetice hem 
seyyar hem de yevmiyesiz çalışacağı endişesine 
kapılan uzmanlarımızdan bir kısmı daha şimdi
den kuruldan ayrılmış ve hariçte iş bulmuştur. 

Devletin senelerce emekle ve mühim malî fe-
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dakârlıklarla yetiştirmiş olduğu bu elemanların 
ayrılması devam ettiği takdirde bu hesap uzman
ları kurulunun bir nevi tasfiyesi demek olacak
tır ki bunun yeni vergi inkilâbımızdaki ehemmi
yet derecesini yüksek Sayıştaylarının da takdir 
buyuracağına emin bulunmaktayım. Kaldı ki 
4709 sayılı Kanunun mucip sebeplerinde ve ko
misyon müzakerelerinde de zikir ve izah olun
duğu veçhile; muhtelif seviyede ahlak sahibi 
çeşitli mükellef zümreleri ile devamlı temasta 
bulunan ve milyonlarca lira vergi matrahları üze
rinde incelemeler yaparak yüzbinlerce liralık 
matrah farkı bulan hesap uzmanlarının ödevle
rini ehliyetle olduğu kadar tam bir dürüstlük 
ve bitaraflıkla/ yapabilmeleri ve mükellefle olan 
temas ve münasebetlerinde ciddiyet, haysiyet ve 
şeref kaidelerinin icaplarına uygun hareket ede
bilmeleri için bunlara menfaat fikrinden ve ma
işet endişesinden uzak bir vicdan huzurunun 
sağlanması lüzumu da aşikâr olduğundan bunla
rın mümkün olduğu mertebe terfihi de zaruri bu
lunmaktadır. 

Gerçi bu konuda, Sayıştaylarının talebi veç
hile, tazminat ve sair namlar altında yeni tesis
ler vücuda getirmek suretiyle hesap uzmanları
nın tatmini düşünülebilirse de bakanlığın bu- . 
günkü malî durumu karşısında bu yola gitmeyi 
uygun görmemektedir. Ve ahval ve şartların de
ğişmesine ve malî imkânların tajıassulüne kadar; 
esasen iş icaplarına, da uygun olanı yani hesap 
uzmanlarını Ankara merkezine bağlayıp gereken 
yerlerde ve gereken adedde hesap uzmanlarını 
gereken zamanlarda çalıştırmayı ve bunların 
mmtaka merkezi haricindeki mesailerinin de yev
miye ile karşılanmasını Bakanlığım zaruri gör
mektedir. 

Bu zaruret dolayısiyle esasen merkez memu
ru olan bütün uzman ve uzman muavinlerine, 
1 . V I I . 1950 tarihinden itibaren, Ankara Şehri 
Bölge Merkezi olarak tesbit edilmiştir. Mütaaki-
ben bir yaz turnesi programı hazırlanarak bütün 
uzman ve uzman muavinleri - Ankara ve istan
bul hariç - yurdun diğer muhtelif bölgelerinde 
Kazanç, Muamele, Gelir ilâh.... gibi vergi ödevli
leri hesaplarının incelenmesine memur edilmiştir. 

1 . X I . 1950 tarihinden itibaren de bir Kış 
turnesi programı hazırlanmış ve uzmanların mü
him kısmı İstanbul'daki vergi ödevlileri hesapla
rının incelenmesine ve bir kısmı Ankara ve İzmir 
merkezlerindeki ödevliler hesaplarının incelen-
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meşine memur edilmişlerdir. Bir kısım uzmanlar ; 
da bu Kış mesaisinde yurdun muhtelif yerlerinde 
çıkacak mühim ve müstacel tetkiklere memur edi
leceklerdir. Henüz Gelir Vergisi tatbikatının gös
tereceği zaruretler belli olmadığından uzmanların 
şimdilik kışın altı ay - yedi ay kadar istanbul, 
izmir, Ankara gibi mühim merkezlerde ve yazın 
da yurdun diğer bölgelerinde toplu veya dağınık 
olarak çalıştırılmaları yoluna gidilmiştir. Gelir 
Vergisi tatbikatının göstereceği zaruretlere göre 
Yaz ve Kış mesaisi müddetlerinde ve şekillerinde 
gereken' değişiklikler de yapılacaktır. 

Yukarda mâruz iş zarureti dolayısiyle daha 
seyyal bir çalışma şeklini alan hesap uzmanları
na, muayyen bir yerde yerlesememiş olmaları ve 
seyahatleri sırasında verilecek yevmiyelerin ye
ter derecede bulunmaması dolayısiyle Kış mesai
sinde daha mütekâsif bir şekilde çalışan istanbul, 
izmir, Ankara gibi şehirlerin, bölge merkezi ya
pılması cihetine de gidilmiştir. 

Hulâsa ve netice olarak : 
Bakanlığım, Hesap Uzmanları Kurulunun 

bugünkü iş hacmi ve iş gücü karşısında kanuni 
ödevlerin iyi bir şekilde ifası için; uzmanları 
bâzı şehirlerde yerleştirip onları bu muayyen 
yerlerde çalıştırmayı ve bu yerleri bölge mer
kezi ittihaz etmeyi, uygun görmemektedir. 

iş durumu, bilâkis uzmanların, bütün yurt
ta, daha seyyar ve seyyal bir halde çalışmasını 
zaruri kılmaktadır. Bu sebeple, esasen merkez 
memuru olan hesap uzmanlarına, 1 . VII . 1950 
tarihinden itibaren, Ankara Şehri bölge mer
kezi olarak tesbit edilmiş ve uzmanların mesa
isi, şimdilik yaz ve kış mesaisi şeklinde iki dev
reye ayrılarak kışın daha ziyade istanbul, An
kara, izmir gibi mühim iş merkezlerinde toplu 
ve mütekâsif bir halde ve yazın da yurdun her 
tarafında dağınık veya küçük gruplar halinde 
çalışması tensip edilmiş ve tatbikatına başlan
mıştır. 

işin bu mahiyette olması hasebiyle keyfiyetin 
Sayıştayları Genel Kurulunca incelenmesini ve 
Dördüncü Dairenin yukarda mâruz ret kara
rının ref'i ile verile emirlerinin vizesinin te
minini ve neticeden Bakanlığına da bilgi veril
mesini arz ve rica ederim» denilmiş olmakla 
keyfiyet hakkında Genel Kurulun 4 . 1 . 1951 ta
rihli toplantısında yapılan görüşme sonunda: 

Büyük Millet Meclisinin sözü «dilen 1685 
sayılı kararının 5 nci fıkrasında (Mmtaka mer-
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kezlermin ihdası keyfiyeti Maliye Bakanlığının 
yetkisi dâhilinde bulunan hesap uzmanlarının 
çalışmaları iltizam -edilecek mahalle göre mm-
taka merkezlerinin önceden tesbit edilmesi ve 
bağlı bulundukları mmtaka merkezlerinin ha
ricinde çalıştırılmamaları 4709 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi ile istihdaf edilen maksada uygun 
düşeceğinden bunların istihdam tarzının tasar
rufu temin edecek surette tesbiti muvafık ola
cağı hakkında Sayıştayca izhar olunan temen
niye iştirak edilmiştir.) denilmiş ve mezkûr ka
rarın aynı konuya temas -eden 6 ncı fıkrasında 
da (vaziyetleri hesap uzmanları mahiyetinde 
olmak itibariyle Ekonomi Bakanlığı müfettiş
lerinin nimtaka merkezlerinin de yukardaki fık
rada izah olunan vaziyete göre tesbiti muvafık 
bulunmuştur. Binaenaleyh gerek hesap uzman
larının, gerek müfettişlerin çalışmakta oldukla
rı yer haricinde bir mmtaka merkezi tâyin edil
miş olması kendilerine yevmiye verilmesinin te
minine matuf bir tedbir olarak ele alındığı" muh
telif vesilelerle yapılan tetkikattan anlaşılmak
ta olduğundan muhtelif bakanlıklarca yıllardan 
beri yapılmakta olan bu tatbikatın devamı ken
dilerine yevmiye verilmesini âmir olan kanu
nun maksat ve ruhuna aykırı bulunduğu cihet
le caiz görülemiyen bu şeklin önlenmesi için 
uzman ve müfettişlerin mmtaka merkezlerinin 
bulundukları ve çalıştıkları yerler olarak tes
bit edilmesi lâzımgeleceğinin bakanlıklara bir 
defa daha hatırlatılması ve şayet bunlara yev
miye verilmesinde katı bir zaruret mevcut bu
lunduğu takdirde tazminat ve sair namlar al
tında yevmiye verilmesi maksadiyle Hükümetçe 
yeni bir tesis vücuda getirilmesi devam eden j 
ihtilaflı muamelelerin önlenmesi için lüzumlu 
görülmektedir) diye yazılı bulunmuş olup 
Meclisi Âlinin bu kararı muvacehesinde bundan 
böyle bilûmum bakanlıklar müfettişleriyle Ma
liye Bakanlığı hesap uzmanlarının istihdam 
tarzlarının bu kararda izhar buyurulan temen
niler göz önünde tutulmak suretiyle tâyin ve 
tesbiti, yani bunların bağlı bulundukları bakan
lık teşkilâtına dâhil müessese ve idarelerin 
ehemmiyet ve şümulüne göre tesbit olunacak . 
birer bölge merkezi ihdas ve buralara ihtiyaç 
nispetinde müfettiş veya uzman tefrik oluna
rak o havalide mevcut ve o bakanlığın muraka
besine tâbi bilcümle müessese ve teşekküllerin 
icabeden tetkik, tahkik ve teftiş işlerinin bu 
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müfettiş veya uzmanlar marifetiyle yaptırılma
sı lâzımgelirken Maliye Bakanlığınca bu konu
da birtakım idari mülâhaza ve zaruretlerden 
bahsile hesap uzmanları için Ankara şehri böl
ge merkezi olarak tesbit edilmiş ve bunların 
Meclisi Âlinin bahsi geçen kararı hilâfına çalış
tırılmalarına devam edilmekte bulunduğu an
laşılmıştır. 

Ancak Meclisi Âlinin sözü edilen kararı, ba
kanlıkların bu konudaki vazifelerini hatırlat
makta olup bu kararda müfettiş veya hesap uz
manlarının bu suretle istihdamlarından müte
vellit harcirah ve yevmiyelerinin kabul ve vize 

«edilmiyeeeği hakkında bir kayıt mevcut olma
masına ve bahis konusu hesap uzmanlarının bu 
suretle istihdam edilmelerinin zarurete müste
nit bulunduğu bildirilmesine ve kendilerine hiz
met ifa ettirilmek suretiyle meselenin bir em
rivaki halini almış bulunmasına binaen bunlar 
namına tahakkuk ettirilen yevmiyeleri muhtevi 
verile emirlerinin kabulü zaruri görülmüş ve 
başkaca bir ilişiği olmadığı takdirde vizeleri 
için İkinci Şubeye tevdii ve cereyanı halden 
bahsile keyfiyetin ilk çıkacak üç aylık rapor
la Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırıl
mıştır. 

Tarihi 

7. VII. 1949 
» 

Reddolunan evrakın 
Numarası Cinsi 

1797 V. Emri 
1798 » 

Muhtevası 

450.00 
1074.85 

Bölümü 

434 
» 

Dairesi 

Dışişleri B. 
» 

5. — Dışişleri Bakanlığı Saymanlık Müdür
lüğünce tanzim ve vize edilmek üzere Sayışta'-
ya sevkedilmiş bulunan yukarda tarih ve nu
maraları yazılı verile emirlerinin tetkiki neti
cesinde : 

Elçilik ve Konsolosluklar ihtiyacı için, be
delleri 1948 yılı bütçesinin 442/2 nci Elçilik 
ve Konsolosluk demirbaş eşya bölümünde mev
cut tahsisat bakiyesi karşılık tutularak 1949 
yılı bütçesinin geçen yıl borçları bölümünden 
ödenmek üzere Vehbi Koç ve İzmir Erkek 
Sanat Enstitüsünden satm alman birer aded 
Çeltik dolap ve demir kasanın tahsis olunduk
ları mahallerce tesellüm edildiğini tevsik eder 
ayniyat tesellüm makbuzları verile emirlerine 
bağlanması gerekirken bunların yerine Bakan
lık levazım müdürlüğünce teslim alındığını 

5. — Bütçedeki ödeneklerin yerinde istima
lini temin için satmalınan mefruşat ve diğer 
eşyanın tahsis edildikleri mahallere tesliminin 
tevsiki zımnında Sayıştay'ca ittihaz olunan 
karar muvafık görülmüştür. 
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gösterir makbuzların eklendiği görülerek bu 
husus hakkında müttehaz 27 . XII . 1948 tarih 
ve 1879 sayılı Genel Kurul kararı ile keyfiye
tin ne suretle telif edildiği hakkında sebkeden 
istizaha saymanlık müdürlüğünce, Zatişleri 
Dairesi Umum Müdürlüğünden alınıp gönderi
len cevabi yazıda : « Elçilik ve Konsolosluk
larının mefruşat ve demirbaş, eşya ihtiyaçları
nın bir çoğunun ve bilhassa kasa ve çelik do
lap gibi eşyanın, ikinci Cihan Harbinden sonra 
mahallinden temin edilemediğinden, Elçilik ve 
Konsoloslukların mefruşat ve demirbaş bölü
münden tediye ve dövizden istifade etmek su
retiyle öteden beri merkezden mubayya ve 
mahalline sevkedilmekte olduğu ve bu gibi ih
tiyaçların merkezden ait olduğu bölümlerden 
mubayaa edildiğinde istihkak sahiplerinin pa
ralarının derhal ödenmesini temin için Bakan
lık ayniyat muhasipliğince ayniyat tesellüm 
makbuzunun tanzim ettirilmek suretiyle mua-

* melesinin yapıldığı, merkeze ait olmıyan bu 

ve emsali ayniyatın, Meclisi Âlinin 1164 sayılı 
kararı ile tasvip olunan Sayıştay Umumi Heyeti 
kararı ile bir ilgisinin olmadığı, beyan edile
rek verile emirlerinin vizeleri istenilmiş ise de 
müstacel ahvalde mahalline ait ayniyat tesel
lüm makbuzu, mahsup muamelesinin icrasında 
ibraz edilmek üzere bidayeten avansla da mu
bayaası kabil bulunmuş olan bahse konu demir
baş eşyanın mubayaası üzerinden bir sene geç
tikten sonra dahi mahalline ait makbuzun ib
razına lüzum olmadığında ısrar edilmesi doğru 
olmadığı gibi tahsis olundukları mahallerce te
sellüm edildiklerine dair ayniyat tesellüm mak
buzu ile tevsik edilmedikçe her nevi ayniyatın 
bedellerinin tesviyesine cevaz olmadığı hakkın
daki 1879 sayılı Genel Kurul kararma da muha
lif olarak tanzim edildikleri anlaşılan mezkûr 
verile emirlerinin bu ve emsal kararlar muva
cehesinde tâbi tutulacakları muamelenin ifası 
hususuna müsaadeyi mutazammm olarak de
netçi tarafından yazılan müzekkere üzerine 
3 ncü Dairece 4 . 1 . 1950 tarihinde ittihaz olu
nan kararda «1948 yılı Bütçesinde merkez büro 
giderleri, elçilik daimî delegelik ve konsolosluk 
daimî giderleri diye iki ayrı bölüm mevcut 
olup tediye edilmek1 istenilen mebaliğ ise elçilik 
ve konsolosluk büro giderlerine ait bulunmakta 
olduğundan bahse konu kasa ve çelik dolabın 
27 . 12 . 194.8 tarih ve 1879 sayılı Genel Kurul 
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kararı gereğince ilgili elçilik ve konsoloslukça 
teslim alındıklarını tevsik eder tesellüm mak
buzları evrakına rapten ibraz edilmedikçe bu 
bapteki masrafın kabulü mümkün olamıyacağı» 
beyan edilmiş olduğundan mezkûr verile emir
leri ret takriri ile Dışişleri Bakanlığına iade 
edilmişti. 

Bu defa Bakanlıktan gönderilen 29.12.1950 
tarih ve 87685/29 numaralı tezkerede «Başba
kanlıkları 3 neü dairesince istihsal olunan 
3 . 1 . 1950 tarih ve 3 - 1/2 sayılı karar gere
ğince elçilik ve konsolosluklarımız ihtiyaçları 
olarak memleketimizden mubayaa edilip gön
derilen muhtelif demirbaş eşya bedellerine ait 
verile emirlerine mahallî ayniyat tesellüm mak
buzlarının raptı zarureti vardır. Bu vaziyet ise 
piyasadan mubayaa edilecek mal bedelinin ala
caklıya bilâhara ödenmesini icabettirmektedir 
ki takdir edileceği üzere bu şekilde mal mu
bayaası mümkün olamamaktadır. Bedeli son
radan ödenmek üzere mahdut yerlerden mal al
mak kabil olsa bile eşyanın uzak yerlere gön
derilmesi ve buralardan ayniyat tesellüm mak
buzlarının celbi uzun zamanlara mütevakkıf 
olacağından masarifin senesi zarfında tediye 
edilmeyip gelecek malî yıla intikal etmesi ve 
- geçen yıl borçları - tertibinden ödenmesi gibi 
şayanı arzu olmıyan muamelelere yol açacaktır. 

Yukarda bahsolunan mahzurlar nazarı iti
bara, alınarak Bakanlığımız tarafından Elçilik 
ve konsolosluklar için Türkiyeden mubayaa 
edilen Demirbaş eşyalara ait, eskiden olduğu 
gibi merkezce tanzim edilecek ayniyat tesellüm 
makbuzlarının kabul olunması ve bahse konu 
kararın da bu yolda tashih edilmesi « beyan edil
miş olmakla bu konuda Genel Kurulun 8 . 1 . 
1951 tarihli toplantısında yapılan görüşme so
nunda : Red muamelesine esas olan 3 ncü daire 
kararında da belirtildiği üzere Dışişleri Bakan
lığının 1948 yılı Bütçesinin elçilik ve konsolos
luk demirbaş eşya tertibinden alman bahis ko
nusu kasa ve çelik dolabın ait olduğu Elçilik ve 
konsolosluklarca tesellüm edilerek mukabilinde 
tanzim olunacak ayniyat makbuzlarının ibrazı 
gerekmekte olup mubayaa tarihine göre aradan 
hayli zaman geçmiş bulunmasına nazaran bu 
müddet içinde gönderildikleri yerlerden tesellüm 
makbuzlarının celp ve temini mümkün olduğu 
gibi Elçilikler veya konsolosluklar için merkezden 
alınacak bu gibi eşya ve mevaddın bidayeten 
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avans suretiyle mubayaası ve mahallinden tesel
lüm makbuzlarının celbinde mahsup muamele
sinin yapılması imkân dâhilinde bulunmuş olma
sı itibariyle Bakanlıkça bu hususta serdedilen 
mahzurlar varit görülemediği cihetle bahse konu 
oları kasa ve çelik dolabın ilgili elçilik ve konsolosluk
larda tesellüm edildiklerini tevsik eden tesellüm 
makbuzları ibraz edilmedikçe bedellerini muhte
vi verile emirlerinin kabulünün imkânsız bulun
duğunun adı geçen bakanlığa bildirilmesi ka
rarlaştırıldığından keyfiyet işbu karar daireesin-
de Dışişleri Bakanlığına cevaben bildirilmiştir. 

Tarihi 

14.IX.1950 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beddolunan evrakın 
Numarası 

2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2920 
2921 

Cinsi 

Verile E. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muhtevası 

879.58 
692.02 
796.70 
591.34 
792.70 

1149.88 
339.56 
207,19 
200.00 

Bölümü 

307/4 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Dairesi 

Millî Savunma B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6. — Millî Savunma Bakanlığı Saymanlık 
Müdürlüğünce tanzim ve vize edilmek üzere, 
Sayışftaya sevkedilmiş olan yukarda tarih ve 
numaraları ile muhtevası yazılı verile emirleri
nin tetkiki neticesinde: 

Amerikan yardımından faydalanmak sure
tiyle Amerika'ya kursa gönderilen subay ve ge
diklilere rütbe farkı gözetilmeksizin Amerika 
Hükümetince verilmekte olan yevmiye 9 dola
rın 1 . VII . 1950 tarihinden itibaren 5 dolara 
indirilmesi sebebi ile geçim darlığına düşen su
baylara aldıkları 5 doların tutarı ile kendileri
ne harcırah kararnamesi gereğince ve maaşları 
nispetinde verilmesi mümkün olan yedi misil 
yevmiyeleri tutarı arasında hâsıl olacak farkın 
1 . VII . 1950 tarihinden itibaren ödenmesi su
retiyle müzayakaların tehvini düşünülerek 
307/4 ncü yabancı memleketler harcırahı ter
tibinden mezkûr verile emirlerinin tanzim edil
dikleri anlaşılmış ise de: 

A) Bütçenin 307/4 ricü bölümüne konul
muş olan yabancı memleket yolluğu ödeneği 
içine bütçenin tanziminden evvel anlaşma ge
reğince gönderilmiş olmaları itibariyle Ameri-. 

6. — Evvelki senelerde Bütçeye ithal edilen 
tahsisatlardan anlaşılacağı üzere harice kurs 
için gönderilen subay ve erlerin muvakkat me
muriyetle yollandıklarının kabulü içtihada 
mütehammil görülmüş ve ancak 1951 senesi 
bütçesine merbut «R» cetveline nazaran staj ve 
tahsil için yabancı memleketlere gönderilmiş 
ve gönderilmek üzere ayrılmış olanlara Bakan
lar Kurulunun tesbit edeceği aylık ödenekler 
verileceği tekarrür etmiş ve ona göre hareket 
edileceği tabiî bulunmuş olmakla yapılacak 
başka bir şey görülmemiştir. 

Büyük Meclise arzedilmek 
Başkanlığa sunulur. 

