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Mümin Kırlı'nin Devlet Planlama Teşkilâ
tında sözleşmeli çalışmakta bulunan perso
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Ecevit'in yazılı cevabı. (7/236) '210:211 

2. .— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Bahriye Üç ok'un İmam - Hatip Okul
larına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağ'm yazılı cevabı. 
(7/239) 211:212 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun. Adana'nm Kadirli 
ilçesinde bir Erkek Sanat Okulu ile bir Kız 
Enstitüsü açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağın yazılı cevabı. 
7/246; 212:2:13 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaklı'nm, Adana'nm Kadirli il
çesinde bir Erkek Sanat Okulu ile bir Kız 
Enstitüsü açılması hususunda herhangi bir 
çalışma mevcut olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakam Mustafa 
Üstündağ'm yazılı cevabı. (7/254) 213:214 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, .görevden alman mü
dür muavinlerine dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'm 
vazıh cevabı. (1/233" •314:215 

9>G<1 

Giresun Üyesi Sabahattin Orhon, fındık ta
ban fiyatı ve bu konuda Başbakan Bülent Ece
vit'in 15 . 6 . 1974 tarihli beyanatı; 

Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar, Ga
ziantep Havaalanı ve Televizyonu inşaatları, 

Ankara Üyesi Yiğit Köker, 19 . 6 . 1974 ta
rihinde Kırıkkale'de vukubulan sel afeti ko-

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

nuiannda gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Kontenjan Grupu Başkanlığının, Cumhur
başkanınca Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine se
çilen Muhsin Batur, Zeyyat Baykara, Hüsamet
tin Çelebi. Eevet Güresin ve Sadi Irmak'm grup-
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larıııa katıldıklanna dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ueuzal ve dokuz ar
kadaşının Millî Eğitim Bakanı tarafından ya
pılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında 
Senato Araştırması isteyen Önergesi (10/13) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli iş
lemin yapılacağı bildirildi. 

Açık bulunan Başkanlık Divanı Kâtip Üye
liğine, yapılan seçim sonucunda. Cumhurbaşka
nınca Seçilen üye Hüsamettin Çelebi seçildi. 

Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında Ka
nun teklifinin tümü açık oya sunuldu, oyların 

Raporlar 
X 1. — Millî sınırlar dışındaki istasyonlar 

tarafından yapılan radyo yayınlarının önlen
enine dair Avrupa Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/41; 
C. Senatosu 1/265) (S. Sayısı : 368) (D. Ta
rihi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları arasındaki Deniz Hudut Hattının 
tespiti hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

ayrımı sonucuna göre teklifin kabul olunduğu 
ve kanunlaştığı bildirildi. 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
onaylanarak, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
tasarının reddine mütedair raporu kabul olundu. 

25 . 6 . 1974 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.44'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkaııvckili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Ünaldı Bahriye Üçok 
Kâtip 
Bingöl 

Arif Hikmet Yurtsever 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/104; C. Se
natosu 1/271) (S. Sayısı : 369) (D. Tarihi : 
20 . 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kaibuil 
olunan metni ve Cumhuriyet. Senatosu Dışişleri 
Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/61; C. Se
natosu 1/269) (S. Sayısı: 370) (Dağıtma tari
hi : 22.6.1974) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Suçluların Geriverilmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye

si İsmail Kutkık'un, Çanakkale ilinin Çan ilçe
sindeki Termik Santralı ile Biga ve Bayramiç 
barajlarının yapılmasına ne zaman başlanaca
ğına dair yazılı soru önergesi. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/2tö5) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'in, haşhaş ekimine dair 

yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
ti?. (7/266) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, hampetrol ile tüp gaz sı
kıntısı hakkında yayınlanan bazı yazılara ve 
petr »1 ithaline dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa, Başbakan Yardımcılığına ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/267) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu 1/270) 
(S. Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 22.6.1974) 

5.— 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. Senatosu : 
2/77) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 22.6.1974) 

6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş-
Hizmetleri Tazminat Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları (M. Meclisi: 1/133; C. Senatosu: 1/267) 
(S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi: 24.6.1974) 

7. _ 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci maddenin 

değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/137; C. Sena
tosu : 1/268) (S. Sayısı : 375) (D. Tarihi: 
24 . 6 . 1974) 

8. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalâası ile Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (D. Tarihi : 24.6.1974) 

9. — Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları 
Hakkındaki 6953 Sayılı Kanunua Ek Kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/239; C. Senatosu 2/78) (S. Sayısı : 
373) (D. Tarihi: 25 . 6 . 1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılima saat*: : 15.00 

BAŞKAN : Başkatrmlküii Zihni Belfcül 

KÂTİPLER : Efkresn Kabay (Buldur), Htamlefctiın ÇeClefoi (Cırnılrarbaşkaaunca S. Ü.) 

BAŞKAN — Yüce Cumlıuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 70 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
1 (Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
lere baslıvoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşme 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fethi 
Çelikbas'ııı, Hükümetin sınaî kredi politikasına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, altı değerli 
üye arkadaşımız gündem dışı söz istemiş bu
lunmaktadırlar. Tüzüğümüzün gündem dışı söz 

hakkındaki hükümlerini arkadaşlarını çok iyi 
biiiyoılar; «Bir üyenin bir konu hakkında gün
dem dışı bir diyeceği varsa.» diyor. Önergelere 
göre değerli üye arkadaşlarımdan bazılarının 
konuları geniş gibi görünmektedir. Tüzüğümü
zün bu hükmünü ve geleneğimizi gözönünde bu-
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lundunnak suretiyle konuşmalarını Tüzüğümü- > 
zün amacına uygun şekilde yapacaklarından emi- { 
nim. Altı değerli arkadaşımın altısına da söz \ 
vereceğim. Bu hususa dikkat etmelerini özellikle J 
rica ediyorum. 

Önergeleri sırasıyle sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hükümetin sınaî kredi politikası, sanayi er
babını çok güç duruma düşürmek yolunda görü
nüyor. Şikâyetler çok artmıştır. Bu konuda 25 Ha
ziran 1974 Salı günü gündem dışı söz verilmesi
ne müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica edi
yorum. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

t \ ) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sayın Başkanın ikazına uyarak gayet kısa 

konuşacağım. 
Türkiye sanayi teşebbüsleri memleketin, her 

kalkınma yolunda olan memlekette görüldüğü 
gibi, tasarruf imkânlarınızın sınırlı olması se
bebiyle maalesef kuruluşunda malî zaaf içerisinde 
bulunur. Bu itibarla, hükümetlerin takip ettik
leri kredi politikası, ilk hamlede sınaî teşebbüs
leri etkilendirir. 

Memleketimizde umumi fiyat seviyesi yük- ' 
gelmiştir. Ham maddeler ve yardımcı madde
lerin fiyatı yükselmiştir. Aynı miktar malzeme
yi stok etmek için dahi bugün, bir yıl evveline 
nazaran daha fazla malî kaynağa sınaî teşebbüs
ler muhtaçtır. 

Bu aybaşında İstanbul da, İktisadî ve Sos
yal Etütler Konferans Heyetinin tertiplediği 
seminere iki fakülte doçentinin sunduğu tebliğ
leri tetkik ettim. Sınaî teşebbüslerin kaynak 
darlığı konusunda ittifak edilen bir husus; bu 
yıl sınaî teşebbüsler malî imkânsızlıklar bakımın
dan had bir duruma gelmişlerdir ve bunun kar
şısında biraz nefes aldırmak için, (Çünkü bu
nun sonunda işsizlik ortaya çıkabilir, Devletin 
vergi tahsilatı azalabilir.) Türkiye Cumhuriyeti. 
Merkez Bankası Kanununa göre, munzam mev
duat karşılıkları mekanizmasını işletmek suretiy
le bir tedbir belki akla gelebilir. Her ne kadar 
bu sıkıntılı devre, geçmiş yıllara bakıldığında, 
«Haziran sonunda geçebilir.» denilmekte ise de, 
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bu konuyu Hükümetin dikkatine sunmakta fay
da gördüm. Eğer bu bir ay daha devam ederse, 
sınaî teşebbüslerin bünyesindeki zaaf işçilere 
yol verilmesine ve bazı müesseselerin kapanma 
suretiyle Devletin de vergi tahsilatının gerileme
sine sebebiyet verebilecektir. Bu konuda Hükü
metin dikkatli olmasını bilhassa huzurunuzda 
temenniye değer .görüyorum. 

Maruzatım kısaca bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 

2. — Gaziantep Üyesi îbraJımı Tevfik Kut
ların, Gaziantep üzümü ve fıstığı taban fiyatı
na dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi sunuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gaziantep üzümü ve Gaziantep fıstığı ta

ban fiyatı konusunda gündem dışı kısa bir ko
nuşma yapmama müsaadelerinizi arz edenim. 

Saygılarımla. 
Gaziantep 

•İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, 
'buyurunuz. 

İBRAHİM TEYFÎK KüTLAJl (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Nedense Gaziantep üzümünün bir şanssızlığı 
vardır ve senelerden beri tekrar eder durur. 
Bugün Türkiye'nin % 33 üzümünü istihsal eden 
Gaziantep vilâyeti bağcıları, maalesef her sene 
'büyük 'bir zararla bilâr.iç olarını kaparlar. Ga
ziantep'te üzüm mahsulü asırların aile ziraatı
dır. Yaş olarak 'bir tondan fazla üzüm istihsal 
c deriler '% 70'ini ve daha yukarı olanlar da 
% 30'unu teşkil eder. Binaenaleyh, Anıtıep çift
çisinin esas geliri üzümdür., 

Yaş olarak ıge-een sene şaraplık üzüm için 
bir lira ilân edildiği halde, bilâhara köylünün 
eiine 60 •- £0 kuruş arasında bir para .geçmiştir. 
Gerek kalite, gerek bome derecesi bakımından 
Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu'nun üzümle
ri üstündür. Binaenaleyh, Türkiye'de üzüm is
tihsal bö'geılerini aşağı yukarı Trakya, Elge, Or
ta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak dört 
gurupa ayıracak olursak, Gaziantep home dere
cesi itibariyle formların hepsinden üstün gelir. 
Buna rağmen Gaziantep üzümünün fiyatı daima 
düşüktür. Ben bu sene, bu konunun nazarı iti-
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ibara alınarak; nıevsini de yaklaşmıştır, biran 
evvel üzüm taiban fiyatının tespit ve ilân edil
mesini rica ediyorum. Çünkü, 'bugünden (birçok 
çiftçi İD azı şarap fabrikalarına alivre satışlar
la bağlanmaktadır. Çiftçi üzümünün ta'ban fi
yatını, hakiki kıymetini bilirse satışları ona gö
re yapar. Binaenaleyh, 'bunun üzerinde önemle 
durulması lâzım. Gaziantep çiftçisini herlıalü-
kârda zarardan kurtararak, onu himaye etmek 
mecburiyetindeyiz. 

İkinci konumuz, Gaziantep fıstığı. Gaziantep 
fıstığı nadir yetişen bir kuruyemişimizdir. Bu
nun c/c 85 - 90'ı ihraç, metaldir, fmduğa 13,5 lira 
taban fiyat tespit edilmiştir. Geçmiş senelerde; 
ötedenberi teamüle göre, fındığa göi'e fıstığın 
ta'ban fiyatı neyse öyle tespit edilmesi lâzım
dır. Az fiyat tespiti zarardır. Çünkü; ne hal
kın .gıdasına tesiri vardır, ne ele herhangi bü
yük !bi.r zaruri İhtiyacına... Fıstık tamamen key
fî ve faııtazi bir çerezdir. Onun için 'bu ihraç 
metaı üzerinde küçük taiban fiyatı takdiri 
çiftçiyi zararlaııdırdığı gibi, çok yüksek elma
sı da çiftçinin lehine olmaz. Iran, İtalya, Türki
ye fiyatlarının hakikî durumu nazara alınarak, 
çiftçiyi himaye eder bir fiyat, verilmesi çok 
yerinde olur. 

Üzümün 15 Ağustosta kampanyası başlar, 
onun için şimdiden bildirilmesi lâzımdır. 

Fıstığın pazara gelişi 1 .Eylülde olur, onun 
da fiyatının şimdiden tespit edilmesi lâzım
dır; çünkü toptancı tüccarlar şimdiden alivre 
alımlara başlarlar. Çiftçinin himayesi için hu 
taban fiyatlarının biran evvel ilânı lâzım ve 
zaruridir. 

Hepinize saygılarımı sunanın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kut

lar. 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer JJcuzaVın, Eski
şehir ilçelerinde ve köylerinde dolu yağışından 
meydana gelen kasara dair gündem dtşı demeci. 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Eskişehir ilçelerinde dolu yağışıyla meyda
na gelen hasar sebebiyle gündem dışı kısa bir 
ikomışma imkânı vermenizi saygıyla dilerim. 

Esikişehih* 
Ömer Ucuzal 
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BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyuru
nuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-
ikan, değerli arka d aşla nm ; 

Günlerden beri Yurdumuzun birçok: 'bölge
sinde olduğu gibi, seçiııı bölgeni olan Eskişe
hir'de de günaşırı olmak üzere, san onbeş gün
de an ey dana gelen dolu tahribatı, Eskişehir'in 
muhtelif ilçelerine bağlı elli köyünde üçyüz 
bin dönüme yakın ekili araziyi, bir o 'kadar da 
cayır, mera ve sebze bahçelerini tamamen (is
tifade dışı bırakmıştır. Ekili arazinin çok köy
le.de c/<: 100 ti tahrip olmuş, böylece köylünün 
iki yıldan beri verdiği emek, toprağa attığı 
tohum ve gübre de heba .olmuştur ;ıken.:T:. yiye
ceğini dahi kaybetmiştir. Çayır ve meraların 
tahribatı ayrıca yem sıkıntısını yaratmıştır. 
Bunun yanında üzüntüyü daha da artıran; bu 
afete maruz .kalan köylerin çoğu .orman içi ve 
ıkenarı köyleri olup, başka gelirleri de olmayan 
zayıf bünyeli köylülerdir. Vatandaş mütevek
kil, «Veren aldı.» diye fazla üzgün görünmü
yorsa da, üzün!illerini unutturmayan ve aksi
ne artıran; üzüntüye manız kaldııkbırı afet ne
ticesinde meydana gelen hasar durumunu tes
pite yetkili ve görevli olan bazı kUllerin tutu
mu olmuştur. 

Bildiğiniz gibi, köylü. Ziraat Bankasına 
borçludur. Bu sebeple, ödeme imkânını kay
betmiş olup olmadıklarının tespiti gerekiyor. 
Yetkili kişilere müracaat eden köy muhtarları
nın aldığı cevap, vasıta ücretli ve harcırahla
rının ödenmesi, ondan sonra hasar tespitine gi
decekleri yolunda di r. 

Değerli arkadaşlarım, bu görevli kişilerin 
dairesinin kapısı önünde Devletin verdiği vası
ta var, içinde şoförü ve vasdanm deposunda 
Devletin verdiği benzin var. Bu vasıtalar böy
le zamanlarda kullanılmayıp, ne zaman kulla
nılacaktır? Devlet, bu kişilere harcırah da ver
mektedir. Tahribatın ağır darbesine uğrayan 
yaralı vatandaşın böyle günde yarasına mer
hem olmayanlar hangi zamanda, nasıl yararlı 
ve insaflı olacaklar? 

Hükümetten, bu vesileyle gereken tedbirin 
alınması idin görevlilerin insanca düşünce için
de insaflı ve merhametli hareket, etmelerinin 
'sağlanmasını, geleee*k yıl için tohumluk ve güb
re yardımının sağlanması için gereken tedbi-

174 — 



0. Senatosu B : 70 

rin alınmasını,. kesip satış ietâf yerlerine geti
rerek rayiç bedellerim ödemiş olan köylülere 
ihtiyaç ve .satımlık odunlarının verilerek, biraz 
•olsun .köylülere maddî imkân sağlanmasını yüce 
'huzurunuzda saygıyle arz eder, Ibeni dinlediği
niz için Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ucu
za!. 

4. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahri
ye Üçok'un, Üniversite Personel Kanununa gö
re öğretim üyelerinin aylık fark alacaklarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Dördüncü önergeyi sunuyo
ruz. 
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dersler ve yaptığı imtihanlar için ücret alama
dığı gibi, Hukuk Fakültesinden birçok profesör
ler de Eğitim Fakültesinde verdikleri dersler ve 
yaptıkları imtihanlar için ücret alamamaktadır
lar. Bu durumdaki öğretim üyeleri, Kanunda 
değişiklik yapılacağı ümidiyle bu yıl derslere 
ücretsiz olarak devam etmişlerdir. Ancak, önü
müzdeki yıl devam edeceklerini hiç sanmıyo
rum. Kimse onları buna mecbur edemeyecektir. 
Çünkü, Anayasamızın 42 nci maddesine göre 
angarya yasaktır. 

önümüzdeki yıl üniversite öğretiminde bü
yük aksaklıkların görülmemesi bakımından bah
se konu Kanun değişikliğinin bir an önce yapı
labilmesi için tasarıyı Yüce Meclise derhal sevk 
etmesi gereğine Hükümetin dikkatini çekmeyi 
bir vazife sayıyorum. 

İkinci bir husus da; 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun yürürlü
ğe. girmesiyle birlikte üniversite üye ve yardım
cılarının Devletten, bir ay, beş ay, sekiz ay de
ğil, tam otuz sekiz ay tutarında aylık fark ala
cakları doğmuştur. Memurların Personel Kanu
nunun uygulanmasından doğan son fark alacak
larının ödendiği bugünlerde üniversite öğretim 
üyelerinin ve yardımcılarının bu otuz sekiz ay
lık fark alacaklarının hiç olmazsa birinci taksi-
dinin ödenmesi yolunda herhangi bir hazırlığın 
bulunduğunu duymuş değiliz. 

Personel Kanunlarının çok geç çıkması yü
zünden büyük sıkıntı çekmiş olan üniversite öğ
retim üye ve yardımcılarının bu fark alacakla
rının ödenmesi yolunda Maliye Bakanlığının 
ve dolayısıyle Hükümetin bir an önce harekete 
geçmesi dileğimi Yüce Senatoya saygı ve teşek
kürlerimle arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Üçok. 

5. — İstanbul Üyesi Vefa Poyrazhn, İşçi emek
lilerinin durumu ve aylıklarına dair gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Beşinci önergeyi sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İşçi emeklilerinin durumu ve aylıkları üze
rinde gündem dışı konuşmak istiyorum. Müsa
adelerinizi saygıyle arz ederim. 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Üniversite Personel Kanunu ve öğretim üye-
lerkl'n aylık fark alacakları (konularında beş 
dakikayı aşmayacak bir konuşma yapmak is-
rteğir.n'i arz ve rica .ederim. 

ISaygılarrmla. 
Cumhuı<başkanınca S.Ü. 

Bahriye Üçok 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, buyuru
nuz efendimi. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
U.) — .Sayın Balkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

17Ü5 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
14 ncü maddesinin üçüncü fıkrası yi e 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının değişiıirilmesine 
ilişkin kanun önerimin Tüıikl'.ye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmasından beri aylar 
!gCC;.ei. 

Aynı doğrultuda Hükümetin de bir değiş
tirme tasarısı olduğundan, öneıilmle Hükümet 
tasarımının birleştirilmek: üzere (beklenmesine il
gili Komisyonda karar ver'iidi. 

Bu arada, Sayıştayın almış olduğu bir karar 
ile 16 ııeı maddenin 3 ncü fıkrası ile ilgili sorun 
şimdilik çözülmüş oldu. Ancak, 14 ncü madde
nin 3 ncü fıkrası ile ilgili durum devam etmek
tedir. Şöyle ki, bir üniversitenin bir fakültesin
de öğretim yükünü dolduran bir öğretim üyesi, 
aynı üniversitenin başka bir fakültesinde ders 
alırsa ücret alamamaktadır, örneğin; Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden adlî tıp profe
sörü, Ankara Hukuk Fakültesinde okuttuğu 



C. Senatosu B : 70 

BAŞKAN — Sayın Vefa Poyraz, buyurunuz. 
VEFA POYRAZ (istanbul) — Sayın Baş

kan. saym senatörler; 
Sosyal Sigortalar Kurumunda yıllık kong

re çalışmalarının devanı ettiği bugünlerde işçi 
emeklilerinin sorunlarını Yüce Senatoda dile 
getirmeyi gerekli gördüm. 

Yurdumuzda iki yüz bin kadar işçi emeklisi 
var. Bunlardan yetmişbin kadarı büyük şehir
lerde yaşamaktadırlar. Bu vatandaşlarımızın 
yan gelirleri; bağ ve bahçeleri, başka bir uğraş
ları yoktur. Artan hayat pahalılığı ve enflasyo-
nist baskı bu vatandaşlarımızı çok zor bir duru
ma getirmiştir. 

Sayın Bakanın Sosyal Sigortalar Kurumun
da ifade ettikleri gibi, 1975 yılma kadar işçi 
emeklilerinin durumlarının ıslah edileceği vaat 
edilmektedir. Ancak, 1975 yılının Mayısı çok 
ileri bir tarihtir. Bu yıl, diğer emeklilerin du
rumları kısmen, katsayı dolayısıyle bir refaha 
bir miktar olsun ulaştırılmıştır; fakat işçilerin 
durumu böyle değildir, Yıllardan beri de aynı 
emeklilik maaşını alanlar pek çoktur, üç ayda 
1 500 liranın altında işçi emekliliği alan işçile
rimiz, 1 000 liranın altında alan dullar vardır ve 
gayet çetin hayat şartları içerisinde bocalamak
tadırlar. Bunların bu ağır şartlarını bir an ev
vel ıslah etmek durumu ortaya çıkmış bulunu
yor. Yalnız, bu durumu ıslah ederken, her yıl, 
iktidarların bu ücret artışlarını, emeklilik ar
tışlarını bir siyasî vaat vasıtası yapmayarak, 
esaslı ve sürekli bir biçime sokması icap eder. 
Eşel - mobil sistem, bunlar için uygulanması 
icap eden en doğru sistemdir. Hükümetin vaat
lerinde bunun yine katsayı şeklinde olacağı ifa
de edilmektedir. Katsayı meseleyi halletmiyor. 
Her zaman bu sosyal gruplar Hükümetle temas 
ederek katsayının artırılması yolunda ricalarda 
bulunmaktadırlar. İşçi, memur emeklisi rica ile 
mi vakit geçirecektir, yoksa bir sosyal güven
lik içerisinde geleceğini bilecek midir? 

Onun için bunların durumu halledilirken her 
halde âdilâne, sürekli gelip geçecek iktidarların 
arzusuna, tabi olmayan bir biçimde meselenin 
ele alınması lüzumuna inanıyorum ve bunu Hü
kümetimize duyurmayı bir vazife sayıyorum. 
Bilhassa seçim bölgem olan istanbul'da işçi 
emeklilerinin 60 bin kadarı yaşamaktadır; her 
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biri büyük sıkıntılarını gruplar halinde bize ge
lerek ifade etmiştir. Bunu Yüce Senatodan Sa
yın Hükümetimize arz ediyor ve çaresinin çok 
uzun zamana bırakılmamasını temenni ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Poyraz. 

6. - - Samsun T ye si Refet Rendeci'nin, •Sam
sun televizyonuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Altıncı önergeyi sunuyoruz. 

Saym Başkanlığa 

Samsun televizyonu ile ilgili gündem dışı ko
nuşmak istiyorum. Müsaadelerinizi saygılarım
la rica ederim. 