üzere Yüksek 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 
Siird İsparta 

Ş. Türkdoğan S. Bilgiç 
Kâtip 

Mardin Malatya 
A. Bayar M. Kulu 

imzada bulunamadı 
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kadaki subaylara ait Ödeneğin konulmamış ola
cağı ; 

B) 4 . VIII . 1950 tarihli Bakanlık onayın
da yevmiyelerin 1 . VII . 1950 tarihinden itiba
ren 5 dolara indirildiği yazılı ise de bu tarihten 
itibaren farkının verilmesi hakkında bir kayda 
raslanılmadığı; 

C) Amerikan yardımından yevmiyelerini 
almak suretiyle gönderilecek subaylara Ameri
ka Hükümetince verilecek yevmiyelerin bir an
laşmaya istinat ettiğine göre tarafımızdan fark 
olarak verilecek yevmiyelerin bu anlaşma hü
kümlerine tesiri olup olmıyacağı; 

D) Amerikan yardımının bütçeye irat ve 
masraf kaydedilmesi takarrür etmemiş ise bu 
tediyeye ait mahsup muamelesinin ne suretle 
yapılacağı; 

Hususları hakkında malûmat elde edileme
diğinden keyfiyet hakkında şebkeden istizaha Ge
nel Kurmay, Maliye ve Bütçe Dairesi Başkanlığı 
ifadesiyle alınıp gönderilen cevapta: «Amerikalı
ların, subaylara verdikleri 9 dolar yevmiyenin 5 
dolara indirilmesi, Amerikalılar tarafından daha 
evvel ihsas edilmemiş ise de subayların sıkıntıya 
düşmemeleri için bakanlık makamı, hâsıl olan du
rum üzerine salâhiyetini kullandığı, ilişik ba
kanlık onayına ve 8 . VIII . 1950 tarihli ve 199549 
sayılı Genel Kurmay Eğitim Dairesi yazısına gö
re farkı yevmiyeye 1 . VII . 1950 den müstahak 
olmaları lâzımgeldiği, Amerikan yardımının he
nüz incelenmemiş olduğundan verilmek istenilen 
farkın mevcut anlaşmayı tadil mahiyetinde sa
yılıp sayılmıyacağı hakkındaki fıkra ile bütçeye 
irat ve masraf kaydedilip kaydedilmiyeceği hak-
kndaki fıkraya şimdiden kesin cevap vermek 
mümkün olamıyacağı, ancak Amerikan yardımı 
neticelenince bu hususta gereken kararın alınaca
ğı» denilmiş olup keyfiyetin evvelce bilmünasebe 
müttehaz 23 . V . 1949 tarihli Genel Kurul kararı
na taallûk eylemesine ve bu kararın da subayla
rımızın Amerika 'daki ikametleri esnasındaki mas
raflarının Amerikan yardım heyeti tarafından 
temin olunacağına binaen mevzuatımıza nazaran 
gündeliklerinin fazla veya noksan olması cihetin
den mukayeseye mahal olmadığı merkezinde bu
lunmuş olmasına göre bahse konu yevmiye fark
larını muhtevi verile emirleri hakkında olunacak 
muamelede tereddüt edilmş olduğundan bahis 
olan denetçi müzekkeresi üzerine 14. X . 1950 ta
rihinde 4 ncü dairece ittihaz olunan kararda «ge-
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rek kurs görmek üzere, gerek lıer hangi muvakkat 
bir iş için ecnebi memleket'ere gönderilen subay 
ve sair memurlara-harcirah hükümleri gereğince 
Bakanın muvafakati ile 7 misil üzerinden yevmi
ye tahakkuk ettirilmesinde kanuna muhalefet ol
mayıp ancak Amerikalılarla yapılan anlaşma gere
ğince subaylarımızın Amerika 'ya kadar azimet ve 
avdet yollukları Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinden, iaşeleri ve ibatederi mukabili ise 
rütbe farkı gözetilmeksizin Amrikan Hükümeti 
tarafından yardım suretiyle verilen paradan öden
mekte ve bu gündlikler Amerika Hükümeti ta
rafından yardım olarak ayrılan paradan yine 
kendilerince tefrik edilen 350 000 dolardan 
verilmekte olmasına binaen artık bunun mikta
rının mevzuatımızla mukayese edilmesine ve 
zuhur edecek fazla veya noksanlığın istirdat ve
ya ikmali hususatının üzrinde durulmasına 
mahal görülememiş, yalnız mevzuatımız daire
sinde bu kere Bakanlık bütçesinden mahsup 
edilmek istenilen kısmın görüşülmesi takarrür 
ederek Genel Kurulun 23 . V . 1949 tarihli içti-
mamda cereyan eden müzakerede «Subaylarımı
zın Amerika da ikametleri esnasındaki masraf
larının Amerikan Yardım Heyeti tarafından 
temin olunacağı kanaati hâsıl olmuş ve buna bi-
naendir ki, gündeliklerinin mevzuatımıza naza
ran fazla veya noksan olması cihetinden muka
yesesine dahi yanaşılmamış olup, Genel Kurulca 
bu noktai nazar muhafaza edildiği takdirde 
subaylarımıza Amerika'da tediye edilmekte 
olan gündeliklerinin 1 . VII . 1950 den itibaren 
5 dolara tenzih edilmiş olmasından dolayı iaşe 
ihtiyaçlarının müşkülât kesbeylemiş olduğunun 
Amerikan Yardım Heyetiyle bilmüzakere hal
ledilmesi icabedecek demektir. 1 . VII . 1950 
tarihinden itibaren mevzuatı kanuniyemize gö
re yevmiye tahakkuk ettirilmesi esası kabul 
edilecek olursa bu tarihten evvel gidip gelmiş 
olan subaylarımızın istihkaklarının Harcırah 
Kanunu dairesinde hesaplanarak fazla veya 
noksanlarının istirdat veya ikmalen tediyesi 
icabedecektir ki, böyle bir iadei muhasebe ya
pılıp yapılmıyacağmın takdiri de Genel 
Kurulca verilecek karara mütevakkıf bulun
makla beraber şube müzekkeresinin 6 ncı 
sahifesinde Amerika'dan gelen subaylardan 
edinilen bilgiye göre 9 dolar yevmiyenin 
haddi zatında 5 dolara indirilmiş olmayıp 8 do
lara indirildiği ve fakat ayrıca yatacak yer gös-
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terilmiş olmasından 3 dolarının buna karşılık 
tutularak kendilerine 5 doların verilmekte oldu
ğu zikredilmiş olup, evrak arasında böyle bir ya
zıya tesadüf edilmemiş olduğundan keyfiyet te
lefonla Genel Kurmay Eğitim Dairesi Başkan
lığından sorulmuş ve alman cevapta: 

Esasen tekmil subayların Amarika'da ordu 
birliklerine ait binalarda parasız olarak ikamet 
ettirilmekte olduğu, binaenaleyh 8 dolar verildi
ği hakkındaki ifade varit olmayıp umumiyetle 
5 dolar verilmekte bulunduğu bildirilmiş ve şu 
hale göre verilen 5 doların iaşe ve ibate karşılığı 
değil, ibateden maada iaşe ve sair ihtiyaçlara 
karşılık olduğu anlaşlmış olup, halbuki Harcı
rah Kanunumuza göre tahakkuk ettirilen 7 mi
sil gündelik hem iaşe, hem de ibate masraflarına 
karşılık olmak itibariyle farkın hesabında bu ci
hetin de göz önünde tutulması icabedeceği ka
rarlaştırıldıktan sonra, esası Genel Kurul'ca gö
rüşülmüş olan bu mevzuun yine Genel Kurulca 
müzakeresine lüzum gösterilmiş olduğundan, Ge
nel Kurulun 23 . X , 1950 tarihli toplantısında 
Genel Kurmay Başkanlığı Maliye ve Bütçe Da
iresi Başkanlığı mümessilinden şifahen alman 
izahattan sonra yapılan görüşme sonunda: 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Dışişleri Bakanlığının Vaşington Büyük Elçili
ğimize tevdi ettiği Vaşington 30 Temmuz 1950 

tarihli notada «Amerika Hükümeti tarafından, 
karşılıklı Savunma Yardım Programına göre 
gönderilen Askerî personele verilecek yeni günde
likler 1 Temmuz 1950 den itibaren tediye edil
meye başlanacaktır. Yeni gündelikler, kursları 
1 Temmuz 1950 den evvel başlıyan ve bu tarih
ten sonra devam eden kurs talebesine de teşmil 
edilecektir. Bu gündelikler gerek Amerika da
hilindeki, gerekse Avrupa'daki Amerikan ted
risat merkezlerinde çalışan kurs talebelerine 
şâmildir. Amerika dâhilinde seyahat ederken 
subay ve erlere günde 7 dolar verilir. Amerika 
dâhilinde ikamet ederken resmî Hükümet mes
kenleri mevcut olmayan yerlerde kurs talebesi 
subaylara günde 8 dolar, hem mesken, hem 
mahfel mevcut olan yerlerde iki dolar 75 sent 
verilir. Bu takdirde bu paranın günde bir do
lar 5 senti mahfel için kesilir. Mesken Hükü
met tarafından gösterilmediği takdirde erler 
Amerika dâhilinde yedi dolar gündelik alırlar. 
Mesken mevcut olduğu takdirde gündelik 4,5 
dolara iner, hem mesken, hem mahfel bulunan 

( S. Sayısı : 203 ) 



- Ö S -
yerlerde gündelik 2 dolar 10 sent olur. Bu tak- 1 
dirde bu gündeliğin 1 dolar 5 senti mahfel için 
kesilir » denilmiş ve Vaşington Ataşemiliterliği-
nin Genel Kurmay Harekât Başkanlığı Eğitim 
Dairesine gönderdiği 8 Temmuz 1950 tarihli ya
zısında da « Amerikan yardım faslından staj 
gören subay ve erlere verilecek gündelikler hak- . 
kında Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Ordu Ba
kanlığından alman yazıların suret ve tercüme
leri sunulmuştur. Amerikan Askerî Okulların
da staj gören bâzı subaylarımız ataşemiliterli-
ğe müracaatla bu miktar yevmiye ile geçinemi-
yeceklerini ve Türkiye'ye gönderilmelerini is
temektedirler. Bu subayların iddialarına naza
ran 2,75 dolarla ancak erlerin gittiği ve ekseri
yetle domuz eti verilen tablodotlarda yemek ye-
nilebilmektedir. Birçok müttefik subayları Hü
kümetlerinden aldıkları munzam tahsisatla, su- I 
bay tablödotlarmdan istifade etmektedirler.-
Ataşemiliterliğin ordu Bakanlığı nezdinde yap
tığı incelemede; Amerikan subaylarının Büyük 
bir kısmının erlerle beraber tefriksiz yemek ye
dikleri, bu umumi tablodotlardan istifade et
tikleri öğrenilmiştir. Bununla beraber yemek 
rejimlerinin ayrılığı bir hakikat olduğu gibi,'bâzı 
Subaylarımızın dinî akideleri dolayısiyle bâzı 
erlere karşı çekingen davrandıkları da bir va
kıadır. Amerikan makamatı bu hususları naza
rı itibara alarak yabancı subaylara tefriksiz ka
bul etmiş olduğu yevmiyeyi yani 5 doları para j 
olarak verdiği takdirde bu mahzurun önlenebi
leceği» ifade edilmiş olmasına göre Amerika'da 
bulunan subaylara yevmiye olarak verilmekte 
olan dolar miktarının 1 Temmuz 1950 tarihinden 
sonra ne miktar üzerinden verildiğinin kesin 
olarak anlaşılamadığı ve bu itibarla 8 dolarla 
5 dolar arasındaki fark ve tefavüt izale edil
medikçe bu hususta bir karara varılamıyaeağı 
gibi anlaşma gereğince Amerika Hükümeti ta
rafından evvelce 9 dolar üzerinden verilip ahiren 
miktarı azaltılan ve bu azaltma münasebetiyle 
ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılan yevmiyelerin 
ikmalen tediyesi matlup ve mültezim ise veril
mesi istenilen' bu farkın ne suretle verilmesi ik
tifa edeceğinin Maliye Bakanlığı ile yapılacak 
anlaşma ile kaim ve tesbiti icabedeceği cihetle 
Sayıştayca bu hususta şimdiden bir şey denile.-
miyeceği, yedi misil üzerinden verilmek isteni
len yevmiyelerin tahakkukuna gelince: 

3441 numaralı Kanun hükmü gereğince 7 j 
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misil üzerinden verilecek yevmiyelerin dış mem- ı 
leketlere geçici görevle gönderileceklere veril
mesi lâzımgelip Amerika'daki subaylarımızın 
kurs görmek üzere gönderilmiş bulunduklarına 
göre bunlara yedi misil üzerinden yevmiye ita
sına imkân görülememiş olmakla haliyle vize
lerine imkân bulunamıyan bu baptaki verile 
emirlerinin iadesi kararlaştırılmış olduğundan 
mezkûr verile emirleri ret takriri ile Millî Sa
vunma Bakanlığına iade edilmişti. 

Bu defa mezkûr bakanlıktan alman 26 . I . 
1951 tarih ve 403500 sayılı tezkerede: «Ameri
kan yardımından faydalanarak Amerika'ya kurs 
görmek üzere gönderilen subay ve gedikli er
başlara Amerikalılar tarafından verilen 9 do
lardan 4 dolarının kesilmesi neticesinde perso
nelimizin pek müşkül ve sıkıntılı bir duruma 
düşmesi üzerine diğer devletlerin yaptığı gibi 
4 doların tarafımızdan ödenmesi icabetmiş, bu
nun için Sayıştay ve Maliye Bakanlığı ile ya
zışmalar' yapılmış ve Sayıştayca Maliye Bakan
lığı ile bir anlaşmaya varılmasına lüzum göste
rilmiş ise de Maliye Bakanlığı staja tâbi subay 
ve gediklileri staj ve tahsile gönderilenlerle eşit 
muameleye tâbi tutmak istemiştir. Halbuki gö
revlerinin bünyesi itibariyle bunlar staj ve tah
silde bulunanlar gibi bir durumda olmayıp sey
yar ve' faal vaziyette olduklarında, iskân, iaşe, 
bakım, nakil gibi masraflar da öğrencilerden 
ayrılmaktadırlar. Kendilerine 5 dolardan fazla 
bir yardım yapılmamakta bütün masrafları bu 
5 dolara inhisar etmektedir. 

Arap subayları bile iskân yerlerinden eği
tim yerlerine kadar nakil vasıtaları ile gittik
leri halde bunlar sabahleyin uzun mesafeleri yü
rümek zorunda bırakılmakta, çamaşırlarını 
kendileri yıkamakta, bir öğün yemekle tepkili 
uçakla tatbikat yapmaktadırlar. Bu durumda 
bulunan personelin normal staj ve tahsile gön
derilenlerle aynı safta mütalâa olunmaları rea
liteye uygun değildir. Aylardan beri yapılan 
yazışmalar bir sonuca bağlanamadığmdan, Ge
nelkurmayca Amerika'daki eğitimden sarfına
zar edilmesi bile göze alınmış fakat memleket 
savunmasiyle alâkalı olan bu hizmetin înkıtaı 
gayrı caiz görüldüğünden eğitmin devamı za
ruri görülmüş ve Maliye Bakanlığının mütalâa
larına iştirak edilemediğinden mesuliyetin de
ruhte edilmesine kati lüzum ve zaruret hissedil
miştir. Mesuliyet deruhtesini mutazammm ev-
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rak ve buna ilişkin işlem kâğıtları bağlı olarak [ 
sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına emirlerini 
arzederim» denilmiş ve işbu tezkereye ilişik ola
rak gönderilen ve Bakanlık namına hitaben Ge- I 
nelkurmay, Maliye ve Bütçe dairesinden yazı
lan tarihsiz ve 402942 sayılı tezkerede «Çeşitli 
silâh ve vasıtalar üzerinde tetkik ve numarese 
için Amerika'ya gönderilen ve kendilerine yal
nız yoldaki zaruri masraflarına ait yolluklar
dan başka bir şey ödenmiyen kara, deniz ve ha
va subaylarının ve gedikli erbaşlarının gerek 
Amerika'ya kadar taşıt vasıtası ve gerekse 
Amerika'da kaldıkları müddetçe günlük ihti
yaçlarını karşılamak üzere yevmiyeleri (Subay
lara günde 9, gediklilere 8 dolar üzerinden) 
Amerikan Hükümeti tarafından ödenmekte 
iken 1 Temmuz 1950 den itibaren gündelik ola
rak aldıkları bu paralardan Amerikan Hüküme
tince (Bütün ecnebi subaylar için) 4 doları ke
silmiş bulunmakta ve bu tarihten itibaren su
baylarımız 5 er, gediklilerimiz 4 der dolar al
maktadırlar. Diğer ordular mensuplarının bu 
farkları kendi hükümetlerinin ödediği ve bizim 
subaylarımızla gediklilerimizin 6 aydan beri 
çok mşükül durumda oldukları ve ellerine ge
çen bu 5 dolarla günde ancak bir defa yemek 
yiyebilmekte, çamaşırlarını kendileri yıkamak
ta ve en zaruri ihtiyaçlarını tedarikten âciz bu
lunmakta oldukları gerek kendilerinden alman 
mütaaddit tel ve mektuplardan ve gerekse Ame
rika'ya giden heyet başkanının müşahadelerin-
den vo gerek Ateşemiliterin işarından anlaşıl
maktadır. 

Çok müşkül durumda olmalarına rağmen 
ordumuzun şeref ve haysiyetini muhafaza için 
üstün gayretlerle çalışan bu subay ve gediklile
rimizin yabancı ordular subayları yanında bu 
durumda kalmalarının morallerine yapacağı te
sir ise vârestei arz ve izahtır. Ayrıca tahsisat 
talebe tmemek ve Bakanlığın kendi ödeneklerin
den temin edilmek üzere muvakkat memuriyet
le ecnebi memleketlerde bulunanlara verilmek
te olan yabancı yolluklar bölümünden esasen 
yedi misli geçmiyen dörder doların verilmesi 
maksadiyle tanzim edilen avans ilmühaberleri 
Sayıştayca bunların kurs mahiyetinde Ameri
ka'da bulundukları ve bu hususta daha evvel 
Maliye Bakanlığı ile anlaşmak zarureti olaca
ğı bildirilmiş ve avanslar vize edilmemiştir. Bu
nu mütaakıp Maliye Bakanlığına müracaat J 
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edilmiş ve üzün zaman sonra verilen cevapta; I 
bu subay ve gediklilerin öğrenim için gidenler
den addedilerek Bakanlar Kurulunca Dış mem
leketlere gönderilen öğrencilere verilmesi karar 
altına alman miktarlardan Amerika'ya ait ayda 
535 lirayı geçmemek üzere ve Amerikalıların 
verdiği 5 doları geçecek miktarın bu suretle 
535 lirayı aşmamak üzere verilmesi bildirilmiş
tir. 

Maliye Bakanlığının bu işarına göre subay 
ve gediklilere ancak bir dolar 28 sent ödenebi
lecektir. Bununla, bunların durumunun ıslahı 
imkân dâhilinde değildir. Maliye Bakanlığının 
subay ve gediklileri, ikmali tahsile gönderilen 
öğrenciler meyanmda mütalâa etmesi her ba
kımdan yerinde . görülmemektedir. Çünkü bun
lar tetkik, tetebbu ve mümarese gayesiyle gön
derilmişlerdir. 

Staj ve tahsilden farklı olarak bunların Ame
rika'da fazla masrafları vardır. Giderken de 
kendilerine orada günde 9 dolar alacakları bil
dirilmiştir. Bu durum Bakanlıkla zımni bir-
mukavele halindedir, ödenmiyen kısım için 
muhakeme yolu ile de bir karar 'alabilecekleri 
tabiî ise de ilerde ihkakı hak etmeleri bugün
kü durumlarına müessir olamıyacak ve sefalet
leri devam edecektir. Genelkurmay Harekât 
Dairesi ile vâki temasta bu halin devamı ora
daki subayların celbine zaruret hâsıl olacak ve 
yeni subaylar da oradaki müşkül duruma düş
memeleri için gönderilmiyecekler ve belki de 
kendileri bu hususa itiraz edeceklerdir. 

Diğer taraftan, Amerikan Hükümeti tara
fından verilen paranın 535 liradan tevkifinden 
sonra geri kalanın verilmesi hakkında Maliye 
Bakanlığınca serdolunan mütalâa yerinde görül
memektedir. Zira Hükümetimizin kanunen ver
mesi lâzımgelen bu paradan yabancı bir memle
kette ödediği paraları mahsup etmek, ne kanu
ni mevduatımıza ve ne de hukuki prensiplere 
uygun düşmez. Bu paralar üzerinde Hüküme
timizin hiçbir suretle hakkı tasarrufu yoktur. 
Bunlar hukukan subaylarımıza yapılmış bir te
berru ve hibe saymak zarureti vardır. Kaldı ki, 
17 . X . 1947 tarihinde Amerika'ya gönderilen 
deniz subaylarımız için Askerî Yargıtayca 23 
Şubat 1950 tarihinde verilen kararda; Amerika 
Hükümetinin verdiği paralar kaale alınmaksızın 
subayların kanunen alması lâzımgelen yollukla
rının verilmesi kabul edilmiş ve böylece bir Yar- | 
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gıtay içtihadı da teessüs etmiş bulunmaktadır. I . 

Binaenaleyh, 535 -liradan Amerikalıların ver
diği günde 5 doların tenzilinden sonra geri ka
lan 1 dolar 28 sentin verilmesi yerine 535 lirayı 
•geçmemek üzere Amerikalılarca verilen paranın 
9 dolara iblağı için aradaki farkın ödenmesi hem 
kanuni hükümlere ve hem de adalet ve hakka
niyet prensiplerine uygun düşeceğinden yaban-
CL memleket yolluklarının tahakkukunda bu esas
lara göre muamele ifası ve lüzumu halinde Sa-
yışitaya karşı mesuliyeti deruhde edilmesi yüksek 
takdir ve tasviplerinize arzolunur.» diye yazılı | 
bulunmuş ve işbu yazı altında Bakan tarafın- i 
dan aynen (mesuliyeti deruhde ediyorum. Ve
rilsin. Refik §. ince 26 . I . 1951) denildiği I 
görülmüş olmakla 20 . I . 1951 tarihli genel ku.-
rul toplantısında yapılan ıgörüşme sonunda : 

Amerikan yardımından faydalanılarak Ame
rika'ya kurs görmek üzere 'gönderilen subay ve 
gedikli erbaşların bahis (konusu yevmiyeleri me- I 
selesi içtihada mütehammil hususattan bulun
muş ve bu itibarla bu hususta Sayıştayca im-
tinada ısrar edilecek mahiyet görülmemiş olma
sına binaen bu baptaki avans senetlerinin, Ba
kanın derühdei mesuliyet etmiş bulunması hase
biyle vizesi için ikinci şubeye tevdii ve ancak 
meselenin katî bir şekle bağlanmasının temini 
için keyfiyetin 3 aylık raporla Büyük Millet j 
Meclisine arzı kararlaştırılmış olduğundan işbu 
karar gereğince vize muamelelerinin ifası için 
mezkûr avans senetleri şubesine tevdi olunmuş
tur. 

*>e>< 
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S.Sayısı: 219 
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın 
da dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /130) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . V . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 72-156,6-1701 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbrinin muhtevasına 5383 sayılı 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın da girip girmiyeceği hususunun yorum
lanmasına dair olup Bakanlar Kurulunun 20 . IV . 1951 tarihli toplantısında incelenerek uygun 
görülmüş bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığının sureti ilişik 17 . I . 1951 tarihli ve 42-D/10740 -
14541 sayılı yazısiyle Adalet ve Maliye bakanlıklarının bu konu hakkındaki 28 . I I . 1951, 31 . III . 
1951 tarihli ve 13, 2111262/236 - 13326 sayılı mütalâalarının suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 17 Ocak 1951 tarihli ve Hukuk Müş. 42-D/10740-14541 sayılı ya
zısı suretidir 

Yüce Başbakanlığa 

5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde «hususi kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu 
kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş bulunan para cezalarının affa dâhil olduğu kabul edil
dikten sonra vergi cezaları ve misil zamları» nın bu hükümden hariç olduğu gösterilmiştir. 

Eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanu
nunun 143, 147, 148 ve 150 nci maddelerinde yazılı olup vergi miktarı ile veya misli ile tâyin 
olunan para cezalarının affın şümulü dışında bulunduğu teşkilâtımıza temin edilmiş ve bunların 
eskisi gibi infazına devam edileceği; henüz cezası verilmiyen veya verilmiş olup da itirazen 
tetkik edilmekte bulunan kanuna muhalif hareketler hakkında da - kanunlarına göre - gereken 
muamelenin yapılacağı bildirilmişti. 

Bir taraftan ilgililerce Bakanlığa müracaat ve şikâyetlerde bulunulduğu sırada diğer taraf
tan da mahkemeler ve Yargıtay «eski ve yeni gümrük kanunnlarına göre alınması gereken pa
ra cezalarını vergi cezası» mahiyetinde görmiyerek bu gibi takiplerin Af Kanunu sebebiyle düş
mesine karar vermiye başladıklarından Adalet Bakanlığına bir yazı gönderilerek görüşümüz izah 
edilmiş ve mütalâa istenmiştir. 

«Vergi cezaları ve misil zamları bu hükümden hariçtir» fıkrasının, kanun tasarısında mevcut 
olmadığını ve bu fıkranın - Maliye Bakanı tarafından yapılan teklif üzerine - Kamutaydaki mü
zakere sırasında 7 nci maddeye ilâve edildiğini nazara alan Adalet Bakanlığınca «vergi cezaları» 
tâbirinin muhtevası içine Gümrük Kanununda yazılı para cezalarının girip girmiyeceği huşu-
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sunda Maliye Bakanlığından mütalâa istenmiş; Maliye Bakanlığının görüşümüze uygun cevap 
verdiği öğrenilmekle beraber iki Bakanlık arasında yazışma devam ettiğinden Adalet Bakanlı
ğından henüz cevap alınamamıştır. 

Mahkeme ve Yargıtay kararlarında aynı içtihat muhafaza edildiğinden ve Cumhuriyet Baş
savcılığı tarafından suçlu aleyhine tashihi karar yoluna gidildiği cihetle bu içtihatlara karşı 
kanun yollarına da baş vurulamadığmdan 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan «vergi 
cezaları» tâbirinin Büyük Millet. Meclisince yorumlanmasını istemek istırarmda kalınmıştır. 

Bakanlığımızın tamiminde yer alan görüş aşağıda arzedilecek hukuki sebeplere dayanmaktadır. 
1. Bugüne kadar kabul edilen af ve tecil ka nunlarınm müşterek hükmü, tazminat kabilinden 

olan para cezalarının af veya tecilden istisnası noktasında toplanmaktadır. 
a) 1441 sayılı Kanun kabahatleri af, bâzı cürümlerde takibatı ve hükümlerin infazını tecil et

miş, fakat, 5 nci maddesiyle; «hususi kanunlarda yazılı tazminat kabilinden olan para cezaları» nı 
tecilin dışında bırakmıştır. 

b) 2330 sayılı Kanun da bâzı suçlar ve cezalan affetmiş, fakat, 10 ncu maddesiyle «bu kanun
daki para cezasından maksat, umumi ve hususi kanunlarında yazılı olan hukuku âmme para ce
zalarıdır» diyerek «tazminat kabilinden olan para cezaları» nı affın şümulüne sokmamıştır. 

Bu hükümlerin fevkindeki müşterek gaye, idareye iras edilen bir zararı mutlaka tazmin ettir
mektir. 

Gerek kanunlarımızda, gerek Yargıtay içtihatlarında, gerekse nazariyatımızda kabul edilen esas
lara göre para cezaları (âmme para cezaları) ve (tazminat kabilinden para cezaları) diye ikiye 
ayrılmaktadır. Bunların, suç işlenmesine mâni ve terhibi mahiyette müeyyideler olduğu muhakkak 
olmakla beraber bir zararın tazminini hedef tutan hukuki mahiyetleri diğerinden daha üstündür. 
Bu sebeple ve Yargıtaym takarrür etmiş içtihatlarına göre: 

A) Tazminat kabilinden olan para cezaları tecil edilemez. 
B) Tazminat kabilinden olan para cezalarında kanuni ve takdiri sebeplerle indirim yapılamaz. 
C) Kanunun tâyin ettiği âmme para cezaları her suçlu için ayrı ayrı hükmedildiği halde, taz

minat kabilinden olan para cezaları, suçlunun taaddüdü ile değişemez. 
D) Tazminat kabilinden para cezalarından dolayı suçlular arasında müteselsil kefalet hü

kümleri cereyan eder. Halbuki âmme para cezaları şahsidir. 
E) Tazminat kabilinden olan para cezaları idareye iras edilen zararın miktarı ile muayyen 

ve nispîdir. 
13 . I I . 1935 tarihli ve 5 sayılı Tevhidi İçtihat Kararı, 1918 sayılı Kanunda yazılı kaçakçılık 

para cezalarının da tazminat kabilinden olduğunu kabul edersek bunları 2330 sayılı Af Kanununun 
şümulü dışında mütalâa ettiğine göre, Gümrük Kanununda yazılı nisbi para cezalarının tazminat 
mahiyetinde bulunduğuna şüphe edilemez. 

2. 5677 sayılı Kanunda (Tazminat kabilinden para cezaları) tâbiri kullanılmıyarak (Vergi ce
zaları) denilmesinin sebebi, Vergi Usul Kanununun, vergilere ait tazminat kabilinden para cezaları
nı (vergi cezası) olarak isimlendirmesinden doğmaktadır. 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun gerekçesinden aldığımız şu kısımlar, (Vergi cezası) tâbirinin 
hangi mânada kullanıldığını göstermektedir: 

a) Bilindiği gibi vergi cezasının hukuki mahiyetinin tâyininde iki tez karşılaşmaktadır. Bi
rinci tez « Malî müeyyide » esasına dayanır. Bu esasa göre vergi kanunlarına aykırı hareketlerde 
malî müeyyide tatbik olunur. Malî müeyyide bir ceza olmayıp bir vergi zammı, misil zammıdır. 
Bu itibarla, doğrudan doğruya vergi karakterinitaşır. 

ikinci tez malî müeyyideyi kaldıran ve bunun yerine vergi cezasını koyan tezdir. Bu teze göre 
vergi kanunlarına aykırı hareket edilmesi cezayı müstelzim bir fiildir. Bu ceza vergi hâdisesine 
bağlı ve esas itibariyle vergi miktariyle irtibatlı malî bir ceza mahiyetinde olduğu için buna, husu
si bir terim kullanılarak, (Vergi cezası) denilmektedir. Cezanın doğrudan doğruya vergi miktarı 
üzerinden bir kat, iki kat veyahut yüzde Ölçüleri ile hesaplanması bunun vergi cezası karakterini 
değiştiremez. Bu teze göre (Malî müeyyide) de (vergi cezası) ndan başka bir şey değildir. Bâ-

( S. Sayısı : 219 ) 



— 3 — 
zan bütün matrahı alıp götüren, üstelik mükellefin mamelekine sirayet eden ve bâzı ahvalde mü
kellefi bunun dışında dahi borçlu bırakan bir (âmme alacağı) bu günün vergi hukuku prensip
lerine göre bir vergi alamıyacağı cihetle bu nam altında mükelleften istenilen paranın da sadece 
bir vergi cezasından başka bir şey olmıyacağı meydandadır. Bu sebepten (vergi tezyidi) ve (mi
sil zammı) tabiriyle malî müeyyidenin vergi mahiyeti üzerinde ısrar edilmesinin mânası ve kıy
meti olamaz. 

b) Vergi cezasından maksat, Devlete bu yoldan ayrı bir varidat temini olmayıp sadece vergi 
kanunlarının doğru olarak tatbikini sağlamaktır. 

c) Vergi cezalarının aslı daima para cezasıdır. Kaçakçılık ve kusurda; kaide olarak zıyaa uğ-
riyan vergi ile nispet edilir. 

3. Vergi Usul Kanunundaki yeni tâbirden mülhem olarak 5677 sayılı Kanunda yer alan (vergi 
cezası) nın ne demek olduğu anlaşılınca Gümrük Kanununda yazılı olan para cezalarının da (ver
gi cezası) maliyetinde olduğu kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Tereddüt doğuran nokta Güm
rük vergilerinin Vergi Usul Kanununa tâbi olmamasıdır. Eğer diğer vergiler gibi Gümrük vergile
rinin, tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de Vergi Usul Kanununa tâbi tutulsaydı Gümrük Kanu
nunda mevcut buna ait hükümler yürürlükten kalkacak ve gümrük mevzuatına muhalefetin ceza
sı da Vergi Usul Kanununa göre tâyin edilecekti. Gümrük vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsil 
usullerinin Vergi Usul Kanunundakilerden ayrı bulunması, aynı maksatla konulan ve (para cezası) 
diye adlandırılan cezaların (vergi cezası) addedilmemesine sebep teşkil etmez. 

Keyfiyet teşriî yoruma muhtaç görüldüğünden gereğinin yapılmasına müsaade buyurulmasım 
saygılarımla arzederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Adalet Bakanlığının 28 . I I . 1951 tarihli ve C. îş. U. Md. 13/53 sayılı yazısı suretidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Muamelât Umum Müdürlüğü sözüyle gelen 25 . I . 1951 gün ve 72-156/6/283 sayılı yazıya K. 
Yazılarına bağlı olarak gelen Gümrük ve Tekel Bakanlığının 42-D/10740 sayılı yazısında : 

Eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı Yeni Gümrük Kanunu
nun 143, 148 ve 150 nci maddelerindeki para cezalarının vergi cezası mahiyetini haiz bulunduğu 
ve bu itibarla Af Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası hükmüne göre adı geçen maddeler
deki para cezalarının affın şümulü dışında kaldığı düşüncesinde bulunulmakta ise de bir taraf
tan ilgililerin bakanlığa müracaat ve şikâyette bulunmaları, diğer taraftan Yargıtaym eski ve 
yeni gümrük kanunlarına göre alınması lâzımgelen para cezalarını vergi cezası saymıyarak bu 
cezaların affa tâbi olduğuna karar vermesi karşısında sözü geçen 5677 sayılı Af Kanununun 
7 nci maddesinde yer almış olan «vergi cezaları» tâbirinin Büyük Millet Meclisince yorumlanma
sına zaruret hâsıl olduğundan gereğinin yapılması istenmiştir. 

Vergi cezaları, suçları cezalandırmak gayesiyle değil, vergi mükellefiyetlerinin kanunun 
tâyin ettiği müddet ve şartlar içinde yerine, getirilmesi ve binnetice devletin malî menfaatleri
nin korunması maksadiyle vergi kanunlarında konulmuş olan malî müeyyidelerdir. Kaçırılan 
verginin birkaç misli veya yüzde muayyen bir nispeti üzerinde ilgili vergi veya maliye dairele
rince tahakkuk ettirilen bu cezalar, ceza hukuku anlamında, oezai bir karakter taşımazlar. 

Nitekim 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 312 ve mütaakıp maddelerinde, vergi kaçakçılığı 
yapanlar, kaçak sayılan fiiller dışında her hangi bir suretle vergi ziyama sebebiyet verenler veya 
vergi ziyama sebebiyet vermeksizin vergi kanunlarına aykırı harekette bulunanlar hakkında vergi 
dairelerince, verginin, misli veya yüzde muayyen nispeti üzerinden tahakkuk ettirilen malî müeyyi
delere vergi cezası adı verilmiştir. 

Binaenaleyh: 5677 sayılı Kanunun yedinci madesinin son fıkrasında yazılı bulunan «vergi ceza-
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lan ve misil zamları» tabiriyle mahiyetleri yukarıda arzedilen malî müeyyidelerin kasdedildiği ve 
bu kabil cezaların aftan istisna edildiği mütalâa olunmaktadır. 

5383 sayılı Gümrük Kanunundaki para cezalarına gelince: Hususi kanunlarda yazılı para cezaları
nın mahiyetlerinin tâyininde kanun vâzıınm maksadının nazara alınması icap edeceğine ve gümrük ka
nunu hükümlerine riayet etmiyenlere verilen para cezalarında, umumi ceza prensiplerine dayanmaktan 
ziyade idarenin bu yüzden uğrıyacağı zararları ödemek ve malî menfaatlerini korumak maksadı mev
cut olduğu anlaşılmasına göre sözü geçen kanunda yazılı para cezalarının tanzimi mahiyeti haiz ol
duğu kanaatine varılmış ve 13 . II . 1935 tarihli Yargıtay içtihadı birleştirme kararı da bu düşün
ceyi teyit eder mahiyette bulunmuştur. 

Netice olarak: 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasındaki (vergi cezaları ve 
misil zamları) nın mahiyetleri açık ve vazıh olmasına ve 5383 sayılı Gümrük Kanununda yazılı 
para cezaları/ bu ceza1 arın konulmasındaki maksat ve gayeye göre, tazminat mahiyetinde olduğu ve 
tatbikatın da bu yolda cereyan ettiği anlaşılmasına ve tazminat kabilinden olan para cezaları ise 
sözü geçen 5677 sayılı Af Kanununun şümulü içinde bulunmasına göre ortada tefsiri mucip bir cihet 
mevcut olmadığı neticesine varılmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Adalet Bakanı 

H. özyörüh 

Maliye Bakanlığının 31 . III . 1951 tarihli ve 2111262 - 236/13326 sayılı Gelirler G. Md. yad
sının suretidir 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Çok acele 
Muamelât Genel Md. 
25 . 1 . 1951, 8 . 2 . 1951 günlü ve 72-156/6/283 sayılı yazıları K. 
5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük 

Kanununda yazılı (Para cezaları) nm da girip girmiyeeeği hususunun yorumlanması hakkında 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından yüksek makamlarına sunulan ve bir örneği Bakanlığıma tevdi 
buyurulan 17 . 1 . 1951 günlü ve 42-D10740-14541 sayılı yazı okundu ve keyfiyet incelendi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının yazısında işaret edildiği üzere, 5677 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinde, hususi kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu kanunun neşri tarihinde infaz 
edilmemiş bulunan para cezalarının affa dâhil olduğu kabul edildikten sonra «Vergi cezaları 
ve misil zamları» nm bu hükümden hariç olduğa gösterilmiş olması hasebiyle eski Gümrük Kanu
nunun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanununun 143, 147, 148 ve 
150 nci maddelerinde yazılı olup vergi miktarı ile veya misli ile tâyin olunan para cezalarının affın 
şümulü dışında bulunduğu müşarünileyh Bakanlık tarafından teşkilâta tamimen tebliğ edilmiştir. 

Teşkilâtça bu yolda tatbikata geçilmesi üzerine bir taraftan ilgililerin müracaat ve şikâyette bu
lunmaları diğer taraftan da mahkemeler ve Yargıtayca eski ve yeni Gümrük kanunlarına göre 
alınması gereken para cezalarının «vergi cezası» mahiyetinde görülmiyerek bu gibi takiplerin Af 
Kanunu sebebiyle düşmesine karar verilmeye başlanması dolayısiyle bu mevzuda Adalet Bakanlığı 
ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasında yazışmalara başlanmış ve Adalet Bakanlığınca konu hak
kında Bakanlığımın da mütalâası sorulmuştur. Diğer taraftan Gümrük ve Tekel Bakanlığınca mese
lenin yorum yolu ile hallinin teklif edilmiş bulunduğu yüksek malûmlarıdır. 

Muhtlif vergi kanunlarında, mükelleflere veya vergiyi tahsile mecbur olanlara tahmil edilen veci
belerin müeyyidesi olmak üzere vergi veya resimlerin muayyen miktarda zamlarla birlikte tahsil edi
leceğine dair hükümler vaz'edilmiştir. Para ile temsil edilen bu cezai müeyyideler bazan misil zammı, 
bazan zam cezası, bazan da verginin yüzde şu kadar fazlası namı altında alınmaktadır. 5432 sayılı Vergi 
Usul Kanununda verginin ziyama mahal verenler veya zıyaa sebebiyet vermemekle beraber vergi Kanun-
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larına aykırı hareket edenler hakkında vaz 'edilen müeyyidelere umumi bir tâbirle (Vergi cezaları) namı 
verilmektedir. Bu kanunda bahis mevzuu edilen (Vergi cezaları) da hukuki mahiyetleri itibariyle muh
telif vergi kanunlarmda yazılı misil zamları veya zam cezaları gibi malî müeyyidelerden başka birşey 
olmamakla beraber, Vergi Usul "Kanununun vergi cezalarına taallûk eden gerekçesinde izah edildiği 
üzere zamlariyle birlikte alınan bir vergi karakterini haiz olmayıp vergi hâdisesine bağlı ve vergi 
miktariyle irtibatlı malî cezalardır. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesine, Büyük Millet Mecli
si müzakereleri sırasında bir takrir ile eklenen son fıkradaki vergi cezaları; arzedilen mahiyetteki ma
lî cezalardır. Ve bir evvelki fıkra ile affın şümulüne ithal edilen para cezaları ile iltibasa mahal ve
rilmemesi ve kanun vâzıınm maksadını açıklamak maksadı ile maddeye ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerinde yazılı para cezalarının vergi ce
zası sayılıp sayılmıyacağı hususuna gelince : 

Vergi cezalarının mahiyeti hakkındaki düşüncemiz yukarda arzedilmişti. Bu cezaların vergilerle 
ilgili olmakla beraber vergi karakterini haiz olmaması, Vergi Usul Kanunundaki tasnife göre kaçak
çılık suretiyle veyahut kaçakçılık haricinde kusur neticesi, vergi ziyama sebebiyet verilmesi veyahut 
vergi ziyama sebebiyet verilmeksizin vergi kanunlarına aykırı harekette bulunulması hallerine mah
sus malî müeyyidelerden ibaret olduğuna göre Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerindeki 
cezai müeyyidelerin Gümrük Vergisi ile olan irtibat ve alâkalarına nazaran tetkiki, hukuki 
mahiyetlerinin daha doğru olarak tesbitine yarıyacağı kanaatindeyiz. 

Filhakika Gümrük Kanununun dördüncü ayırımının cezalara dair olan üçüncü bölümünde 
bahis mevzuu edilen para cezalarının bir kısmı Gümrük Vergisinin kaçırılmasına veya ziyama 
mahal verilmemesine matuf veyahut kanuna aykırı haller dolayısiyle vaz'edilmiş malî cezalar 
olup bir kısmı da Gümrük Vergisiyle hiçbir ilgisi olmıyan ve menedilen bâzı hallerin müeyyide
si olarak sevkedilen tamamen âmme para cezası mahiyetinde müeyyidelerdir. 

Binaenaleyh, Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerinde yazılı para cezalarının hep
si aynı karakteri haiz bulunmadığından bunlardan Vergi Usul Kanununda yazılı malî cezaların 
mahiyet ve vasıflarını ihtiva edenlerin (vergi cezası) addedilerek 5677 sayılı Af Kanununun 
şümulü haricinde mütalâa edilmesi ve Gümrük Vergisi ile hiçbir irtibatı olmıyan bir mahiyet 
arzeden para cezalarının mezkûr Af Kanunu hükümlerine tâbi tutulması kanunun maksadına 'uy
gun olur. 

Yukardan beri arzedilen kanuni hükümlere göre, eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 
nci maddeleri ile yeni Gümrük Kanununun 143, 147, 148 ve 150 nci maddelerindeki cezaların 
(vergi cezası) mahiyetinde oldukları cihetle affa tâbi tutulmaması gerekeceği, bununla beraber 
mahkeme ve Yargıtayca ittihaz edilmiş kararlar muvacehesinde ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın teklifi veçhile, meselenin yorum yoliyle halledilmesi muvafık olacağı mütalâa edilmekte ol
duğunu saygılarımla arzeylerim. c f ' ; l 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

( S. Sayısı : 219 ) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 25 . VI . 1951 

Esas No. 3/180 
Karar No. 48 

Yüksek Başkanlığa 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (para cezaları) nm da dâ
hil olup olmadığının yorumlanması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi komisyonumuza havale 
edilmekle Adalet, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde in
celendi. 

Yapılan tetkikat ve müzakereler sonunda 
komisyonumuz aşağıdaki kararı ittihaz eylemiş
t i r : 

Yorum mevzuunu çözmek ve karara varmak 
için 3 esaslı noktanın tahlil edilmesi zaruri gö
rülmüştür. 

1. Para cezalarının nev' i ; 
2. 5383 sayılı Gümrük Kanunundaki müey

yideler ; 
3. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde

sinin istihdaf ettiği gaye; 
A) Para cezalarını, mevzuatımız itibariyle: 
1. Âmme para cezası; 
2. Tazminat kabilinden para cezası olarak 

ikiye tefrik lüzumu hâsıl olmaktadır. Her ne 
kadar bu iki cezanın karakterini tâyin zımnın
da sarih bir.hüküm şimdiye kadar sevkedilme-
miş ve binnetice tarifleri de yapılmamış ise de, 
kanunların metinlerine istinat ve bunları mâna-
landırmak suretiyle her iki para cezasının ka
nuni mahiyetlerini izah mümkündür. 

Âmme para cezalarını, âmme nizamının ihlâ
line müntehi fiiller dolayısiyle suçluya tatbik 
edilen bir müeyyide olarak vasıflandırmak ica-
beder. Zira, ika edilen fiil şahsi bir zararı intaç 
etmemiş olduğundan, bu cezanın mahiyetinde 
tazmin unsuru aranılmaz. Türk Ceza Kanunun
da tahsis edilen (hafif ve ağır para cezaları) 
ıtlakı ile bu grup a dâhil bulunmaktadır. 

Tazminat kabilinden olan para cezaları, Dev
lete malen bir zarar husule getiren bir fiilin ir
tikâbına mukabil kesilen cezadır. Bu cezanın 
bünyesinde, mevcut ve müescses âmme nizamı
nın ihlâl edildiği aşikâr olup galip vasfını bu 

yolda mütalâa ve bunun zımnında da Devletin 
vuku bulmuş veya vukuu muhtemel zararını 
temin kasdı ile vaz'edilen bir müeyyide olduğunu 
kabul etmek icabeder. Para cezalarının dayan
dığı mefhumları hukuk nazariyelerinin prensip
lerine göre ve bunlardan mülhem olarak belirtil
miştir. 

B) Gümrük Kanunu müeyyideleri, kanu
nun 16 nci maddesi Gümrük Besininin tarifede 
gösterilen ölçü ve nispetler üzerinden alınacağı 
m âmir bulunmaktadır ki, metinde mevzuubahis 
(tarife) tâbirinin Gümrük Tarife Kanununa 
mâtufiyetinde tereddüt edilemez. Kanun, Güm
rük Vergisinin nispet ve miktarını bu suretle 
kanuni bir kıstasa bağlandıktan sonra verginin 
tahakkuk şeklini de taknin ederek bu mevzuda 
beyanname usulünün tercih ve bunu mükellefe 
tahmil etmiştir. 

Beyannamenin tescil edilmesi gerekli oldu
ğundan, bunun mumzisi, muhtevası, ile (gerek 
vergi bakımından ve gerekse cezai bakımdan) 
sorumludur, ithali istenilen malın evsafı, Tari
fe Kanununa bağlı cetvel mündericatma tevafuk 
etmediği takdirde, tahakkuk muamelesi ile me
sul memurların, kanunun kendilerine tah
mil ettiği vazife icabı olarak ithali iste
nilen malın, yürümekteki tarife esaslarına göre 
hesap edilmek suretiyle beyana nazaran noksan 
verginin iblâğına veya fazla alınması lâzımgelen 
verginin tenkisine mütaallik muameleleri yapa
rak sarih bir tahakkuk vaziyetini tesbit eder. 

Kaydı lâzımgelen bir cihette, memurun yu
karda izah olunan muameleleri her hangi bir 
merciin izin ve icazetine hacet kalmadan, hâdi
seye ıttılaı üzerine doğrudan doğruya yapacağı 
keyfiyettir. Kanunun siyakı ibaresinden memu
run re'sen tevessül edeceği bir muamele .olduğu 
aşikâr olarak anlaşılmaktadır. 

Mükellefin lehine olarak ittihaz olunan mu
amelenin bu mevzuu sadedinde münakaşası için 
mahal yoktur. Ancak, aleyhe yani verginin tez
yidine matuf olarak ittihaz kılman muamelele-
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r>e karşı mükellefin inuteriz kaldığı ahvalde 
tatbik olunacak hükümler üzerinde tevakkuf 
etmek lâz:mgelmektedir. Çünküı kanun giriş 
rejimine has muamelelerde takaddümen Güm
rük Vergisinin istifasını hedef tutarak derpiş 
etmiş ve giriş rejiminin ihlâline müntehi ve 
müncer sair fiilleri de ceza esasları ile daha 
muahhar bir tertiple nehyetmiş olduğundan bu 
mevzua Gümrük Kanunundaki eeza esaslarını 
işaret ederken temas etmek üzere burada işaret 
edilmesinin faydalı bulunduğu telâkki edil
miştir. 