Samsun 
Refet Bendeei 

BAŞKAN — Saym Refet Reııdeci, buyuru
nuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Şu üç - dört gün tatli Samsun'da geçireyim 
dedim, ben de memleketime gittim. Bu Dünya 
Kupası maçları dola}'isiyle televizyon büyük bir 
alâka gördü. Zaten bu alâka her yerde var ya; 
Karadeniz Bölgesi maçları Rus televizyonların
dan takip etti. Beş dakikada bir Leniırin resmi
ni göstermek suretiyle, propagandası da dahil 
olmak üzere, bütün Dünya Kupası maçlarının 
naklen yayınını bütün Karadeniz Bölgesi seyret
ti. Seyreden vilâyetlerden birisi de Samsun idi. 
Bunun üzüntüsünü oradaki arkadaşlarım yana 
yakıla izah ettiler, ben de kendilerine bu derdi 
Yüce Cumhuriyet Senatosu huzurundan Hükü
mete duyuracağımı ifade ettim. O sözümü yeri
ne getiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten yürekler 
acısıdır, üç seneden beri Samsun televizyonu 
yapılacak.. Binalar yapılmış, yol yapılmış, 33 
bin kilovatlık elektrik 1 200 küsur metre yük
sekliğindeki dağa çıkarılmış; bir kule monte 
edilecek. Aşağı yukarı beş altı aydan beri bu 
kulenin monte edilmemesi yüzünden televizyon 
çalışmamakta, «Bu ay açılacak, gelecek ay açı
lacak, gelecek ay açılacak..» diye böyle illeriye 
doğru atılmaktadır. Hatta o kadar ki; bu alâka
sızlık Hürriyet Gazetesine kadar intikal etmiş; 
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gazetenin 18 Haziran 1974 tarihli nüshasında re
simler çıkmış, TRT'nin yapılmış binalarının ve te
sislerinin başında bekçileri dahi yok. Başıboş 
hayvanlar gelip bu bitmiş binalarda, tertemiz 
binaların içerisinde yatmaktadır. 18 Haziran 
1974 tarihli Hürriyet Gazetesi resimlerini çek
miş; işte şu gazete kupüründe gördüğümüz gi
bi. Hiç değilse, Devletin bunca masraf ederek, 
elektriğini getirerek, sade bir kule yüzünden 
çalışamayan televizyonun binalarının tahrip 
edilmesine bir bekçi bırakarak mani olunması
nı ve bu televizyonun bir an önce faaliyete ge
çirilerek Karadeniz Bölgesinde yabancı televiz
yonların seyrinin önlenmesini; istirham ediyo
rum. Zannediyorum; kule sipanişleri vesaire bir
kaç makinanm montajından ibaret bir eksiği 
vardır. Bu mevzuda âcil tedbir alınmasını rica 
ediyor ve Yüce Senatoya saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 

7. _ Ulaştırma .Bakanı Ferda Güley'in, Ga
ziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar'ın 20 . 6 . 
1974 tarihli 69 ncu Birleşimde Gaziantep Havaa
lanı ve televizyonu inşaatları konusundaki gün
dem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 69 ncu 
Birleşimde Saym İbrahim Tevfik Kutlar Gazian
tep Havaalanı ve televizyonu inşaatları hakkın
da gündem dışı bir konuşma yapmışlardı. Ulaş
tırma Bakanımız Saym Ferda Gülcy buna ce
vap vermek istiyorlar. 

Saym Ferda Güley, buyurunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu Milletvekili) — Saym Başkan, saygıde
ğer arkadaşlarım; 

Sayın Kutlar'ın önceki Birleşimde yaptık
ları gündem dışı konuşmanın Bakanlığımı bir 
ölçüde ilgilendiren kısmına cevap arz etmek için 
huzurunuza geldim. 

Gaziantep Havaalanı pist inşaatının 15 Ara
lık 1973 tarihinde ikmali planlanmış ise de, pis
tin 1 400x7,5 metrelik bir şeridi ile taksiratım 
15 metre genişlikteki şeridi henüz bitirilememiş
tir. 

Terminal binası Ekim 1973'te ihale olunarak 
mukaveleye bağlanmış, proje çalışmaları tasdik 
edilmiştir. Mukaveleye göre terminal binası 28 

Ağustos 1975 tarihinde ikmal olunacaktır. 
Kule yerinin mahallinde tespiti için Demir

yolları, Limanları, Hava Meydanları Genel Mü
dürlüğünce bildirilecek bir tarihte ilgili kuru
luşların yetkili temsilcileri Gaziantep'e gidecek
lerdir. 

Pist ışıklarının 1974 içerisinde ihale oluna
cağı ve işin 1975 planında tamamlanacağı husu
su Demiryolları, Limanları, Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğünce beyan olunmaktadır. 

Enerji temini işi ihalesine ait evrak Sayış
tay vizesinden geçmiş ve 5 . 3 . 1974 tarihinde 
müteahhide yer teslimi yapılmıştır. İşin 1974 yı
lında ikmal olunacağı bildirilmiştir. 

Hava seyrüsefer yardımcı cihazlarına (Yor 
denek'e) ait mukavele imzalanmış olup, 1974'te 
bu cihazların gelmesi beklenmektedir. Ancak 
Yor binası 1975 yılı sonunda yapılabilecektir. 

Meteoroloji cihaz ve tesisleri konusunda her
hangi bir inkişaf olmamıştır. Sözü geçen bütün 
bu işler Bayındırlık Bakanlığı yetki ve sorumlu
luğunda yürütülmektedir. 

Bu duruma göre Gaziantep Havaalanının 
1975 sonbaharından önce her türlü hava şartla
rında gece ve gündüz trafiğe açılması hususu 
şimdilik mümkün görülmemektedir. 

İşin gecikmesinin başlıca nedeni, Bayındır
lık Bakanlığınca 19G9 yılında yapılmış olan iha
lede sadece pist ve afrona yer verilmesi ve ter
minal binası, kule, seyrüsefer yardımcı cihaz ve 
su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin düşünül
memiş olmasıdır. 

Saygılarımla saym arkadaşımın ve Yüce 
Kurulunuzun bilgilerini sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Güley. 

8. — İngiliz •Parlamentosundan altı kişilik 'bir 
heyetin memleketimize davet edilmesinin uygun 
görüldüğüne dair Müşterek Başkanlık Divanı mü
talaalarına ait Başkanlık tezkeresi. (3/479) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığının üç. sunuş yazısı 
vardır, ilkini sunuyoruz: 

Genel Kurula 
Parlamentolararası Birliği ingiliz Gnıpu-

nun davetlisi olarak 1967 yılında îngiltereye 
gitmiş bulunan altı kişilik Parlamento Heyeti
mizin ziyaretinin iadesi maksadıyle ingiliz 



25 . 6 . 1074 O : 1 

Başkanının Riyasetindeki bir Parlamento heye
tinin Bulgaristan'ı ziyareti makşadıyle vaki da
vetlerine icabet olunmasının muvafık görüldüğü 
yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütalaa
sının Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine 
sunulması Müşterek Başkanlık Divanının 
12 . 6 . 1974 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz ede
rim. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

11. — 'Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Halil 
Tıınç'un, Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar ve îs-
kân Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (-1/175) 

BAŞKAN — Sayın Halil Tunç tarafından ve
rilmiş bir önerge var, sunuyorum. 
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Parlamentosundan altı kişilik bir heyetin mem
leketimize davet edilmesinin uygun olacağı yo
lundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütalaası
nın Meclislerin genel kurullarının tasvibine su
nulması, Müşterek Başkanlık Divanının 12 . 6 . 
1974 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ede
rim. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tasvibi
nize sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

9. — İngiliz Hükümetin in 'vaki davetlerine 
icabet olunmasının uygun görüldüğüne dair Müş
terek Başkanlık Divanı mütalaalarına ait Baş
kanlık tezkeresi (3/480) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi sunuyorum: 

Genel Kurula 
İngiltere Hükümetinin karşılıklı anlayışın 

geliştirilmesini sağlamak üzere İngiliz parla
menterleri ve diğer ileri gelen şahsiyetleri ile 
tanıştırmak amacıyle çeşitli parti gruplarından 
oluşacak 4 ilâ 5 kişilik bir Parlamento heyeti
nin İngiltere'yi ziyaret makşadıyle vaki dave
tine icabet olunmasının muvafık görüldüğü yo
lundaki Müşterek Başkanlık Divanı mütalaası
nın Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine su
nulması Müşterek Başkanlık Divanının 12 . 6 . 
1974 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ede
rim. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

10. — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk 
Meclisi Başkanlığının vaki davetlerine icabet 
olunmasının uygun görüldüğüne dair Müşterek 
Başkanlık Divanı mütalaalarına ait Başkanlık 
tezkeresi. (3/481) 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi sunuyorum: 

Genel Kurula 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi 

Başkanı Dr. Yilademir Bonev'in Millet Meclisi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Ko
misyonu Üyeliğinden af fimi rica ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Halil Tunç 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. -— C'umlıurbaşkamnca Seçilen I:ye Cihat 
Alpan in, Millî Savunma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/174) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Alpan tarafından 
verilmiş bir önerge var, sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Savunma Komisyonu Üyeliğinden af fi
mi rica ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. ü . 

Cihat Alpan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
13. — Komisyonlarda *açık <bulunan üyelikle

re seçim. 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu Başkanvekili 
Sayın Cihat Alpan tarafından veriimıiş bir yazı 
var, sunuyoruz. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
İlgi : 20 . 6 . 1974 gün ve 2199 sayılı yazınız. 
Grupumuzdan isimleri aşağıda yazılı sayın 

üyeler hizalarındaki komisyonlara aday olarak 
gösteril mislerdir. 

Gereğini arz ederim. 
Kontenjan Grupu Başkanvekili 

Cihat Alpan 

Üyeler : Sayın Muhsin Batur : Millî Savun
ma Komisyonu; .Sayın Zeyyat Baykara : Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu ; 

Sayın Ecvet Güresin : Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân Komisyonu; 

Sayın Sadi Irmak : Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor Komisyonu; 

Sayın Sabahattin Özbek : Tarım - Orman -
Köy İşleri Komisyonu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Muhsin Batur, Millî Savunma Komisyonu üye
liği için Kontenjan Grupu tarafından aday 
gösterilmiştir. 

Boş yer bir, aday sayısı da bir olduğuna gö
re, işari oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Sayın Muhsin Batur Millî Sa
vunma Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir. Ba
şarılar dilerim. 

Sayın Zeyyat Baykara, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna Kontenjan Gru
pu tarafından aday gösterilmiştir. 

Boş üyelik bir ve aday da bir olduğuna gö
re, işari oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Sayın Zeyyat Baykara Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna 
üye seçilmişlerdir. Başarılar dilerim. 

Sayın Ecvet Güresin, Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân Komisyonu Üyeliğine Kontenjan 
Grupu tarafmdaan aday gösterilmiştir. 

Boş yer bir ve aday sayısı da bir olduğu için, 
işari oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kaimi etmeyenler.. Sayın Ecvet Güresin Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Komisyonu 
Üyeliğine seçilmişlerdir. Başarılar dilerim. 

Sayın Sadi Irmak, Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Üyeliğine Kontenjan Grupu 
tarafından aday gösterilmişlerdir. 

Boş yer bir ve aday sayısı da bir olduğuna 
göre, işari oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Sayın Sadi rmak, Mil
lî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu. Üyeliği
ne seçilmişlerdir. Başarılar dilerim. 

Sayın Sabahattin Özbek, Tarım - Orman -
KÖy İsleri Komisyonu üyeliğine Kontenjan Gru
pu tarafından aday gösterilmişlerdir. 

Boş yer bir ve aday sayısı da bir olduğuna 
göre, işarî oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Sayın Sabahattin Öz
bek, Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu 
üyeliğine seçilmişlerdir. Başarılar dilerim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

lm — 27 . 7 . 1967 tanhli ve 926 sayılı Kanu
na 1323 sayılı Kanunla elden en- ek 5 nci madde
nin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/137; C. Sena
tosu 1/268) (S. Sayısı : 375) (D. Tarihi : 
24 . 6 . 1974) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millî 
(Savunma Bakanı Sayın Hasan Esat Işık tara
fından verilmiş bir önerge vardır, sunuyorum. 

(1) 375 S. Sayılı ba-smayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 7 . 19G7 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci maddenin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı basılarak 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Tasarının; önemi, mahiyeti ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin moral gücünü etkileyici yönü 
dikkate alınarak, gelen kâğıtlardan gündeme 
alınıp, gündemdeki diğer bütün işlere taıkdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

/Hasan Esat Işık 
Millî Savunma Bakanı 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergede 
sözü edilen tasarının gelen kâğıtlardan günde
me alınmasını tasvibinize sıınuyorıım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Önergede sözü edilen tasan gelen kâğıtlardan 
gündeme alınmıştır. 

iBu tasarının diğer bütün işlere takdinııen ön
celikle görüşülm esini tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bütün di
ğer işlere takdimeıı öncelikle görüşülmesi de 
kaibul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini tasvibinize sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... İve
dilikle görüşülmesi de kaibul edilmiştir. 

Aynı nıalhiyette bir önerge de Bütçe ve Plan 
Komisyonu Başkanı Sayın Doğan Barutçuoğlu 
ta ra fi n d an ve rilmi ş bulun m afet a dır. 

Aynı mahiyette olduğu ve Millî Savunma 
Bakanı Sayın Hasan Esat Işık tarafından ve
rilen önerge kabul buyurulduğu için, bu önerge 
üzerinde ayrıca işleme yer kalmadığını arz ede
rim. 

27 . 7 . 19C7 tarih ve 926 sayılı Kanuna 1323 
sayılı Kânunla ekleıren ek 5 nci maddenin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısının tümü üze-
rindeiki görüşmelere başlayacağız. Bütçe ve Plan 
Komisyonu tarafından ka.bul edilen rapor ve 
im etin üzerinde görüşme yapılacaktır 

Hükümet? Sayın 'Millî Savunma Bakanı ha
zırdırlar. 

Bu kanun tasarısında Bütçe ve Plan Komis
yonu Başkanvekili ve sözcüsü Sayın Talât Do
ğan1? Hazırdırlar. 

Görüşmelere başlayacagiz. 
Komisyon raporunun ve gerekçelerinin 

okunmasına ihtiyaç olup olmadığını ojdarmıza 
sunacağını.. Okunmasına ihtiyaç olmadığı kanı
sında olan arkadaşlarımız lütfen işaret buyur
sunlar... Okunmasına ihtiyaç olduğu kanısın
da olan arkadaşlarımız lütfen işaret buyursun
lar... Bütçe ve Plan Komisyonu raporunun ve 
kanun tasarısı gerekçelerinin okunmasına ihti
yaç. olmadığı kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen arkadaşlarım... 
Sayın Cihat Alpan. 

Sayın Gümdoğan Grup adına mı, şalısınız 
adına mı? 

FİKEET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Grup 
adına efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Alpan, buyurun; 
GÜÎAT ALPAN. (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, bendeniz yedek subaylara ait 
'kanun tasarisı üzerinde konuşmak için söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Güudoğan, C. H. 
P. Grupu adına buyurunuz. 

C. H. P. GEUPÜ ADINA FİKRET GÜNDO-
Ğ-AN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun çok değerli üyeleri; 

Müzakeresine başladığımız kanun tasarısı
nın ihtiva ettiği maddeleri yalnız başına mü
talaa ettiğiniz ' veya nazarı itibara aklığınız 
takdirde belki bazı suallerin doğması tabiîdir 
zili!nlerinizde. Ancak, bu kanunla biraz sonra 
görüşülmesi muhtemel bir diğer kanunu bir
likte mütajaa ettiğimiz takdirde, yapılmak is
tenen işin, ortaya konmak istenen eserin ger
çek boyutlarını, mahiyetini ve kapsamını anla
mış oluruz. Onun için Yüce Heyetinizden rica 
ediyorum; şimdi 375 sayılı Kanun tasarısını 
konuşuyoruz; ama hemen sonra gelecek olan 
374 sayılı Kanun tasarısiyie birlikte düşünmek 
zahmetine katlanmanızı istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısının 
çok açık ve seçik bir şekilde vazıhı gerekçesin
den de anlaşılacağı veçhile ve biraz sonra mü
zakeresine başlayacağımız 374 sıra sayılı Ka
nun tasarısının gerekçesinde ve maddelerinde 
yer alan hükümlere ve anlayışa nara zan, bu
gün Tüıklye'de Hava Kuvvetlerinde jet pilotu 
olarak görev yapan kişi'erin bu uçakları, ge
rek eğitimde, gerek savaş zamanında en iyi bi
çimde, en müessir biçimde, en etkin 'biçimde 
ve gerçekten de melhuz zararları, hatta olage
len zararları önleyecek biçimde çalışmalarını 
sağlayacak bir yeni statü kazandırılmak isten
diği anlaşılıyor. 

Bu gerekçelerde de yazıldığı gibi, tanesi 50 
milyonla 100 milyon arasında değişen bir jet 
uçağının kullanıcısı, bir yerde jet uçağının ik
tisadî değerinden, belki de muharebe değerin
den daha da önemli oluyor. Çünkü, uçakla pi
lotu birbirine kıyasla, pilotu lehine bir avan
taj ifade ediyor, öyle ise iyi bir pilota, çok 
iyi 3~etişnıiş bir pilota., tatmin edilmiş bir pi-
İota ihtiyaç aşikâr. Bu nasıl yapılabilir diye 
düşünülmüş; sanıyorum Askerlik Şûramız ve 
Millî Güvenlik Kurulumuz da bunu düşünmüş 
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olacaktır, işte bu tasanda yer alan hüküm
leri getirmiş oluyorlar ve bu pilotlara .bugü
ne kadar verilen uçuş tazminatını bir ölçüde 
yükseltrne gerekli görülüyor. 

Bizini gözümüzde 'böylesine bir hareket, 
böylesine bir tutum adaletsiz de değildir, hak
sız da değildir; aksine sulh zamanında eğitimde 
birtakım kayıpları önleyecek ve moral olarak 
daha iyi iş yapacak görevlilerin yetişme'sine 
ekonomik açıdan bir destek sağlayıcıdır. Onun 
için bu kanunda öngörülen tazminat artışla
rının yeninde olduğu kanısındayız. Bu itibar
la, biz kanunun iasvipkârıyız. 

Ei'betie biraz evvel de, daha doğrusu sözü
me 'baharken ifade ettiğim gibi, bu kanunu tek 
başına almayınız. Çünkü, bundan sonra gele
cek kanun tasarısında jet pilotu denilen kişiye, 
görevliyi, şimdiye kadar olmadığı biçimde, 
açık - seçik, efradını camia yarını mani bir şe
kilde tarif eden maddelere rastlıyorsunuz. De
mek ki, bu önemli görev yapan kişilere ve 
çok yüksek ekonomik değeri olan ve tabiî gi
derek savaş değeri olan bir âlette verilmesi ge
reken tazminatın bugünkü .rayiçlere .göre, bu
günkü yaşam şartlarına göre bir ölçüsünü ge
tirmekten ibarettir. Tasvibimize mazılardır, 
sizin de tavvlbinize mazhar •olursa memnun 
oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündo-

ğan. Tasarının tümü üzerinde başka söz iste
yen sayın üye! . 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanın-
e a S. Ü.) — V a r efendim. 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sabahattin 
Öz/bek. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanın
ca S. i''.) — Sayın Başkan, muhterem üyeh;r.; 

•'Ulaştırma Bakanı olduğum sırada Bakanlı
ğıma yapıdan müracaatlar iecrbinde en entere
san elanı, jet pilotlarımızın Ordudan istifa ede
rek «İvil hayata geçmek istemeleriydi. Bu isti
faların türlü sebepleri vardır; fakat zannedi
yorum ki, en önc-mCi sebeplerinden bir tanesi 
de işin ekonomik kısmıydı. 

Çünkü, biz Türk Hava Yollarında uçağın 
büyüklüğüne ve hizmetin ağırlığına göre 1-3 
bin liraya kadar maaş vermekteydik. Buna mu-
kcJbil Orduda bu rütbede •bulunan arkadaşların 

aldıklara maaş ve tazminatları tbplarsamz net 
5 bin liranın içerisindedir. Bu 16 bin liraya ilâ
veten yabancı memleketlerdeki harcirahlar 
vesair masrafları da katacak olursanız, ara yer
deki fahiş farkı görme imkânı hâsıl olur. 

Gerçi Ordudan ayrılan bu arkadaşlarımız 
tecrübeleriyle sivil hayata geldikleri zaman, 
Türk Hava Yallarının büyük emniyeti olmakta-
'dıriar. Bunumla birlikte, Ordunun da bu arka
daşlara büyük ihtiyacı olduğu muhakkaktır ve 
devamlıı olarak ayrılışlar ileride Türk Hava 
Kuvvetlerimizi zayıflatabilir. 

Benim görüşmemin başbca sebebi; getiril
miş olan bu tazminat veyahutta ödeneklerin yi
ne yeteı'siz olduğudur. Yani, bir pilot arkada
şa, i bir Fhantom uçağını idare edecek arkada
şa, 100 milyon liralık bir uçağı idare edecek 
bir arkadaşa vereceğimiz azamî ücret; son de
fa hesabeftirdiğime göre (eğer yanlış söylüyor
sam Hükümet doğrusunu bildirsin) 3 CÛO lirayı 
aşmıyor. Maaş + 3 000 lira; demek ki, yine ele 
geçecek miktar 7-8 bin liranın içerisindedir ve 
demek ki, yine en değerli pilotlarımız zamanı
nı doldurdukları zaman istifa edeceklerdir ve 
sivil hayatta yer arayacaklardır. 

Bendeniz dört ay evvel Ulaştırma Bakanlı
ğımı' bıraktığım zaman, 1,5 tane değerli pilotu
muz istifa etmiş ve Türk Hava Yollarına gir
mek için bekliyorlar ve muhtelif yollarla da 
bizleri tazyik ediyorlardı. 

Hazır fırsat bulunmuşken bunu ıslâh etmek
te fayda vardır. Bunu arz etmek için vaktini
zi aldım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz iste

yen başka sayın üye! 
•MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
ıBAŞKuAN — Buyurunuz 'Sayın Batur. 
MUHSİN -BATUR (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Senatonun değerli üye
leri ; 

Dört yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı ya
pan 'bir insan olarak böyle >blr 'tasarı görüşü
lürken söz almamış -olmayı hatalı bulduğum
dan dolayı huzurunuza geldim. 

Bu tasarının Hükümetçe sevkind.eki mak
sat ; önce 1970 yılında uçuş paraları tekrar Bü-
vük Millet Meclisi tarafından artırılırken ve 
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ibu artırma yapıldıktan hemen sonra maaşların 
artması dolayısıyle Haya Kuyyetleri Komutan
lığı, Millî Savunma Bakanlığıyle mutabakata 
yararak ye 'bir fedakârlık .göstererek, artan 
maaşlar muvacehesinde fazla uçuş parası alın
maması için uçuş paralanın 1970 tarihinde don
durdu; yani eşel molbillikten çıkardı. O tarih
ten bu tarihe kadar uçuş para'arında maaşa 
paralel hiçbir artış olmadı. 

/'İkinci noktayı nazar; Hava Yollarıyle, Türk 
Hava Kuvvetleri arasındaki münasebettir. 

Esas çözüm arayan mesele, Devlet sektörün
de 'benzer hizmetlerin eşit ücretlerde olması 
prensibidir; fakat sermayesinin büyük kısmı 
Devlet tarafından karşılandığı hakle, bugün 
Hava Yollarında bir sıra pilotu net olarak 15 
•bin lira ücret alır. Yakında toplu iş söşleşmo-
ısiyle bu ücret İS bin liraya çıkarılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerin bununla yarışa girmesi
ne imkân yoktur; ama çok altta kalması da 
mîoralman daha ağır hizmet yapan Plava Kuv
vetleri persone ini rencide etmekte ve kırnıak-
maktadır. Bu sebeple, sevk edilen bu tasarı hiç-
fbir zaman hava yollarıyle 'bir yarışı ifade et
mek maksadıyle değil; fakat kırılan morali 
düzeltmek ve bundan sonraki artışlarda maa
şa paralel olarak bir eşel - m ab il sistemi vaz
etmek içindir. 

Bunu açıklamak üzere huzurunuza geldim. 
Teşekkür eder. saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz -Sayın Balur. 
Başka söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmedin oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kaimi e inleyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi karoul 
edilmiştir. 

Başhğiyle birlikte tasarının 1 nei maddesi
ni sunuyoruz. 

27 . 7 . 1037 i'-a'dhli va 923 rr.yılı Kar.-a-a 1323 
sr-jyılı 'Kanunla eklenen ek '5 nzl ;nıa::L'cîîia 

değOştirulmcclus invklji i urum. ta-a'rısı 

Madde 1. — 27 . 7 .' 1937 tarihli ve 926 sayı
lı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na ol . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 5 nei madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :. 

25 . 6 . 1374 O : 1 

Ek madde 5. — 18 Nisan 1963 tarihli ve 223 
sayılı Kanunla, hu Kanunun değişik 40 neu 
maddesiyle geçici 26 ncı ve 27 nei maddelerin
de yazılı tazminat 'oranlarının saptanmasında 
esas elan albay maaşı, üç yılını .bitirmiş alba
ya hu Kanunla Verilen aylığın kesinti
siz tutarının yüzde kırkıdır. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununda gösterilen sakat
lık ve şehitlik tazminatının hesaplanmasında, 
jet pilotu statüsündeki pilotlarla silâh sistem 
operatörlerinin uçuş ve yıpranma tazminatları 
ile ikramiyelerinin ödenmesinde esas olan albay 
maaşı, üç yılını 'bitirmiş albaya 'bu Kanunla 
verilen aylığın kesintisiz tutarının yüzde yet
mişidir. 

17 Ocak 1933 tarihli ve 444 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun kapsamına gi
rip de bu maddenin ikinci fıkrasından yarar
lanamayanların her çeşit tazminat ve ikramiye
lerinin hesaplanmasında, birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Tasarının 1 nei maddesi üzerin
de söz istetyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının 1 nei maddesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarının 1 nei maddesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nei maddesini sunuyoruz. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 2 nei madde üzerinde söz iste
yen. sayın üye?.. Yok. 

2 nei maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 2 
nei maddesi kabul edilmiştir. 

Tasaıının 3 ncü maddesini sunuyoruz. 
Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma, İçiş

leri ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Tasarının 3 ncü maddesi üze

rinde söz isteyen say m üye?.. Yok. 
Tasarının 3 ncü maddesini oylarınıza sunu

yorum : Kakül edenler?.. Kabul etmeyenler?.. 
Tasarının 3 ncü maddesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye.'.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 
tümü. kabul edilmiştir. Uğurlu ve hayırlı olma
sını dilerim. 
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İLYAS KAEAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, bir hususu hatırlatmak istiyorum. Kabul 
ettiğimiz kanun akçeli bir kanundur. Açık oya 
sunulmasının lâzım gelip gelmediğini söyleme-
diııiz efendim,. 

BAŞKAN — Biraz önce tümünü oylarınıza 
sunduğun), kanım tasarısı hakkında sayın sena
tör arkadaşım «Açık oya sunmadınız.» dediler. 
Tümünü oyunuza sunduğum ve oylama sonunda da 
tümünün yüee Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edildiğini bildirdiğini kanun tasarısı Millet Mec
lisinde de işarı oyla kabul edilmek suretiyle gö
rüşülmesi neticelendirilmiştir. Açık oya sunul
masına Anayasa, yasa ve İçtüzük bakımından 
bir zorunluk yoktur. Arz ederini. 

~. •— 17 Ocak 1963 tarih ive 111 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve <bir [geçici madde eklen
mesine ilişkin kanun .tasarısının 'Mîllet Meclisin
ce kabul olunan- metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ive Plan komisyonları 
raporları (M. Meclisi: 1/133; C. Senatom: 1/267) 
(S. Sayısı : 374.) (1) 

BAŞKAN'— Değerli arkadaşlarım, Millî Sa
vunma Bakanı Sayın Hasan Esat Işık ve Büt
çe ve Plan Karına Komisyonu Başkanvekili Sa
yın Doğan Barutçuoğlu tarafından verilmiş iki 
önerge vardu*. Sunuyoruz. 

Y ü k s e k B a şk a n 11 ğ a 

<-il7 Ocak ..H!ıö3 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı; tabedilerek sayın senatörle
re dağıtılmış bulunmaktadır.» 

Tasarının önemi, mahiyeti, sağlayacağı hu
zur ve güvence dikkate alınarak,, gelen kâğıtlar
dan gündeme alınıp, gündemdeki diğer bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Hasan Esat Işık 
Millî 'Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Di< 
ölendim. 

önergeyi okutuyorum 

(1) 374 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu 
7ia eklidir, 

Yüksek Başkanlığa 
17 Ocak 19)63 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz

metleri Tazminat Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin kanun tasarısının, dün olduğu gi
bi günümüzde ve hatta gelecekte de, ülkemi
zin hava savunmasının hayatî tehlike ile dolu 
ağır sorumluluğunu yüklenen Türk Hava Kuv
vetlerinin değerli personelinin haklarının günü
müz ihtiyaçlarına uygun biçim.de düzenlenmesi 
zorunluluğunu gözeten Komisyonumuz; işbu 
tasarının Genel Kurulda Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulmasını karar altına 
almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe A"e Plan 
Komisyonu Başkanı Y. 

Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, her iki 
önerge aynı istekleri kapsamaktadır. Sözü edi
len kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme 
alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Sözü edilen kanun ta
sarısının gelen kâğıtlardan gündeme alınması 
kabul edilmiştir. 

Bu tasarının gündemdeki diğer bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kaibııl etmeyenler... 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi de kabul eclil-
ımiştir. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısının görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Kanun tasarısı hakkında Bütçe ve Plan Ko
misyonu tarafından hazırlanan rapor ve gösteri
len gerekçenin okunmasına ihtiyaç olup olmadı
ğını karara 'bağlayacaksınız. 

Hap orun ve gerekçenin okunmasına ihtiyaç 
olduğunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kanun tasarısı hakkında komisyon tarafından 
hazırlanan raporla raporda gösterilen gerekçe 
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nin okunmasına ihtiyaç olmadığı karara bağ
lanmıştır. 

Kanun tasarısının tümü hakkında söz iste
yen sayın üye var mı?.. 

Buyurun, Saym Ucıızal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarşım; 

Bu tasarı yepyeni bir tasarı olarak huzuru
nuza gelmiyor. 144 sayılı Kanunla ele alınmış, 
bilâhare 1970 yılında 125G sayılı Kanunla bir deği
şikliğe tabi tutulmuş, bugün de mevcut şartlar 
muvacehesinde evvelce kabul edilen hükümleri 
Dovletin imkânları nispetinde bir ıslaha tabi 
tutularak getiriliyor. 

Tasarı, hakikaten 1963 ve 1970 yıllarındaki 
-durumlara nazaran yeni bir değişikliği getir
mek mecburiyetindedir. 

Hava Kuvvetlerimiz uçuculuk sahasında en 
büyük kaynağı teşkil etmektedir. Jet pilotları
mız zaıman zaman kendi sevdiği mesleğinden 
ayrılarak, özel sektör veya sivil havacılık •saha
sında daha fazla imkân bulunması sebebiyle, 
mesleğe her ne kadar bağlı olmalarına rağmen 
günün şartları muvacehesinde ister istemez o 
tarafa doğru yönelmekte veya hiç olmazsa si
vil sektörde veya o sahada çalışan arkadaşları
nın kavuşmuş olduğu imkânları görerek bir 
.moral çöküntüsü içerisine girmektedir. Bu ba
kımdan Hava Kuvvetlerimizi güçlü ve vasıflı 
tutabilmek için getirilen bu tasarıyı gönülden 
tasvip ediyorum. Esasen Devletin imkânı daha 
müsait olsaydı da, daha fazla bir uçuş tazminatı 
imkânını kendilerine sağlamış olsaydık, dışar-
da kendi arkadaşlarının yaşantılarına özenerek 
hiç olmazsa bir moral çöküntüsüne dahi düş
meden güçlü ve vasıflı olarak mesleklerine de
vam etnne imkânlarını sağlamış olurduk. 

Hakikaten yetişmeleri çok güç. hakikaten 
yapmış oldukları hizmet çok güç; ama buna 
rağmen sivil sahada çalışanlara nazaran Devle
tin sağladığı imkân çok azdır. Gelen tasarı bir 
nispet dahilinde bu meseleyi halleder yönde ol
duğu iç>in şahsen tasarıya müspet oy vereeeği-
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mi arz eder, Kanunun Türk Hava Kuvvetleri
mize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ucıız
al. 

Sözü edilen tasarının tümü üzerinde söz al
mak isteyen başka sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen sayın üye bulunmadığına göre tasarı
nın 'maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasa
rının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesini başlığıyle birlik
te sunuyoruz. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bazı mıaddeteni-
nin değiştirilmesine ve bir geçici madde 

eMenıuesıine ilişkin kanun tasarısı 

Madde 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bi
rinci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldı
rılmış ve bu maddeye aşağıdaki (e) ve (f) 
bendleri ekienmiştir 

e) Jet pilotu statüsü : Pervanesiz jet uçağı 
ile eğitim veya muharip uçuş birliklerinde en 
az 200 saat jet uçuşuna ve jet pilotu sertifika
sına sahibolan her pilot jet pilotu statüsünde 
kabul edilir. 

f) Silâh sistem operatörü ve silâh sistem 
operatörü adayı : Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 
t eski] terinden veya yabancı bir devlet uçuş okul 
ve kurslarından silâh sistem operatörü diploma
sı alan ve diploması usulüne göre onaylanan 
pervanesiz jet uçağında; darbe, av - bombardı
man, av-önleme ve keşif görevlerinin yapılma
sı için pil oda birlikte uçarak uçaktaki silâh sis
temlerini 'kullanan kimseye silâh sistem opera
törü olmak için sayılan yerlerde uçuşa başla
yan askerî personele silâh sistem operatörü ada
yı denir. 

BAŞKAN — Tasarının başlığıyle birlikte 
okunan 1 nei maddesi hakkında söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 
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Tasarımın 1 nci maddesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kaıbul etmeyenler... Ta
sarının 1 nci (maddesi 'kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesini sunuyoruz. 

Madde 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ikinci 
maddesinin birinci fıkrası ile (a) ve (c) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye (h) ve (ı) bendleri eklenmiştir. 

Madde 2. — Pilotlara, pilot adaylarına, si
lâh sistem operatörlerine, silâh sistem operatör 
adaylarına, uçuş ekibine ve askerî paraşütçüle
re Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları 
sürece bu kanun hükümlerine güre tazminat öde
nir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına, bu 
kanuna ek cetvelin birinci sütununa göre aylık 
uçuş tazminatı ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline ek cetvelin ikinci 
sütununa göre uçuş tazminatı ödenir. Bu tazmi
nat uçuş ekibi personelinin uçuşa başladığı ta
rihi izleyen aybaşından itibaren cetvelin birinci 
uçuş kıdem, yılma karşılık olan miktarı üzerin
den ödenmeye başlanır ve uçuş hizmet süresin
ce devam eder. 

h) Silâh sistem operatörlerine, bu kanuna 
ek cetvelin üçüncü sütununa göre uçuş tazmina
tı ödenir. Bu tazminat silâh sistem operatörleri
nin uçuşa başladığı tarihi izleyen aybaşından iti
baren cetvelin birinci uçuş kıdem yılına karşı
lık olan miktarlar üzerinden ödenmeye başla
nır ve uçuş hizmet süresince devam eder. 

ı) Silâh sistem operatörü adaylarına per
vanesiz jet uçağında uçuşa başladıkları tarihi 
izleyen akbaşından itibaren uçtukları sürece ek 
cetvelin üçüncü sütununda birinci uçuş kıdem 
yılma karşılık olan miktarın yüzde yetmişi üze
rinden tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Ek cetveli sunuyoruz. 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa Ek Cetvel 

Uçuculuk SilaJh Sistem, 
müddeti Pilotlar Uçuş Ekibi Operatörleri 

(Yıl) (1 nci sütun) (2 nci sütun) (3 ncü sütun) 

1 
2 

4 
5 
'6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

S7 
37 
45 
45 
!5'2 
52 
'56 
516 
59 
59 
62 
ı62 
65 
ıÖ5 
167 
67 
•09 
69 
71 
71 
73 
73 
75 

22,5 
22,5 
24,5 
»24,5 
26,5 
26,6 
2'8,i5 
28,5 
30,5 
30<5 
92,5 
0-2,15 
34,5 
34,5 
36,5 
3i6,5 
138,5 
36,5 
38,5 
38,15 
38,5 
38,5 
38,6 

29 
29 
35 

' 35 
39 
39 
42 
42 
45 
45 
48 
48 
511 
151 
64 
64 
67 
57 
57 
57 
57 
57 
57 

BAŞKAN — Tasarının ikinci maddesi hak
kında söz isteyen sayın üye?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan ikinci maddede «Paraşütçüler» 
tabiri var. «Paraşütçüler» taibiri içerisine 
askerlik yapan erlerden paraşütle atlama 
yapan erler de giriyor mu, bu tazminatı alacak
lar mı"? Yoksa, bunlar muvazzaf askerliklerini 
yaptıkları için, subay ve diğer sınıftan sayılma-
dıklarmdan dolayı işbu tazminatı almayacaklar 
mıdır? Bu hususun Hükümet veya Komisyon 
tarafından açıklanmasını istirham ediyorum,. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanvekili 
ve sözcüsü, buyurunuz. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANYE-
KİLİ YE SÖZCÜSÜ TALÂT DOĞAN (Rize) — 
Sayın Başkan, Yalnız subay ve assubaylar da
hildir. Bu askerî paraşütçülüğe erler dahil değil
dir. 

BAŞKAN — Soru karşılanmıştır. 

Tasarının ikinci maddesini, ikinci maddede 
sözü edilen ve okunan cetvelle birliktte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etme
yenler?... Tasarının ikinci maddesi bu maddede 
sözü edilen ve okunan cetvelle birliktte kabul 
edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesini sunuyoruz. 

Madde 8. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun dördün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Pilotların, silâh sistem operatöı> 
leri ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı 
alabilmeleri için takvim yılı ile başlayan oniki 
ayda altmış saat uçuş yapmaları şarttır. Ancak, 
bu şartı yerine getirmeyenlerin uçuş tazminat
larının yüzde ellisi müteakip takvim yılı başın
dan itibaren kesilir ve bu kesiliş uçucunun geçen 
yıldan noksan kalan uçuşunu tamamlayıncaya 
kadar devam eder. Normal tazminat, noksan 
kalan uçuş saatinin tamamlanmasını izleyen ay
başından itibaren ödenmeye başlanır. 

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotların uçuş hizmet
lerini yapacakları uçak tipi, görev ve ihtiyaca 
göre Silâhlı Kuvvetler Komutanlıklarmea sapta
nır. Onyedi uçuş yılını tamamlamış bulunan pi
lotlar için kuruluş kadro ve materyal durumuna 
'göre, hazırlanacak yönetmelikte saptanacak esas
lara uygun olarak uçuculuk statüsü baki kalmak 
şartı ile uçuş zorunluğu aranmayabilir. 

Uçuş tazminatı alan personelden uçuşla il
gisi olmayan yurt dışı daimi görevlere atananlar 
için, bu.görev süresince, birinci fıkrada yazılı 
yıllık uçuş saatini tamamlama zorunluğu aran
maz. Yurt dışı daimî görevlerde geçen süreler 
uçuş hizmet süresinden sayılır ve bu görevlere 
atanan personelin yurttan ayrılış tarihini izleyen 
aybaşından itibaren uçuş tazminatının yüzde elli
si kesilir, 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kalbul edenler... (Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi sunuyoruz. 

Madde 4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmeti e ııi Kanununum beşinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Pilotlar, silâh sistem operatör
leri ve uçuş ekibi personelinin aylık tazminat
larını alabilmeleri için görev ve hizmete ilişkin 
istekleri gereği gibii yerine getirmedikleri yo
lunda bir yıl içinde emrinde çalıştığı en yakın 
ilki üst derece amirlerinin imzasını taşıyan 
yazılı iki ihtar veya aylıfk 'bir fena faaliyet ra
poru almamış 'olmaları şarttır. Bu şartı yerine 
getr rnıey enlerin tazaninatlarmın yüzde ellisi 
tebliğ tarihini izleyen aybaşından itilbaren ke
silir. Bu kesilme durumunu düzelttiğime dair 
en yakın iki üst derece âmirlerinden olumlu 
ikanaat raporu alıncaya kadar devam eder. Nor
mal tazminat, olumlu kanaat raporunu aklığı 
tarihi izleyen aybaşından itilbaren ödenmeye 
başlanır. 

BAŞKAN — Tasarının 4 ncü maddesi hak
kında söz isteyen sayın üye?.. Yok. 4 ncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
ibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi sunuyoruz. 
Madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa

yılı Uçuş Hizmetleri'Tazminat Kanununun al
tıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştiril mistir. 

«Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi ara-
'sındaki süre uçuş hizmet süreslklir. Altı ay ve 
daha çok süreler bir yıla tamamlanır, altı ay
dan az .süreler dikkate alınmaz. Sekiz yıllıık 
uçuş hizmetini tamamlayan ve disiplinsizlikten 
'başka bi"r nedenle uçuştan ayrılan pilotlara al
bay maaşının yüzde yirmidördü, silâh sistem 
operatörlerine yüzde yirmisi aylık yıpranma 
tazminatı olarak verilir ve her uçuş yılı için 
albay maaşının yüzde'ikisi eklenir.» 

BAŞKAN — Tasarının 5 nci maddesi •üze
rinde söz isteyen sayın i\ye ?.. Yok. 5 nci mad
deyi -oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmevenler... Kabul edilmiştir. 

— 186 — 



C. Senatosu B : 70 25 . 6 . 1974 O : 1 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 17 Ocak 1963 tariilh ye 144 sa

yılı Uçuş Hizmetleri Tazmiinat Kanununun ye
dinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

•Madde 7. — Uçuş hizmetime ilişkin görev
ler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebep
leri sonucunda hava değişimi alan veya uçuş
tan başka (hizmetlere nakledilen pilotlara, si
lâh sistem operatörlerine ve uçuş elkilbi perso
nelinden kaza ve diğer sebepler sonucu hava 
(değişimi alanlara iki yıl süreyle bu kanunda 
gösterilen aylık uçuş hizmet tazminatı ödenir. 
Bu süreler uçuş hizmetinden sayılır. İki yıldan 
fazlası için dördüncü maddenin birinci fıkrası 
uygulanır. Bunlar tekrar göreve başladıkların
da diğer şartlan haiz iseler tazminatları göre
ve başladıkları tarihi izleyen aybaşından âıti-
ıbaren ödenmeye devam olunur. 

Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ilişkin 
görevler sırasındaki kazalar 'sonucunda veya 
diğer sağbk sebepleriyle hava sağlık kurulları 
raporlarına dayanılarak da:!mî olarak yer hiz
metine nakledilen pilotlara albay maaşının yüz
de yi rai id ördü, silâh sistem operatörlerine yüz
de yirmisi ve uçuş ekibi personelline yüzde onal-
tısı aynık yıpranma tazminatı olarak ödenir. 
Beş uçuş yılım aşan süreler için pilotlara ve 
silâh sistem operatörlerine her uçuş hizmet yılı 
karşılığında albay maaşının yüzde ikisi, uçuş 
ekibi için yüzde biri bu tazminata eklenir. 

(BAŞKAN — Tasarının 6 ncı maddesi üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 6 ncı mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul cdilmişitiir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa

yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ge
çici ikinci maddeci aşağıdaki şekilde değiştiril-
ımiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mülga 5950 sayılı Kanunun ge
çici birinci ve ikinci, 6725 sayılı Kanunun üçün
cü ve dördüncü maddesinin (ib) fıkrasına, 7345 
sayılı Kanunun üçüncü ve geçici dördüncü 
maddelerine göre tazminat alanların tazminat
ları, hak sahiplerinin bu kanuna göre uçuş hiz
met süreleri dikkate alınarak saptanır ve uçuş 
yılı üzer/inden altıncı ve yedinci maddelerde 
belirtilen esaslara göre ödenir. 

j Uçuş hizmet süresi itibariyle bu kanunun 
altıncı ve yedinci maddelerindeki şartları ta
şımayan personelin almakta oldukları tazminat
ların ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Tasarının 7 nci maddesi üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 7 nci mad
deyi (oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-

| bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — 17 Ocak 1963 tar/ih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa aşa
ğıdaki geçici madde 4 eklenmistür. 

•Geçici Madde 4. — Eğitim, harekât ve lo
jistik destek hizmetleri ile ilgili faaliyetlerin 
yürütülmesiyle görevlendirilmiş olan Hava Kuv
vetleri Komutanlığımın diğer pilotlarına da bu 
kanunda yazılı uçuş ve yıpranma taıziminatları 
ile ikramiyeleri jet pilotu statüsü 'bükümlerine 
!göre ödenir. 

Kazanılmış hak olarak uçuş yıpranma taz
minatı alanlardan jet pilotu statüsüne giren
lere bu kanunda yazılı yıpranma tazminatı jet 
pilotu statüsü hükümlerine göre ödenir. 

BAŞKAN — Tasarının 8 nci maddesi üze
rinde söz isteyen sayın üye? Yok. 8 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 neu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa

yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek 
cetvel silâh sistem operatörlerine ilişkin üçün
cü sütun eklenerek yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının 9 ncu maddesi üze
rinde söz isteyen sayın üye ? Yok. 9 ncu madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Mıadde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Tasarının 10 ncu maddesi üze

rinde söz isteyen sayın üye? Yok. 10 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu kanunu 'Millî Savunma ve 

Maliye Bakanları yürütür. 
BAŞKAN —• Tasarının 11 nci miaddiesi üze

rinde söz isteyen sayın üye? Yok. 11 nei mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeleri kabul edilen tasarının tümü üze
rinde Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz efen
dim. Sayın Öztürk'ten sonra sözü Sayın Babür-
oğlu'na vereceğim efendini. 

HÜSEYİN ÖZTÜRiK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

734 S. Sayılı Kanun tasarısının tümü üzerin
de söz alışımın sebeplerinden birisi, şimdi arz 
edeceğini gibi Silâhlı Kuvvetlerimizin içinde 
uçuş yapan her pilotun hiç değilse belli seviye
lerde, belli oranlarda bir eşitlik sağlanması ve 
kendi aralarında hem bir huzursuzluk hem de 
bir eşitsizliğin yaratılmama.sıdır. Bu konuşma
mın Hükümet tarafından dikkate alınarak da
ha ileride,. Meclisin önümüzdeki döneme başla
dığı günlerde, en kısa zamanda bunların gide
ri] nıesi dileğim olacaktır. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesiyle ilgili bu tasarıyı inceledi
ğimizde; Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin bünye
sinde uçucu personel bulunan Kara Kuvvetleri, 
Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutan
lığı ve Harita Genel Müdürlüğündeki pilot ve 
uçuş ekibini değişiklikten doğan hakların dı
şında bırakmanın mahzurlu olacağı kanısında
yız. Günkü, bundan önce yapılan çeşitli deği
şikliklerin böyle bir haksızlığa imkân vermemiş 
olduğunu görüyorum. 