Beyanname muhteviyatı ile ithali istenilen 
malın evsafı arasında fark görülerek, daha 
yüksek tarife tatbik'na tevessül olunduğu tak
dirde mükellefin vâki tahakkuk muamelesine 
karşı itiraz hakkı kanun hükümleri arasında yer 
almıştır. Şu ciheti bilhassa tebarüz ettirmek ge
rektir ki, muayyen süreler zarfında itiraz vuku
unda mütehaddis ihtilâfatm halli mütaaddit 
mercilerde aletderecat incelemeye tâbi tutul
muştur. 

Bu merciler, muamelenin yapıldığı idarenin 
âmiri, Gümrük Genel Müdürlüğü, eksperler he
yeti ve hakem heyetleridir. Her iki heyetin ve
recekleri kararların kesin olduğuna dair kanun
da sarahat vardır. 

Ancak, kesin olarak verilen kararların da 
Danıştay Kanununda mevcut hükümler itiba
riyle idari kazaya tâbi bulunduğunu, hâdisenin 
izahı için kaydedilmesi gerekli görülmüştür. 

. C) Gümrük Kanunundaki ceza esasları, ka
nunun 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 150 
nei maddeleri cezai hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bu hükümlerin de, raporumuzun başlan
gıcında gösterilen tasnife istinaden ikiye ayrıl
ması icabeder, bu tasnife göre ezcümle zikri ge
çen maddelerden 144 ve 150 nci maddelerde ka
bul edilen esaslara göre, bu maddelerin ihlâlin-
deki hallerin tazmini mahiyet ve vasıfta bulun
duğu aşikârdır. 

Kezalik, diğer maddelerin tahdit ettiği fiil
lerin hukuk prensipleriyle telif ve mukayese 
takdirinde bunların âmme inzibatı ile alâkası bi
rer kere menfî fiil olduklarını kabulde tered
düt edilemez. Nitekim, 

Gümrükten esasen muaf her hangi bir eşya-! 
yi kanuni mercileri tarafından tâyin olunan ka
pı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithali 
veya bu teşebbüsün ortaya attığı hâdisenin 

( S. Say: 

(Gümrük Vergisi) mevzuu ile bir gûna alâkası 
bulunduğu kabul edilemez. 

Bu cümleden olarak, yabancı limanlardan 
gelen gemilerin gümrük bölgesine girdiklerinde 
zorlayıcı sebepler olmadıkça mûtat rotayı değiş-
tiremiyecekleri, yolda duramıyacakları, başka 
gemilerle temas edemiyecekleri ve gümrük bu-
lunmıyan yerlere yanaşamıyacakları gibi mem-
nuiyetleri zikretmek suretiyle kanun mevzuu 
vuzuhla aydınlatmaktadır. 

Bu bedde zikredilen cezai hükümler (Hafif 
para cezası) ve (Para cezası) olarak iki grupa 
ayrılmıştır. 

Hafif para cezası; kanuni bir ıstılahtır, ve 
bunun âmme para cezası mefhumunu ifade etti
ği münakaşadan azade olarak açıktır. Bu sarih 
kaydı kanuniye mukabil cezai hükümleri muh
tevi maddelerin metinlerinde (para cezası) tâbi
rinin bulunması tereddüdü celbetmekte ise de 
bu para cezalarının ağır para cezası! nev'ine dâ
hil olduğunu; kanunun tanzimine saik olan dü
şünceye istinat ve ondan mülhem olarak ve ay
nı zamanda hukuk nazariyelerine ve umumi ka
idelere ittibaen ve maddelerin delâlet ettiği 
mevzular itibariyle kabul etmek zarureti vardır. 
Metin bünyesinin ağır kelimesinden mahrum bu
lunması, kanun vâzımm maksadını tebdil için 
sebep ve illet teşkil edemez; bilâkis, ihmal ve
ya ikamesinde bir mahzur telâkki etmediğinin 
bir delili olarak kabul edilmesi muktazidir. Ni
tekim, kanunun 148 nei maddesi ithal rejimine 
has ve riayet edilmesi zaruri bulunan muamele
lerden (beyan) m (denetleme) neticesinde; eş
yanın tarife tatbikatına müessir cins, nevi veya 
evsafında; başkaca vergiye esas olan sayı, baş, 
ağırlık gibi ölçülerinde veyahut kıymetlerinde 
aykırılık görüldüğü takdirde, Gümrük Vergisi 
miktarında % 2 yi aştığı takdirde, (Gümrük 
Vergisi) tarife haddine iblâğ olunduktan başka, 
mütehavvil nispetler üzerinden para cezasının 
alınacağını âmirdir. Bu madde hükmü Devletin 
Gümrük Vergisi alacağını temin ettikten başka; 
gümrük muamelâtının sıhhat ve intizamını da 
âmme inzibatı meyanmda kabul ederek, bunun 
ihlâlini de ceza tehdidi altında bırakmıştır. 

Mevzuun hini münakaşasında para cezala
rının muayyen hadlerden (asgari ve âzami 
hadleri) maada, nispî esaslara da tâbi tutul
masına işaret olunarak; nispî esasla takyit 
edilen fiillerin Af Kanununun yedinci maddesi-

: 2 1 9 ) 



nin son fıkrasını teşkil eden vergi cezaları mef 
humuna girdiğini, binaenaleyh affa tâbi oldu
ğunu da ileri sürmüşlerse de; nispî esasın bu 
mütalâaya bir kıstas olamayacağı noktai na
zarı ile mesbuk itiraz reddedilmiştir. Nispî 
ceza fiilin mahiyetine göre vaz'edilmiş ve 
gümrük muamelâtının tenevvüü ve hususiyet
leri nazara alınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesi 
nispî para cezalarının haddi olmadığını tes-
bit eder, ki Gümrük Kanununun nispî para ce
zaları da bu maddeye muzaf bulunmaktadır. 

Cezai hükümlerin tatbikma mütaallik ola
rak kabul edilen esaslar ile Gümrük Vergisi
nin tahakkuk suretine ait şekiller dahi yekdi-
ğerinden farklıdır. 

Raporun mahsus kısmında işaret olunduğu 
veçhile, Gümrük Vergisi; bu işle vazifeli me
mur tarafından tesbit ve re'sen tahakkuk mu
amelesine tâbi tutulur. Bu muameleler cezai 
hükümlerle mukayese edilemez. Cezaya müta
allik işler hakkında idare âmirinin karar ver
mesi meşruttur. 

Görülüyor ki, Gümrük Vergisinin 'tahakkuk 
keyfiyeti ile cezanın mesulüne tahmili mevzuu 
arasında bariz hususiyet ve farklar vardır. 

Ceza kararları aleyhine nihai olarak yetkili 
mahkemeye itiraz olunacağının da kanun hü
kümleri arasında bulunması, bu cezaların ma
hiyetleri üzerindeki bütün tereddütleri izale 
edecek kuvvettedir ve yetkili mahkeme ile 
kasdolunan merci (adlî kaza) dır ki, binneti-
ce gümrük cezalarının âmme ve tazmini ma
hiyetteki para cezası olduğunu göstermekte
dir. 

Halbuki yukarda bahsedildiği gibi Gümrük 
Vergisine ait bütün muamele ve itirazların te-
selsülen idari mercilere ve nihai olarak idari 
kazaya bağlanması, izahına çalışılan vaziyeti 
daha farklı hatlarla ayırmaktadır. 

Bu mevzuda Gümrük Vergisi; gümrükte 
bulunan malların bedeli ile karşılanmazsa, ka
lan verginin aranmıyacağma ve bilâkis mevcut 
malın bedeli ile karşılanmıyan para cezaları 
için gümrüklerce mükellefin başka mallarına 
baş vurularak kovuşturma yapılacağına dair 

bulunan 40 ncı madde hükmünü de zikretmejk 
icabeder. 

D) Mülga Gümrük Kanununun mevzuu-
bahis 105, 106 ve 107 nci maddelerinde münde-
riç para cezalarının dahi tazminî mahiyette bu
lunduğu, meşrut sebeplere müsteniden komis
yonumuzca tezezkkür kılınmıştır. 

Netice : 
Gümrük Kanunu ile mevzu (Gümrük Vergi

si) münhasıran Devlet alacağı mahiyetinde 
olup yetkili uzuvlar tarafından re'sen ittihaz 
olunacak muamelelerle tahakkuk usullerine bağ
lı ve mesbuk itirazlar dahi nihai olarak (idari 
kaza) ya tâbidir. 

Kanunun ceza bölümü altında taknin ettiği 
hükümler ise memnu fiilleri ve Devlet alacağı
nın ihlâline müntehi sair yasak fiilleri istihdaf 
etmektedir ve bunlara mürettep para cezaları 
da âmme ve tazminî mahiyetteki para cezaları
nın karakterinde bulunduğu sarahaten ve zım
nen delâlet ettiği mânalara nazaran anlaşılmak
ta olup; idari mercilerin ittihaz edecekleri ka
rarla ancak kanuni hüviyet arz ve iktisap eder. 
Son merci de (Adlî kaza) dır. 

Meşrut sebeplere nazaran Gümrük Kanunun
da yazılı para cezalarının Af Kanununun 7 nci 
maddesindeki (Vergi cezadan ve misil zamlan bu 
hükümden hariçtir) fıkrasının şümulüne girme-

İ diği açık ve aşikâr olmasına binaen yoruma ma-
$ hal bulunmadığına oy çokluğu ile karar verildi. 
H Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
lj yüksek Başkanlığa sunulur. 

| Başkan Y. Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. Ş. Çiçekdağ V. Asena V. Asena 
Amasya Ankara Çankırı 

}, î. Olgag Muhalifim. O. Boynuk 
2 H. Ş. İnce 

Çorum Edirne Elâzığ 
-İ Muhalifim Muhalifim. H. A. Töney 
= H. Ortakcıoğlu M. Enginün 
% İstanbul Konya Kütahya 

A. Moshos M. Obuz S. 8. Nasuhoğlu 
İ Samsun Seyhan Yozgad 

F. Tüzel Dr, 8. Serçe N. Ü. Alıct 
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S. Sayısı: 222 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sı arasında, Akdeniz mmtakası memleketlerine bâzı teknik yar
dımlar teminine dair Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasa

rısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /213) 

T. C. 
Başbakanlık { ' 25 . 6 . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2013, 6/2137 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına -

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz mmtakası memleketlerine bâzı teknik 
yardımlar teminine dair anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 4 . 6 . 1951 taihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşma gereğince, Hükümetimizle âdı geçen teşkilâtlar tarafından müştereken ve tedviri 
derpiş olunan Yetiştirme Merkezi 1 Ekim 1951 tarihinde veya bu tarihlerde faaliyete geçeceğin
den, gerekli hazrlıklarm ikmali için, tasarının müstaceliyetle müzakere edilerek kanunlaştırıl
masına müsaade buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Birleşmiş. Milletler Teşkilâtı ve teşkilâta merbut ihtisas teşekkülleri, âza memleketlere teknik 
yardımlar yapmakta oldukları gibi, âza memleketler de birbirlerine bu nevi yardımlarda bulun
maktadırlar. 

Bu cümleden olmak üzere Hükümetimizle, Birleşmiş Mlletler Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mmtakası mem
leketlerine bâzı teknik yardımlar teminine dair imzalanan ilişik Anlaşma gereğince memleketi
mizde açılacak ve Hükümetimizle adı geçen teşkilâtlar tarafından birlikte tedvir edilecek bir ye
tiştirme merkezinde, memleketimiz de dâhil olmak üzere, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta -
Doğuyu cine alan Akdeniz mmtakası memleketlerinden gönderilecek uzmanlar, zirai kalkınma 
plânları ve bunlara müteferri projeler üzerinde üç ay müddetle kurs göreceklerdir. 

Söz konusu Anlaşma gerek ana dâvamız tarım mevzuunda vazife gören elemanlarımızın, salahi
yetli eğitmenlerden ders görerek ilmî ve tecrübi müktesebatlarını artırmalarını sağlaması gerek 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı âzası memleketler arasında mevcut iş birliğinde Türkiye'nin oyna
makta olduğu faal rolün yeni bir örneğini teşkil etmesi bakımından memleketimiz için her hususta 
faydalı mütalâa olunarak Hükümetimizce imzalanmış ve onanmak üzere ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 
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Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon ' •'••V?-'"'"'. ': ••"'" 26 . VI . 1951 
Esas No. 1/213 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Meclisin 25 . VI . 1951 tarihli Birle
şiminde almış olduğu kararla teşekkül eden Ge
çici Komisyonumuza havale buyurulan Türkiye 
Hükümetiyle Brleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz 
mmtakası memleketlerine bâzı teknik yardım 
teminine dair Anlaşmanın onanması hakkındaki 
kanun tasarısı Dışişleri ve Tarım bakanlıkları
nın vazifelendirilmiş mümessilleri huzurunda 
müzakere edilmiştir. 

Anlaşmanın esası; Birleşmiş Milletlerin faali
yet manzumesi içinde Akdeniz milletlerini şü
mulüne alarak tarım sahasında bir teknik yar
dım ve kalkınmayı sağlıyacak ve merkezi Tür
kiye olan bir yetiştirme merkezinin kurulmasını 
istihdaf etmektedir. 

Faaliyeti üç ay devam edecek olan yetiştir
me merkezine Güney Avrupa, Kuzey Afrika, ve 
Orta Doğu memleketlerinin her birinden seki
zer stajyer iştirak edebilecek, memleketimiz için 
tahdidi bir aded mevzuubahis olmayacaktır. Dış 
memleketlerden gelecek stajyerlerin yol parala-
riyle ikamet masrafları kendi hükümetleri ta
rafından sağlanacaktır. 

Bu anlaşma ile, büro memurlariyle yurt içi 
etüdlerinin masraf karşılığı olarak Hükümeti

mizin yükleneceği malî külfet 200 000 lira civa
rında olup bu da Marshall Yardımından libere 
edilen ve sarfı hakkında misyonla mutaba
kata varılan karşılıktan ödenecektir. 

Komisyonumuz, zirai, iktisadi ve politik veç
heleriyle hakikaten faydalı neticeler verebilecek 
olan bu Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
tasarısını 

Memleketimizden iştirak edecek stajiyerle-
rin henüz tesbit edilmiyen aded ve grupları
nın hüsnü intihabiyle bir an evvel tesbiti te
mennisini izhar ile Hükümetin teklifi gibi ön
celik ve ivedilikle müzakeresini talebe ittifakla 
karar vermiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Ko. 
Başkanı 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

M. A. Ülgen 

Sözcü 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 
Afyon K. 
8. Torfilli 

îzmir 
V. Menteş 
Manisa 

8. Mihçıoğhı 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Giresun 

A. N. Duyduk 
İzmir 

M. Atdemir 
Bize 

O. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Millet-
lerarasKi İmar ve Kalkınma Bankası arasında, 
Akdeniz mıntakası memleketlerine bâzı Teknik 
Yardımlar Teminine dair Anlaşmanın onanması 

hakkında Kanun tasansı 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş 
Milletler ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kası arasında, Akdeniz mıntakası memleketleri
ne bâzı Teknik Yardımlar Teminine-dair 14 Ni
san 1951 tarihli Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

R. NasuKioğlu 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

II. Köymen H. özyörük 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

E. Köprülü H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. İleri K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Tearet Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

M. Ete Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

R. 8. Burçak N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

S. Kurtbek N. önsan 
İşletmeler Bakanı 

H. Gedik 
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TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE BÎRLEŞMÎŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLÂTI, BİRLEŞ
MİŞ MİLLETLER VE MİLLETLERARASI ÎMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA, AK
DENİZ MINTAKASI HÜKÜMETLERİNE BÂZI TEKNİK YARDIMLAR TEMÎNÎNE DAlR AN

LAŞMA 

Türkiye Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası (aşağıda «Teşkilâtlar» 
diye anılacaktır), Akdeniz mıntakası Hükümetlerine teknik yardım temin etmek arzusundadırlar. 

Hükümet, tarım ve buna müteferri kalkınma projelerinin iktisadi kıymetini takdir ve geliştir
me nıaksadiyle bir Yetiştirme Merkezi kurulmasını temin en, bütün Akdeniz mıntakası memleketle
rinin istifade edeceği bu kabîl bir merkeze elindeki kolaylıkları sağlamayı teklif etmiş ve, 

Bunun için de Hükümet ve teşkilâtlar aşağıda imzalan bulunan ve usulü' veçhile yetkili kılın
mış temsilcileri vasıtasiyle işbu Anlaşmaya katılmışlardır. 

Madde — 1 

Temin edilecek Teknik yardım 

a) Teşkilâtlar, bir tarım ve buna müteferri kalkınma projelerinin iktisadi kıymetini takdir 
ve geliştirme maksadiyle Yetiştirme Merkezini tedvir için, bir yardımcı müdür, ve bir tedris heye
ti, tercümanlar ve lüzumlu teçhizat ile birlikte bir miktar tebyiz ve stenografi personeli sağlıya-
caktır. Yetiştirme Merkezi ev sahibi olarak hareket edecek olan Hükümetle teşriki mesai edilerek 
teşkilâtlandırılacak ve tedvir edilecektir. Merkez 1 Ekim 1951 tarihinde veya bu tarihlerde takri
ben üç aylık bir müddet için faaliyete geçecektir. 

b) Merkezin mesaisi, konferanslar, münazaralar, zirai ve ziraate müteferri kalkınma projeleri
nin ihzarı, tetkiki ve tatbik mevkiine konulması metotları üzerinde mahallinde çalışmaları ihtiva 
edecektir. Tetkik edilecek mevzular: 1. Muayyen projelerin millî ekonomik şartlarla ve müstak
bel kalkınmaya ait plânlarla olan münasebeti; 2. Kalkınma projelerinin muhtemel masrafları 
ve sağlanacak gelirler; 3. Kalkınma projelerinin hususi meseleleri ve muayyen tipleri; 4. Pro
je teşkilât ve idaresi; 5. Kalkınma projelerinin malî veçheleri ve 6 . Bir kalkınma projesinin 
malî, idari ve teknik tahakkuk imkânlarının telhis ve takdimini ihtiva edecektir. 

c) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı bütün davet edenler adına, Güney Avrupa, 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu hükümetlerine, merkeze stajyerler göndermeleri için resmî davetiye
ler yollıyacaktır. Her memleket en fazla sekiz stajyer göndermek üzere davet olunacaktır. Bunun
la beraber ev sahibi memleket bu sayıyı aşabilir. 

d) Merkezin katî tedrisat ve usulleri ilişik prospektüsün genel hatları dairesinde teşkilâtlar 
ve Hükümet tarafından müştereken tesbit edilecektir. 

e) Merkezin faaliyeti hitama erince Teşkilâtlar, merkezin teşkilâtı ve faaliyeti hakkında 'Mr 
raporun neşrini temin edecelerdir. 

Madde — 2. 

Teknik yardım temini bakımından Hükümetin işbirliği 

a) Hükümet merkezin tedviri için gerekli konferansa ve büro mahallini ve maddi tertipleri 
temin edecektir. 

b) Hükümet takriben 50 stajiyerin Türkiye'de ikâmetini temin için gerekli tedbirleri alacaktır. 
Stajiyerlerin ikamet masrafları kendi Hükümetleri tarafından sağlanacaktır. 

c) Teşkilâtlarca tâyin olunacak müdür yardımcısının yardımı ile fahri olarak vazife görecek bir 
merkez müdürü, bir zirai istatistikler öğretmeni, merkez idarecisi, iki mütercim, iki kâtip, iki dak
tilo, büro ve dersane teçhizatı Hükümet tarafından temin edilir, ve intihap olunan kalkınma projele
rinin ziyaret edilmesi ve incelenmesi sağlanır. 
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d) Hükümet, Birleşmiş Milletlerin imtiyaz ve muafiyetleri hakkında anlaşma ahkâmı gereğince, mer

kez personeline imtiyaz ve muafiyetler bahşedecektir. 
e) Hükümet, yetiştirme merkezi tarafından, gösteri olarak kullanılmak üzere Hükümet ve teşki

lâtlar arasında mutabık kalman bütün proje plânlarını ve izahnamelerini temin edecektir. 

Madde — 3 . 

İdari ve malî vecibelerin müfredatı 

a) Teşkilâtlar projenin aşağıdaki masraflarım tasvip ederler : 
I - Teşkilâtların göndermiş oldukları personelin masrafları, 

II - Bu personelin iaşe ve bulundukları yerlerden merkeze gidiş ve merkezden dönüş masrafları, 
I I I - Personelin sigorta ücretleri, 
IV *- Teşkilâtlarca mahallinde istihdam edilen personelinin maaş ve iaşe masrafları, 
V - Her memleketin merkeze göndereceği en çok iki stajiyerin geliş, gidiş yol masrafları,. 
b) Masraflar bakımından Hükümetin vecibeleri şöyle olacaktır : 
• ı) Müdür, idareci, dört kâtip, daktilo ve Hükümetin tâyin ettiği stajyerlerin maaş, iaşe ve yol 

(masrafları. Şu kadar ki, üçüncü madde a fıkrası 5 nci bendinin derpiş ettiği iki stajyerin yol mas
rafları teşkilâtlarca tesviye edilecektir; 

n) Türkiye dâhilinde tetkiklerde bulunacak olan merkez personelinin yol masrafları; 
ıh)' Teşkilâtlarla birlikte mutabık kalınan diğer bilûmum mahallî nakdî masraflar; 
iv) Yukarda madde ikide mevzuubahis imtiyaz ve muafiyetler dışında kalan ve Hükümetçe 

tahsil edilmiş bulunan vergi, resim ve harcılar; 
v)' Maihallen teksir edilecek vesaik masrafları dâhil bilûmum mahallî hizmetler karşılığı; 
vı) Gerekli büro temini, yazı ve hesap makineleri dâhil büro levazımatı, münasip konferanB sa

lonları ve bunlara müteferri levazımın temini, teşkilâtlarla mutabık kalınarak ihtiyaca göre tesbit 
edilecek ilâve hizmetler, tesisler, levazımat ve diğer ihtiyaçlar, 

Yukardaki hususuatı tasdikan, Hükümet ve Teşkilâtlar işbu Anlaşmayı 1951 yılı Nisan ayının 
14 neü günü Ankara'da İngilizce iki kopya olarak imzalamışlardır. İşbu Anlaşma Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasdikini kaszanmak şartiyle imza tarihinden itibaren muteberdir. 

Gıda ve Tarım Teşkilâtı Birleşmiş Türkiye Hükümeti adına 
Milletler ve Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankası Adına 
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KALKINMA PROJESİNİN İKTİSADI KIYMETİNİ TAKDİR İÇÎN YETİŞTİRİME ENSTİTÜSÜ 
TÜRKİYE İLE GIDA VE TARIM TEŞKİLÂTI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE MİLLETLER
ARASI BANKA TARAFINDAN MÜŞTEREKEN İHDAS OLUNAN TARIM VE BUNA MÜTE-

FERRI PROJELERİ TETKİK İÇlN AKDENİZ MERKEZİ 
PROSPEKTÜS 

istifade edecek memleketler : Merkez, Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu içine 
alan Akdeniz mmtakası memleketlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla vazifelidir. 

Mevzu : Yetiştirme Merkezi, tarım ve buna müteferri kalkınma projelerinin ihzarı ve ikti- ' 
sadi kıymetini takdir hususunda kabiliyet ve maharetlerini tekemmül ettirmeyi arzu edenlere 
hizmet etmek gayesini güdecektir. Yetiştirme, ziraate ait projelerle bir nehir yatağı, çiftlik ve 
mahallî nakliyat, sulama, sulamaya müşabih projelerle ilgili hidro - elektrik ve tarım mahsulle
rinin istihsal ve satışına ait projeler gibi ziraatle doğrudan doğruya ilgili müşterek kalkınma 
kaynakları etrafında temerküz edecektir. Yetiştirme, katılanları, bu kabîl kalkınma projeleri
nin daha iyi ihzarı ve kıymetlendirilmesi sahasında idari memurlar ve millî veya milletlerarası 
malî müesseselerin müstakbel mülâhaza ve fiiliyatı için memleketlerine müfit olmak üzere hazır
layacaktır. 

Davet edenler : Merkez, ev sahibi memleket olan Türkiye ile Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleş
miş Milletler Sekreterliği ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası tarafından müştereken 
idare edilecektir. Her davet eden, eğitmenlerden bir kısmını temin edecektir. Ev sahibi Hükü
met, fazla olarak, mahallî kolaylıkları temin edecek ve mahallî tedabiri olacaktır. 

Katılma : Her memleket kendi memurlarından veya kalifiye şahıslardan, 8 den fazla olmamak 
üzere, az sayıda namzedi kurslara devam etmek için tesbite davet edilmiştir. Katılanlar» kalkınma 
program ve projelerinin iktisadi veçheleriyle iştigal eden veya idareciler, ziraatçiler, tarım mühen
disleriyle diğer mühendisler, iktisatçılar, istatistikçiler ve öğretmenlerde dâhil olmak üzere bu kabil 
konularla meşgul olan öğretim personeli arasından seçilecektir. Muhtemel adayların tesbitinde, olgun 
ve tecrübeli yüksek memurlar olduğu kadar bâzımüstait gençler de olmak üzere, aranılan evsafı ta-
maımen haiz bulunan erkek ve kadınlar nazarı itibara alınacaktır. Öğretim ingilizce yapılacaktır. 

Katılanların masrafları : Memleketlerinden mektebe ve mektepten memleketlerine yapacakları se
yahat masrafları hariç olmak üzere, her katılan basma isabet edecek yiyecek, hizmet, yatacak masraf
ları 'ile arızî masraflar tutarının ayda 300 Türk lirasını (40 sterlin kadar) tecavüz etmiyeceği tah
min olunmaktadır. Türk Hükümeti katılanlara büyük bir binada veya mektep misafirhanelerinde 
bilâ ücret yatacak yer temin edecektir, 

Teşkilât : Merkezde çalışma, prensipler ve metotlar üzerinde tartışma ve konferanslar ile projele
rin tatbikatına ait projeksiyonları ihtiva edecektir. Bundan başka seminerler, ferdî veya toploı tartış
malar ve projeleri yerinde tetkik için seyahatler yapılacaktır. 

Yetişmenin hedefi : Yetiştirme; masrafların, kârların ve kalkınma projelerinin müstakbel malî 
tatik imkânının nasıl kıymetlendirilmesi ve bu kabîl kıymetlendirilmelerin millî veya milletlerarası 
merciler ve malî müesseselerce nazarı itibara alınması maksadiyle, nasıl telhis edilmesi gerektiği 
hususundaki tetkikleri karşılıyacaktır. Bu; aşağıdaki hususatm da nazarı itibara alınmasını 
ihtiva edecektir : 

a) Hususi projelerin, müstakbel kalkınmaya ait millî ekonomik şartlar ve plânlara olan 
münasebeti, ilgili endüstriler ve projelerin bugünkü durumu ve teklif edilen geliştirme şekli; 
pazara nakliyatın bugünkü durumu ve mütesavver şekli, istihsal, zirai kredi kolaylıkları 
ve mektepler ve diğer topluluk hizmetleri kalkınmanın finansmanına mütedair millî plânlar. 

b) Müstakbel masraflar ve kalkınma projelerinden elde edilen neticeler. Teknik plânların 
kıymetlendirilmesi, nihai projeler, inşa ve ameliye masraflarına ait tahminler ve teknik istihsal 
imkânları; çiftlik ve proje teşkilâtı ile proje gelirleri arasındaki münasebet, proje masrafları 
ve proje gelirleri; masraf ve gelirler bütçesi hulâsası. 

e) özel problemler ve Gelişme projelerinin muayyen tipleri. Sulama ve drenaj, »ellerin 
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kontrolü, arazi açma, satış ve, imal tesisleri, kombine edilmiş kaynakların gelişmesi, nakliyat ve 
münakalât, sağlık meseleleri, ziraat tekniği ile ilgili meseleler, mahsuller için müstakbel yerli 
ve yabancı pazarlar; âmme gelirleri üzerine vasıtalı tesirleri. 

d) Projelerin organizasyon ve idaresi, kanuni mercii teşkilâtlanma şekli, salâhiyet ve veci
beler, Genel idare, inşaatın kontrol ve muhasebesi, çiftçilerle veya diğer iş sahaları mensupları 
ile münasebetlerin tanzimi, yerleşecek olanların seçilme ve yetiştirilmesi, usta basılar, mekanik-
yen veya makine operatörleri, kolonizasyon ve muhaceret işlerinin tanzimi. 

e) Malî durumlar, yerleşenler, çiftçiler veya mal ve hizmetlerden istifade eden diğer kimseler 
tarafından yapılacak olan ödemelerin tanzimi; projelerden tahassül edecek doğrudan doğruya ve
ya bilvasıta kazançlar; millî malî durum, tediye muvazenesi ve kabili tahvil olan ve olmıyan para
ların kazanılması üzerindeki tesirler; yerli ve yabancı mal ve hizmetler ile, yine yerli ve beynelmi
lel finansmana olan talebin tesbiti, bir projenin finanse edilmesi meselesi ve bu sermayenin bulun
ma ve kullanılması; 

f) Teknik, idari ve malî bakımlardan kabili tatbik olup olmadığı hususunda izahatı da ihtiva 
etmek üzere, bir gelişme projesinin hulâsa edilmesi; 

Eğitim süresince, ktisadi gelişmenin umumi prensip ve problemleri, pratik bir gelişme problemi 
üzerinde hazırlık yapılırken ekonomik prensiplerle istatistiki metodlarm kullanılma tarzları husu
su da nazarı itibara alınacaktır. 

Pratik sahadaki tatbikat - Merkeze katılan milletlerarası, pratik inkişaf problemleri ve projele
rine ait prensip ve metotları tatbik imkân ve fırsatı verilecektir. 

Seçilmiş olan projelere ait informasyona ilâveten her katılan milletten kendi memleketinde bu 
maksat ile yapılmış ekonomik gelişmeye ait bir veya birkaç projeye mütedair kabil olduğu kadar 
tam bilginin merkezin emrine verilmesi beklenecekti. 

Sertifika - Merkez çalışmalarını bitiren her katılana bir sertifika verilecektir. 
Rapor - Merkezin çalışmalarının hitamını mütaakip, merkeze ve çalışmasına mütedair bir ra

por neşredilecektir. 
Mütemmim malûmat - Merkeze ait plânların mütaakip inkişafından hükümetler haberdar kılı 

nacaktır. 
Müracaatlar - Merkeze ait müracaat ve muhaberat aşağıdaki adrese yapılmalıdır: 
Dr. Mordecai Ezekiel, iktisat ve istatistik Müdür Yardımcısı. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Roma, italya. 
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S. Sayısı: 223 
Astsubay kanunu tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /193) 

T. C. 
Başbakanlık 6/7 .VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1963, 6 - 1849 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Astsubaylar hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . IV . 
1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiy
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' ' " ' ' . " . ~ . - * A. Menderes 

GEREKÇE 

1. Modern harb silâh ve araçları ile teçhiz edilen silâhlı kuvvetlerimizde, bu modern harb 
silâh ve araçlarını kullanacak ve erlere öğretecek muharip ve yardımcı sınıf astsubay ve takım 
komutanına olan ihtiyaç çok fazladır. Evvelce küçük zabit denilen ve daha sonra gedikli erbaş 
olarak adlandırılan bu sınıfın statüsünde zaman zaman değişiklikler yapılmak ve hukuki du
rumlarının çeşitli kanunlarla tesbiti suretiyle bu sınıfa rağbet teminine çalışılmışsa da tatbikat
ta edinilen tecrübeler bütün bunların bilhassa muharip sınıflara rağbeti sağlamak için kâfi ol
madığını göstermiştir. 

Bu kanun tasarısı ile muharip astsubaylara aylıkla birlikte, liyakat gösterenlerin subay nas-
bedilmeleri ve. kıdemli yüzbaşılığa kadar yükselmeleri sağlanmak suretiyle rağbetin arttırılması 
düşünülmüştür. Bu suretle Anadolu'nun küçük kasabalarında ortaokuldan fazla tahsil imkâ
nını bulamamış yüksek kabiliyetli Türk çocuklarına daha geniş hizmet imkânları verilmiş ve li
yakatleri ile mütenasip rütbelerle taltif edilmeleri de imkân dâhiline girmiş olmaktadır. 

Böylece kazanılacak Teğmen: Yüzbaşı rütbesindeki sınıf subayları ordu subay mahrutunun 
kaidesini teşkil edecek ve Harb Okulunda yetiştirilecek subayların daha uzun süreli bir tahsile 
tâbi tutularak yüksek komuta için daha yüksek kapasitede eleman yetiştirilmesi de sağlanmış 
olacaktır. 

Muharip astsubay ve takım komutanı ihtiyacını sağlıyarak ordu hizmetlerinin mükemmelleşti-
rilmesi ve bu elemanların durumlarının normal bir hale getirilerek çalışma azim ve şevklerinin 
artırılması düşüncesi ile mevcut kanun üzerinde yeniden çalışmalar yapılmasına mecburiyet du
yulmuş ve bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

2. Bu kanun tasarısında (Gedikli erbaş) tâbiri kaldırılmış ve bunları subaylığa da yüksele
cekleri göz önünde tutularak (Astsubay) denilmesi uygun görülmüştür. Keza Başçavuştan sonraki 
(Başgedikli) rütbesi de (Kıdemli Başçavuş) olarak değiştirilmiştir. , 

3. Gedikli erbaşların evvelâ mecburi hizmetleri 12 yıl idi. 5619 sayılı Kanunla bu süre subay-
lar gibi 15 yıla çıkarılmışsa da astsubayların başçavuş rütbesi dâhil olduğu halde bütün rütbeler-
deki bekleme sürelerini 9 yılda tamamlamış bulundukları ve bu tarihten sonra subaylığa yükselme
leri ve subaylığa yükselmiyerek kıdemli başçavuş durumunda kalanların arzu ettikleri takdirde çe-
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kümelerini temin ve Orduda bedbin bir zümre yaratmaktan ziyade istekli kimselerin çalışmaları 
hedef tutulduğundan yeni kanun tasarısında mecburi hizmet süersinin de 9 yılı aşmaması yerinde 
görülmüştür. 

4. Kanun tasarısında Astsubayların subaylığa yükselmeleri esas olarak alındığından bunların 
astsubaylık devresindeki yükselme kıdem, taltif, tecziye v. s. işlemleri subaylar için bu bakımlar
dan uygulanan 'esas ve hükümlere uydurulmuş ve bugüne kadar tatbikatta görülen aksaklıkların 
ortadan kaldırılması göz önünde tutulmuştur. 

5. Eski kanunda hiçbir suretle nazarı dikkate alınmamış bulunan yedeklik durum ve işlemleri 
hakkında da bu kanun tasarısına gerekli hükümler konmuştur. 

6. Diğer taraftan halen orduda askerî memurlar tarafından yapılan görevlerin bu hizmetler 
için yetiştirilmiş astsubaylar tarafından yapılması daha faydalı mütalâa edildiği için tasarıda bu 
na imkân sağlıyatfak hükümlerden başka bu sınıfların kıdemli başçavuşlarından, muharip sınıf
lardan teğmen yetiştirilmesi esasına mütenazır olarak sınıf ve kıyafeti ayrıca tesbit olunacak yeni 
bir sınıf ihdası daha derpiş olunmuş ve maaş durumları ile muadeletleri göz önünde tutularak 
yedinci sınıftan başlamak ve kıdemli beşinci sınıfa ve 80 lira asli maaşa kadar yükselmeleri imkân 
dâhiline- alınarak ordunun bu ihtiyacının sağlanması esasları temin olunmak istenmiştir. Bu suret
le kaynağı kapatılmış olan askerî memurlar bugün için bizzarure bu görevlerde çalıştırılan sivil 
memurlar zamanla tasfiye edilebilecek ve orduda bu hizmetleri görecek disiplinli bir sınıf meyda
na getirmek mümkün olabilecektir. 

7. Astsubaylardan yetiştirilecek subay, askerî teknisiyen ve askerî kâtiplerin astsubaylıkta 
geçirmek zorunda kaldıkları süreler göz önünde tutularak bu sınıflara geçerken maaşlarının 
40 lira aylık aslından başlatılması hem zaruri ve hem de rağbeti temin bakımından faydalı 
görülmüştür. 

8. Yine bu sınıflara geçeceklerin hizmetle inden imkân nispetinde fazla istifade etmek ve 
fakat görecekleri hizmetin mahiyetine göre çok yaşlı durumda orduda kalmalarına mahal ver
memek için diğer subaylara nispetle yaş hadleri her rütbe için üç sene fazla tesbit olunmuştur. 

9. Astsubay Kanun tasarısı ile astsubaylar için kurulmak istenen hukuki statü ile diğer 
deflet memurları statüsü hemen hemen aynı durumda bulunduğundan tasarıda birçok hüküm
lerin bu umumi esaslara atfedilmek suretiyle tesbiti tercih olunmuş hususiyet gösteren mev
zular için ayrı hükümler sevkedilmiş ve bu arada bugünkü kanun hükümlerinde noksan gö
rülen hususlara yeni tasarıda yer verilmiştir. 

( S. Sayısı : 223 ) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 18 . VI . 1951 

Esas No. 1/193 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Ast subaylar hakkında Millî Savunma Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 20.IV. 
1951 tarihli karariyle Yüksek Meclise sunulan 
ve Komisyonumuza havale buyurulmuş olan ka
nun tasarısı gerekçesiyle birlikte Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Köymen ve Bakanlık temsilcileri 
de hazır oldukları halde incelendi. 

Yeni silâh ve araçlarla teçhiz-edilmiş ve muh
telif sanayi kolları ile sıkı sıkıya ilgilenmiş olan 
modern ordularda, bu silâhları kullanmak usul
lerini erlere öğretmek maksadiyle, 19 ncu asır
dan beri kıtadan yetişmiş onbaşı ve çavuşlarla 
subay sınıfı arasına teknik bilgilerle mücehhez 
yardımcı bir sınıf-vücude getirilmiş ve asrımızda 
bu sınıfa ciddî bir ehemmiyet ve kıymet atfedil-
miştir. Günden güne inkişaf etmekte ve yeni 
silâh ve araçlarla ve bunlara muktazi sanayi 
branslariyle teçhiz edilmekte olan ordumuzun 
her türlü hizmetlerinde de bu tarzda yardımcı 
bir sınıf yetiştirmek amaciyle husûsi okullar ve 
enstitüler açılmış ve önceleri küçük zabit ve son
raları gedikli erbaş isimleriyle hususi bir sınıf 
da teşkil edilmiştir. 

Hükümetin gerekçesinde de izah edildiği veç
hile bu sınıfa personel temini için muhtelif ka
nunlarla alınan çeşitli tedbirler maksadı ve bin-
netice memleket müdafaasının hakiki bir ihti
yacını sağlıyamamıştır. Bu ihtiyacı karşılamak 
ve ordu hizmetlerini mükemmelleştirmek amaciy
le mevcut mevzuat üzerine yeniden bâzı tedbir
ler alınmak zarureti hasıl olmuş ve bu maksatla 
hazırlanmış olan kanun tasarısında: aranılan 
rağbeti önliyen maddi ve mânevi âmillerin 
bertaraf edilmesi düşüncesi ile bu sınıfın hal ve 
istikbalini sağlıyacak yeni bir statü tesisi hedef 
tutulmuştur. Bu statünün koyduğu yeni esasla
ra göre, şimdiye kadar bu sınıf mensupları üze
rinde ruhan menfi tesirler yaratan (gedikli er
baş) tâbiri değiştirilerek bunlara da gördükleri 
hizmetle mütenasip olmak üzere (ast subay) adı 
verilmiş ve mecburi hizmetleri 15 yıl iken 9 yıla 
indirilmiş ve bu kanun tasarısı ile tesbit edilen 

hukuki durumlarına göre bu sınıf mensupları
nın idare hukuku bakımından bir Devlet memu
ru mahiyetini aldığı göz önünde tutularak bir
çok chetlerde memur ve subaylar hakkındaki 
ahkâma tâbi tutulmuş ve bunların ordu içinde 
her türlü muharip ve yardımcı sınıf hizmetleri
ni görebilecek kabiliyetlerde yetiştirilmeleri 
esas tutularak muayyen müddetlerle hizmetten 
sonra ehliyet ve kabiliyetlerini ispat edenler 
için subay, askerî teknisiyen ve askerî kâtip sı
nıflarına geçmelerini mümkün kılan esaslar ve 
prensipler vaz'edilmiş ve 80 lira asli aylığa ka
dar yükselmeleri temin ve yaş hadleri her rütbe 
için subaylara nispetle üçer yıl fazla tesbit edil
miştir. 

Bu tedbirlerle ordunun ast kademe komuta 
ve hizmet heyetinde kazanılacak teğmen - yüz
başı lütbesindeki subaylar ordu mahrutunun 
devamlı bir surette kaidesin teşkil ederek harb 
okulundan yetişecek subayların kemmiyet iti
bariyle daha az sayıda ve fakat keyfiyet itiba
riyle daha yüksek kalitede yetişmelerini de sağ-
lıyacağma ve bu suretle subay mahrutunun zir
vesine doğru daralarak hakiki şeklini muhafaza. 
edeceğine komisyonumuzca kanaat getirilerek 
tasarının tümü, 28, 29, 30, 31 nci maddeleri ha
riç olmak üzere diğer bütün maddeleri oy bir
liğiyle ve adı geçen dört madde ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Ancak bu sınıfa verlen (astsubay) adı üze
rinde komisyonumuzca uzun uzadıya yapılan 
tartışmalar sonunda : Mevcut askerî mevzuatı
mız arasındaki 2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet 
Kanununun ikinci maddesinde askerî rütbeleri 
gösteren şemada subaylar, astsubay, üstsubay, 
general ve amiraller suretiyle üç grupa ayrılmış 
ve astsubay tâbiri asteğmen, üsteğmen, yüzba
şıya kadar olan olan subaylar grupuna verilmiş 
ve uzun zamandan beri alışılmış umumi bir un
van olmasına ve hattâ diğer kanunlara da bu 
suretle intikal etmiş bulunmasına ve esasen 
teklif edilen kanun tasarısı ile ihdas edilen sı-

( S. Sayısı : 223 ) 
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nıf (hakiki mânası ile bir subay sınıfı olmayıp 
tsubaylara yardımcı bir mahiyet taşımakta olma
sına binaen r'": iki bakımdan zuhuru muhtemel 
iltibas ve yanlış anlayışları önlemek ve bu ka
nunun ruh ve mânasına daha uygun olmak 
maksadiyle bu sınıfın (küçük subay) olarak isim
lendirilmesi muvafık görülmüş ve kanunun adı 
ve bütün maddelerinde geçen astsubay kelime
leri bu suretle düzeltilmiştir. Komisyonumuzda 
bâzı üyeler (yarsubay) terimini teklif etmişler
se de bu tâbirin bugünkü asteğmen karşılığı ola
rak kullanıldığı ve 4273 sayılı 'Subaylar Heye
tine Mahsus Terfi Kanununun birinci madde
sinde yazılı yardımcı sınıf subaylarla da iltibas 
tevlit edeceği düşünülerek bu tâbirden de sarfı 
nazar edilmiştir. 

Kanun maddeleri üzerinde Komisyonumuzda 
cereyan eden görüşmeler neticesinde yapılan de
ğişiklikler ve bunların istinat ettiği sebepler 
aşağıda gösterilmiştir. 

1. İkinci bölümün başlığı kanun tekniğine 
daha uygun olmak üzere kısaltılmış ve (Başarı
sızlık) şeklinde tashih edilmiştir. 

2. Beşinci maddenin matlabı da aynı düşün
ce ile (okul, enstitü, kursu ve stajlarda) sure-' 
tiylo düzeltilmiştir. 

3. Yedinci maddenin matlabı da ayni dü
şünce ile (ikmal kurslarında) tarzında değişti
rilmiştir. 

4. 14 ncü maddenin son fıkrası tereddütleri 
önlemek maksadiyle daha vazıh bir şekilde ye
niden yazılmıştır. 

5. 17 nci maddedeki (Kazai ve idari) ibaresi 
daha vazıh olmak için (Kazai veya idari) şek
linde düzeltilmiştir. 

6. 20 nci maddedeki küçük subayların sağlık 
durumlarına ait hükmün subay oluncaya kadar 
erler hakkındaki hükümlere tâbi tutulması, gö
recekleri hizmetlerin mahiyeti bakımından, ko
misyonumuzca daha uygun görülmüş ve mad
de bu suretle değiştirilmiştir. 

7. Tasarının 22 nci maddesinde mevzu esa
ret işlemleri hakkında Terfi Kanunundaki hü
kümlerden bunlar hakkında ancak tatbik kabi
liyeti olanlarının uygulanmasını sağlamak mak
sadiyle (göre) kelimesi yerine (kıyasen) keli
mesinin kullanılması muafık görülmüştür. 

8. Tasarının mecburi hizmet ve çekilmeye, 

taallûk eden 24 ncü maddesi hükmü esasa ilişil
meden küçük bir kelime değişikliği ile daha va
zıh bir hale getirilmiştir. 

9. Jandarma küçük subaylarına ait olup 
halen yürürlükte bulunan 5619 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesinin son fıkrasından naklen alın
mış olan ve tasarının 27 nci maddesine son fık
ra olarak konmuş olan hükmün bu tasarı ile 
kabul edilen yeni esaslar ve prensipler mu
vacehesinde eşitlik prensipini ihlâl edeceği dü
şünülerek bu fıkra Komisyonumuzca metinden 
çıkarılmıştır. 

10. Subaylığa geçiş için kıdemli başçavuşluk 
mertebesi esas tutulduğuna göre 28 nci madde
nin (a) bendindeki (Başçavuş) kelimesi (kıdemli 
başçavuş olarak düzeltilmiştir. 

11. 5619 sayılı Gedikli Erbaş Kanununun 
halen yürürlükte bulunan geçici ikinci madde
sinin ikinci fıkrası deniz ve hava sınıflarında 
görevli bulunan gedikli subaylardan başgedikli 
sınıfına geçmek istemiyenler için bir maaş esa
sı kabul ettiğine göre bu müktesep hakları mah
fuz kalmak için bu fıkra hükmünün mahfuz tu
tulacağı hakkında tasarının 32 nci maddesine 
konan hüküm sebebiyle 27 nci maddenin son 
cümlesi kaldırılmıştır. 

Geçici ikinci madde hükmüne göre halen baş
gedikli durumunda bulunanlardan bu kanun hü
kümlerine göre subay sınıfına geçmek istiye-
cekler için kara ve deniz küçük subayları hak
kında ayrı ayrı kabul eden yaş hadleri eşitliği 
sağlamak için 36 yaş üzerinde birleştirilmiştir. 