1 Şubat 196;] tarihinde1 yürürlüğe giren 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda 
uçuş yıllarına göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
'bütün pilotlarına aynı oranlar dahilinde % 10' 
dan % 48'e kadar, uçuş ekibine % 9'dan c/c 25'e 
kadar albay maaşının yüzdeleri üzerinden uçuş 
tazminatı ödenmekte iken; 28 Haziran 1970 ta
rih 1256 sayılı Kanunla bu eşitlik ilkesi gene 
bozulmamış ve yüzde miktarı bir yıllık uçuşlar 
için r'c 37 nihayet 23 yıllık uçuşlar için % 75"e 
yükseltilmek suretiyle görevin riski, değişen 
hayatın şartları. Türk parasının değerinin düşü
rülmesi sonucu meydana gelen fark giderilme
ye çalışılmıştır. Fakat, getirdiğimiz bu yasada 
bu hususun dikkate alınmamış olduğu gözük
mektedir, Silâhlı Kuvvetler içerisinde bir hu
zursuzluğun olacağı inancı da bende doğmakta
dır. 

Genel gerekçede Hava Kuvvetlerinin yetiş
miş jet savaş pilotlarının büyük ölçüde Türk 
Hava Yollarnıa geçtikleri ve bu nedenle savaş 
gücünde azalma olduğu belirtiliyor. Hava Yol
larımız millî bir kuruluş olduğuna göre, pilot 
kaynağı da elbette ki, bu millî kuruluştan gele
cek. 13u kaynak da millî bir kuruluş ve pilotlar 
dcı bu millî kuruluşun birer elemanıdırlar. 
Emekli olmamışlarsa sulh zamanında olduğu gi
bi harp zamanında da aynı göreve çağrıldıkla
rında elbette bu göreve geleceklerdir. Zaten 
ileride de izah edeceğim giib'i Hava Yollarına 
pilot verme anlaşmaları da vardır. Silâhlı Kuv
vetlerin. Türk Hava Yollarına geçtikleri ve bu 
nedenle savaş gücünde azalma okluğu belirtili
yor. Hava Yollarımız millî bir kuruluş olup, pi
lot kaynağı da millî bir kuruluş olduğuna göre, 
esasen Hava Kuvvetleriyle Türk Hava Yolları 
arasında her yıl 10 ilâ lö pilot verilmesi husu
sunda bir protokol da bulunmaktadır. Türk Ha
va Yollarına Hava Kuvvetlerimizin Pilot alın
masını engellemek değil, sevindirici bir netice 
olarak teşvik etmenin gerektiğine de inanmak
tayız. Hele iyi vasıflı pilot verilmesi çok daha 
önemlidir çünkü, 30O. 500, 900 milyon lirayı bu
lan, millî prestijimizi sağlayan Hava Yollarımı
za uçuş vasfını yüksek tutan, uçuş vasfını kay
betmemiş değerli pilotların verilmesinin elbette 
daha faydalı olacağı kanısındayız. Yoksa, uçuş 
gücünü kaybetmiş pilotlarla bu uçakların yürü
tülmesi, çalıştırılması elbette mümkün olma
maktadır. Buna rağmen aksaklıkları görüyor
sunuz, birçok; kazalar, birçok aksaklıklar de
vam etmektedir. 

Kanun değişikliğinde uçuş tazminatlarının 
j'et statüsündeki pilot ve yeni ihdas edilen si
lâh sistemi .operatörleri için verilmesi, diğer pi
lotlardan 'bunların farklı tutulması da pek ye
rinde olmasa gerektir. Sebep de şudur ,jet uçak
larının uçuş emniyeti bakımından hayatî risk ve 
.yıpranmalarının mukayese edilemeyecek kadar 
farklı oluşu kaydedilirken, öbür taraftan bu
gün jet uçaklarının, maliyet ve diğer özellikleri 
nedeniyle kullananın hayatını en yüksek dere
cede emniyet altına alarak imal edildiğini bi
liyoruz. Oysa ki, diğer uçaklarda bilhassa Ka
ra Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Deniz Kuvvetleri ve Harita Genel Müdürlüğü 
kadrolarındaki uçaklarda kabin tazyiki yoktur. 
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Pek azında oksijen .maskesi vardır. Sürat ve gbv- I 
de yapıları nedeniyle 'tehlikeli kava hadiselerin- I 
den kurtulma ve yüksek rüzgâr, dolu, fırtına 
tehlikeli bulutlara karsı yeterince dayanıklı de- I 
ğildirler. Buna rağmen her türlü havada görev I 
yapmak zorundadırlar. Bunlar sulh zamanında I 
sık sık tatbikatlara çıkıp, ivedi evrak .götür- I 
mck, ulaştırma işlerini sağlamak, yaralı taşı- I 
inak, çeşitli tehlike zamanlarında sel, yangın fe- I 
lâketlerinde önce koşan bu uçaklar ve bu pilot- I 
lardır. Heran tehlike ile karşı karşıya 'bulunan da 
en çok bunlardır. I 

Bunun yanında silâh sistem operatörlerinin, 
pilot olmadığı ha de uçuş tazminatları varken, I 
kendisi pilot olmadığı halde bazı görevlerde 
pilotla beraber uçtuğu için jet statüsünde mü
talaa edilirken Kara Kuvvetlerinin, Deniz Kuv- I 
vetlerinin, Jandarma. Genel Komutan lığımın, Ha- I. 
rita Genel Müdürlüğündeki pilotların bunlardan 
faydalanmaması ,gi!bi ayrıcalıklar ve farklılıklar 
sanıyorum hoş olmamıştır. Hiç değilse bu jet 
pilotları ve jetlerde çalışanlar kadar olmasa bile, 
Kara Kuvvetleri ve diğerlerinde çalışan pilot- I 
lamı da bugünkü hayat şartları içerisinde çe
şitli işıgüçlüğü riskinden ve uçuş tazminatların- I 
dan faydalandırma yolları tutulup bu farklar 
azaltılmalıdır. Yani fark olabilir; ama bu ka
dar birinin tamamen kenara itilmesi, öbürünün 
de uçtukları uçakta çeşitli emniyet tedbirleri 
ötekilerine göre çok daha mükemmel iken, öbü-

-rüııün her türlü uçuşunda çok daha tehlikeli 
iken biı- kenara itilmesinin hukuken de, vicda
nen de doğru olacağı inancında değilim. Hükü
metin bu konuda dikkatini çekiyorum. Bunu 
kaldırır biraz daha iyi bir ortam sağlayabilir
se bu sürtüşmeler de, huzursuzluklar da gideri
lir kanaatindeyim. 

Saygılar sınar, tasarının hayırlı olmasını di
lerim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 

iSaym Babüroğlu tasarımın lehin de mi aley
hinde mi konuşacaksınız efendim? 

ıSELÂHADBİN BABÜROĞLU (Cumhuıibaş-
kanınca S. Ü.) — Üzerinde efendim. 

BAŞKAN — ıSaym Babüroğlu, Tüzüğümüzün 
74 ncü maddesi tasarının lehinde ve aleyhinde 
siöz vermektedir. 
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kSELAHADDİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca :S. Ü.) — Aleyhinde olabilir. Niçin 
.aleyhinde ve üzerinde olabileceğini de >arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) —• Sayın Başkan, sayın senatör
ler. 

Meclisler iyi kanun çıkarmak, dört yanını dü
şünerek kanun çıkarmak ve çıkan kanunları iyi 
uygulanabilir, eşitlik ilkesini bozmaz bir biçim
de çıkarmak durumlarundadırlar. Meclisler 
bunun için o konunun uzmanı olan kişilerden ku
rulu komisyonlardan yasaları geçirirler. Bu bi
linen bir ,g-erçek. 

Ben, hu yasanın eşitliği ihlâl eden yanları 
olduğunu gördüm. Ya da böyle bir ihtimal .gör
düğüm için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Eşitliği ihlâl eden yanları olmadığını sayın Ko
misyonun ya. da .kanun tasarısını getiren Hükü
metin Sayın Millî Savunma Bakanının bu yasa
nın güven kazanması, bu yasanın eşitliği boz
maksızın kullanılabilmesi için açıklanmasında ya
rar var. 

Şimdi nerelerde eşitliği bozduğunu arz ede
ceğim, ancak yanlış anlaşılmamak için bu tür 
meslek dalına ne denli fazla tazminat veya baş
ka isimlerle para verilirse verilsin gnun yanında 
olduğumu söylemek isterim. Çünkü bu tür mes
lek dalına seçilen kişiler öncelikle sağlık muaye
nesinden geçmekteler, sağlık muayenesinden ge
çen bu tür kişilerin % 75'nin diskalifiye edil
diği, % 25'ııin kabul edildiği hesaba katılırsa; 
demek ki yaradılış bakımından, fizikî yönden 
sağlam yapılı ve kötü hava şartlarına, kötü ça
lışma şartlarına dayanacak bir vücut ve kulla
nacağı cihazı, aleti iyi anlayacak bir dimağ ara
nıyor. Sağlam vücut niçin aranıyorl Bu hizmet 
sırasında vücudundan, sağlığından, sıhhatinden 
de fedâkârlık etmesi gerektiğinden dolayı 'ara
nıyor. Elbette hem sağlığından, hem dimağından 
fedakârlık yapma mesleğinin öteki meslek dal
la riyl e eşit ücret alması gibi bir iddia ile karşı
nıza çıkamam. 

Ayrıca, bu meslek dalının çalışan kişilerini 
eğer üstlerde görürseniz; duyuş, seziş, anlayış, 
göreve, çıkış, görevden sonra geliş ve kendi özel 
hayatlarında bir başka biçimde yaşadıklarını 
(Batılılar şövalye derler, ben levent gibi yaşa-
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dıklarmı söylerim.) görürsünüz. Bu tür ya
şayan inısanların elbette öteki meslek (dalındaki 
Ihizmet g'ören aynı dimağda, aynı şartlar altında 
çalışanlardan farklı para almaları doğrudur. Bu
nun karsısında değilim; 'ama ben sayın Komisyon-
dıan ve sayın Bakamdan şu hususun açılM anın asını 
rica edeceğim: Eğer olanak verirlerse bu yasa, 
her türlü süzgeçten geçirilerek .Meclislerden 
çıkmış olur. 

Bir defa, paraşütle atlayan erler niçin öte
kilerden farklı tutulurlar! Eğer paraşütle a t 
lamak bir tehlikeyi, bir fizik yapıyı, bir başka
lığı gerektiriyorsa, er olsun, subay olsun onun da 
'hiç .olmazsa bir ölçüde düşünülmesi gerekirdi. 
Bu bir .ayrıcalıktır. Bu bir atlama mıdır yoksa 
(başka sebeplerle, başka kuvvetli gerekçelerle 
yasada yer almamış mıdır? 

Bunun dışında çok önemli hir noktaya deyin-
mok isterim: Tasarının 3 ncü maddesi ve kanu
nun 4 ncü maddesinin son kısmını yavaş, yavaş 
okuyarak arz ediyorum. Burada önemli ölçüde 
'bir eşitsizlik ,göze çarpmaktadır. Bu eşitsizliğin 
eğer gerekçesi var ise, bu eşitsizliğin eğer benim 
anlayamadığını daha kuvvetli bir yanı var ise; 
onu açıklarlarsa çok memnun olurum. 

•«Uçuş tazminatı alan personelden uçuşla ilgisi 
olmayan yunt dışı daimî görevlere atananlar için». 
Demek ki, uçuş yapan bıir kişi yurt dışımda daimî 
-bir ıgöreve atanıyor ve o atandığı görevde uçuş 
yapma giibi bir meselesi yok. «Bu görev süre
since 1 nci fıkrada yazılı yıllık uçuş saatini ta
mamlama zorunluğu .aranmaz». Demek ki, yıl
lık uçuş istemekle pilotun melekesini kaybet
memesi, alışkanlığını kaybetmemesi, yani islim 
üzerinde acur kalmasını sağlama meselesi isten
miyor. Bir bisikleti dahi üç yıl kullamazsamz 
1b azı melekelerinizi kaybedebilirsiniz. Komis
yon üyesi değildim; ama komisyona katılmış
tım beni tatmin eden ölçülerde cevaplar ve
rildi. Melekesi kendini tehlikeye sokacak bi
çimde uçuştan uzak tutulamıyacağı, komutan
ların bunu düşünecekleri hayatî bir önemi ol
duğunu söylediler, (buna da bir şey demiyorum; 
ama «yurt dışı daimî görevlerde geçen süreler 
uçuş hizmet süresinden sayılır ve bu görevlere 
atanan personelin yurttan ayrılış tarihini izle
yen aybaşından itibaren uçuş tazminatının % 
'50'si kesilir». Bunun karşıt sözü: uçuş tazmi
natının % 50'si verilir. 

I iProblemi biraz daha açık seçik ortaya koy
mak isterim. Aynı şartlarla, pilot olmuş, aynı gö
revi gören ,100 pilottan 3'ü yahut 4'ü dış ülke
lere gidecektir. Dış ülkelere gitme maaş olanak
larına kavuşacaktır. Dış ülkeye gitmenin 3 - 4 

I yahut 5 kişi olduğu için herkesin arzuladığı bir 
hizmete .gidecektir; .ama bu hizmete gittiği za
man uçuş tazminatının yarısını alacaktır. Öteki 
dış ülkelere giden subaylardan burada çok açık 
olarak bir eşitsizlik var: Aynı şartlarla dış ül
kelere giden kara kurmay subayı yahut kara su-

I bayı bu tür uçucu olarak, yani uçuş 'görevini 
yapmadığı sırada dış ülkelere .gitme olanakları-

I na, imkânlarına kavuşmuş olmasına ilâveten bir 
de bu verilmektedir. Gerçi Türkiye'de de uçıış-

I tan komutanın emriyle uzak kalan kimseler uçuş 
tazminatını alıyorlar; ama dış ülkeye gönderil
diği takdirde buna ayrıca bir tazminat verilme
sini, bu mesleğin cazibesini artırma yönünden 
eğer uyguluyorlarsa bu, kendi pilotları arasın
da bir kez eşitliği bozmaktadır: Aynı durumdaki 

I 100 pilot arasında eşitliği bozmaktadır. Bu ko
nuyu itiraz meselesi yapmıyorum; fakat zihinler
de yanlış anlayışa meydan vermemek için açık
lanmasında yarar görüyorum. 

Bu tazminatın, Türk pilotlarının NATO ül
keleri içerisinde yarışlarda gösterdikleri başarıyı 
bir kat daha artıran ve Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin sulh zamanımda da savaşa hazır olduğunu 
gösteren yeteneklere kavuşması bakımından ya
rarlı olacağı umuduyle hayırlı olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, le
hinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir kanu
nun tümü görüşülüp kabul olunduktan, mad
deleri .görüşülüp kaibul olunduktan sonra ancak 
iki sayın üyeye isöz verilir: Lehte ve aleyhte. 
Söz isteyenler ikiden fazla ise sıra gözönünde 
bulundurulmak suretiyle lehte bir kişiye, aleyh
te bir kişiye söz verilir. Bu itibarla Sayın Kor 
size söz veremeyeceğim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Her ikisi de aleyhte 
konuştular efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Öztürk Komisyon
ca kabul edilmiş bulunan metnin aleyhinde ko
nuşmadı. Metni benimsedi, daha bazı şeyler 
temenni etti. Sayın Babüroğluna sordum, Sayın 

i Baibüroğlu üzerinde dedi. Üzerinde söz istene-
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mez, istenilirse kabul edilemez. «Aleyhinde gibi» 
dedi. Ben kürsü özgürlüğüne son derece saygı 
gösterdiğim için ve Başkanınız olarak birleşim
lerde görev almaya başladığım günden itibaren 
hiç bir sayın üyeye, «sadet dışına çıktın» uyarı
sında bulunmadım. Çünkü, o kadar sübjektif bir 
konu ki binaenaleyh, Sayın Babüroğluııa da söz 
vordim. Sayın Balbüroğlu'nun bu tasarı nede
niyle (bir 'özelliği dalha var; Bütçe ve Plan Karma 
Komisyonu üyesidir. Bütçe ve Plan Karma Ko
misyonu üyesi, eğer Komisyonda muhalif kal
mamışsa aleyhte söz alamaz. Muhalif kalmışsa, 
şerh vermişse aleyhte .konusal) il ir. Aleyhinde de 
sayılaıbilir, hani aleyhinde değil. Dikkatle din
ledim Sayın Ba'büroğlu'ımn konuşması da aleyh
te değil Komisyonca ka'bul edilen metni Sayın 
Selâhaddin Babüıoğlu 'benimsiy'or; ama buna 
Ibazı hükümler eklenmesini temenni ediyor. Bu 
husus, konuşmasına başlamadan önce açıklığa 
kavuşmuş olsaydı Tüzük hükümlerini uygulaya
rak kendilerine söz vermeyecektim. Kendileri
nin söz almalarında Tüzüğe uygunluk bakımın
dan bir durumları olmuşsa, Tüzük hükmünü uy-
gulam>a bakımından benim bir durumum olmuş
sa, kürsü özgürlüğüne ibağlılığımız nedeniyle 
bunu hos "•örmenizi dilerim. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 'Etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HASAN ESAT 

İŞIK Ulursa Milletvekili) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz teşekkür etme mahiyetinde 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunu/. Sayın Bakan. 
'MİLLÎ SAVKNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Ordunun her sınıfında, her kademesinde hiz
met gören herkes kendisine sağlanan şartlara 
bakmaksızın var gücüyle kendisine mevdu gö
revi seve seve yaptığı herkesçe bilinen bir ger
çektir. Bu bütün milletimizce bilinir ve tabia-
tiyle Yüce Senatoca da bilinir. Bu haslet, Ordu 
mensuplarımıza tabiatiyle herşeydeıı evvel va
tan hislerinden gelir. Fakat bunun yanında 'inil
letinden, Yüce Meclislerinden gördüğü saygı 
ve itimadın da rolünün çok büyük olduğu mu
hakkaktır. 

İşte şimdi yüce Senato bu Kanunu kabul et
mekle Türkiye'nin savunmasında gitgide önemi 
artan Hava Kuvvetlerimizin mensuplarına yeni 
bir güç ve bir şevk vermiş olmaktadır. Bundan 
dolayı Ordumuz adına yüce Senatoya teşekkür
lerimi arz ederim. (Alkışlar) 

3. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalaası ile Millî Savunma Komisyo
nu, raporu (M. Meclisi : 1/131; C. Senatosu : 
l/26<>) (S. Sayısı :376). (1) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri. Millî Savunma Bakanı Sayın Ha
san Esat Tsık tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

«Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanun ta
sarısı», tabedilerek sayın senatörlere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Tasarının önemi, mahiyeti ve biran evvel ka
nunlaşmasının sağlayacağı sosyal yararlılık ni
teliği de dikkate alınarak gelen kâğıtlardan 
gündeme alınıp, gündemdeki diğer bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Hasan Esat Işık 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önerge
de sözü edilen tasarının Gelen Kâğıtlar'dan gün
deme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarının gündemdeki diğer bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aynı tasarının ivedilikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının Millî Savunma Komisyonu tarafın
dan hazırlanan raporun, raporda gösterilen ge-

(1) 376 S. sayılı basmay.ii tutanağın sonu
na eklidir. 
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rekçenin ve tasarı maddelerinin okunup okun- J 
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okun- I 
masını kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

CİHAT ALP AN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Söz istiyorum Sayın Başkan. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Ben de 
şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Alpan. I 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Balkan, sayın senatörler; 
Yedek Subay Adaylarının Kısa Süreli As

kerlik Hizmetine Tabi Tutulmalarına İlişkin 376 
sıra sayılı Kanun tasarısı ile bu tasarı hakkın
da Anayasa ve Adalet ve Millî 'Savunma Ko-
misyonlarıınız tarafından düzenlenmiş olan ra
porlar aleyhinde konuşmak üzere söz almış bu- I 
lunuyorum. 

Milletimizin, karakter ve eğitimindeki etkisi 
ve payı, Devletimizin bütün faaliyetlerindeki 
yeri ve basılası, tarihimizin hier dönemindeki I 
önemi ve rolü büyük olan askerlik hizmetine iliş
kin temel hüküm Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sa hukukunda yurt savunması kavramına daya
tılarak ilk defa 1%1 Anayasasına konmuş ve 
bunu belirten 60 ncı madde «Yurt savunmasına I 
katılma her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödev I 
ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir» şeklinde 
şümullü ve fakat genel mahiyette ifade edilmiş- I 
tir. 

İkinci Dünya Savaşı ve neticeleriyle savaş 
sonrasının türlü gelişmeleri ve yeni görevleri 
karşısında oluşturulan bu hüküm ve zaman za
man tadil edilen askerlik yükümü ve Silâhlı I 
Kuvvetler ile ilgili kanunlar, her alanda başğös-
teren ihtiyaçların tevlit ettiği yeni sorunlar, her 
yılın giderek yükselen hızlı nüfus artışları, üye- I 
si olduğumuz ittifaklar çerçevesinde tespit edi- I 
len kuvvet ihtiyaçları ve kuvvet hedefleriyle 
bunların nitelik ve nicelik standartlarının veci
beleri ve hepsini sağlamak için yapılan reorga- I 
nizasyon ve modernizasyonun büyük harcama- I 
lan, geçtiğimiz planlı kalkınmanın istediği iş- I 
gücünü sürekli ve artışlı olarak yetiştirmek ve I 
tatminkâr şartlar içinde yurdun her köşesinde 
istihdam ve idame etmek zaruretleri ve bu işle- I 
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rin pahalılaşması yüzünden Devlet bütçesinde 
cari giderlerin durumdan yükselmesi savunmaya 
güç ve potansiyel kaynaklar yaratıcı yatırımla
rın ise yetersizliği, her türlü konuda en ekono
mik tarzda hareket ederek ve bunun için lâğv 
ve tensikler yaparak Devlet faaliyetlerinde den
geyi ve istikrarı sağlayıp korumak gerekleri gibi 
sebepler cüzünden daha sık değiştirilmeye ve 
yenileştirilmeye başlanmıştır. 

Değişikliğe uğrayan kanunlardan tasarı ile 
ilgisi olan ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek 
Askerî Memurlar Kanununda tadiller yapan 
15 Ekim 1960 tarihli ve 97 sayılı, 10 Mayıs 1962 
tarihli ve 49 sayılı, 27 Temmuz 1970 tarihli ve 
1316 sayılı Kanunlar üzerinde kısaca hatırlat
malarda bulunacağım. 

97 ve 49 sayılı Kanunlar yedek subay aday
lığı hakkını lise ve dengi okul mezunlarından 
alarak üniversite ve yüksek okullar mezunlarına 
vermiş ve 15 Ekim 1960 tarihine kadar adaylık 
hakkını kazanmış bulunanların iki senelik as
kerdik süresi içinde üç ay temel askerlik eğitimi
ne ve 21 ayı da, yani iki öğretim yılı ilkokul öğ
retmenliği hizmetine tabi tutulmalarını ve görev
lerini bu esasa göre tamamlayanların teğmen 
nasp edilerek terhis olunmalarını sağlamıştır. 