13. 11 numarada verilen izahata göre 5619 
sayılı kanunun geçici ikinci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmünün mahfuz tutulaca
ğı, ve bu tasarı ile kabul edilen yeni esas
lar muvacehesinde kaldırılması ieabeden 1861 
sayılı Kanunun bu kanuna muhalif hükümleri
nin yürürlükten kalkacağı tasarının 32 nci mad
desinde gösterilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Ko. Başkanı Sözcü 

Kocaeli Kastamonu 
S. önhon R. Taşkın 

Kâtip 
Niğde Afyon K. Çanakkale 

/ / . N. Yurdakul A. î. S abis S. Endik 

( S . Sayısı : 223 ) 
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Denizli Diyarbakır 

F. Karabudak Yusuf Kâmil Aktuğ 
İmzada bulunamadı. 

Eskişehir • istanbul 
Ali Fuad Cebesoy Dr. S. Yaver 

imzada bulunamadı. 
Kastamonu Kayseri Kırşehir 
G. Deniz 1. Barkok R. özdeş 

Astsubaylar hakkında Millî Savunma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başba
kanlığın 6/7 . V I . 1951 tarihli ve 6/1849 sayılı 
tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Millî Savun
ma Komisyonu raporu ile birlikte komisyonu
muza havale edilmiş olmakla "" Millî Savunma 
Bakanı hazır olduğu halde incelenip görüşül
dü : 

Hükümet gerekçesinde, modern harb vası-
„ talariyle teçhiz edilen silâhlı kuvvetlerimiz bu 

harb silâh ve araçlarını kullanacak ve erlere 
öğretecek muharip ve yardımcısı sınıf astsubay 
ve takım komutanına olan ihtiyacın fazlalığın
dan dolayı, bu tasarının hazırlanmış olduğu bil
dirilmektedir. 

Tasarıyı tetkik eden Millî Savunma Ko
misyonu, astsubay ismini 2771 sayılı Ordu Da
hilî Hizmet Kanununun 2 nci maddesi subay 
gruplara tefrik ederken astsubay ismi verilme
sinin tatbikatta bâzı mahzurlar doğuracağını 
ileri sürerek küçük subaya çevirmiştir. Hal
buki bunu aksine mütalâa eden komisyonumuz, 
halen yürürlüte bulunan 1059 sayılı Küçük 
Zabit (Subay) Kanuniyle tedahül edeceğinden 
ve 1059 sayılı Kanun piyade kıtalarındaki 
erattan onbaşı, çavuş rütbesine kadar erlerin 
yükselmelerine ve orduda M ç ü k zabit (Subay) 
namiyle bir sınıfta teşekkül etmiş bulunduğun
dan ve halen bu sınıf da mevcut olmasına gö
re Hükümetin teklifi veçhile astsubay adınm 

Konya Kjütahya Bize 
Z. Barlm B. Besin K. Balta 

Serhan Sivas Trabzon 
8. Tekelioğlu B. Taner Naci Altuğ 

imzada bulunamadı. 

Van 
K. Özalp 

ı- küçük subaya çevrilmesiyle bu mahzur ortadan 
a kalkmış olamayacağından astsubay kelimesinin 
ı- kanun tasarısında olduğu gibi kalmasını uy-
lı gun görmüş ve tasarının bütün maddelerindeki 
ı- terim bu esasa göre düzeltilmiş ve 2771 sayılı 
ı- Kanunun 2 nci maddesindeki astsubay kelimesi-
L a nin kaldırılarak subay şekline ifrağı uygun ola-
1- cağı kanaatine varılmıştır. 

Maddeler üzerindeki yapılan değişikliklere 
d- gelince: 
ıu Birinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay-
re nen kabul edilmiştir. 
ıy ikinci maddedeki (B) fıkrasının taşıdığı 
n- hüküm itibariyle üçüncü maddenin I I I sayılı 
il- fıkrası olarak, tesbiti kanun tekniği bakımın

dan daha uygun görülmüş ve bu suretle yapılan 
o- değişiklikle her iki madde kabul edilmiştir. 
a- Dördüncü madde Hükümetin teklifi veçhile 
ıy aynen ve Millî Savunma Komisyonunun 3 ncü 
e- maddesinin son fıkrasındaki (Eylemli) tâbiri 
ııı askerlik hizmetine matuf bir tâbir olmaması iti-
ıl- bariyle (Muvazzaflık) şeklinde düzeltilerek ka-
ız, bul edilmiştir. 
ik Altıncı ve yedinci maddelerdeki atıflar düzel
en tilmek suretiyle Millî Savunma Komisyonunun 
ki değiştirişi kabul edilmiştir. 
•in Millî Savunma Komisyonunun tesbit ettiği 
y) 8 nci maddenin sonunda, tatbikatta birçok mah-
n- zurları önlemek için kıdemli başçavuşluktan 
fö- yükselme kıdemlerine ait aylık asılları ile tutar
ım lannm da yer alması uygun görülerek maddeye 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T, B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 26 .VI. 1951 
Esas No. 1/193 
Karar No. 120 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 22,3 ) 
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bu yolda ilâve yapılmıştır. 

Dokuzuncu madde; bahis mevzuu tazminatın, 
tank birliklerinde bilfiil vazife görenlere veril
mesini temin edecek şekilde değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun 10 neu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Astsubaylıkta terfi şartlarını haiz oldukları 
halde kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyecekle-
rin mağduriyetlerine mahal verilmemek üzere 
tasarıda yer almış bulunan hükmün memurlar 
hakkındaki hükümle tenazuru temin etmek mak-
sadiyle 4598 sayılı Kanunun ilgili hükmüne atıf 
yapmak suretiyle 11 nci maddedeki esasa ilişil
meden tekrar tanzim edilmiştir. 

12, 13, 14, 15 nci maddeler Millî Savunma 
Komisyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun 16 nci mad
desi maksadı ifade bakımından ibare değişikliği 
yapılmak suretiyle kabul olunmuştur. 

17 ve 18 nci maddeler Millî Savunma Ko
misyonunun değiştirişi veçhile ve 19 ncu mad
desindeki (Yem ve Taymat Kanunu) aslına uy
gun olarak (Taymat ve Yem Kanunu) şeklinde 
değiştirilerek ve maddede zikri geçen 4370 sa
yılı Kanunun adı yazılarak kabul edilmiştir. 

20, 21, 22 nci maddeler Millî Savunma 
Komisyonunun değiştirişi veçhile aynen ve 23 
ncü maddedeki kanunun adı yazılmak suretiy
le kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun tesbit ettiği 
24 ncü madde kelime değişikliği ile ve 25 nci 
maddesindeki yaş haddi de 51 olarak tashih 
edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

26 nci madde Hükümetin teklifi üzerinde 
yapılan değişiklik veçhile ve 27 nci madde Millî 
Savunma Komisyonunun değiştirişi üzere kabul 
edilmiştir. 

28 nci madde astsubaylardan subay sınıfına 
geçirilecek olanların teğmen ve maaşça muadili 
askerî teknisiyen ve askerî kâtip nasbedilecek-
lerini tesbit ettiği halde yükselecekleri son 
rütbe ve dereceler için bir hüküm ihtiva etmedi
ğinden bu boşluğu tamamlamak üzere maddeye 
icabeden kayıt konduğu gibi astsubaylardan bu 

smıflara geçme esaslarının objektik formüllere 
bağlanmas nı sağlamak üzere Bakanlar Kurulu 
karariyle bu hususların tesbiti için hüküm ilâ
vesi ve bir maaş derecesinde geçmesi gereken 
üç seneyi tamamlamalarını temin için madde 
başında yer alan (Birinci ve ikinci senesini) 
ibaresi (İkinci ve üçüncü senesini) şeklinde de
ğiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

28 nci maddede yapılan değişiklik muvace
hesinde Hükümetin teklifi olan 29 ncu madde, 
son fıkrası çıkarılmak suretiyle, kabul olunmuş-
tuı\ 

30 ve 31 nci maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Geçici birinci madde ibare değişikliğiyle ve 
ikinci madde Millî Savunma Komisyonunun de
ğiştirişi veçhile kabul edilmiştir. 

Geçici Üçüncü Madde müktesep hakları ko
ruyacak şekilde tasarının kaldırılan kanunlara 
ait 32 nci maddesi hükmü de göz önünde tutul
mak suretiyle yeniden yazılmış ve otuz ikinci 
madde bu esasa göre düzeltilerek kabul edilmiş
tir. 

33 ve 34 ncü yürürlük maddeleri Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Yukarda arzolunan değişikliklerle yeniden 
hazırlanan tasarı ivedilik ve öncelikle görüşül
mesi dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek 
üzero Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adakan 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Aydın 

E. Menderes 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
A. H. Başar 
Kastamonu 

H. Türe 
Mardin 

K. Türkoğlu 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon 
A. Vezir oğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
C. Türkgeldi 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

B. Aksoy 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
A, Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Giresun 

M. Şener 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

M. A. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Astsubay Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

Genel hükümler 

Astsubaylar 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu
nun kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jandar
ma gümrük koruma birlikleri kadrolarının ast 
komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile 
diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görev
lendirilen askerî şahıslara (astsubay) adı verilir. 

Yetiştirme usulleri 

MADDE 2 -A) Astsubay olacakların astsu
bay okulları ile sanat enstitülerine girme şart
ları, sınıfları ve meslekleri, yetiştirilme usulleri, 
okuldan çıkarılmaları ve her sınıf ve meslek için 
aranacak şartlar ve nitelikler Millî Savunma Ba-
kanlğmın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile tesbit olunur. 

(B) Ordu birlik ve kurumlarında muvaz
zaflık hizmetini yapmakta olan ortaokul ve eşidi 
okulları bitirmiş isteklilerden 23 yaşını tamam
lamamış ve diğer şartları haiz bulunmuş olanlar 
yukardaki fıkra hükmüne göre astsubay yetişti
rilebilirler. 

Astsubay olmak şartları 

MADDE 3. — Astsubay olmak için; 
I - A) en az ortaokul, sanat enstitüsü ve 

eşidi okullarla eğitim süresi 2 yıldan aşağı ol
mayan astsubay sınıf okullarından mezun olmak, 

B) 18 yaşını tamamlamış bulunmak, 
Şarttır. 
I I - Sanat enstitülerini bitiren isteklilerden 

astsubay olacaklar sınıf okullarına gönderil-
mezler. Ancak astsubaylık özel kurslarını başarı 
ile bitirmeleri lâzımdır. 

III - Astsubay sınıf okullarının süreleri ola
ğanüstü ihtiyaç karşısında Millî Savunma Ba
kanlığınca lüzumu kadar kısaltılabilir. Ancak 
kısa devre ile öğretim ve eğitime tâbi tutulan 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Küçük subay kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 

Genel hükümler 

Küçük subaylar 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordu
sunun kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jan
darma gümrük koruma birlikleri kadroları
nın ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve 
idare ile diğer idari işlerde subaya yardımcı 
olarak görevlendirilen askerî şahıslara (Küçük 
subay) adı verilir. 

Yetiştirme usulleri 

MADDE 2. — A) Küçük subay olacakla
rın küçük subay okulları ile sanat enstitüleri
ne girme şartları, sınıfları ve meslekleri, ye
tiştirme usulleri, okuldan çıkarılmaları ve her 
sınıf ve meslek için aranacak şartlar ve nitelik
ler Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kurulunun kararı ile tesbit olunur. 

B) Ordu birlik ve kurumlarında muvaz
zaflık hizmetini yapmakta olan ortaokul ve eşi
ti okulları bitirmiş isteklilerden 23 yaşını ta
mamlamamış ve diğer şartları haiz bulunmuş 
olanlar yukardaki fıkra hükmüne göre küçük 
subay yetiştirebilirler. 

Küçük subay olmak şartları 

MADDE 3. — Küçük subay olmak için: 
I - A) En az ortaokul, sanat enstitüsü ve 

eşiti okullarla eğitim süresi iki yıldan aşağı 
olmıyan küçük subay sınıf okullarından mezun 
olmak, 

B) 18 yaşını tamamlamış bulunmak, 
şartır. 

II - Sanat enstitülerini bitiren isteklilerden 
küçük »subay olacaklar sınıf okullarına gönde-
rilmezler. Ancak küçük subaylık özel kursla
rını başarı ile bitirmeleri lâzımdır. 

III - Küçük subay sınıf okullarının sürele
ri olağanüstü ihtiyaç karşısında Millî Savunma 
Bakanlığınca lüzumu kadar kısaltılabilir. An-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Astsuay Kammu tasarısı 

Birin Bölüm 

Grenel hükümler 

Astsubaylar 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun kara, deniz v« hava kuvvetleriyle Jandar
ma Gümrük Koruma birlikleri kadrolarının ast-
komuta 'kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile 
diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görev
lendirilen askerî şasıhlara (Astsubay) adı veri
lir. 

Yetiştirme usulleri 

MADDE 2. —- Astsubay olacakların astsubay 
okulları ile sanat enstitülerine girme şartları, sı
nıfları ve meslekleri, yetiştirme usulleri, okuldan 
çıkarılmaları ve her sınıf ve meslek için arana
cak şartlar ve nitelikler Millî Savunma Bakan
lığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 
tesbit olunur. 

Astsubay olmak şartları 

MADDE 3. — Astsubay olmak için : 
1. A) En az ortaokul, sanat enstitüsü ve 

eşidi okullarla eğitim süresi iki yıldan aşağı ol-
mıyan astsubay sınıf okullarından mezun olmak; 

B) 18 yaşını tamamlamış bulunmak; 
Şartır. 
I I - Sanat Enstitülerini bitiren isteklilerden 

astsubay olacaklar sınıf okullarına gönderilmez-
ler Ancak astsubaylık özel kurslarını başarı ile 
bitirmeleri lâzımdır. 

I I I - Ordu birlik ve kurumlarında muvazzaf
lık hizmetini yapmakta olan ortaokul ve eşidi 
okulları bitirmiş isteklilerden 23 yaşını tamamla
mamış ve diğer şartları haiz bulunmuş olanlar 
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astsubay adaylarının gerekli meslekî öğrenim 
noksanları, kurslarla tamamlattırılır. 

Astsubay nasbi 

MADDE 4. — Astsubaylık şart ve nitelikleri
ni kazananlar ilgili bakanlıklarca çavuş nasbedi-
lirler. Astsubay nasbedilenlerin aylıkları nasıp 
tarihini takip eden ay başından itibaren ödenir. 

İkinci Bölüm 

Okulda ve stajda başarı gösteremiyen adaylar 

Okul ve staj, kurs 've enstitülerde başarısızlık 

MADDE 5. — Astsubay hazırlama okulların
da, astsubay adayı olarak kıtası stajlarında veya 
astsubay sınıf okullarında ve özel kurslarda 
(Havada Teknik ve Uçuş Okulunda) başarı gös-
teremiyenler veya diğer sebeplerle devamları 
uygun görülmiyenler yaşıtlariyle birlikte asker
lik işlemine tâbi tutulmak üzere (sağlık sebep
leri hariç) serbest bırakılır. Sanat enstitüle
rinde Millî Savunma Bakanlığı hesabına oku
yanlardan başarı gösteremiyenlerle sağlık du
rumlarından başka sebeplerle bu enstitülerin 
her hangi bir sınıfından çıkarılanlar hakkında 
da aynı işlem yapılır. 

Bunların okullarda, stajlarda ve kurslarda 
geçen süreleri eylemli hizmetinden sayılmaz. 

Ordudan gelenlerin başarısızlığı 

MADDE 6. — Birlik ve kurumlardan ikinci 
maddenin B bendi hükümlerine göre astsubay 
yetiştirmek üzere astsubay sınıf okullarına gön
derilenlerden bu okullarda başarı gösteremiyen
lerle sağlık durumlarından başka sebeplerle 
okullardan çıkarılanlar muvazzaflık hizmetleri
ni tamamlamak üzere birlik ve kurumlara sev-
kedilirler. Bu gibilerin okula gidiş ve gelişleri 

M. S. K. 

cak kısa devre ile öğretim ve eğitime tâbi tu
tulan küçük subay adaylarının gerekli meslekî 
öğrenim noksanları, kurslarla tamamlattırılır. 

Küçük subay nasbi 

MADDE 4. — Küçük subay şart ve nitelik
lerini kazananlar ilgili bakanlıklarca çavuş 
nasbedilirler. Kü.çük subay nasbedilenlerin ay
lıkları nasıb tarihini takip eden ay başından iti
baren ödenir. 

ikinci bölüm 

Başarısızlık ' 

Okul, staj, kurs ve enstitülerde 

MADDE 5. — Küçük subay hazırlama okul
larında küçük subay adayı olarak kıtası staj
larında veya küçük subay sınıf okullarında, 
özel kurslarda ve havada teknik ve uçuş oku
lunda başarı gösteremiyenler veya diğer se
beplerle devamları uygun görülmiyenler yaşıt
lariyle birlikte askerlik işlemine tâbi tutulmak 
üzere (sağlık sebepleri hariç) serbest bırakılır. 
Sanat enstitülerinde Millî Savunma Bakanlığı 
hesabına okuyanlardan başarı gösteremiyen
lerle sağlık durumlarından başka sebeplerle bu 
enstitülerin her hangi bir sınıfından çıkarılan
lar hakkında da aynı işlem yapılır. 

Bunların okullarda, stajlarda ve kurslarda 
geçen süreleri eylemli hizmetinden sayılmaz. 

Ordudan gelecilerin başarısızlığı 

MADDE 6 — Birlik ve kurumlardan ikinci 
maddenin (B) bendi hükümlerine göre küçük 
subay yetiştirmek üzere küçük subay sınıf 
okullarına gönderilenlerden bu okullarda başarı 
gösteremiyenlerle sağlık durumlarından başka 
sebeplerle okullardan çıkarılanlar muvazzaf
lık hizmetlerini tamamlamak üzere birlik ve ku
rumlara sevkedilirler. Bu gibilerin okula gi-
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B. K. I 

ikinci madde hükmüne göre astsubay yetiştirebi
lirler. 

IV - Astsubay sınıf okullarının süreleri ola
ğanüstü ihtiyaç karşısında Millî Savunma Ba
kanlığınca lüzumu kadar kısaltılabilir. Ancak kı
sa devre ile öğretim ve eğitime tâbi tutulan ast
subay adaylarının gerekli meslekî öğrenim nok
sanları, kurslarla tamamlattırılır. 

Astsubay nasbi 

MADDE 4. — Astsubay şart ve niteliklerini 
kazananlar ilgili bakanlıklarca çavuş nasbedilir-
ler. Astsubay naspedilenlerin aylıkları nasıp ta
rihini takip eden ay başından itibaren ödenir. 

İkinci Bölüm 

Başarısızlık 

Okul, staj, kurs ve enstitülerde 

MADDE 5. — Astsubay hazırlama okulların
da astsubay adayı olarak kıtası stajlarında veya 
astsubay sınıf okullarında, özel kurslarda ve ha
vada teknik ve uçuş okulunda başarı gösteremi-
yenler veya diğer sebeplerle devamları uygun 
görülmiyenler yaşıtlariyle birlikte askerlik işle
mine tâbi tutulmak üzere (Sağlık sebepleri hariç) 
serbest bırakılır. Sanat enstitülerinde Millî Sa
vunma Bakanlığı hesabına okuyanlardan başarı 
gösteremiyenlerle sağlık durumlarından başka 
sebeplerle bu enstitülerin her hangi bir sınıfın
dan çıkarılanlar hakkında da ayni işlem yapılır. 

Bunların okullarda, stajlarda ve kurslarda I 
geçen süreleri muvazzaflık hizmetinden sayılmaz. 

Ordudan gelenlerin başarısızlığı 

MADDE 6. — Birlik ve kurumlardan üçüncü 
maddenin (III) numaralı bendi hükümlerine gö
re astsubay yetiştirilmek üzere astsubay sınıf 
okullarına gönderilenlerden bu okullarda başarı 
gösteremiyenlerle sağlık durumlarmdan başka . 
sebeplerle okullardan çıkarılanlar muvazzaflık 
hizmetlerini tamamlamak üzere birlik ve ku
rumlara sevkedilirler. Bu gibilerin okula gidiş | 
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için yolda geçirdikleri müddetlerle astsubay 
okullarında geçirdikleri süreler muvazzaflık 
hizmetinden sayılmaz. 

Kısa süreli devrelerde yetiştirilenlerin ikmal 
kurslarımda başarısızlığı 

MADDE 7. — Üçüncü maddenin I I I numa
ralı fıkrası hükümlerine göre kısaltılmış süre
lerle yetiştirilmiş olan astsubaylardan, tamam
layıcı kurs ve eğitimlerde başarı göster emiyen-
lerin de ordu ile ilişikleri kesilir. Bu gibilerin 
kıtada geçen hizmetleri muvazzaflık hizmetin
den sayılır. Noksan hizmetleri erbaşlıkla ta
mamlattırılır. 

Üçüncü Bölüm 

Aylıklar, aylıkla İlgili diğer hükümler, yük
selmeler, beslenme ve sağlık işleri 

Astsubayların rütbe ve aylıkları 

MADDE 8. — Astsubayların rütbeleri ve ay
lık asıllariyle tutarları aşağıda gösterilmiştir: 

Ayiıjk laslı Tutarı 
RüitJbe Lfra Ldıra 

Çavuş 20 175 
Üstçavuş '25 200 
Başçavuş 30 225 
Kıdemli (başçavuş 35 250 

Üst derece aylığına yeterlik gösteren kıdemli 
başçavuşların en az üç yılda bir olmak ve en çok 
üç defaya münhasır bulunmak sartiyle aylıkları 
birer kademe yükseltilir. 

M. S. K. 

diş ve gelişleri için yolda geçirdikleri müd
detlerle küçük subay okullarında geçirdikleri 
süreler muvazzaflık hizmetinden sayılmaz. 

İkmal kurslarında 

MADDE 7. — 3 ncü maddenin I I I numaralı 
fıkrası hükümlerine gçre kısaltılmış' sürelerle 
yetiştirilmiş olan küçük subaylardan, tamam
layıcı kurs ve eğitimlerde başarı gösteremiyen-
lerin de ordu ile ilişikleri kesilir. Bu gibilerin 
kıtada geçen hizmetleri muvazzaflık hizmetin
den sayıhr. Noksan hizmetleri erbaşlıkla ta
mamlattırılır. 

Üçüncü bölüm, 

Aylıklar, aylıkla ilgili diğer hükümler, yüksel
meler, beslenme ve sağlık işleri 

Küçük subayların rütbe ve aylıkları 

MADDE 8. — Küçük subayların rütbeleri 
ve aylık asıllariyle tutarları aşağıda gösteril
miştir : 

Aylık 
aslı Tutarı 

Rütbe Lira Lira 

Çavuş 20 175 
Üstçavuş 25 200 
Başçavuş 30 225 
Kıdemli başçavuş , 35 250 

Üst derece aylığına yeterlik gösteren kıdem
li başçavuşların en az üç yılda bir olmak ve en 
çok üç defaya münhasır bulunmak sartiyle ay
lıkları birer kademe yükseltilir. 
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ve gelişleri için yolda geçirdikleri müddetlerle 
astsubay okullarında geçirdikleri süreler mu
vazzaflık hizmetinden sayılmaz. 

İkmal kurslarında 

MADDE 7. — 3 ncü maddenin IV numaralı 
fıkrası hükümlerine göre kısaltılmış sürelerle 
yetiştirilmiş olan astsubaylardan, tamamlayıcı 
kurs ve eğitimlerde başarı gösteremiyenlerin de 
ordu ile ilişikleri kesilir. Bu gbilerin kıtada ge
çen hizmetleri muvazzaflık hizmetinden sayılır. 
Noksan hizmetleri erbaşlıkla tamamlattırılır. 