Askerlik yükümünde son değişiklikleri er ve 
erbaşlar için 1315 sayılı Kanun, yedek subay 
adayları içinse. 1316 sayılı Kanun yapmıştır. Bu 
-değişikliklerin tasarımızla ilgili en önemli esa
sını tam olarak arz edebilmek için, 1076 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesini aynen oku
yorum : 

«Her celp yılından evvel müteakip yıl Silâh
lı Kuvvetlerin subay sınıfına göre yedek subay 
ihtiyacı Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine 
'Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir. 

Fakülte, akademi ve yüksek okullarla Millî 
Eğitim Bakanlığınca bunların dengi olduğu ka
bul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim mües
seseleri mezunlarından Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre askerliğe 
elverişli oldukları anlaşılanlardan Silâhlı Kuv
vetlerin ihtiyacı kadar yedek subay adayı değer
lendirmeye tabi tutularak seçilir. Değerlendirme
de dikkate alınacak hususlar ile yedek subay 
adaylarının sınıflandırılmalarına ait esaslar yö
netmelikte gösterilir. Tabip, diş tabibi, eczacı, 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mi-
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onar, jeolog, kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ih
tiyacı olan diğer meslek ve vasıflara haiz olan
ların mevcudu Silâhlı Kuvvetlerin ihtyacrndan 
az olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutul
madan yedek subay adayı olarak ayrılırlar. 

Değerlendirme sonunda yedek subay adayı 
seçilmeyenlerle makbul bir özürü olmaksızın de
ğerlendirmeye katılmayanlar, er ve erbaş olarak 
askerlik hizmetine tabi tutulurlar. Bunların hiz
met süreleri, emsali yedek subayların hizmet sü
releri kadardır. 

Değerlendirme sonunda yedek subay adayı 
seçilmedikleri için 1076 sayılı Kanunun, bu Ka
nunla değiştirilen; yani 1316 sayılı Kanımla de
ğiştirilen •') ncü maddesinin (b) bendi hüküm
lerine göre er ve erbaş olarak askerlik hizmeti
ne tabi tutulanlar, temel eğitimlerini tamamla
dıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafın
dan tespit edilen miktar kadar mütebaki hizmet 
süreleri için, Bakanlar Kurulu kararı İle yurt 
savunması ve kalkınması ile ilgili hizmetlerde 
görevlendirilmek üzere diğer bakanlıklar emri
ne verilebilirler. Bunların dstihdam şekilleri ve 
haklarında uygulanacak diğer hükümler, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun değişik 10 ncu mad
desinin (b) bendi gereğince çıkarılacak kanun
da gösterilir.» 

Bu tasarıda etkisi büyük olduğu için 1111 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (b) fıkrası
nı okuyorum ; çünkü şümulü bütün askerlik yü
kümlülüğü alacak olan vatandaşlara aittir : 

«Barışta (a) bendi esaslarımı göre kur'a ile 
tespit edilecek ihtiyaçtan fazla olanların asker
lik yükümlülüğü...» 

Erler, yedek subaylar gibi bir değerlendir
meye tabi .tutulmuyorlar, kur \va tabi tutuluyor
lar. İhtiyaç kadarı kur'a ile meydana çıkarılı
yor. diğeri diğer hizmetlere ayrılıyor. 

«Yurt savunması ve kalkınması ile ilgili ko
nularda yetiştirilme veya görevlendirilme veya 
yurt savunması ve kalkınmasına katkıda bulun
ma ödevlerinden biri veya birkaçı olarak ayrı 
kanunla düzenlenir. Bu bent hükmüne tabi olan
ların savaşta görevlendirme esasları da aynı 
kanunda belirtilir.» 

Tekrar Yedek Subay Kanununa geçiyorum. 
«Yedek subayların hizmet süreleri 18 ay

dır. Bu sürenin altı ayı yedek subay yetiştiril
mekle 12 ayı da subay olarak atandıkları kıta 

ve kurumlarda geçer. Yedek subay yetiştirme 
süresi Genelkurmay Başkanlığının göstereceği 
lüzum üzerine, Bakanlar Kurulunca uzatılabilir 
ve kısaltılabilir.» 

Bunun işlemi cereyan etmiştir. Geçen Şubat 
ayında toplanan Yüksek Askerî Şûra Genelkur-
ımay Başkanlığının altı ayı dörde indirme yo
lundaki teklifini kabul etmiş ve Millî Savunma 
Bakanlığı konuyu bir Bakanlar Kurulu ile kı-
salttırmıştır. 

ı« Yedek subayların hizmet süreleri olağanüs
tü hallerde Genelkurmay Başkanının gösterece
ği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile lü
zumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler, 
yaş haddinin sonundan iki kat düşülür. 

Yedek subayların hizmet süreleri barışta 
Genelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar 
Kuralu kararı ile 12 aya kadar indirilebilir.» 

Ki, ileride yapacağım bir açıklama ile Hü
kümetimizin bu esası da uygulamaya başvura
cağını tahmin ediyorum. 

«Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça, bu Ka
nunun tespit ettiği esaslar dışında hiçbir yük
sek öğrenim mezunu askerlik çağından çıkarıl
maz. 

Yedek subaylardan hastalananlar, muvazzaf 
subay emsalleri gibi izin süresine tabi tutulur
lar. Sıhhî izin süresini tamamlayanlar terhis 
edilirler. Ancak, sıhhî izin süresini tamamlama
dan (faal hizmet yapabilir.) raporu alanlar, al
tı ay hizmet müddetini doldurmadıkça terhis 
edilmezler. 

Yüksek öğrenim mezunlarından yedek subay 
adayı seçilenler ile er olanlar, yönetmelikte gös
terilen esaslara göre celbe tabi tutulurlar. Test 
merkezleri ile test günleri radyo ve gazetelerle 
ve askerlik şubelerine asılmak suretiyle ilân 
edilir.» 

Bu maddeden açıkça anlaşıldığı üzere de
ğerlendirmeye tabi tutularak iki grupa ayrıla
cak yedek subay adaylarından Silâhlı Kuvvet
ler, (jandarma dahil) ihtiyacı için seçilenlerin 
1076 sayılı Kanunun yürürlükteki esaslarına 
göre yetiştirilip, askerî hizmet görmeleri, seçil
meyenlerin ise temel askerlik eğitimlerini er 
ve erbaş olarak gördükten 'sonra, çıkarılacak 
Bakanlar Kurulu kararlarına göre eşit sürece 
kamu hizmetlerinde görevlendirilecekleri, diğer 
bakanlıklar emrine verilmeleri gerekmektedir. 
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Netice itibariyle sınıf okulu veya temel as
kerlik eğitimini geçirenlerden kimse askerlik 
süresini Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmet
lerinde tamamlamadan terhis edilemez. Bu esa
sı uygulayabilmek için, 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun değişik 10 ncu maddesinin (b) ben
di gereğince bir kanun çıkarılması lâzımdır. 
Hükümet, dört senedir beklenen bu kanun ta
sarısı yerine Millet Meclisine yeni bir yedek 
subay türü yaratacak 376 sıra sayılı bu özel ka
nun tasarısını sevk etmiş bulunuyor. Bu tasarı
yı Anayasa yönünden doğru değerlendirebilmek 
için, evvelâ 60 neı maddenin değişikliği üzerin
de de kısaca duralım. 

Başlangıçta arz .ettiğini hususlar ve kanun 
ve 1188 sayılı Kanunla yapılan ilk Anayasa de-
değişiklikleri Anayasamızı da etkileyici birer 
mahiyet taşıdıklarından 20 Eylül 19ÜLİ tarihli 
ğişikliğinde 60 ncı madde şu gerekçeye dayanı
larak yeniden tedvin edilmiştir : 

«Nüfusun hızlı artışı sonucu olarak askerlik 
yükümü altındaki vatandaşların muvazzaflık 
devresinde bulunanlarının sayısı da büyük bir 
artma göstermekte ve sayıları ihtiyacın üstünde 
olan bu kimselerin hepsinin muvazzaf olarak 
görevlendirilmesi. Devlet için büyük malî kül
fetlere mal olmaktadır. Halbuki hızlı bir kalkın
ma ihtiyaç ve çabası içinde bulunan 'memleketi
mizde askerlik çağındaki genç vatandaşların 
enerjisinden faydalanılması da, zorunludur. 
Devlet, böylece mevcut insan gücünden en ve
rimli bir şekilde faydalanmış olacaktır.» 

Bu gerekçe ile yurt savunmasına katılma 
kavramı, vatan hizmeti kavramına, askerlik yü
kümünün yol ve yöntemi de Silâhlı Kuvvetler
de veya kamu hizmetlerinde uygulanması esa
sına dönüştürülerek yeni 60 ncı madde şöyle 
ifade!endirilmiştir : 

«Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevi
dir. Bu ödevin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu 
hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği ka
nunla düzenlenir.» 

İşte bu önemli değişikliklerin aynı gerekçe
lerle birbiri üzerinde bina edilen safahatı tam 
bilinir ve birleşik olan maksatlarına sadakat 
gösterilirse 376 sıra sayılı kanun tasarısının 
Anayasaya uyarlığı yönünden haklı bir tered
düt e düşülür. Millet M.eelisi Genel Kurulunun 
bu tasarıya ilişkin müzakere tutanaklarının 

tamamını okuyup ileri sürülen Anayasaya ay
kırılık iddialarını ve bu hususun incelenmesini 
isteyen bir önergenin reddedilmiş olduğunu öğ
rendikten sonra, kanunun tedvininde bir nok
sanlık ve Anayasanın '8 nci maddesine; yani ka
nunların Anayasaya aykırı olmayacağı hakkın
daki bağlayıcı hükme terslik teşkil edebilecek 
bu tereddüt ve şüphenin giderilmesi lüzumuna 
kanaat getirdim ve tasarının Millî Savunma 
Komisyonumuzda müzakeresine başlandığı gün, 
İçtüzüğümüzün 31 nci maddesine dayanarak, 
tasaımııı Anayasanın 12 ve 60 ncı maddeleri ba
kımından değerlendirilmesi ve bunu yapacak 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuza şevki için 
bir önerge verdim. Kabul edilen ve gereği ya
pılan l)iı önergem sonucunda ve tasarı lehinde 
düzenlenen rapor önümüzdedir. Beni tatmin et
meyen bu raporun açıklamalarım karşısında ne 
derece tutarlı olduğunu takdirlerinize bırakı
rım. 

Askerlik yükümünün muvazzaflık hizmeti 
yönünden 1076 sayılı Kanundaki temel esasla
rın da dışına çıkan ve istisnaî bir nitelik taşı
yan tasarı bir kanunda aranan bazı unsurlar
dan da yoksundur. Kapsadığı yedek subay 
adaybannın tabi oldukları yükümlülüğü imti
yaza çeviren tasarı, hak edilmesi bir çok şart
lara ve vicdanî •.sorumluluklara bağlı olan as
teğmenlik rütbesini yersiz ve adaletsiz bir hü
kümle tevcih eden bir lütufnaıııedir, âdeta bir 
lütfü şahanedir ve türü kendim? özeî bir tasa
rıdır'. Çünkü, asıl tasarıda (daha önce ar zet-
tim) temel eğitimini görecek olan, kamu hiz
metine sevk edilecek olanlar er ve erbaş olarak 
sevk ediliyor. Aynı süre eğitime tabi tuttuğu
muz bu adaylar asteğmen olarak nasbediliyor 
ve öyle terhis ediliyor. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen birikme ve 
cari uygulama ile bu birikmenin giderek arta
cağı reddedilmez bir keyfiyettir; fakat bugün
kü birikmenin Millî Savunma Bakanlığına yük
letilebilecek bir kusuru ve kanunî sakıncası da 
yoktur. Çünkü, Türkiye Oumhuriyetinde ye
dek subay adaylığı hakkını elde edenlerin as
kerlikten önce ':iş edinmelerini engelleyen bir 
kanun veya bir resmî teamül de yoktur. Bu 
husus, vaktiyle bir Başbakanlık tamimiyle de 
ıkamuoyuna açıklanmıştır. Ayrıca, askerlikten 
önce edinilen islerin askerlik hizmeti yüzün-
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den zamanca kesintiye uğrayıp, çalışanların 
ıtalbi oldukları sosyal güvenlik: kanunları bakı
mımdan zarara dönüşmeleri de bahis konusu 
edilemez. Çünkü, askerli'k süreleri çalışanların 
hizmet sürelerine zamanen dahil edilmektedir. 

Diğer taraftan, ihtiyaç fazlası yedök subay 
adaylarıyla erlerin sorununun asıl çözümü de 
'bulunmuş ve 1076 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesi ve 111.1 sayılı Kanunun değişik 10 ncu 
maddesiyle kanunlaştı rılımıştır da. Bu sıkmitılı 
ve külfetli '»orunu sürdüren, daha önce de be
lirttiğim .gibi, dört senedir beklenen uygulama 
ıkanununun bugüne kadar çıkarılmaması ger
çeğidir. ıSilâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından faz
la oldukları için yedek subay yetiştirilmelerin
den ve istihdam edilmelerinden sarfınazar edi
len birikmiş adayların dört aylık bir temel as-
ıkerlik eğitiminden sonra Anayasa ve 1076 sa
yılı Kanun gereğince kamu hizmetlinde görev
lendirilmeden terhis edilmeleri büyük bir işgü
cü kaybıdır. 

bunlara rağmen imkân ve fırsat eşitliğinden 
(bahsediyoruz. Üniversite ve yüksek: okullara 
öğrenci kabulü içıLn de milyonlar harcanan test
ler uyguluyoruz. Böyle bir genel tutumun sür
dürülmesi yönetenler için aldanma, yönetilen
ler için avutma, memleket içinse büyük 'bur za
rardır. Bu zararın 350 milyon liranın üstünde 
'olduğunu daha dün Sayın .Millî Eğitimi Bakanı 
Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrasında ifade etti
ler. 

Bu hazin durum içinde Sağlfc ve Sosyal 
Yardım Bakanlığımız da kalkınmada öncelik 
vermıeyi plan ve programların gereği olarak 
karara bağladığımız mahrumiyet bölgelerimiz; 
ilcin ıkeııdi mensuplarına mecburî hizmet koya
cak bir kanun tasarısı hazırlamaya çalışıyor. 
Bu anlayış ve bu hazırlık, başta teknik hiz
metleri yürüten bakanlıklarımız olmak üzere 
Devletin bütün kuruluşlarını ve .memleketin bü
yük sorunlarının başında gelen istihdam pöli-
ıtika'smı da ilgilendirmerktedir. 

Eğer, askerlik yükümünün kamu hizmetle
riyle öngörülen ımeeburî hizmetleri zamanca ve 
yerce birleştirecek bir uygulamaya girersek,, 
memlelketûm'iz her (köşesinde büyük bir işgücü
ne ve bir derecede de istihdam imkânına mazhar 
olur ve kalkınma çabalarımız da büyük bir hız 
kazanır. Hükümetimiz bugün çok yönlü ve de
ğerli bir potansiyel imkânına sahiip birikmiş ye-
dekuübay adaylarıyle en doğru yolu bu istika
mette tutmak görevinde ve durumundadır. 

'Tasarının acele olarak kanunlaştırılması is
teğini düşünülen uygulamanın başlatılacağı ta
rih bakıımmdan da yersi'ız buluyorum. Sayın 
Millî Savunma Bakanı, Millet Meclisi Genel Ku
rulunda ve Komisyonumuzda yaptıkları konuş
malarda, silâh altında bulunan yedek subay ve 
adaylarının iş edinme yolunda haksız bir güç
lüğe ve fırsat kaybına uğratılmamaları iç(',n bu 
tasarı kanunlaştığı .takdirde tasarıya göre as
kerlik hizmetine tabi tutulacak yedek subay 
adaylarının silâh altında bulunanlardan önce 
•terhis edilmeyecekleri bir tarihte askere çağrı
lacaklarını ifade etmişlerdir. Bu arada belirt
mek isterim ki, bu tedbir ancak: 1076 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (g) fıkrasının slon 
paragrafını uygulama; yani yedek subayların 
lota ve karargâhlardaki hizmetlerini oniıki aya 
indirmek suretiyle uygulanabilir. 

Prtogramıyle millî kalkınmaya yurdun her 
'köşesinde hız ve güç katacağını ilân etmiş olan 
Hükümeti'mizin sorunların ve güçlüklerin ida-
re-i maslahatçılık ile değil, ancak köklü ve ce
saretli hamileler ve devlet ve millet kaynaş
masından doğacak güçle çözüleceğine olan inan
cını l)iı tasarı ve işgücü kaybıyle telif etmek 
de mümkün değildir. 

Hükümetimiz İçin büyük bir şans, fakat ta
san yüzünden vaki olabilecek bu büyük kay
bın önemlini belirtmek için Dokuzuncu Eğitim 
Şûrası'nm çalışmakta olduğu bugünlerde or
taöğretimdeki öğretmen noksanlıklarını Millî 
Eğitim Bakanlığından sağladığımız adedi bil
gilere dayanarak arz ediyorum. 

Ortaokurlanmıızda 1973- 1974 öğretim yılın
da noksan 25 824, liselerimizde 3 775, meslekî 
lise dengi! •okullarda 1 178, lise dengi teknik 
ıdkullarda 3 323, toplamı 34 100 dür. 

Önümüzdeki öğretim yılı için hesahedilmiş 
olan noksanlıklar ise ortaokullarda 30 418, li
selerde 4 737, lise dengi meslekî okullarda 
2 587, Ese dengi teknik okullarda 4 650, top
lamı 42 392 dir. 

Gerçekler böyle iken, bir müdür ve bir mü
hürle ortaokullar, biılkac öğretmenle de lise
ler ve lise dengi türlü meslek ve teknik okul
ları açıyor, ikilıi üçlü öğretim yapıyor ve bütün 
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•Sayın Balkanın Hükümeti de bağlayan bu 
ifadelerime göre, halen sınıf okullarında yedek 
subay eğitiminde bulunanlar, önümüzdeki Tem
muz sonunda asteğmen nasbedilerek kıtalara 
gıönderil'ecelderinden ve en erken i975 Temmu
zu sonunda terhis edilebileceklerinden birik
miş durumdaki adayları bu tarihten dört ay 
'önce, yani Nisan" 1975 başında askere çağırabi
lirler; fakat bu tedbirin de bir sakıncası var
dır. Çünkü bu tedbir, yeni bir adaletsizlik ya
ratırı aımaik için önümüzdeki Temmuz ve Aralık 
aylarında sınıf okullarına yedek subay adayla
rı eağırılmanıasmı ziorunlu kılar. 

Durum, sorun ve keyfiyet bir sürü sakınca
lar taşıdığına ve böyle cereyan edeceğine göre 
içinde bulunduğumuz aceleye ve bu tasarıyı ka
nunlaştırmaya ne lüzum vardır? Esasen Hükü
metimiz de bu soruna cevap teşkil eden görü
şünü Programında; «Anayasamızın 60 ncı mad
desinin verdiği dmkân değerlendirilerek, asker
lik veya yedek subaylık çağma gelmiş bulunan
lardan modern bir ordunun ihtiyaç fazlası olan
lar tahsil, meslek ve ihtisaslarına uygun diğer 
kamu görevlerinde çalışabileceklerdir» şeklinde 
ifade etmiştir. 

Açıkladığım mütalaa ve mülâhazalardan son
ra vardığım, sonucu iki teklif halinde arz edi
yorum : 

1. — Bu tasarı tüm olarak reddedilmelidir. 
2. — Askerlik yükümlülüğü olan vatandaş

larımızın Silâhlı Kuvvetlerde ve kamu hizmet
lerinde paralel uygulamaya tabi tutulmaları için 
1111 sayılı Kanunun değişik 10 ncu madde (B) 
bendinde çıkarılması belirtilen kanun tasarısı
nın 6 Temmuz 1973 tarihinde Hükümetçe Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve fakat 
Ekim 1973 genel seçimleri dolayısıyle kadük 
duruma düşmüş ilk tasarıdan da faydalanmak 
suretiyle en kısa zamanda hazırlanıp Millet Mec
lisine şevki istenmelidir. 

Bu mahiyette bir tasarı 1975 malî yılı Büt
çesi hazırlıklarında da hesaba katılacağı için 
1975 Nisanına kadar en mükemmel bir şekilde 
çıkarılabilir. Silâhlı Kuvvetlerde ve kamu ku
ruluşlarında yapılması gereken bütün hazırlık
lar da. o tarihe kadar rahatlıkla tamamlanabi
lir. 
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I Bu sonucu dile getiren önergemi Başkanlı
ğa takdim ediyorum. Sırası gelince oylanacak 
olan önergemin kabulünüze nıazhar olmasını 
diler, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürle
rimi ve saygılarımı sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Alpan. 
Sayın Sadi Irmak, buyurunuz. 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

I — Sayın Başkanımız, değerli arkadaşlar; 
I Zamanla acil bir duruma ve düzeye gelmiş 
j olan bir problemin tasfiyesi anlamına gelen bu 

tasarıya olumlu oy vermek zorunluğu vardır; 
fakat sadece bir zorunluk olduğu için, bir şevk 
mahsûlü olarak değil, bir zorunluk olduğu için 
oyumuzu vereceğiz. 

Vatan hizmetleri ve vatan yükümlülükleri 
her şeyden ve her şeyden önce eşitlik- ister, is
tikrar ister. Bu tasarı bunun ikisini de ortadan 
kaldırmaktadır. Çünkü, bundan evvel yedek su-

I baylığını yapmış olan gençlerle bundan sonra 
yapacak gençler arasında bir zümre bu fırsatı 

I kullanmak gibi bir ayrıcalığa tabi tutulmakta
dır. Bu elbette güzel bir şey değildir; fakat zo-

J ruıılu olduğunu da kabul ediyoruz. 
ı İkincisi; istikrar. Vatan hizmetleri istikrar 
I ister. 
j Arkadaşlar, yedek subaylık hizmetinde sık 
! sık değişen mevzuatla karşılaşıyoruz. Evvelâ 
ı yaş bakımından buna değineceğim. Yedek su-
j bayhk hizmetinin, umumiyetle askerlik hizme-
1 tinin fizik, takat ve fizyolojik, psikolojik geliş-
| nıe zorunlukları dolayısıyle kabil olduğu kadar 
I ^ene yaşlarda yapılması lâzım gelirken birçok 
1 sebeplerlerle, tartışılması her zaman mümkün 
I olan bir çok sebeplerle bu hizmet 30 yaşına ka-
I dar geciktirilebilmektedir. Bunun müdafaası 

kabil değildi!-. Orta yaşlara gelmiş olan böyle 
| bir genci 18 yaşında olan bir gençle beraber as

kerî eğitime tabi tutmaktaki zorluğu takdir bu
yurursunuz. 

j Ben evvelâ şunu dilemek, temenni etmek is-
j tiyonım. önümüze gelen tasarı bu tarzda gelen 

tasarıların artık sonuncusu olmalıdır. Meclis 
böyle bir tasarı ile bir daha karşılaşmamalıdır. 
Bunun için ilgililerin bugünden tezi yok yeni 
bir anlayışla, cihanın gidişini de dikkate alarak 

I yedek subaylık problemine ciddî olarak eğilme-
I lerini rica etmek istiyorum. 

— 103 — 
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Ordumuzda yedek subay ile muvazzaf subay
lar arasında gönlün istediği, hadiselerin, mem
leket yararının zorunlu kıldığı kaynaşma tees
süs etmelidir. Yedek subayların hüviyetleri bir 
<;ok kanunlar ve bir çok anlayışlara göre farklı 
farklı, değişikliklere maruz kalmıştır. Aslında 
yedek subaylık Ordunun talî değil aslî bir or
ganıdır. Nitekim cihan harplerinde ve onu ta
kip eden devrelerde bir çok memleketlerde de
ğil. yalnız takım subayı vesaire, daha yüksek se
viyelerde birliklere kumanda eden veya teknik, 
ilmî vazifeleri geçici olarak gören yedek subay
lara rastlamaktayız. O takdirde askerî disiplin 
bakımından bu nevi yedek subayların o rütbe
nin gerektirdiği rütbe ile tavzif edildiğini de 
modern ordularda görmekteyiz. Onun için ye
dek subaylık ordunun aslî uzvu olarak ele alın
malı, aslî subaylıkla ve Ordumuzun bünycsiyle 
organik bir kaynaşma haline mutlaka getiril
melidir. 

Sonra, başka memleketlerdeki misali de ala
cak olursak, bir defalık çağırılıp öğretilmiş 
olan bir silâh talim terbiyesiyle, askerî bir eği
timle maksadın hasıl olmadığı da görülmekte
dir. Çünkü, eğitimin dayandığı felsefî görüşler 
ve har]) araçları gayet hızlı bir gelişme altın
dadır. Onun için bir çok memleketlerin yaptığı 
gibi zaman zaman hem bu gençlerin sıhhatini 
korumak için kamplara çağırılıp harp silâhla
rının gelişmesi yeni baştan öğretilmelidir ki, 
her an hizmete hazır bir kuvvet ve bir enerji 
elimizde bulunsun. 

•Bütün l)i.ı kısaca temas ettiğim zorunliıklar 
dolayısıyle ümit ve temenni ediyorum ki; bu ta
sarı çıktıktan ve zarurî olan bu tasfiye yapıl
dıktan sonra eşitlik. Ordunun müstakbel ihti
yaçları ve her şeyden evvel vatan hizmetindeki 
istikrar zorunluğu göze alınarak yepyeni bir 
açıdan yedek subaylık meselesi ele alınmalı ve 
yakın bir tarihte definitif, yeni bir kanun geti
rilmelidir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Öz-

mıımeıı, buyurunuz, 
A. P. GRUPU ADINA AHMET ÖZMUM-

CU (Kütahya) (— Saym Başkan, yüce Senato
nun değerli üyeleri!; 
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Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanım 
tasarısı hakkında Adalet Partisi Grupumm gö
rüşlerim! açıklamak üzere söz almış bulunuyo-
yorum. 

ISayın senatörler; yüksek malûmlarıdır ki, 
Anayasamızın 60 ncı ıımeklesinde ifadesini bu
lan; «Yatan hizmeti her Türkün hakkı ve öde
vidir. Bu ödevin Silâhlı Kuvvetlerde veya ka
mu hlzımetlerinde ne şekilde yerine getirileceği 
kanunla düzenlenir» amir hükmü ile tamamen 
•mutabık bir düşünceye sahibiz. 

Kanunların eşitlik ve adalet ilkelerine uy
gun olması genel prensibine de uymaktayız. 

Gönül çok arzu ederdi ki; bugün 'burada 
'konuşulan tasarının daha evvelce kadük oldu
ğu belirtilen ve Anayasanın 60 ncı maddesinin 
amir hükmüne uyan ikamın tasarısı olması ge
rekirdi. Bunu çok istediğimiz halde göreime-
dik. 

Hükümet Silâhlı Kuvvetlerimizin en üst ka
rar organlarının ve Millî Savunma yetkilileri
nin öngördüğü icapları, içinde bulunduğu za
ruretleri bu kanunla geçici olarak halletmek 
istemektedir. Bu geçici bir tedbirdir. Bunun 
devamlı olmasını, bundan böyle gelecek •kanun
ların geçerli ve kölklü tedbirleri getirecek ka
nunlar nl'ma.smı dilemekteyiz. 

Bu mahzurun tevlit edeceği müteakip hadi
seleri önleyecek köklü ve sürekli bir tedbirin 
getirilmesi elbette elzem olacaktır. Ancak bu
nun uzaması hali Ordumuz harp gücü ve genç
lerimiz esas meslekleri yönünden yurt kalkın
masına menfî yönden etkiler yapmaktır. Bu
nun gözönünden uzak tutulmaması lâzımdır. 

Sayın senatörler; halen silâllı altına alınma
mış oO bine yakın yedek subay adayının mev
cut okluğu belirtilmiştir. Bu kadar genç ne Or
dumuza ve ne de kendi meslek ve sanatları 
içinde yurdumuza tam yararlı olamamaktadır
lar. Bu bir tedbiri ziorunlu kılmaktadır. Bunun 
için çeşitli tedbirler düşünüle'bilıiıise de, hayli 
teknik olan bu konuyu Silâhlı Kuvvetlerimiz 
ıbu şekilde halletmek ist emektedir. 

Ancak, bugün teknoloji çok iyi bir şekilde, 
hızlı bir şekilde ilerlemektedir. ıSeferfberlik eği
timleri bugünkü gibi yapılacak iolursa, bu ka
nunun getirmiş olduğu geçici! tedbirlerin hiç
bir zaman geçerli olacağına inancımız olmadı-
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ğını açıkça belirtmek isteriz. Bu kanundan son
ra seferberlik eğitimlerinin daha sık ve daha 
radikal bir şekilde yapılmasında sayılamaya
cak kadar faydalar olduğunu arz etmek: iste
riz. 

Sayın senatörler; getirilen kanun ile yurt 
içi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumlarından 
1 Mayıs 1974 tarihimden önce mezun olanlar 
için uygulama öngörülmüşsede, yaptığımız in
celemelere göre !bu tarihin inandırıcı bir sebe-
(be isnat etmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle 
yükseköğrenimini bitirmek üzere olanların da 
;bu kanundan faydalandırılması adalet ilkeleri
ne daha da uygun olacaktır. 

Bu sebeple, 1973 - 1974 öğrenim. yılı me
zunlarının da kanun (kapsamına alınmasını isa
betli görmekteyiz. 

'Sayın senatörler, birikmiş bir kitleye hitap 
edeceik olan bu kanun ile ve bu kanundan isti
fade edecek kişilerle halen yedek sulb aylığını 
'kıtalarda yapan kişiler ve okullarda öğrenim 
yapan kişiler arasında büyük farklar doğmak
tadır. Ordu gücünü muhafaza etme ve meğdur 
durumda kalanların mağduriyetlerini önleme 
gayesi ile bunların da kanunun getirdiği espri
ye uygun olarak Genelkurmayın yapacağı pla
na göre terhislerimin öne alınmasında sayısız 
faydalar okluğu kanaatimizi 'belirtmek isteriz. 

:Saym Başkan, sayın senatörler; maddelerin 
igörüşülmesi sırasında Grupumuzun fikirlerimi 
ayrıca açıklayacağız. Hepinize şallısını ve Gru-
pum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Öz-
ınumcu. 

-Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyurunuz. 

YÛSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler; 

Önümüzde bulunan tasarı 'bir mecburiyetin 
ifadesidir ve bu 'bir mecburiyetten doğmuştur. 
Eshabı mucibe olarak da, 30 bin yedek subay 
adayının birikmiş olması gösterilmektedir. 

Bu tasarı tek taraflı bir tasarıdır. Biz aca
ba bazı prensipler mi vazedeceğiz, yoksa mu
ayyen bir topluluğu mu eriteceğiz? Gönül ar-
ru ederdi ki, diğer arkadaşlarımın da ifade et
tikleri gibti, yedek subaylık hakkındaki bu ta
sarı dört başı mamur olarak huzurunuza gel
sin ve bu şekilde çıkmış olsun. 
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Muhterem arkadaşlar, 10 seneyi mütecaviz 
'bir zaman içerisinde buradayım. Arkadaşları
mın da ifade ettikleri giibi, 'bir çok kanunlar 
böyle gelir; fakat bizler mütemadiyen «Bir da
ha böyle tasarı gelmesin» der ve bırakırız. Bir 
ısürü, prensipler vazetmeyen, eşitsizlikler ya
ratan, huzursuzluklar yaratan kanunlar çıkar. 
Bir Personel Kanunu çıkarırız, peşinden bir 
sürü huzursuzluklar doğar; mütemadiyen ka
rarnameler yayınlanır ve bu huzursuzluklar 
gittikçe artar. 

Şimdi burada huzursuzluğu yaratacak kı
sım telâfi edilirse, kanun nispeten iyi bir şek
le giröbilir. Nedir?.. 

Muhterem arkadaşlar, istirham ediyorum, 
bu şerefli vatan hizmetini angarya telâkki edip 
de kaçanların olduğunu bilmiyor muyuz? Mü
temadiyen dış ülkelerde bulunanları... Şimdi 
'bunları da getirip hu kanun hükmünden fay
dalandıracağız. 

Öbür taraftan, sırf vatanî hizmetimi biran 
evvel yapayım diye kıtasına koşan, hemen okul
dan mezun olur olmaz derhal askere gidip de 
hu şerefli hizmeti ifa ett'kteıı sonra sivil hiz-> 
mette vazife almış olanlar var. 

Bunlarla ilgili olarak kanunun bı'r madde
sinde diyoruz ki, bunlar İktisadî Devlet Teşek
küllerinden, özel idareden, vesair teşekküller
den ayrıklıkları zaman izinli! sayılırlar. 

Öbür taraftan, bugün okul çağınla bulu
nanlar ve kıta hizmetinde bulunan yedek su
bay adayları ise işten ayrıklıkları zaman isti
fa en ayrılıyorlar; yani bunların kadroları blo
ke edilmiyor. Onlar o kadrolara dönmek iste
dikleri 'zaman bir daha tayin edilemeyecekler
dir. Bu şekilde bir eşitsizlik oluyor ve esas hu
zursuzluk ve sürtüşmeler de buradan doğuyor. 

O halde, biz öyle bir imkân bulmalıyız ki, 
bunların ikisinin de 'durumunu telâfi edebilir 
vaziyete ve eşitlik prensibini zedelemeyecek 
'bir şekle sokmamız gerekir. Bugün silâh altın
da bulunan, yani 15 Temmuzda subay olacak
lar ve ihalen yedek subaylık hizmetini ifa eden
ler var; bir tarafta bir kitle 18 ay hizmet ede
ceik, öbür tarafdaki de 4 ayda bu işi bitirecek. 
Dediğim giibi, senelerce kaçtmış'lar. Bendeniz 
de yedek subaya .gittiğim zaman 40 yaşınla 
arkadaşlarım vardı; vatanî hizmetini seneler
ce yapmamış ve ondan sonra gelmiş. Bunları 
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nasıl tefrik edeceğiz, bunları ayırt etmeye im
kân yok. Bu da gelecek, bugün katılacak, dört 
ay içerisinde bunu bitirecek. 

•Bütün bunlara rağmen bu kanuna bendeniz 
müspet oy vereceğim; faika t arzum şudur ki, 
bugün kıtada olanlar ve okul çağında bulunan
larla da bir muvazene sağlansın ve bunlar da 
aynı statüye tabi olsunlar. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ay

rını. 
Sayın Suimi Karaman, buyurunuz. 
KÜPIII KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler \ 
Silâhlı Kuvvetlere ait hizmetler iki bölümde 

mütalaa edilir; harekât ve lojistik. Genel anlamı 
kıtaların sevk ve idaresini, barışda ve hazarda
ki sevk ve idaresine harekât; harekâtın dışında 
kalan bütün faaliyetlere de lojistik deniliyor. 

Askere alma işi de bir lojistik faaliyettir. 
Bütün lojistik faaliyetler hesaba, rakkama ve 
.matematiğe dayalıdır ve bilimseldir. Harekât, 
bilimsel olmayabilir, teorik kurallara dayanır; 
ama lojistiğin söz konusu olduğu her yerde 
bilimsellik vardır. Bilimsellik de uzak görüşlü
lüğü gerektirir. Matematiğin olduğu yerde her 
şeyin matematik ile yapıldığı, hesap edildiği 
yerde birkaç yıl üç yıl beş yıl ilerisinde neler 
olacağı, mevcut kapasitelerin eleştirisi yapıla
rak bir sonuca varılır. 

Bir süreden beri Silâhlı Kuvvetlerimiz için 
yedek subay kaynağının fazla olduğunu bütün 
kamuoyu biliyor. Çünkü, eskiden askere gitme
mek, yedek subaya bir iki devre geri gitmek için 
(iBütün parlamenterler gayet yakinen bilirler.) 
aracı koynıak, iltimas aramak moda idi. Şimdi 
birkaç yıldır erken askere gitmek moda haline 
geldi. Çünkü, askere gidemeyenler birçok ka
mu haklarından zaman içerisinde kayba uğruyor
lar. Onun için biran evvel askere gitmek söz ko
nusu idi. Bu da gösteriyordu ki, artık işler ters 
döndü, kaynakta büyük birikim var. 

Buna benzer olay 1960 öncesinde de vardı. 
: 1960 öncesinde kıta subayları, kıta hizmeti ya
panlar bilirler, bölüklerde 8'er, 9'ar, lO'ar ye
dek subay bulunmaya başlamıştı. Bir bölükte 3 
veya 4 subay bulunur, bir iki tanesi muvazzaf 
olur, bir iki tanesi de yedek subay olur; daha 
fazlası da anormal olurdu; ama o hale gelmişti 
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ki, bölüklerde 7, 8, 9, 10 yedek subay bulunma
ğa başlamıştı. Demek ki kaynakta büyük bir ge
nişlik vardı, bu kaynağı kısa devreli yedek su
baylık eğitimleriyle alıyorlardı ve bölüklerde lü
zumundan fazla yedek subay bulunuyordu. 

Gerek 1921 Anayasası, gerek 196Ü. Anayasası 
vatan görevini, askerlik hizmetini tanzim eder
ken bazı kurallar koymuştur. Bu kurallara gö
re çıkarılan yasalar da askerlik eğitiminin, as
kerlik hizmetinin yedek subay veya er olarak. 
hangi şartlarda yedek subay, hangi şartlarda 
er olacağını yıllardan beri bir öğrenim durumuna 
bağlayarak düzenler; ama her şeyden ön'ee top
lumun ve kamunun ve vatan hizmetinin, özel
likle kutsal vatan hizmetinin gereği dikkate alı
nır. Bir ülkede insanların yarısı yedek subay 
hakkını kazanmış, diğer yarısı da bu hakkı ka
zanamayıp er olma durumunda iken ve Silâhlı 
'Kuvvetlerinde yılda 10 bin yedek subaya, 300 bin 
ere ihtiyacı varken, öğretim durumu yarı yarıya 
geldi diye mutlaka yarısına yedek subay hakkı
nı vermek, onun 10 bin kişisini yedek subay yap
mak, 290 bin kişisini affetmek; buna karşılık 
tahsil durumu az olan diğer 300 binin hepsini er 
olarak almak eşitsizliktir, hakkaniyete aykırı
dır ve hatta bugünün savaş tekniğine aykırıdır. 

Çünkü, bugün savaşan uluslar, birbirleriyle 
teknikle savaşıyorlar, süngü hücumlarıyle savaş
mıyorlar. Süngü hücumu 3 - 5 yıl devam eden 
savaşın içerisinde bir kaç defa tesadüflerle ya
pılan eylemdir; ama teknikle savaşan uluslar 
karşı karşıya geldiklerinde teknik malzemeyi 
kullanan teknik elemanlara ihtiyaç vardır. Siz 
ülkenin okuyan insanlarını yedek subay statü
sündedir diye bir tarafa ayırıp onlara askerlik 
yaptırmazken, daha az okumuş insanlarını tek
nik silâhların başına getirirseniz, düşmanın kar
şısına zayıf teknikli elemanlarla çıkmış olursu
nuz. Dolayısıyle Anayasanın öngördüğü vatan 
hizmeti görevi, Anayasa her şeyi detayıyle anla
tamaz, esprisine aykırı hareket etmiş olursunuz. 

1960 öncesi böyleydi. Yedek subay bölükler
de 10'ar kişi olurdu, diğerleri lise tahsilinden da
ha aşağı olanlar er olarak gelirdi. Halbuki, Si
lâhlı Kuvvetlerde özellikle Hava Kuvvetlerinde, 
Deniz Kuvvetlerinde ve bir kısım Kara Ordu
su birliklerinde çok teknik silâhlar, çok teknik 
malzeme var; bunları kullanabilmek için teknik 
seviyeye, okumuş insana ihtiyaç vardır. Bir to-
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pun nişancısı olarak lise mezununu istihdam, et
mek başka ve üstün, henüz okum,a yazmayı öğ
renmiş bir insanı getirip nişancı olarak yetişti
rip kullanmak çok daha zayıf bir durum, yara
tır. 

Öyle ise, yedek subaylık ihtiyaç kadrosu ile, 
er kadrosu arasındaki oran ne ise, memleketin 
tahsil durumu içerisindeki insanları da bu oran 
içerisinde tutmak ve bir kısmını yüksek tahsil 
bile yapmış olsa, bu oranın dışına taşıyorsa onu 
er olarak teknik bir malzemenin başına getir
mek, düşman karşısına daha güçlü çıkmayı sağ
lar. Biz Ulus olarak bu espriye varamadık. 1960' 
da bu yönde bazı ilerici hareketler yapıldıysa 
da, ama 1974'e geldik hâlâ bu yönde ilerici ha
reketlerde bulunamıyoruz. İlericilik mutlaka 
ekonomide değil, her yerde ilericilik vardır. As
kerî eğitiminin ve askere alma hizmetlerinin dü
zenlenmesinde de ileri fikirler söz konusudur. 

Daıha detayına girmeden arz ediyorum; bu 
tasarı ile kaynakta birikmiş 30 bin tane yüksek 
tahsil yapmış genci tüm olarak 4 aylık yedek su
bay eğitimi dışında askerlik mükellefiyetinden 
muaf tutuyoruz, buna karşılık daha az tahsilli 
insanları alıp en teknik malzemenin başına ge
tiriyoruz. Oysa, usulünü bulsakta bu 30 bin kişi
yi o en teknik malzemenin başına erse, er ola
rak getirmek daha yararlı değil miydi? Mutla
ka çok daha faydalıydı; yani ülkemiz 1974'de 
bunu bulamadı, ama herhalde 1-98'4'de bunu bu
lacak. 

Şimdi sözlerimin başına geliyorum; Lojistik 
hizmetler bilimsellik ister, asker alma işi de bir 
lojistik hizmettir, bilimsellik ister. Bir kaç yıl
dır bu durum biliniyordu, elbette Silâhlı Kuv
vetlerin kurmay hizmetleri de bunu biliyordu. 
Silâhlı Kuvvetlerin kurmay hizmetleri bu yön
de çeşitli öneriler hazırlamış ve kumanda kade
melerine ve nihayet siyasî sorumluluk taşıyan 
Bakanlık makamına bunları bildirmiştir. Durup 
dururken, bir kaç yıldan beri yaptığımız gibi, 
temmuz kanunları gibi (Temmuz kanunları var
dır acele getirilen kanunlar.) bu kanunun bir 

• acelecilik içerisinde geçirilmiş olması, (Tefer
ruatını biraz sonra arz edeceğim.) çok geniş öl
çüde yanlışlıklara sebebiyet verecektir; ama tek
rar arz ediyorum benden evvel arkadaşlarımın 
da ifade ettikleri gibi, bir kaçınılmaz durum 
vardır elbette bu kanun buradan çıkacaktır. 

Benden evvel konuşan Sayın Irmak veciz bir 
söz söylediler, «Yatan hizmeti istikrar ister, eşit
lik ister.» dediler. Bu cidden çok değerli bir söz. 
Bu tasarı ile ve buna benzer 3 - 5 yılda değişti
rilen tasarılarla -istikrar olmadığını görüyoruz, 
eşitlik olmadığını görüyoruz. İstikrarsızlık olan 
her yasama görevi sonucunda, eşitsizlik olan her 
yasama görevi sonucunda mutlaka aksi tepkiler 
de, birikimler de meydana gelecektir. Biz 30 bin 
kişiyi belki bu yolla memmun ediyoruz; ama bir 
başka 30 bin kişi memnun olmayacaktır bundan. 
Belki 30 bin kişinin memnunluğu karşısında 
memnun olmayan 5 bin kişinin birikimi daha ağır 
'basacaktır, onu da bilemiyoruz, bu sosyal bir 
olaydır, sonucunda neye varacaktır bilemiyo
ruz. 

Silâhlı Kuvvetlerin bir yedek subay ihtiyacı 
vardır. Bu bizim gibi kara, hava, deniz ordula
rı şu ölçüde, şu düzeyde, şu mevcutta olan or
dular için belirlidir; belli ki 10 - 12 bin civarın
da. Bundan fazlası yedek subaylık enflasyonu
dur, hizmet enflasyonudur, görev enflasyonudur, 
Anayasa enflasyonudur'. Yedek subay ihtiyacını 
bu düzeyde tutmak lâzımdır. O düzeyde, bu sa
yıda tutarkan de yedek subaylıkla, mademki 
ülkemizin uygulamasında yedek subaylığı bir 
öğrenim kademesine bağlıyoruz, öğrenim ilişkisi 
arasında da bir denge kurulması lâzımdır. Bun
dan 35 - 40 sene evvel bu ülkede ortaokul me
zunlarına yedek subay hakkı verildiğini biliyor
sunuz, benden 5 - 10 sene daha yaşlı olanlar bu
nu biliyorlar. Nihayet bir süre geldi lise mezun
larına bu hak verildi ve 1960 öncesindeki biri
kimi anlattım, bir bölükte 10 - 15 tane yedek 
subay vardı. Hatta sanat okullarına yedek su
baylık hakkı «liseye denk eğitimdir» denilerek 
verildi. Oysa sanat okulları mezunlarının assu-
baylık sınıfında teknik silâhların başında, tek
nik malzemenin başında hizmet alması çok daha 
hayırlıydı; ama politika, 1960 öncesi politika 
tam aksini yaptı. Bir tornacıyı, bir tesviyeciyi, 
teknik bir silâh ve aracın başında çok daha fay
dalı hizmet yapabilecek iken, getirdi sevk ve 
idarecilik gibi bir hizmete kanalize etti. Yapılan 
iş bilimsel değildi. Bugün de buna ihtiyaç var
dır. 

Şimdi Türkiye'de okuma seviyesi ve yüksek 
eğitim görenler günden güne çoğalmaktadır. 10 
sene evvel yüksek okuldan mezun olanlar 7 bin-
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di. Bu sene 13 - 15 bini buldu, 5 sene sonra, 10 
sene sonra 25 - 30 bini bulacak. 5 - 10 sene son
ra 25 - 30 bini bulduğu zamanlar Ordunun 10 
bin civarında bulunan yıllık yedek subay ihti
yacının üstüne çıkacaktır. Demek ki, 3 - 5 sene 
sonra yine böyle bir birikimle karşı karşıya ka
lacağız. Öyle bir sistem bulmaya ihtiyaç vardır 
ki, l)iı birikim 3 sene, 5 sene sonra bu türlü is
tikrarsızlık getiren kanunlarla düzenlenmesin. 
Onun sistemini şimdiden kurmak lâzımdır; ama 
bunu şimdi şu müzakere sırasında kuramayız, 
bu bir teknik iştir, bunu kurmay heyetler ha
zır] aı\ bilim heyetleri hazırlar. Ben bu konuşma
mı yaparken. 3 - 5 yıl sonra tekrar böyle bir du
rumla karşı karşıya kalmamak için, şimdiden o 
hazırlığın içine girme ihtiyacı olduğunu ifade 
etmek istiyorum. 