Üçüncü Bölüm 

Aylıklar, aylıkla ilgili diğer hükümler, yüksel
meler, beslenme ve sağlık işleri 

Astsubayların rütbe ve aylıkları 

MADDE 8. — Astsubayların rütbeleri ve 
aylık asıllariyle tutarları aşağıda gösterilmiş
t i r : 

Aylık 
aslı Tutarı 

Rütbe Lira Lira 

Çavuş 20 175 
Üstçavuş 25 200 
Başçavuş 30 225 
Kıdemli başçavuş 35 250 

Üst derece aylığına yeterlik gösteren kıdemli 
başçavuşların en az üç yılda bir olmak ve en 
çok üç defaya münhasır bulunmak şartiyle ay
lıkları birer kademe yükseltilir. 

Kıdemli başçavuşların alacakları aylık asıl
ları ile tutarları aşağıda gösterilmiştir: 
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Aylığa bağlı diğer hususlar 

MADDE 9. — Astsubayların aylıkları ile bu
na bağlı sair özlük baklan, yollukları, açığa çı
karılmaları, açığın kaldmlması subay ve askerî 
memurlar hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Tank astsubaylarından : 

Çavuşlara 25 
Üstçavuşlara 30 
Başçavuşlara 37.50 
Kıdemli başçavuşlara 42.50 
40 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 50 
50 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 60 
60 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 70 

lira tazminat verilir, 

Yükselme ve bekleme süreleri 

MADDE 10. — Astsubayların yükselmeleri 
sağlık, yeterlik, kıdem, kadro ve mahrut mü
saadesine dayanır. Her rütbede bekleme süresi 
en az 3 yıldır. Denizaltıcı ve uçucu astsubay
ların çavuş ve üstçavuşluk rütb elerindeki bekle
me süreleri ikişer yıldır. 

iki yıldan fazla süreli sınıf okullarından ye
tiştirilenlerin okulda geçen fazla süreleri çavuş
luk bekleme süresinden indirilir. 

Kadrosuz yükselme 

MADDE 11. — Yükselme şartlarını haiz ol
dukları halde kadrosuzluk dolayısiyle yükselmi-
yenlerin 10 ncu maddede gösterilen bekleme sü-

M. S. K. 

Aylığa bağlı diğer hususlar 

MADDE 9. — Küçük subayların aylıkları 
ile buna bağlı sair özlük hakları, yollukları, açı
ğa çıkarılmaları, açığın kaldmlması subay ve 
askerî memurlar hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Tank subaylanndan: 

Çavuşlara 25 
Üstçavuşlara 30 
Başçavuşlara 37,50 
Kıdemli başçavuşlara 42,50 
40 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 50 
50 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 60 
60 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 70 
lira tazminat verilir. 

Yükselme ve bekleme süreleri 

MADDE 10. — Küçük subayların yükselme
leri sağlık, yeterlik, kıdem, kadro ve mahrut 
müsaadesine dayanır. Her rütbede bekleme sü
resi en az üç yıldır. Denizaltıcı ve uçucu küçük 
subayların çavuş ve üstçavuşluk rütbelerindeki 
bekleme süreleri ikişer yıldır. 

iki yıldan fazla süreli sınıf okullanndan ye
tiştirilenlerin okulda geçen fazla süreleri çavuş
luk bekleme süresinden indirilir. 

Kadrosuz yükselme 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 223 ) 
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Aylık 
aslı Tutarı 

Rütbe kıdemi Lira Lira 

Nasbmdan itibaren fiilen en 
az 3 yılını bitiren kıdemli baş
çavuşlar 40 300 
Birinci yükselme kademesinde 
fiilen en az 3 yılını bitiren kı
demli başçavuşlar 50 350 
îkinci yükselme kademesinde 
fiilen en az 3 yılını bitiren kı
demli başçavuşlar 60* 400 

Aylığa bağlı diğer hususlar 

MADDE 9. — Aatsubaylarm aylıkları ile 
buna bağlı sair özlük hakları, yollukları, açığa 
çıkarılmaları, açığın kaldırlması subay ve as
kerî memurlar hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Tank astsubaylarından tank birliklerinde 
bilfiil vazife gördükleri sürece, 

Çavuşlara 
Üstçavuşlara 
Başçavuşlara 
Kıdemli başçavuşlara 
40 lira maaşlı kıdemli başçavuşlara 
50 |» » » » 
60 » !» » » 
lira tazminat verilir. 

25 
30 
37,50 
42,50 
50 
60 
70 

Yükselme ve bekleme süreleri 

MADDE 10. — Astsubayların yükselmeleri 
sağlık, yeterlik, kıdem, kadro ve malrrut mü
saadesine, dayanır. Her rütbede bekleme süresi 
en az üç yıldır. Denizaltıcı ve uçucu astsubay
ların çavuş ve üst çavuşluk rütbelerindeki bek
leme süreleri ikişer yıldır. 

İki yıldan fazla süreli sınıf okullarından 
yetiştirilenlerin okulda geçen fazla süreleri ça
vuşluk bekleme süresinden indirilir. 

Kadrosuz yükselme 

MADDE 11. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
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relerini geçirmiş olanlara her rütbe veya kade
mede iki defaya münhasır olmak üzere birer üst 
derece aylığı verilir. Bu hüküm bu kanunla 
tesbit edilen aylık dereeeeltfmin son kademesin
de bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

Yükselmelerin yapılması 

MADDE 12. — Astsubayların yükselmeleri, 
ilgili bakanlıkların onayı ile her yılın 30 Ağus
tosunda yapılır. Nasıplar hangi tarihlerde olur
sa olsun astsubay çavuşların üstçavuşluğa yük
selmelerinde esas olacak nasıpları o yılın 30 
Ağustosu itibar edilir. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 

MADDE 13. — Astsubayların rütbe ve kı
demleri, bu rütbeyi kazandıklarını bildiren Ba
kanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 

Aynı rütbeelrin aralarındaki kıdem ise : 
a) İlk astsubay çavuşluk rütbesine aynı 

günde nasbedi'lmişler arasında okulda kazandık
ları yeterlik notlarına göredir. Bütünleme ile 
mezun olanlar kendi aralarındaki yeterlik dere
celerine göre sıralanırlar. 

b) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı 
olanlar arasındaki kıdem kurs notları ve kıta 
sicilleri nazara alınarak tesbit olunur. Kurs 
notları ile kıta sicillerinin aynı değerde olması 
halinde evvelki rütbe nasıpları esastır. 

Kıdemden ve fiilî hizmetten indirilecek süreler 

MADDE 14. — Astsubayların mahkûm edil
dikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (kı
sa hapis- cezaları hariç) kıdemlerinden ve fiilî 
hizmetlerinden indirilir. Şu kadar ki bu ceza
ların infaz edilmiş olması şarttır. Şartları ha
iz iseler terfi muameleleri cezalarının çektiril
mesini mütaakıp derhal yapılır. 

İzinsiz veya firarda mazeretsiz geçtiği mah
keme kararı ile anlaşılan süreler de kıdemden 
ve fiilî hizmetten düşülür. 

Yabancı memleketten geri çağırılanlarla yurt 
içi kurs ve stajlarda başarı gösteremiyenler 

hakkındaki indirmeler 

MADDE 15. — Yabancı memleketlere eğitim 

( S. Sayış: 

M. S. K. 

Yükselmelerin yapılması 

MADDE 12. — Küçük subayların yükselme
leri, ilgili bakanlıkların onayı ile her yılın 30 
Ağustosunda yapılır. Nasıplar hangi tarihlerde 
olursa olsun küçük subay çavuşların üstçavuşlu
ğa yükselmelerinde esas olacak nasıpları o yılın 
30 Ağustosu itibar edilir. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 

MADDE 13. — Küçük subayların rütbe ve 
kıdemleri, bu rütbeyi kazandıklarını bildiren 
bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar., 

Aynı rütbelerin aralarındaki kıdem ise : 
a) İlk küçük subay çavuşluk rütbesine ay

nı günde nasbedilmişler arasında okulda kazan
dıkları yeterlik notlarına göredir. Bütünleme 
ile mezun olanlar kendi aralarındaki yeterlik 
derecelerine göre sıralanırlar. 

b) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı 
olanlar arasındaki kıldem kurs notları ve kıta 
sicilleri nazara alınarak tesbit olunur. Kurs 
notları ile kıta sicillerinin aynı değerde olması 
halinde evvelki rütbe nasıpları esastır. 

Kıdemden ve fiilî hizmetten indirilecek süreler 

MADDE 14. — Küçük subayların mahkûm 
edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (kı
sa hapis cezaları hariç) kıdemlerinden ve fiilî 
hizmetlerinden indirilir. Şu kadar ki, bu ceza
ların infaz edilmiş olması şarttır. Şartları haiz 
iseler terfi muameleleri cezalarının çektirilmesi
ni mütaakıp derhal yapılır. 

Mazeretsiz izin tecavüzü ile veya firar ha
liyle geçirdiği malhkeme karariyle sabit olan sü
releri de kıdemden ve fiilî hizmetten indirilir. 

Yabancı memleketten geri çağırılanlarla yurt 
içi kurs ve stajlarda başarı gösteremiyenler hak

kında indirmeler 

MADDE 15. — Yabancı memleketlere ağitim 
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ve bü kânuna bâzı maddeler eklenmesi hakkm-
Maki 4598 sayilı Kanunun 4 neü maddesindeki 
İkadrosuz terfilere ait hüküm astsubaylar hak
kında da uygulanır. Ancak bunlara 60 lira ay
lık aslından yukarı maaş verilmez. 

Yükselmelerin ı yapılması 

MADDE 12. — Astsubayların yükselmeleri, 
ilgili bakanlıkların onayı ile her yılın 30 Ağus
tosunda yapılır. Nasıplar hangi tarihlerde olur
sa olsun astsubay çavuşların üstçavuşluğa yük
selmelerinde esas olacak nasıpları o yılın 30 
Ağustosu itibar edilir. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 

MADDE 13. — Astsubayların rütbe ve kı
demleri, bu rütbeyi 'kazandıklarını bildiren Ba
kanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 

Aynı rütbelerin aralarındaki kıdem ise : 
a) ilk astsubay çavuşluk rütibesine aynı 

günde nasbedilmişler arasında okulda kazandık
ları yeterlik notlarına göredir. Bütünleme ile 
mezun olanlar kendi aralarındaki yeterlik dere
celerine göre sıralanırlar. 

b) Daha sonraki Hibelerde aynı nasıplı olan
lar arasındaki kıdem kurs notları ve kıta sicilleri 
nazara alınarak tesbit olunur. Eurs notlan ile 
kıta sicillerinin aynı değerde olması halinde ev
velki rütbe nasıpları esastır. 

Kıdemden ve fiüî hizmetlin indirilecek süreler 

MADDE 14. — Astsubayların mahkûm edil
dikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (kısa 
hapis cezaları hariç) kıdemlerinden ve fiilî hiz
metlerinden indirilir. Şu kadar M, bu cezaların 
infaz edilmiş olması şarttır. Şartları haiz iseler 
terfi muameleleri cezalarının çektirilofesini mü-
taakıp derhal yapılır. 

Mazeretsiz izin tecavüzü, ile veya firar haliy
le geçirdiği mahkeme karariyle sabit olan süre
leri de kıdemden ve fiilî hizmetten indirilir. 

Yabancı memleketten geU çağırılanlarla yurt içi 
kurs ve stajlarda başarı gösteremiy enler hakkın

da indirmeler 

MADDE 15. — Yabancı memleketlere eğitim 
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için gönderilmiş olanlarda devamsızlık, öğreni
me ilgisizlik ve yabancı ideolojilere temayül 
gibi sebeplerden dolayı geri çağırılanların eği
tim için getirdikleri süreler kıdemlerinden dü
şülür. 

Yurt içinde açılmış kurs ve stajlarda mu
vaffak olamıyanlar hakkında da yukardaki fık
ra hükmü tatbik olunur. 

Yükselme sürelerinin birer yıl indirileceği haller 

MADDE 16. — Astsubayların yükselme sü
releri : 

A) Harbde, Harb Kuvvetleri Genel Komu
tanının ve milletlerarası taahhütler icabı yurt 
dışındaki savaşlara katılanlar için Genelkur
may Başkanl ğmın göstereceği lüzum üzerine il
gili Bakanlıkların teklifi ve Bakanlar Kurulu 
karariyle birer yıl kısaltılabilir. 

Yurt dışındaki savaşlara katılacakların sefer 
görevleri Devlet sınırlarından çıktıkları günden 
başlar ve girişlerinde sona erer. 

B) îki harb takdirnamesi alanların harb 
.Kuvvetleri Genel Komutanlığının teklifi ile il
gili bakanlJdarca, bekleme süreleri birer yıl in
dirilir. 

Kazai veya idari kararla nasıpları düzeltilenler 

MADDE 17. — Kazai ve idari kararla nasıp
ları düzeltilenlerin aynı nasıplı emsallerine yetiş
tirilmek üzere üst rütbelere yükseltilmeleri, her 
rütbede fiilen en az bir yıl beklemelerine ve yük
selme şartlarını kazanmalarına bağlıdır. 

Sınıf değiştirme 

MADDE 18. — Sınıfı değiştirilen astsubayların 
eski sınıflarında geçirdikeri hizmet süreleri yeni 
sınıfları hizmetlerinden sayılır. 

Beslenme ve giydirilme 

MADDE 19. — Astsubaylar erat gibi besle
nir ve giydirilirler. Bunlardan istiyenlere yiye^ 
cek ve yakacak istihkakları aynen veya mahallî 
rayiç üzerinden para olarak da verilebilir. (Er ta
yının aynen verilmesi halinde verilecek olan er
zakın nevi ve miktarları Yem ve Tâyinat Kanunu 
esaslarına uygun olarak ilgili Bakanlıklarca tak-

M. S. K. 

için gönderilmiş olanlardan devamsız1 ık, öğreni
me ilgisizlik ve yabancı ideolojilere temayül gibi 
sebeplerden dalayı geri çağırılanların eğitim için 
geçirdikleri süreler kıdemlerinden düşülür. 

Yurt içinde açılmış kurs ve stajlarda muvaf
fak o^mıyanlar hakkında da yukardaki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Yükselme sürelerinin birer yıl indirileceği haller 

MADDE 16. — Küçük subayların yükselme 
süreleri, 

A) Harpte, harp kuvvetleri genel komutanı
nın ve Milletlerarası taahhütler icabı yurt dışın
daki savaşlara katılanlar için Genel Kurmay Baş
kanlığının göstereceği lüaum üzerine ilgili ba
kanlıkların teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle 
birer yıl kısaltılabilir. 

Yurt dışındaki savaşlara katılacak1 arın sefer 
görevleri Devlet sınırlarından çıktıkları günden 
başlar ve girişlerinde sona erer. 

B) îki harp takdirnamesi alanların harp 
kuvvetleri Genel Komutanlığının teklifi ile Tgili 
bakanlıklarca, bekleme sureleri birer yıl indirilir. 

Kazai veya idari kararla nasıpları düzeltilenler 

MADDE 17. — Kazai veya idari kararla na
sıpları düzeltilenlerin aynı nasıplı emsallerine 
yetiştirilmek üzere üst rütbelere yükseltilmeleri, 
her rütbede fiilen en az bir yıl beklemelerine ve 
yükselme şartlarını kazanmalarına bağlıdır. 

8mtf. değiştirme 

MADDE 18. — Sınıfı değiştirilen küçük su
bayların eski sınıflar nda geçirdikleri hizmet sü
releri yeni snıfları hizmetlerinden sayılır. 

Beslenme ve giydirilme 

MADDE 19. — Küçük subaylar erat gibi bes
lenir ve giydirilirler. Bunlardan istiyenlere yiye
cek ve yakacak istihkakları aynen veya mahallî 
rayiç üzerinden para olarak da verilebilir. (Er 
tayınının aynen verilmesi halinde verilecek olan 
erzakın nevi, ve miktarları Yem ve Tâyinat Ka
nunu esaslarına uygun olarak ilgili bakanlıklar-
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,dçin gönderilmiş olanlardan devamsızlık, öğre
nime ilgisizlik ve yabancı ideolojilere temayül 
gibi sebeplerden dolayı geri çağırılanların eği
tim için geçirdikleri süreler kıdemlerinden dü
şülür. 

Yurt içinde açılan kurs ve stajlarda muvaf
fak olamıyanlar hakkında da yukardaki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Yükselme sürelerinin birer yıl indirileceği haller 

MADDE 16. — Astsubayların yükselme sü-
reelri; 

A) Harbde, harb kuvvetleri genel komutan
lığının, Milletlerarası taahhütler icabı savaşla
ra katılanlar için Genelkurmay Başkanlığının 
göstereceği lüzum üzerine ilgili bakanlıkların 
teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle birer yıl 
kısaltılabilir. 

Yurt dışındaki savaşlara katılacakların sefer 
görevleri Devlet sınırlarından çıktıkları günden 
başlar ve girişlerinde sona erer. 

B) îki harb takdirnamesi alanların Harb 
Kuvvetleri Genel Komutanlığının teklifi ile il
gili bakanlıklarca, bekleme süreleri birer yıl 
indirilir.-

Kazai veya idari kararla nasıplan düzeltilenler 

MADDE 17. — Kazai veya idari kararla na
sıplan düzeltilenlerin aynı nasıplı emsallerine 
yetiştirilmek üzere üst rütbelere yükseltilmeleri, 
her rütbede fiilen en az bir yıl beklemelerine ve 
yükselme şartlarını kazanmalarına bağlıdır. 

Sınıf değiştirme 

MADDE 18. — Sınıfı değiştirelen astsubay
ların eski sınıflarında geçirdikleri hizmet süre
leri yeni sınıfları hizmetlerinden sayılır; 

Beslenme ve giydirilme 

MADDE 19. — Astsubaylar erat gibi besle
nir ve giydirilirler. Bunlardan istiyenlere yi
yecek ve yakacak istihkakları aynen veya ma
hallî rayiç üzerinden para olarak da verilebi
lir. (Er tayınının aynen verilmesi halinde ve
rilecek olan erzakın nevi ve miktarları taymat 
ve Yem Kanunu esaslarına uygun olarak ilgili 

(S /Say» . : •$#-* 



Hü. 

dir ve tâyin ve tesbit olunur). 
Bunların kanunen izinli veya hava değişimli 

veya hastanede bulundukları zamanlarda iaşe is
tihkakları kesilmez. Jandarma astsubayları 4370 
sayılı Kanuna göre beslenir. 

Sağlık işlemleri 

MADDE 20. — Astsubayların sağlık işlemleri 
ordu mensuplarına mahsus Beden Kabiliyeti Yö-
netmeliğindeki esaslara göre yürütülür. 

Sanatoryum ve prevantoryumda tedavi 

MADDE 21. — Astsubaylar askerî sanator
yum ve prevantoryumlarda kendilerine ayrılan 
koğuşlarda parasız tedavi edilirler. 

Esaret işlemleri 

MADDE 22. — Astsubayların esaret işlem
leri Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subaylarına 
mahsus terfi kanunundaki hükümlere göre ya
pılır. 

Tahsil müesseselerine gitme yasağı 

MADDE 23. — 4214 sayılı Kanun Astsubay
lar hakkında da uygulanır. 

Dördüncü bölüm 

Mecburi hizmet, çekilme, yedeklik, meslekten 
çıkarma, hizmete çağrılma 

Mecbv/ri hizmet ve çeküme 

MADDE 24. — Astsubaylar, çavuşluğa nasbi 
tarihinden fiilen 9 yıl hizmete tabidirler. Mecbu
ri hizmetlerim bitirmiyenler çekilemezler. 

M. S. K. 

ca takrir ve tâyin ve tesbit plunmr.) t 
Bunların kanunen izinli veya hava değişimli 

veya hastanede bulundukları zamanlarda iaşe 
istihkakları kesilmez. Jandarma küçük subayları 
4370 sayılı Kanuna göre beslenir. 

Sağlık işlemleri 

MADDE 20. — 'Küçük subayların sağlık iş
lemleri subay oluncaya kadar ordu mensuplarına 
mahsus beden kabiliyeti yönetmeliğinin erler 
hakkındaki, esaslarına göre yürütülür. 

Sanatoryum ve prevantoryumda tedavi 

MADDE 21. — Küçük subaylar askerî sana
toryum ve pravantoryumlarda kendilerine ayrı
lan koğuşlarda parasız tedavi edilirler. 

Esaret işlemleri 

MADDE 22. — Küçük subaylarm esaret iş
lemleri T. C. Ordusu Subaylarına Mahsus Terfi 
Kanunundaki hükümlere kıyasen yapılır. 

Tahsü müesseselerine gitme yasağı 

MADDE 23. — 4214 sayılı Kanun küçük su
baylar hakkında da uygulanır. 

Dördüncü Bölüm,, 

Meçburj-ghizmet, çekilme, yedeklik, meslekten 
çıkarma, hizmete çağrılma 

Mecburi hizpnet ve çekilme 

MADDE 24 — Küçük subaylar, çavuşluğa 
nasbi tarihinden itibaren fiilen dokuz yıl hiz
mete tabidirler. Bu hizmetlerini bitirmiyenler 
çekilemezler. 
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bakanlıklarca takdir, tâyin ve tesbit olunur.) 
f Bunların kanunen izinli veya değişimli ve

ya hastanede bulundukları zamanlarda iaşe is
tihkakları kesilmez. Jandarma astsubayları, 
Jandarma Erat Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 4370 sayılı Kanuna 
göre, beslenir. 

Sağlık işlemleri 

MABDE 20. — Astsubayların sağlık işlem
leri subay oluncaya kadar ordu mensuplarına 
mahsusibeden kabiliyeti yönetmeliğinin erler 
hakkındaki esaslarina göre yürütülür. 

Sanatoryum ve prevantoryumda tedavi 

'MADDE 21. — Astsubaylar askerî sanator
yum ve prevantoryumlarda kendilerine ayrılan 
koğuşlarda parasız tedavi edilirler, 

Eksiklik işlemleri 

MADDE 22. — Astsubayların eksiklik iş
lemleri T. C. Ordusu subaylarına mahsus Terfi 
Kanunundaki hükümlere kıyasen yapılır. 

Tahsil müesseselerine gitme yasağı 

MADDE 23. — Memurların tahsil müessese
lerinde talebe olamıyacaklanna dair 4007 nu
maralı Kanunun birinci maddesinin tadili hak
kındaki 4214 sayılı Kanun, astsubaylar hak
kında da uygulanır. 

Dördüncü Bölüm 

Mecburi hizmet, istifa, yedeklik, meslekten 
çıkarma, hizmete çağrılma 

Mecburi hizmet ve istifa 

MADDE 24 — Astsubaylar, çavuşluğa nas
bi tarihinden itibaren fiilen dokuz yıl hizmete 
tabidirler. Bu hizmetlerini bitirmiyenler istifa 
edemezler, 
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Yedek astsubaylık 

MADDE 25. — Ordudan çekilen veya emek
liye ayrılan veyahut 26 ncı madde mucibince çı
karılanlar hariç olmak üzere sicil yoliyle çıka
rılan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylı
ğa geçirilirler. Bunların yedeklik çağları rütbe
lerine bakılmaksızın 46 yaşını bitirinceye kadar 
devam eder. Ordudan ayrılan astsubaylar muvaz
zaf olarak tekrar Ordu hizmetine alınamazlar. 

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle, olağan
üstü haberde lüzum ve ithiyaca göre yeteri ka
darının hizmete çağrılması, sair yedeklik işlem 
ve durumlariyle meslekten çıkarılmaları Yedek 
Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Ahlâki bakımdan meslekten çıkarma 

MADDE 26. — Ahlâki bakımdan orduda 
kalmaları caiz görülmiyenlerin sicil yolu ile 
ilgileri kesilir. 

Kusurlariyle meslekten çıkarılanların okul mas
raflarını ödemeleri ve muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 27. — Ahuâki bakımdan sicil yolu 
ile veya mahkeme kararı ile mecburi hizmetini 
tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanların ifa 
etmedikleri mecburi hizmetleriyle mütenisip ola
rak okul masrafları ödettirilir. 