Yedek subaylık mevcudu ile yüksek öğrenim 
•görenlerin sayısı arasında bir ilişki kurup, bunun 
dışmdakilerini askerlikten 'affetmek, sözlerini in 
•başında ifade ettiğim gibi, bugünün teknik sa
vaşında ülkenin aleyhinedir. Ya.1 Onlara da as
kerlik yaptırmak lâzımdır. Nasıl yaptırmak lâ
zımdır? Başka ileri ülkeler nasıl yaptırıyorsa öy
le yaptırmak lâzımdır. Örneğin 'bugün Amerikan 
Ordusunda yüksek: öğrenim yapmış insanlar ye
dek subay da olurlar, er de olurlar; fark yoktur. 
Bir yüksek öğrenim yapmış insanın er olarak 
•teknik 'bir silâhın -başında bıılunmasıyle ilkokul 
mezunu veya 'hiç tahsil yapmamış bir insanın o 
leknik silâhın başında bulunmasının mukayese 
edilmeyecek kadar farkı vardır; savaş gücü bakı-
'mından. 

Öyleyse yedek subaylık ile yüksek öğrenim 
görenlerin sayısı 'arasında böyle bir ilişkinin, sü
rekli ıbir ilişkinin; yani şu tahsili yapan yedek 
subaylık hakkını 'kazanır şeklinde değil, 'başka 
türlü bir ilişkinin şimdiden kurulmasına gerek 
vardır. Aksi faalde öğrenim yapanların sayısı 
çoğaldıkça 3 - 5 yıl sonra yine (birikimler 'meyda
na gelecektir ve ibu 'birikimlerin sonunda ela yi
ne bu türlü istlkrarsızlıjk, eşitsizlik getiren yasa
larla karşı karşıya 'kalmak zorun hık haline gele
cektir. 

Ben şimdi 'konuşmamı yapakken Millî Birlik 
Komitesi devrinde çıkarılan 97 sayılı Kanunun 
'getirdiklerini kısaca anlatmak işitiyorum: O za-
•m'aıı yedek subaylığın, lise mezunlarına verilen 
bu hakkın kavnakta büvük birikim varattığı dik

kate alınarak, ibuıra kısa sürede tasfiye edip erit
mek için ve 'memleketin o günkü şartlarına göre 
de artık yüksek •öğrenime atlamanın sırası gel
diği dikkate alınarak, yedek subaylık hakkı yük
sek öğrenim yapanlara tanındı. Bu o günün •İh
tiyacına göre normaldi. Lise tahsili yapanlara da; 
yani yedek subaylık hakkını kazanan lise mezun
larına da bir potansiyel olarak yedek subay öğ
retmenlik hakkı -tanındı. Mükellefiyet, hu yenide 
yürütüldü. Yedek subay öğretmenler biıkaç yıl 
bu ülkede çok büyük hizmet yaptı. Böylece Millî 
Eğitim kadrolarının boşluğunu ülkenin her tara
fında doldurma İmkânını bulduk. 

Yedek subay öğretmenliğin ne derecede fay
dalı olduğunu Millî Eğitim Bakanlığı ilgilileri 
bilirler; 'ama sonradan 'gelen, 1062 - 1963'ü takip 
eden yıllardaki yüksek 'komuta kademesinile bu
lunan mümtaz şahsiyetler bunu lüzumsuz gördü
ler ve yedek subay öğretmenlik statüsü bir tara
fa itildi. Bizim o buluşumuzdan; yani bir Türk 
buluşundan (Millî eğitimde böyle birçok buluş
larımız vardır) başka, ülkeler faydalandılar ve 
bu sistemi yürüttüler. Örneğin, İran buna sahip 
çıktı, daha da geliştirdi ve hâlâ yürütüyor. 

Bugün, 'mademki Anayasamızın 60 ncı mad
desi 1971'de yapılan değişiklikle vatan hizmet ini 
yeniden tanımlamış ve biraz dalra yaygın bir hale 
getirmiştir; o yolda vatan hizmetini yaptırmak 
mümkündür; ama biz yine bir 'emrivakiyle karşı 
karşıya, kalarak 30 bin kişiyi tümden -askerlikten 
'affediyoruz. 

Yedek subay öğretmenlik statüsü lise mezun
larından kaldırıldığı zamanlar (şimdi kulağımda 
hâlâ Komisyonda yapılan konuşmalar çınlıyor) 
27 Mayıs'a karşı bulun'an; özellikle siyasî parti
lerin bünyesinde yer almış bazı asker kişiler bize 
'karşı olmak için mütemadiyen, lise mezunlarına 
da yedek subaylık 'hakkının tekrar verilmesi için 
(27 Mayıs tasarruflarının hepsi kötü, bunu da 
kaldıralım gibilerden) üç - beş yıl komisyonlar
da konuşmuş durmuşlardır. Eski parlamenter 
arkadaşlarımızın hepsi bunu hatırlarlar; aıüa üç -
beş yıl sonra nefesleri (kesilmiştir ve bugün de gö
rüyoruz ki, yüksek tahsilde 'olanlar bile yedek 
subay mevcudu için fazla geliyor. 

Arkadaşlar, bu kanunun getirdiği eşitsizlikler 
vardır; ama bu eşitsizlikler, Anayasanın esprisi 
içerisinde, Anayasaya aykırı eşitsizlik midir, de
ğil midir, bunu tartışmaya girmek istemiyorum. 
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Çok hukukî hir tartılma ve konunun da yeri de
ğil. Zaten ;bu tartışmaları bizim büyük hukukçu
larımız çok iyi yapıyorlar; ama görünen bazı 
•eşitsizlikler var : 

Bir kere yedek subay adayları arasında eşit
sizlik var. «1 Mayıs 1974 tarikine kadar yüksek 
öğrenim hakkını kazanmış olan...» Ne zamandan 
ilıeri? 10 yıldan heri henüz yedek subaylığını yap
mamış olan: fakat'hu hakkı kazanmış olanlar ara
sında eşitsizlik getiriyor. Şöyle ki: 

1 Mayıs 1974'ten sonrakilere hu hakkı verni'i-
yer, ondan öncekilere bu hakkı veriyor. Öyle ise 
ortaya bir eşitsizlik derhal çıkıyor. Bu sene yük
sek tahsili bitirip yedek subaylık hakkını kaza
nanlar normal 18 aylık hizmet süresini tamamla
yacaklar; ama ondan evvelkiler 4 ay hizmet ya
pacaklar. Bu bir eşitsizliktir. 

İkincisi. 1 Mayıs 1974'ten önce yedek subaylı
ğını yapmış olanlardan iki - üç sene önee askere 
gidenler. ya da seve seve, uğraşarak 6 ay önce 
askere gitmiş olanlar yine 18 ay askerlik yapı
yorlar; ama her ne sebeple olursa olsun geriye 
kalanlar, 2 nei. 8 ncü maddelerde sayıldığı gibi, 
4 ayla durumlarını kurtarıyorlar. 

«Kurtarıyorlar» terimini kullanırken «Asker
lik bir eczadır, ondan sıyrılmak kurtulmaktır» 
manasında kullanmadım. Bana. göre askerlik hiz
meti büyük bir şereftir. Hatta Af Kanununda 
hile bazı kişilerin askerlik hizmetinin dışında tu
tulmasını çek yadırgamı.şımdır, konuşmamda da 
ifade etmişimdir. Askerlik hizmeti bir ceza de
ğildir ki, Af Kanunu kapsamı dışında tutulsun. 
Askerlik hizmeti 'bir şereftir. Bundan 20 - 30 se
ne evvelki kuşaklar, hatırladığımız gibi, askere 
severek, koşarak giderlerdi. Binaenaleyh, «Kur
tulma» terimi sürçü lisan oldu; ama hizmet an
layışında, hizmet uygula'masmda bir eşitsizlik 
var. 

Üçüncüsü, yedek subaylarla erler arasında 
eşitsizlik meydana geliyor. Yalnız yedek subaylar 
arasında değil, yedek subaylarla erler arasın el a. 
da. bir eşitsizlik meydana geliyor. Şöyle ki, 1 Ma
yıs 1974'ten önce yedek subaylık hakkını alan
lar; yani yüksek tahsil yapmış olanların hepsine 
4 ay hizmet yaptıracaksınız; ama er olanlara iki 
senesini 'tamamlattıracaksınız. Bu da bir eşit
sizliktir. Yalnız yedek subaylar arasında değil, 
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| erlerle yedek subaylar arasında da bir eşitsizlik 
meydana geliyor. 

J Dördüncü eşitsizlik, bu kanunun 5 nci ve 6 ııcı 
I maddesinde; 4 aylık eğitim için aldığınız bu kişi-
j 1er eğer kamu hizmetlerinde ise, genel ve kat

ma bütçeli dairelerde ise onları izinli sayıyorsu
nuz, dönüşlerinde tekrar hizmete alıyorsunuz; 
ama ondan üt; ay evvel yedek subaylığa gidip il S 

j ay hizmet yapacak olanlara <\)öyle bir hak vermi
yorsunuz. Hem az hizmet yaptırıyorsunuz, hem 
de onların yerlerini muhafaza ediyorsunuz. Bu 

j da bir eşitsizliktir. Hukukî tartışmaya ginmiyo-
rnııi; bunlar elde tutulur eşitsizlikler. 

I Öyle ise. demek ki. çok alelacele gelen bu ka-
I nunun içerisinde kir sürü eşitsizlik unsurları var-
I dır. 

I Ayrıca, bu kanun şu anda bir birikimi kurtarı
yor. 30 bin kişiyi 4 - o ayda. bir senede eritecek 

I bir tasfiye kanunu. Birikimdeki kaynağı tasfiye 
niteliği taşıyor; ama biraz evvel ifade ettiğimiz 

I gibi, Türkiye'de yüksek öğrenim yapanların sa
yısı günden güne çoğalmakta ve Ordunun da yi-

j ne yedek subay ihtiyacı ortalama 10 bin civarın
da olduğu için, üç - beş sene sonra yine böyle bir 
birikimle karşı karşıya kalacağız. Üç - beş sene 
sonra yine burada alelacele bir kanun geldiği za
manlar yine arkadaşlarımız çıkacaklar; «Bu bir 

I zorunluluktur» diyeceklerdir. «Kabul ediyoruz; 
ama şu haksızlıklar vardır, olmamasını temenni 

I ediyoruz» diyoruz. 

I öyle ise sözlerimizin başına g.diyoruz: Bu bir 
lojistik hizmettir, matematiğe dayanır, bilimsel
dir, bunun sürekli bir planlama içerisinde ele 

I alınmasında zorunluluk vardır. 

Arkadaşlar, Anayasanın 60 ncı maddesi 'son 
değişikliğiyle şöyledir : 

I «Yatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevi
dir. 

I Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hiz-
I incilerinde (eskiden «Kamu hizmetleri» sözü yok

tu, şimdi eklendi) ne şekilde yerine getirileceği 
kanunla 'düzenlenir.» denmiştir, öyle ise, bu va
tan hizmetini düzenlerken, Anayasanın bu espri
sine uygun; Silahlı Kuvvetlerde değilse, kamu 

I hizmetlerinde nasıl düzenleneceği gibi bir sorun-
J la karşı karşıyayız. Bütün çalışmalar buna yöııe-
| lik olmak zorundadır, 
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Bütün bu konuşmalarımızın sonunda şu nok
raya varıyoruz : 

Bu kanun mevcut birikimin bir 'tasfiyesi ka
nunudur; ama Anayasanın 60 ncı maddesine uy
gun; vatan hizmetinin Silâhlı Kuvvetlerde ya 
'da kamu hizmet] e rinde ne şekilde yapılacağını dü
zenleyen bir kanun niteliğinde değildir. 

Türkiye'nin 1974teki duranın budur; ama 
ümit ediyoruz ki, 1980'lerde, 1984'lcrdeki duru-
aııu böyle olmasın ve gittikçe çoğalan bu biriki
lin in gereği rasyonel yollarla bulunup çözülsün 
Aynı 'birikimi yakında erlerde de göreceğiz. Tür
kiye'nin nüfusu bugün 40 milyon: ama. Türkiye' 
nin nüfusu altı sene sonra; yani 1980 - 19^İler
de ;")2 milyon olacak. O zaman Süâiılı Kuvvetle
rin mevcudu bugünkü sayıda, kalırsa (ki, halen 
ıhu mevcudun da çok olduğunu iddia ediyoruz) er
lerde de böyle birikimler meydana gelecektir. O 
'zaman bu 'davranış ve anlayışla, erler için de böy
le tasfiye kanunları getirmek mecburiyetinde ka
lacağız. «Şu tarihe kadar vatanî hizmet görevine 
girmiş olan insanları üç aylık 'eğitimle bırakaca
ğız» diyeceğiz, öbürlerini bırakmayacağız. Bıı, 
çıkar yol 'değildir. 

öyle ise şu nokta,ya varıyoruz : 
Türkiye'nin 1980 - 198-Vlerdeki ihtiyacı, Silâh-

'lı Kuvvetlerin yanında, kalkınma ordusunun da 
'kurulmasıdır ve- hir kısım teknik personelin bu 
kalkınma ordusunda er olarak veya subay olarak 
görev almasıdır. 

Bütün planlamaların; siyasî planlamaların ve 
askerî planlamaların bu yönde yürütülmesi ge
reğine inanıyor, kaygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 

Sayın Haindi Özer, buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Bu kanun tasarısı, Anayasanın zaruretinden 
doğmuştur. Yani Anayasal hir zaruretten doğdu
ğu için Anayasadaki eşitlik ilkesine de aykırı de
ğildir. Çünkü, Anayasal bir zarurete istbıat eden 
hiejbir tasarı, onun 'eşitlik ilkesine de aykırı dü-
ş'ernez, 

Ancak, Sayın Hükümetin ve bu planlamayı 
yapan yetkili makamların sadece bu geçici bir 
yığınağı 'önlemekle işlerin biteceğini sandıklarını 
tahmin etmivorum, 

Bir askerlik çağı süresi içinde eğer bu tem
po ile nüfus artışı ve yüksek öğrenim görmüş ki
şilerin sayısı Ibu şekli'de artacak olursa 200 000 ki
şilik 'bir yığılma olacaktır. Bu yığılmayı mutlak 
surette giderebilmek için ve 'bu getirilen tedbirin 
bir son çare olması için yedek subaylık sürecini 
en azından 10 ay indirmek şarttır. 'Elbette ki, 'bu
nun hesaba vurulur tarafı •vardır, ama şöyle kaba
ca düşünecek olursak; bir tarafta 18 ay ye dev; 
subaylık yapılacak, 'beş sene sonra bir 30 - -10 hin 
kişiye dört aylık hizmet yaptırılacak... Bunlar 
no erdir, ne de su'bavdır. 

Sonra, bazı arkadaşlarım, bu 30 bin kişiyi 
sanki bir nimete garketmiş gibi kabul etmekte
dirler. Halbuki, bir savaş anında, emin olunuz, en 
önce eriyecekler bunlardır. Savaş bir sanattır. 
Eli silâh tutan memleketin aydın k'şileri dört 
ay •içinde askerlik vazifesini yapmış gjbi kabul 
edilemez. Yarın zamanı gelince hu yedek subay
lar silâh altına çağırıldığı gün bunların eksikleri 
görülecektir. Askerlikte en önce disiplinin sağia,-
nabilmesi ahlâkın ve bilginin fazlalığıyle kudre
tiyle mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok gördük; kazan 
hir onbaşı veya hır usta er hazı tatbikatta 'kulaya 
henüz yeni gelmiş hir subayın tutumunu adeta 
hayretle seyrediyor. Bu bir vakıa dır, bunu gizle
meye lüzum yoktur. O halde, dört aylık bir eği
timden sonra bunların yakası eğer bırakılacak 
olursa, daha ilerideki birikimler, memlekete (•emin 
olunuz ki) ne hir yedek subay, ne de hir er kay
nağı olarak geride bırakılmış sayılamaz. Mutlaka 
'bunların zaman zaman kursa, tabi 'tutulmaları 
şarttır. 

Şimdi geliyorum ikinci kısma : 
Muhterem arkadaşlar, bugün silâh altında bu

lunan yedek subaylar ve okullarda bulunan yedek 
subay adayları öğrenciler var. 

Tabiatiyle bunun hesabı nasıl yapıldı bile
miyoruz, ama ne de olsa insanlar arasında bazı 
hoşnutsuzluklar oluyor. Benim evime belki bu 
'konuda 30 - 40 kişi telefon etti, öyle sanıyorum 
'ki, bu konuda sizlere de gelenler olmuştur. Ya
ni, ordu içinde hiç olmazsa eşitlik ilkesini sağ
lamak hir zarurettir. 

Bu konuda en çok endişe duydukları husus 
şudur: «Halen silâh altında bulunan biz yedek 
subaylar şimdi yedek subaya alınacaklardan 
4 - 5 av veva hir sene sonra 'terhis edileceğiz. 
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Onlar bizden evvel terhis edildikleri için, bizim 
istihdam edildiğimiz kadrolardaki yerleri ala
cak ve biz terhis olduktan sonra. Devlet kapı
sında vazife bulamayacağız.» diyorlar. 

Evvelâ Hükümet bu hususu düşündü mü? 
Şimdi silâh altında bulunan yedek subaylara 
terhis olduktan sonra nerede ve nasıl çalışacak
larına dair herhangi bir .soru soruldu mu! 

Muhterem arkadaşlarım. İm da bir tedbirdir. 
Çünkü, bu kanun çıktıktan sonra yedek subay 
olacaklar dört ay sonra tezkeresini alıp gele
cekler ve Devlet kapısında iş bulacaklar; fa
kat 18 ay süre ile tam askerlik hizmetini yeri
ne getiren yedek subaylar terhis olup geldikleri 
zaman «Kadro yoktur» mülâhazasıyle açıkta 
bı r a k ac akla rdır. 

Muhterem arkadaşlar, benim kendi düşün
cem ve temennim olarak yalnız bu yedek su
baylık süresinin 10 aya kadar indirilmek sure
tiyle bütün gelecek kuşaklara bunu inhisar et
tirmek ve yığılmalara meydan A-ermemek tedbir
leri yanında, erlerin durumunu da aynı şekil
de düşünmek lâzımdır. 

Şimdi ne olacak? Bu teknoloji çağında za
ten insan sajasında azamî derecede tasarruf 
sağlanmıştır. Anayasamızın 60 ııcı maddesinde
ki hükme göre de düşünecek olursak, biz, si
lâh altında çok fazla miktarda er ve yedek su
bay bulunduruyoruz. Bunun için de Hüküme-
1 iii bir tedbir alması lâzımdır. Şüphesiz ki, 
Genelkurmayımızın vatan savunmasını gayet 
incelikle ve titizlikle planlamış bulunduğundan 
hiçbir endişemiz yoktur; ama süratle artan bir 
nüfusumuz var ve süratle gelişen bir tekno
loji var ve 'bugünkü dünya şartları muvacehe
sinde Türkiye'nin bir durumu da var. Bunları 
ayarlamak suretiyle gerek er ve gerekse yedek 
ısubay kadrosunda gerekli tespitlerin yapılma
sı lâzımdır. 

Meselâ hatırıma geliyor; bedel alıp almamak 
mevzuu var. Atatürk zamanında bedel almı
yordu. 

Sonra, yedek subaylıkta uzun süre kalmak 
isteyen gönüllüler de var. Hakikaten 24 ay, 36 
ay çalışmak isteyenler de olabilir, belki 10 se
ne de çalışmak isteyenler olabilir, ama diyece
ğiz ki, «Geride eğitim görmemiş birtakım aydın 
kişiler saf dışı kalıyor.» Bu da doğrudur,. Doğ-
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rudur, ama bu dört ayla 18 ay arasındaki yan
lışlık daha korkutucudur. 

Şimdi silâh altında bulunan yedek subayla
rın tatmin edilmeleri lâzım. Bunlar terhis ol
duktan sonra nerede ve ne şekilde istihdam edi
leceklerini bilmeleri lâzım; şimdiden müracaat 
ettirilsin, kadroları ayrılsın ve bunlara öncelik 
tanınsın. 

Maruzatım bundan ibarettir. Şüphesiz ki, 
bu kanun tasarısına olumlu oy kullanacağım. 
Çünkü, bu kanun bir zaruretten doğmuştur ve 
ince bir hosap neticesidir. 

Hepinize saygılar sunarım, (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın özer. 
Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Konuşulmakta olan kanun tasarısı yedek su

baylık görevini tanzim eden bir kanun tasarısı 
değildir. Eğer, yedek subaylık görevinin tan
zimi bahis konusu olsaydı, hakikaten bu tasa
rı karşısında serd edilen mütalâalar bir ağır
lık taşırdı; fakat bu, bir tedbir kanunu tasa
rısıdır. Umumiyetle Hükümetler, Devlet idaresi 
evvelemirde kamu hizmetinin selâmetle yürü
tülmesini esas ittihaz eder. Ötekiler bu hizmetin 
ifa edilmesi için birer araçtır. 

Türkiye'de bugünkü durum şu: Yedek su
baylığa hak kazanan kişilerin sayısı için 30 000 
denmiş, ama komisyonda şifahen 35 000'e dahi 
varabileceği ifade edildi. Mayıs 1971 itibariyle 
yedek subaylığa hak kazanan kişilerin, tama
men muvakkat bir tedbir olmak üzere bu vazi-
felerin ifa edilmesi maksadiyle hususî bir ter
tip düşünülmüş ve bunların terhisleri hiçbir su
retle halihazırda silâh altında bulunanların ter
hisinden önce yapılmayacak şekilde prog-
ramlaştırılmıştı. 

Bunun karşısında düşünülecek olan şudur: 
Bu tertip Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gücünde bir 
zaaf meydana getiriyor mu, getirmiyor mu? Bu
nu düşünmek; lâzım gelir. Yetkililer ve Hükümet 
böyle bir zaafın tahassül etmeyeceğini ifade et
tiler. Bu durum karşısında serdedilen mütalâa
ların bir ikincisi, Anayasa muvacehesinde bir 
eşitsizlik tevlit ediyor noktasında düğümlendi. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Anayasanın hü
kümlerini bu manada değerlendirmeye kalkacak 
olursak, yarın her îıizmetin tanziminde ortaya 
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çıkacak değişiklikler bir evvelkine veya bir 
sonrakine nazaran birtakım eşitsizlikler meyda
na getiriyor iddiası zarurî olarak ortaya çıkar. 

Bu itibarla, hiçbir gûna Anayasada yerini 
alan. eşitlik prensibini ihlâl eden tarafı da as
la yoktur ve esasen Anayasamızın bu hükmü, 
kanun karşısında eşitliği bazı esaslara bağla
mıştır. Gayet sarih; kanun karşısındaki eşit
lik mücerret eşitlikten bahseden bir hüküm 
değil. «Herkes, dil, ırk cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmek
sizin, kanun önünde eşittir». Eşitlik prensibi 
bu. 