Bunladan muvazzaflık hizmetini tamamlı-
yanlar derhal terhis olunur. Tamamlamıyanlara 
bu hizmet er olarak tamamlattırılır. 

Jandarma astsubayları hakkında ayrıca 1861 
sayılı Kanunun değişik 20 nci maddesi hükmü 
uygulanır. 

Beşinci Bölüm 

Astsubaylardan subay, teknisiyen ve askerî 
kâtip yetiştirilmesi 

Astsubayların subaylığa, askerî teknisiyen ve kâ
tipliğe geçirilmesi 

MADDE 28. — Kıdemli başçavuşlukta birin
ci ve ikinci senesini ikmal etmiş bulunan astsu-

M. S. K. 

Yedek-küçük subaylık 

MADDE .25. — Ordudan çekilen veya emek
liye ayrılan veyahut 26 ncı madde mucibince 
çıkarılanlar hariç olmak üzere sicil yoliyle 
çıkarılan küçük subaylar, rütbeleriyle yedek 
küçük subaylığa geçirilirler. Bunların yedek
lik çağları rütbelerine bakılmaksızın 46 yaşını 
bitirinceye kadar devam eder. Ordudan ayrı
lan küçük subaylar muvazzaf olarak tekrar 
ordu hizmetine alınamazlar. 

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle, ola
ğanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri 
kadarının hizmete çağrılması, sair yedeklik 
işlem ve durumlariyle meslekten çıkarılmaları 
yedek subay kanunu hükümlerine göre yürü
tülür. 

Ahlâkı bakımdan meslekten çıkarma 

MADDE 26. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kusurlariyle meslekten çıkarılanların okul mas
raflarını ödemeleri ve muvazzaflık hizmetleri 

MADD 27 — Ahlâki bakımdan sicil yoliyle 
veya mahkeme karariyle mecburi hizmetini 
tamamlamadan . küçük subaylıktan çıkarılan
ların ifa etmedikleri mecburi hizmetleriyle 
mütenasip olarak okul masrafları ödettirilir. 

Bunlardan muvazzaflık hizmetini tamamlı-
yanlar derhal terhis olunur. Tamamlamıyanla
ra bu hizmet er olarak tamamlattırılır. 

Beginci bölüm 

Küçük subaylardan subay, teknisiyen ve askerî 
kâtip yetiştirilmesi 

Küçük subayların subaylığa, askerî teknisiyen 
ve kâtipliğe geçirilmesi 

MADDE 28. — Kıdemli başçavuşlukta birin
ci ve ikinci senesini ikmal etmiş bulunan kü-
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Jedek astsubaylık 

MADDE 25 — Ordudan istifa eden veya 
emekliye ayrılan veyahut 26 ncı madde muci
bince çıkarılanlar hariç olmak üzere sicil yo-
liyle çıkarılan astsubaylar, rütbeleriyle yedek 
astsubaylığa geçirilirler. Bunların yedeklik 
çağları rütbelerine bakılmaksızın 51 yaşını 
bitirinceye kadar devam eder. Ordudan ayrı
lan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar ordu 
hizmetine alınamazlar. 

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle, ola
ğanüstü hallerde lüzum ye ihtiyaca göre yeteri 
kadarının hizmete çağırılması, sair yedeklik 
işlem ve durumlariyle meslekten çıkarılmaları 
yedek subay kanunu hükümlerine göre yürü
tülür. 

Ahlâki bakımdan meslekten çıkarma 

MADDE 26 — Ahlâki bakımdan orduda 
kalmaları caiz görülmiyenler sicil yoliyle 
meslekten çıkarılır. 

Kusurlariyle meslekten çıkarılanların okul mas
raflarını ödemeleri ve muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 27 — Ahlâki bakımdan sicil yoliy
le veya mahkeme karariyle mecburi hizmetini 
tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanların 
ifa etmedikleri mecburi hizmetleriyle mütena
sip olarak okul masrafları ödettirilir. 

Bunlardan muvazzaflık hizmetini tamamlı-
yanlar derhal terhis olunur. Tamamlamıyanlara 
bu hizmet er olarak tamamlattırılır. 

Beşinci Bölüm 

Astsubaylardan subay, teknisiyen ve askerî kâlip-
yetiştirilmeleri 

Astsubaylar*^ subaylığa, askerî teknisiyen ve kâ
tipliğe geçirilmesi 

MADDE 28. — Kıdemli başçavuşlukta ikinci 
ve üçüncü senesini ikmal etmiş bulunan astsu* 

?£S.:Saaasa;:.g33) 



2 İ -
m 

baylardan (muzıka astsubayları hariç) aşağıda* 
ki nitelikleri taşıyanlar alâkalı bakanlıkların 
inhası üzerine yüksek tasdik ile teğmen veya 
maaşça muadili askerî teknisiyen veya aske
rî kâtip nasbedilirler. 

a) Başçavuşluğa kadar her rütbeye normal 
şartlar altında yükselmiş bulunmak. 

b) Umumi, meslekî bilgileriyle karakter ve 
ahlâk bakımından subay, teknisiyen ve askerî 
kâtipliğe lâyık bulunduğu tasdik edilmiş olmak, 

c) Sağlık durumları müsait bulunmak, 
d) Yapılacak seçim imtihanlarında ve 

mütaakiben gönderilecekleri sınıf okullarında 
ve özel kurslarda başarı göstermek. 

Aylıkları 

MADDE 29. — 28 nci madde hükümlerine 
göre rütbe ve derece alanların aylık asılları ile 
tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbe ve derece 
Aylık Aylık 
Aslı Tutarı 

Teğmen, 7 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 40 300 
Üsteğmen, 6 nci sınıf askeri 
teknisiyen ve askerî kâtip 50 350 
Kıdemli üsteğmen, kıdemli 6 
nci sınıf askerî teknisiyen ve 
askerî kâtip 60 400 
Yüzbaşı, 5 nci sınıf askerî 
teknisiyen ve askerî kâtip 70 475 
Kıdemli yüzbaşı, kıdemli 5 şci 
sınıf askerî teknisiyen ve as
kerî kâtip 80 550 

Kıdemli başçavuşlukta üç seneyi ikmal etme
den bu sınıflara geçenler, bu süreyi tamamla
dıktan sonra rütbe veya sınıflarının maaşını 
alırlar. 

t. S. E. 

Çük subaylardan (Muzıka küçük subayları ha
riç) aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar alâkalı bâ-

; kanlıkların inhası üzerine yüksek tasdik ile 
teğmen veya maaşça muadili askerî teknisiyen 
veya askerî kâtip nasbedilirler. 

a) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rütbe-
, ye normal şartlar altında yükselmiş bulunmak, 

b) Umumi, meslekî bilgileriyle karakter 
ve ahlâk bakımından subay teknisiyen ve aske
rî kâtipliğe lâyık bulunduğu tasdik edilmiş ol
mak, 

c) Sağlık durumları müsait bulunmak, 
d) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mü

taakiben gönderilecekleri sınıf okullarında ve 
özel kurslarda başarı göstermek. 

Aylıklar 

MADDE 29. — Hükümetin 29 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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baylardan (Muzika astsubayları hariç) aşağıdaki 
nitelikleri taşıyanlar alâkalı bakanlıklar m inhası 
üzerine yüksek tasdik ile teğmeiı veya maaşça 
muadili askerî teknisiyen veya askerî kâtip nas-
pedilîrler. 

Bunlardan teğmen nasbedilenler Subay Terfi 
Kanunu hükümlerine göre kıdemli yüzbaşılığa 
(Dâhil) ve diğerleri muadil maaş derecesine ka
dar yükselebilirler. 

a) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rütbeye 
normal şartlar altında yükselmiş bulunmak, 

b) Umumi, meslekî bilgileriyle karakter ve 
ahlâk bakımından subay, teknisiyen ve askerî 
kâtipliğe lâyık bulunduğu tasdik edilmiş olmak, 

c) Sağlık durumları müsait bulunmak, 
d) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mü-

taakiben gönderilecekleri sınıf okullarında ve özol 
kurslarda başarı göstermek, 

Bu hususa ait esaslar Bakanar Kurulu kara-
riyle tesbit olunur. 

Ayltklar 

MADDE 29. — 28 nci madde hükümlerine 
göre rütbe ve derece alanların ayhk asılları ile 
tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

. 
Rütbe ve derece 

Teğmen, 7 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 
Üsteğmen, 6-, nci sınıf askerî 
teknisiyen ve askerî kâtip 
Kıde'mli üsteğmen, kıdemli 6 
nci sınıf askerî teknisiyen ve 
askerî kâtip 
Yüzbaşı 5 nci sınıf askerî tek
nisiyen ve askerî kâtip 
Kıdemli yüzbaşı, kıdemli 5 n<ci 
sınıf askerî teknisiyen ve as
kerî kâtip 

Ayhk 
aslı 
Lira 

40 

50 

60 

70 

80 

Ayhk 
tutarı 
Lira 

300 

350 
. 

400 

475 

550 
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Yükselmeler ve sair özlük işleri. \ 

MADDE 30. — Astsubaylıktan subaylığa i 
geçirilenler, her rütbede yaş hadleri üçer sene ! 
fazla hesap edilmek suretiyle subaylar hakkın- j 
daki mevzuat hükümlerine, askerî teknisiyeıı j 
re askerî kâtipliğe geçirilenler, yaş hadleri j 
maaşça muadili bulundukları subaylar gibi ol
mak üzere kıyafet ve smıf alâmetleri hariç as
kerî memurlar hakkındaki hükümlere tâbi tu
tulurlar. 

Kıyafet 

MADDE 31. — Askerî teknisiyen ve kâtip
ler sol kollarında derecelerini gösterir bir alâ
met taşırlar. Bu alâmetleri ve kıyafetleri Kıya- j 
fet Kararnamesi ile tesbit olunur. i 

Altıncı bölüm 

Geçici hükümler, son maddeler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce gedikli erbaş olarak yetiş
tirilmiş ve yetiştirilmekte ,olan askerî şahıslar 
da (Astsubay) sınıfına geçirilirler. 

Muhtelif kanunlarda geçen (Gedikli erbaş) 
adı astsubay olarak değiştirilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Halen orduda baş
gedikli olarak müstahdem astsubaylardan bu 
kanunun 28 nci maddesi hükümlerine göre 
teğmen nasbedilmek istiyenler kıdemli başça
vuşluk rütbeleri birinci ve . ikinci yıllarında 
olmaları nazara alınmaksızın bu maddedeki 
şart ve nitelikleri taşıdıkları ve 32, denizde 36 
(dâhil) yaşını aşmamış oldukları takdirde di
ğer hükümler uygulanmak şartiyle teğmen 
olabilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Deniz ve hava sınıf
larında görevli bulunan gedikli subaylardan 
istiyenler, hizmet sürelerine göre astsubaylık 
sınıfına geçirilir. Bu sınıfa geçmek istemiyen-
ler hakkında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli 
Zâbitain Kanunu ile 508 ve 587 sayılı Kanun 
hükümlerinin tatbikma devam olunur. Bunlar 

M. S .K. 

Yükselmeler ve sair ikMk işleri 

MADDE 30. — Küçük subaylıktan subaylı
ğa geçirilenler, her rütbede yaş hadleri üçer 
sene fazla hesap edilmek suretiyle subaylar 
hakkındaki mevzuat hükümlerine, askerî tek
nisiyen ve askerî kâtipliğe geçirilenler, yağ 
hadleri maaşça muadili bulundukları subaylar 
gibi olmak üzere kıyafet ve sınıf alâmetleri 
hariç askerî memurlar hakkındaki hükümlere 
tâbi tutulurlar. 

Kıyafet 

MADDE 31. — Hükümetin 31 rnci m a d t o i 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 

Geçici hükümler, son maddeler 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce gedikli erbaş alarak ye
tiştirilmiş ve yetiştirilmekte olan askerî şahıs
lar da (Küçük subay) sınıfına geçirilirler. 

Muhtelif kanunlarda geçen (Gedikli erbaş) 
adı küçük subay olarak değiştirilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Halen orduda başge
dikli olarak müstahdem küçük subaylardan bu 
kanunun 28 nci maddesi hükümlerine göre teğ
men nasbedilmek istiyenler kıdemli başçavuş
luk rütbeleri birinci ve ikinci yıllarında olma
ları nazara alınmaksızın bu maddedeki şart ve 
nitelikleri taşıdıkları ve 36 (dâhil) yaşını aş
mamış oldukları takdirde diğer hükümler uy
gulanmak şartiyle teğmen olabilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Deniz ve hava sınıf
larında görevli bulunan gedikli subaylardan is
tiyenler, hizmet sürelerine göre küçük subaylık 
sınıfına geçirilir. Bu sınıfa geçmek istiyenler 
hakkında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zâbitan 
Kanunu ile 508 ve 587 sayılı Kanun hükümleri
nin tatbikma devam olunur. 
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Yükselmeler ve smr özlük işleri 

MADDE 30. — Astsubaylıktan subaylığa 
geçirilenler, her rütbede yaş hadleri üçer sene 
fazla hesap edilmek suretiyle subaylar hakkın
daki mevzuat hükümlerine, askerî teknisiyen ve 
askerî kâtipliğe geçirilenler, yaş hadleri maaş
ça muadili bulundukları subaylar gibi olmak 
üzere kıyafet ve sınıf alâmetleri hariç askerî 
memurlar hakkındaki hükümlere tâbi tutulur
lar. 

Kıyafet 

MADDE 31. — Hükümetin 31 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 

Geçici hükümle*, mn maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce gedikli erbaş olarak ye
tiştirilmiş ve yetiştirilmekte olan askerî şahısla
ra da (astsubay) denir. 

Muhtelif kanunlarda geçen (gedikli erbaş) 
adı astsubay ve başgedikli adı kıdemli başça
vuş olarak değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — Halen orduda başgedikli 
olarak müstahdem astsubaydan bu kanunun 
28 nci maddesi hükümlerine göre teğmen nas-
betfârhnek istiyenler kıtlemli başçavuşluk rütbe
leri ikinci ve üçüncü yıllarında olmaları nazara 
alınmaksızın bu maddedeki şart ve nitelikleri 
taşıdıkları ve 36 (dahil) yaşını aşmamış olduk
ları takdirde diğer hükümler uygulanmak şar-
tiyle teğmen olabilirler. 

Geçici madde 3. — Deniz ve hava sınıfların
da görevli bulunan gedikli subaylardan istiyen-
ler hizmet sürelerine göre astsubay sınıfına ge
çirilirler. Bu sınıfa geçmek istemiyenler hak
kında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zâbitan Ka
nunu ile Berrî, Bahrî, Havai ve Jandarma Er
kân, Ümera ve zâbitanı ile Memurin ve Mensu-
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ayrıca 4598 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 nci mad
deleri hükümlerinden faydalanırlar.. 

Kaldtnlan kanunlar 

MADDE 32. — 5619 sayılı Gedikli Erbaş Ka
nunu ile 4 . VI . 1946 tarihli ve 4843 sayılı Tank 
(Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratmın aylık ve 
gıdalarına yapılacak zam hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesinin astsubaylara ait hükmü yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 33. 
yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 34 
yürütür. 

Yürütmeye memur olanlar 

Bu kanunu Bakanlaır Kurulu 

tan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

MİHî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

MM Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Devlet BaJkanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Ozyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

M. S. K. .«a 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 32. — Geçici ikinci maddesinin ikin
ci fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle 5619 
sayıh Gedikli Erbaş Kanunu ve.4 . VI . 1946 
tarihli ve 4843 sayılı tank (Zırhlı otomobil dâ
hil) sınıfı eratının aylık ve gıdalarına yapılacak 
zam hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
küçük subaylara ait hükmü ve 1861 sayılı Ka
nunla ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 34. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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bini Askeriyeye Maaş ve Tahsisatına dair 22 Teş
rini evvel 1339 tarihli Kanuna müzeyyel 508 
ve bu kanuna ek 587 sayılı Kanun hükümleri
nin tatbikma devam olunur. Bunların halen 
bulundukları kadro aylığı 250 lira tutarlı 35 lira 
sayılır. Bu aylığı 4 yıl almış olanlara 30 Hazi
ran 1950 tarihini takip eden ay başından itiba
ren iki üst derece aylığı verilir. Ve haklarında 
ayrıca Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri uygu- j 
lanır. 

Kaldmlan kanunlar 

Madde 32. — 5619 sayılı Gedikli Erbaş Ka
nunu ile 4843 sayılı Tank (Zırhlı otomobil dâhil) 
sınıfı eratının aylık ve gıdalarına yapılacak zam 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin tank ge
dikli erbaşlarına ait hükmü ve 1881 sayılı Jan
darma Efradı Kanunu ile ek ve tâdillerinin bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yürürlük 

Madde 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 

Madde 34. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Eko. ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakam 
R%fk% S; Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. Özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakki Gedik 

• ı» 
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S. Sayısı: 225 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin satılmasına dair ka

nun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/165) 

T.C. 
Başbakanlık 24 . III . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
TetMk Müdürlüğü 

Sayı: 71-1928, 6-1042 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kadrodan çıkarılmış bulunan Harb gemilerinin satılması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . III . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim» 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bağlı listede isimleri yazılı gemiler harb kabiliyetlerini tamamen kaybetmek suretiyle kadro
dan çıkarılmış bulunmaktadır. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24. maddesi hükmüne 
göre harb gemilerinin satılması bir kanun istihsaline mütevakkıf bulunduğundan, bunların satı
şına mezuniyeti mutazammm olmak üzere bağlı kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
I Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/165 
Karar No. 14 

9 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Kadrodan çıkarılmış, harb gemilerinin satıl
ması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanıp Yüksek Meclise sunulan ve 26 . I I I . 1951 
tarihinde komisyonumuza havale buyurulmuş 
olan kanun tasarısı, ve gerekçesi Millî Savunma 
Bakanlığı temsilcisinin huzuriyle incelendi. 

Harb kabiliyetlerini tamamen kaybetmiş ol
maları dolayısiyle kadrodan çıkarılmış bulunan 
ve kanun tasarısına bağlı cetvelde isimleri yazılı 
olan. gemilerin satılması 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi hükmüne 

göre bir kanun istihsaline mütevakkıf bulunduğun
dan bunların satılmasına mezuniyeti tazammun 
eden bağlı kanun tasarısı mevzuat hükümlerine 
göre Komisyonumuzca da oy birliğiyle muvafık 
görülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Millî Savunma Ko. Başkanı 
Kocaeli 

S. önhon 

Sözcü 
Kastamonu 
R. Taksın 
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Kâtip 
Niğde 

/ / . N. Yurdakul 
Diyarbakır 

Y. K. Aktuğ 

Bolu 
F. Belen 

İstanbul 
Sani Yaver 

Çanakkale 
S. Endik 

Kayseri 
/ . Berkok 

Kırşehir Kütahya 
R. özdeş Besim Besin 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Rize Seyhan Sivas 
K. Balta S. Tekdioğlu B. Taner 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/165 
Karar No. 48 

İ f . IV .1951 

Yüksek Başkanlığa 

Kadrodan çıkarılan ilişik listede isim ve 
tonajları belirtilmiş harb gemilerinin satılması 
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanan kanun tasarısı, Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır bulundukları hal
de incelendi. 

Harb kabiliyetlerini tamamen kaybetmiş 
olmaları sebebiyle ekserisi muhtelif yerlerde 
yarı batık bir halde bulunan bu gemilerin za
manla tonajlarından daha fazla kaybedecekleri 
tabiî olduğundan ve satılmaları 1050 sayılı Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi 
gereğince bir kanun istihsaline mütevakkıf 
bulunduğundan Hükümet gerekçesi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporunda gösterilen 
mucip sebepleri yerinde gören komisyonumuz 

tasarının esasını ve maddelerini aynen, oy bir
liğiyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Maliye Ko. Bşk. Sözcü 

Rize Giresun 
/. Akçal H. Erkmen 

Kırklareli Konya 
S. Pekkip U.N. Yiğiter 

îmzad a bulunamadı 
Niğde Siird Sivas 

N. Bilge M. D. Süalp Ş. Ecevit 
Trabzon Yozgad 
T. Koral F. Nizamoğlu 

İmdada bulunamadı 

Kâtip 

Mardin 
A. Kalem 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/165 
Karar No. 121 

Yüksek Başkanlığa 

26 .VI . 1951 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemileri
nin satılması hakkında Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başbakanlı
ğın 24 . III . 1951 tarihli ve 6/1042 sayılı tez

keresiyle sunulan Kanun tasarısı Millî Savunma 
ve Maliye komisyonları raporları ile brlikte 
komisyonumuza havale olunmakla Millî Savun
ma Bakanı hazır olduğu halde görüşüldü: 

Hükümet gerekçesinde, harb kabiliyetini ta-
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mamen kaybetmek suretiyle kadrodan çıkarıl
mış bulunan gemilerin satılabilmesi 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü mad
desi hükmüne "göre bir kanun istihsaline müte
vakkıf bulunduğundan bu maksadı temirien 
tasarının sevkedilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Tasarıyı tetkik eden Millî Savunma ye Mali
ye komisyonları Hükümetin teklifini aynen ka
bul etmişlerdir. ' ) ' ' 

Komisyonumuz; tasarıya,ekli listede adları 
ve tonajları yazılı bulunan gemilerin harb kabi
liyetini kaybetmiş olmaları sebebiyle kadrodan 
çıkarılması .hakkında Âli;Askerî Şûraca ittihaz 
olunan kararı ve bu hususta bakanın verdiği iza
hatı yerinde bularak bunların Maliyece satılma
sını temin edecek. Hükümet tasarısını aynen 
kabul etmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi dileğiyle 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

Kâtip 
Bursa 

. 
Ankara 

M. Bay^amoğlu 
Bolu 

M. Güçbümez 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 

il. Türe 
Rize 

0, Kavrakoğlu 

Afyon K. 
A-

Antalya 
A. Sanoğlu 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
M. A. Ülgen 

Seyhan 
S. Barı 

Veziroğlu 
Aydın 

E. Menderes 
Erzincan 

N. Pekcan ~ 
İzmir 

B. Bilgin 
Ordu 

R. Aksoy 
Sivas 

H. îmre 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kadrodan çıka/rilmış bulundn harb gemilermin 
satılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı listede adları ve hali 
hazır takribi tonajları yazılı gemiler harb ge
misi olarak kullanılmak kabiliyetlerini tama
men kaybetmek suretiyle kadrodan çıkarılmış 
olduklarından satılmasına izin verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başfbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

D.evlet Batanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
' H. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibe§e 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S; Kurtbek 

işletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
H. Köy men 

Bakanı 
Ete 



— 
Hükümetin 

4 — 
tekifine bağli 

CETVEL 

Geminin adı 

Sakız 
Preveze 
Aydmreis 
Reşitpaşa 
Orhaniye 
Marmara Vapuru 
Giresun 
Kavak Motörü 
14. No. Mayn motörü 
15. No. Mayn motörü 
Bodrum mayn gemisi 
Hızırreis 
Müinizafer 
Turgutreis 
Şam Vapuru 
Peyk 
Berk 
Gür 
Sakarya 
I. İnönü 
"II. İnönü 
Adatepe 
Dumlup.ınar 
Kocatepe 

Takribi 
tonu 

300 
300 
300 

2500 
100 

1000 
. 1500 

60 
50 
50 

250 
300 

1000 
7000 
100 
400 
400 
310 
270 
220 
220 
700 
500 
700 

Silâhlı ve
ya silâhsız 

olduğu 

Silâhsız 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

ıtttnrommuH»! ı,ı— ı 

B. M. M. 
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