İkinci fıkrası, «Hiçbir kişiye, aileye, züm
reye veya smıfa imtiyaz tanınamaz.» denmiştir. 
Anayasa hükümleri tarihin seyri içerisinde, ge
lişme içerisinde manalanır. Zümreye iltimas 
nasıl tanınmış? Osmanlı İmparatorluğunda 
Dersaadette ikamet edenler askerlik vazifesinin 
dışında tutulmuş. Yarın böyle bir şey gelmesin 
diye zümreye imtiyaz tanınmaz: muayyen bir 
kişiye, aileye, hanedana imtiyaz tanınmaz. Bu 
itibarla kanunî menşeinden hareket etmeksi-
siz. Anayasada yer alan hükümleri yorumla 
maya kalkacak olursak, Parlamento olarak, 
hakikaten Devleti yarın altından kalkamaya
cağı birtakım müşküllerle karşı karşıya geti
ririz., 

Bu itibarla bu kanun memleketin bu anda 
belirmiş olan bir ihtiyacını bertaraf etmek 
için bir tedbir olmak üzere getirilmiştir; ama 
Türkiye'nin, değişik olan 04 ncü madde mu
vacehesinde, yedek subaylık vazife ve hizmeti
ni tanzim edecek bir kanuna ihtiyacı vardır. 
Bu ayrıdır, öbürü ayrıdır. 

Bu bakımdan, tamamen bir tedbir kanunu 
malhiyetinde olan bu kanun tasarısını isabetli 
görüyorum ve müspet oy kullanacağımı da arz 
etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN —" Teşekkür ederiz Sayın Celik-

baş. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz iste

yen başka üye ?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
•MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAX ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın Senato üyeıleri; 
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Hükümetiniz işbaşına geldiği zaman kar
şılaşmış olduğu âcil hal çaresi bekleyen mese
lelerden bir tanesi de, bugün bir kanun tasa
rısı olarak huzurunuza getirilmiş olan konu
dur. 

Filhakika gerek Anayasamızın, gerek ka
nunlarımızın yedek subaylık görevini tedvir 
için ileri sürmüş olduğu hükümlerin bugüne 
kadar yapılan tatbikatla yerine getirilemedi-
ği nıüşa:hade olunmuştur. Hükümetlerin gö-
ıi'evleri, taibiatiyle yalnız kendi düşüncelerine 
göre hareket etmek değil, Devletin kanunları
nın icaplarımı da yerine getirmektir. Binaen
aleyh, derhal bu konu üzerinde de Hükümeti
niz faaliyete geşmiştir. 

Bir arkadaşımız, pek isabetli olarak bura
da işaret buyurdular. Hakikaten esas olan, 
Devletin daima etken bir şekilde gelişebilmesi 
için mühim olan, kanın hizmetlerinin selâmet
le gürülebilmesidir. Bu felsefeden ilham ala
rak, Hükümetiniz 'bu konuyu ele almış ve ha
zırladığı kanun tasarısını Büyük Millet Mecli
sinin tasvibine sunmuştur ve bugün de bu Yü
ce Meclisinizde- görüşülmektedir. 

Şunu hemen memnuniyetle ve şükranıla kay
dedeyim ki, bilhassa burada geçen görüşme
ler Hükümetinizin bu tasarıyı getirmekle yal
nız kendi gördüğü ihtiyaçlara bir cevap ver
miş olmadığını. Senatonuzca da arzulanan ve 
ihtiyaç duyulan bir konuya bir çare getirmiş 
olduğunu görmek mutluluğu içindedir. 

Şurası da muhakkaktır ki, bura'da ifade edil
diği gibi, hiçbir zaman Hükümetiniz, böyle bir 
tasarıyle bu meseleyi halletmek arzu etmemiş
tir; fakat şurası muhakkaktır ki, her şey ar
zularla halledilemez. Bazı fiilî durumlar var
dır ki, o fiilî durumları fiilî tedbirlerle hal
letmek zoruııluğu vaıdır. Onun için, bütün, kal
bimle burada yapılmış olan bir teşhise iştirak 
ediyoıi'um. Hakikaten, önünüze getirilmiş olan 
kanun, bir yedek subay meselesini tanzim ka
nunu olsaydı, bunun hüzün verici bir teşebbüs 
telâkki edilmesi yerden göğe ka'dar haklıydı; 
fakat'bu, yedek subay kanununun uygulanma
sından tevellüt etmiş olan fevkalâde bir du
rumun ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir 
tedlbir kanunudur ve bu anlamda Hükümeti
niz bunu huzurunuza getirmiştir. Bütün, konuş
macılarımız, bu konuyu bu şekilde anbımış ol-
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duldaımı, buradaki kıymetli nıütalaalaıuyle or
taya koymuş oldular ye bu da bana, belki hu-
zihunuzda dalıa fazla söz söylemek ihtiyacı
nı bile doğuıulamaktadır;, fakat yeni bir unsur 
katmaktan ziyade, Hükümetinizin -de bu endişe
leri, bu düşüncelen ne kadar paylaşmakta ol
duğunu ifade edebilmek için, izin verirseniz, 
vaktinizi çok almadan bu konuda kısaca maru
za 11 a bu' un a e a ğı m. 

Yedek subay işleri nasıl tedvir edilmeli? 
Hiç şüphesiz uzun vadeli ve âdil, yeknesak. is>-
tikrarlı bir şekilde tedvir edilmelidir. 

Yapılan kısa bir inceleme göstermiştir ki. 
bugüne kadar birikmiş olan yedek subaylar
la bundan sonraki yedek subayların tabi tu
tulması gerekecek en isabetli rejimi birlikte 
mütalaa ederek 'bir kanunda tedvir etmek ih
tiyacım duyarsak veyahut bu yöne gidersek. 
İmi a e ağırnız tedbirler ihtiyacımızın fevkinde 
külfetler tahmil edecektir. Halbuki, 'burada 
ifade edildiği gibi, mühim olan kamu hizmet
lerini selâmetle görmek ve aynı zamanda da 
mümkün olduğu kadar ekonomik bir şekilde 
•görebilmektir. Bütün memleketler hiçbir za
man imkânlarını harcamakta, zorluk çekme
mişlerdir. Dünyanın; her yerinde daima, bilhas
sa becerikli, dinamik memleketler, çok geniş 
kaynaklara sahip olan memleketler de dahil, hiç
bir zaman yarattıkları kaynakları sarfetmek 
zorluğunu çekmemişlerdir. En zengin memle
ketlerde bile, daima 'kaynaklarını ayarlamak, 
en fazla verimli yönlere yöneltebilmek ihtiya
rı mevcuttur. Türkiye gibi uzun zaman kal
kınmasında büyük müşkülâta maruz kalmış 
bir memleket için bu daha da hakikî bir ger
çektir. 

Bu itibarla huzurunuza getirilmiş olan İm 
kanun tasarısında bir taraftan bu birikimin or
tadan kaldırılması, diğer taraftan bu birikim 
(i tadan kaldırılırken de. memlekete bunun en 
az külfet verecek bir şekilde yapılmasına da 
itina gösterilmiştir. Evet, bir geı çektir. Böy
le bir şey yapıldığı zaman hepimiz, eşitlik kai
delerine riayet edilmiş midir, edilmemiş midir, 
bunu gözönünde bulundurmak meeburiyethı-
d.eyiz. 

Sizi temin ederim ki. Hükümetiniz de bura
daki konuşmacılar gibi, bu konu üzerinde dik
kati göstermiştir ve vardığımız sonuç şu ol
muştur: 

25 . 6 . İ974 O : 1 

Bugün esasen bir eşitsizlik mevcuttur, bu
gün esasen bir kuvvet israfı, bir güç israfı 
vardır. Bunca vatandaşımız, askerlik çağı gel
diği halde, kanunlaa1 kendilerinin askere alın
masını emrettiği halde, imkânsızlıklar yüzün
den askere alınamamakta ve binnetice hayata 
atılmalarında kendilerine atfedilmeyen se
beplerden dolayı gecikmelere mâruz kalmakta
dırlar. 

Hükümetlerin görevlerinden bir tanesi de, 
bilhassa gençler söz konusu olunca, onlara daha 
hayatlarının eşiğinde bulunurken, devlet hak
kında bu kadar nevmidiye sevk edecek bir 
kanaat uyanmasına mâni olmaktır. 

Demek oluyor ki. Hükümetinizin bir görevi 
de gençlikte; yetişen gençlikte, Devletin ida
resine karşı böyle bir kanaatin uyanmasına 
meydan verin emektir. 

Yine burada kıymetli bir arkadaşımız ifa
de ettiler: hakikaten askerlik konusu üzerin
de durulurken bizim ön planda tutacağımız hu
sus, memleketin savunma gücünde bir eksiklik 
olmamasıdır. Bu husus üzerinde de âzami ti
tizlikle durulmuştur ve tespit edilen, huzuru
nuzda tasviplerinize arz edilen kanunda: 

Bir. memleketin savunma ihtiyacı ve savun
ma gücünde herhangi bir nakiseye meydan 
vermemek. 

İki, gençliği, kendisine izafe edilemeyecek 
ve fuzulî olan sebeplerle geleceğinden bedbin 
'bir hale getirtmemek hususlarını birden ve 
süratle kapsayabilecek bir kanun tasarısı ile 
bu meselenin hailini tasviplerinize sunmak ol
muştur. 

(delirdiğimiz kanunda eşitlik meselesi üze
rinde duruldu. Ben de bunun üzerinde durul
masının taraftarım. Hükümetiniz buna daima 
taraftar olmuştur ve burada da yine ifade edil
diği gibi eşitliği, tabiatiyle müessirlik. etken
lik açısından görmek lâzım. Değişen koşuldu-
içinde maziyle bugünün ve yarının eşitliğini 
aıamak, zannediyorum ki, memleketten geliş
me imkânlarından mahrum etmeye mahkûm 
etmek olur. Bu itibarla eşliliği; Anayasa eşit
liğini İni şekilde anlamaya imkân yoktur. Ni
tekim, askeı'lik süresinin Anayasamız açısın
dan herhangi bir şekilde bir eşitlik konusu 
yapdmadığı da müşahade edilmektedir. Hepi-
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iniz askerliklerimizi çeşitli sürelerde yapmı
şızdır; kimimiz az yapmışızdır, kimimiz çok 
yapmışızdır; fakat bundan dolayı zannetmem 
ki, hiçlbirimizin içinde, birimiz diğerine ter
cih edilmiş gibi bir kanaat doğmuş olsun... He
pimiz anlamışındır ki, eşitlik söz konusu olan 
yer yatan hizmetidir. Binaenaleyh, yatan o za
man ne kadar süreli bir hizmete muhtaç ise, o 
zaman hizmeti yapmak isteyen kimsenin o süre
ce askerlik yapması bir eşitliktir. Eşitlik mef
humu süre bakımından daima memleketimizde, 
Devletimizde bu şekilde anlaşılmıştır ve zan
nediyorum ki, medenî telâkkide de bunun böy
le anlaşılmasında başka bir çare yoktur. 

Demek oluyor ki, zaruretler mümkün, kıldı
ğı müddetçe, süre bakımından farkları behe-
nıanal Anayasa anlamındaki eşitlikten bir ay
rılış diye telâkki etmek zorunlu değildir, hat
ta mümkün dahi değildir, ama bu demek de
ğildir ki, mademki süre farkları bir eşitsizdik 
değildir, istediğimiz zaman bazen şunu şu ka
dar müddetle askerî görevi tabi tadarız, bir di
ğerini de şu kadar... Dunun da böyle olmaya
cağını tabiat iyi e kabul edersiniz. 

Yine. S'etıatonım mesaisine- yeni katılmış 
kıymetli bir arkadaşımız temas ettiler; kay
gı göstereceğimiz unsur yalnız eşitsizlikten 
ibaret değildir; bir de istikrar vardır. Bu istik
rar unsurunu da bütün imkanlar nispetimle ka
le almak ve onu muhafaza etmek zorunluğu 
vardır. İşte bu istikrar, hükümetlere. Devlete, 
(basiretli idareye bütün imkânlar nispetinde 
askerlik sinelerinde şartlar, koşullar emretme-
dikçe 'bir denge, bir eşitlik sağlamasını emre
der. Biz buna da riayetkar olunmasımn lüzu
muna kaniiz. Ancak, demin de arz ettim : kar
şı karşıya bulunduğumuz mesele, bir yedek su
baylık tarzının, tedviri konusu değildir; bi
rikmiş (dan 'bir şeyin eritilmesi meselesidir. 
Bir şeyi eritirken, onu faydalanılacak kaide
lere tabi tutarak eritmek çok külfetli olur. çok 
israfil olur ve doğru da olmaz. Eritmenin ken
disine has kaideleri vardır, idamenin kendisi
ne has kaideleri vardır. 

Binaenaleyh, istikrar bakımından, bundan 
sonraki yedek subay nizamının, hangi devre 
olursa olsun, dünya koşullarında ani değişiklik
ler, bizim ihtiyarımızda olmayan değişiklikler 
vuku bulmadıkça, her Türk evladının bütün im

kânlar nispetinde aynı süre askerlik yapması lü
zumuna kaniiz ve huzurunuza getireceğimiz ka
nun tasarılarında buna azamî dikkati göste
receğiz; faka' biz, bu devamlılık arz eden va
tan hizmeti üe bir e; itme mahiyetinde «lan 
bu tedbirin getirdiği askerlik süresinde bir 
eşitlik »'örmedik. 

D ;r diğer husus da :a- uır di reli bir eği
timin haklkat'-n memleketin savunmasında işe 
yarayabilecek seviyede subay yetiştirmeye mü
sait olup olmadığı konusudur. Bu, zannediyo
rum ki, meseleyi birazcık olduğundan başka 
türlü vazetmekten ortaya çıkabilen hir sual
dir. Çünkü. Türkiye'nin bugün içinde 'bulundu
ğu şartlar, teknolojinin, bugün iktisap etmiş ol
duğu seviye ve bünye göstermektedir ki, bu
gün askerlik çağında olabilecek herkesin as
ker olarak silâh altında, orduda hizmet verme
sini savunma bakımından zorunlu kılmakta
dır. Askerlik hizmeti, vatan hizmetinden de
ğişik ;bir mana taşır. Askerlik hizmeti, ancak 
ordunun savunma gücüne bir katkısı okluğu 
nispette mevcudiyeti arzu edilen bir müessese
dir. Öteki bir tavan hizmetidir; vatan hizme
ti De ordunun ihtiyacını 'birbirinden ayırmak 
lâzımdır; nitekim ayrılmıştır; Anayasamızda 
bir değişiklik yapılmış ve (10 ncı maddeyle 
«Herkes behemehal yatan hizmetini orduda 
yapmak yükümlülüğünde değildir, kamu ku
ruluşlarında da ordu ihtiyacının fazlası olanlar 
bu hizmeti görebilirler.» denmiştir. 

İşte arkadaşlarım, bugün kısa süreli eğiti
me tabi tuttuktan sonra terhisi cihetine gide
ceğimiz kimseler, ordunun ihtiyaç fazlası ola
rak. nasıl olsa öteki kanunlar çıkabilmiş ol
saydı da hizmetlerini orduda değil, doğrudan 
doğruya kamu kuruluşlarında yapacak olan 
kimseleri ilgilendiren bir şeydir. Bu hususta 
Hükümetiniz müsterihtir, hepimiz müsterih 
olabiliriz. Devrelerin kısa eğitime tabi tutulmuş 
olmaları hiçbir zaman memleketimizin savun
ma gücünde bir eksiklik vüduda getirecek ma
nasını taşımamaktadır. Bu, bugün için böyle 
olduğu gibi yarın için de 'böyle olacaktır. Ya
rın yeniden silâh altına alınmalar söz konusu 
olsa idi, bu kanun çıkmazdan evvel kamu ku
ruluşlarında hizmet gören evlâtlarımız hangi 
durumda olacaklarsa, bu kanuna göre hizmet 
yapacak evlâtlarımızın da durumu aynı olacak
tır. 
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Binaenaleyh, bu bakımdan da herhangi bir 
gı ikilde bir üzüntüye, bir endiş'eye mahal olma
dığını söylemek isterim. 

Taibiatiyle denilebilirdi ki, bu istisnaî bir 
eritme kanunu olmakla beraber, mademki va
tan hizmeti diye bir mefhum Anayasamızda 
mevcuttur, vatan hizmeti diye 'bir mefhum ka
nunlarımızda mevcuttur, niçin bunları dört ay
lık 'bir eğitimle hemen terhis ediyor da, bun
la ti kamu kuruluşlarında, şurada veya burada 
kullanamıyoruz? Bu sual de hakikaten haklı 
olarak akla gelir ve bu sualin cevabı verilme
den de böyle bir kanun tasarısı üzerinde va
ziyet almak kolay değildir. Bu konu da düşü
nülmüştür; fakat şurası sabit olmuştur ki, 
nasıl ki Ordumuzda bugün muayyen bir ölçünün 
dışında subaya, yedeksubaya ihtiyacımız yoksa, 
alelacele yapılacak bir düzen içinde kamu ku-
ruhış'larımızda da bu kadar birikmiş olan kim
selerden istifadeli bir hizmet beklememize im
kân yoktur. O zaman vaziyet ne oluyor? Vazi
yet açık; ya diyeceğiz ki, hayır bunlar da uzun 
»süre kalsınlar, hizmet yapmış olsunlar diyece
ğiz. bunları kamu kuruluşlarına vereceğiz ve 
karşılığında memlekete katkısı olmayacak bir 
hizmete kendilerini tahsis edeceğiz, bunun 
•için büyük masraflar ihtiyar edeceğiz veya
hut da bugün bu tasan ile takdirlerinize sun
duğumuz şekli tercih edeceğiz. Hükümetiniz şu 
kanıdadır ki bu tahsis şekli daha isabetlidir. 
Çünkü, bununla büyük bir tasarrufta bulunul
muş olunacaktır ve bu tasarruf memleketimi
zin hakikaten diğer alanlarda mübrem olan ih
tiyaçlarının bir kısmını daha fazlası ile karşı
layabilmesine imkân verecektir. 

Birçok arkadaşlarımız «İstisnaî durumu anlı
yoruz, böyle durumlarda istisnaî tedbirlere mü
racaat edilmesini de anlıyoruz; fakat, madem
ki. istisnaî durumlara müracaat edilmektedir, 
bu istisnaî durumlardan faydalanacak olan 
zümreyi hiç olmazsa âdil bir şekilde tayin et
mek doğru olur» dediler ve bunu söylerken de 
tabiatıyle bugün silâh altında bulunan, gerek 
yedek subay okullarında, gerek kıtalarımızda 
yedek subav olarak bulunan evlâtlarımıza de
ğinmektedirler. 

Sîzi temin ederim ki, bu kanun hazırlanır
ken bugün silâh altında bulunan evlâtlarımızın 
da aynı" rejime tabi tutulması Hükümetinizce 

I tercih edilmiş bir husustu. Fakat, yapılan in-
I ceremeler bize şunu göstermiştir ki, bu arzuyu 

Ordumuzdaki yedek subay mevcudunu normal 
telâkki edilebilenin dununa düşürmeden tahak
kuk ettirmek mümkün değildir. Burada iki şey
le karşılaşıyoruz; ya ordumuzun gücünü muta
dın dununa düşüreceğiz veyahut da bugün si-
•lâh altında bulunan kimseleri bugüne kadar 
silâh altına alınmamış 'Oİan kimselerden ayıra
cağız. Bu tefriki yapmakta da, elemin arz et
tiğim prensip dolayısıyle Hükümetiniz fazla 
tereddüt etmedi. Memleketin- «avunma gücü
nün olduğu gibi mahfuz tutulmasını, bugün 
silâh altında olan kimselerin de ötekilerine 
ilâve edilmesine tercim etti. Bunda, ordunun 
savunma gücünün muhafazası kadar bir diğer 
husus da vardır ki, bunu da belirtmek isterim. 
Çünkü, bunları silâh altına almış olsa idik, 
bugün silâh altında bulunan kimseleri aynı re-. 

J jime talbi tutmuş olsandik, yine bize denebile-
j çekti ki, şu tarihten sonrakileri de hiçin bun

ların içine ilâve edemiyorsunuz? Şurası mu
hakkaktır ki, istisnaî kanunlarda bir yerde 
başlatıp bir yerde bitirmek zorunluğu vardır 
ve bu başlayacak yenle bitecek yerin tamamen 
hadiselerin zorunlu kıldığı yegâne âdil bir yer 
olduğunu iddia etmeye imkân yoktur. Bunu ne
reden keserseniz kesiniz muhakkak ki, niçin 

I öteki taraf bu kadar küçük bir farktan do--
layı neden bu kadar büyük bir sonuç doğdu 

I diye bir sual zihinlerimizi işgal edecektir. 

İşte biz. İra tarihi tespit ederken kaygımı
zın ne olduğunu arz etmiş bulunuyorum. Kay
gımız, doğrudan doğruya silâh altında bulu
nan arkadaşlarımızı aynı kanuna tabi tutma
mak. bir. Mayıs 1974'ten sonra mezun olacak
ları bu kanundan laydalandırtmamak, ikıi. Bu 
iki husustada mülhem olduğumuz tek kıstas, 
doğrudan doğruya Ordumuzun yedek subay ih
tiyacının asgarî addedilen bir seviyenin altı
na düşürmemek kaygısından ileri gelmiştir. 

Bu bakımdan gerek bugün silâh altında bu
lunan arkadaşlarımızın da aynı kanunun şü
mulüne girmesi, gerek bunun Mayıs 1974 yeri
ne Hazıiran - Temmuz 1974 gibi daha ileri bir ta
rihe yayılması hususundaki temennileri gayet 
iyi anlıyorum ve bu temennilerin altındaki iyi 
niyetten en ufak bir şekilde şüphe etmiyorum. 

{ Yalnız, eminim ki, kendileri de teknik müte-
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hassıslarla beraber ordunun yedek subay ihti
yacını teknik mercilerde incelenmiş olduğu 
'gibi incelemiş olsalardı onlar da tıpkı Hükü
metiniz gibi arzu etmeye etmeye ordunun mü
dafaa gücünde 'bir eksilme olmaması için baş
ka ibir çare bulamamış olacaklardı. Bu bakım
dan bu hususta da Yüce Senato ile Hükümeti
niz .arasında lıer'hangi bir fark olmadığını mem
nuniyetle müşahade ediyorum. 

Bu hususta tabiatiyle bu istisnaî kanunun 
dışına çıkan, umumiyetle askerlik ve yedek su
baylık meselelerini tedvir eden kanunlar hak
kında temennilerde bulunuldu. Bun>ara da-bür 
kelinle ile değinmek isterim; 

Hükümetiniz böyle bir istisna kanunu ge
tirmenin tek mazeretini .kendisinde, en kısa za
manda 'huzurunuza yedek subay ve askerlik 
meselelerinin tümünü devamlı bir şekilde ted
vir edebilecek bir kanun tasarısını da getirme
ye kararlı olmasında 'bulunmaktadır. Eğer bu 
[hususta karaırh olmasaydık Hüıkümetmiz bu 
kanun tasarısını belki huzurunuza getirmek 
cüretini, cesaretini kendisinde bulamazdı. Fa
kat. bizim o husustaki azmimiz bizi bu mesele
yi daha fazla beklemeden huzurunuza getir
mek cüretini verdi ve bunda bizi bağışlayaca
ğınızı ümit ediyorum. 

Hakikaten bu mes'ele tüm olarak halledil
meden, yalnız geçici bir kanunla huzurunuza 
gelmek herkese karşı, ilk önce de Hükümetin 
kendisine karşı saygısızlık olur. 

Bu gelecek kanun hakkında burada yapılan 
konuşmalarda şimdi'den (bize ışık tutacak çok 
kıymetli fikirler edinmek fırsatını bulduk. Bun
dan dolayı da bütün konuşmacı arkadaşlarımı
za. kıymetli senatörlerimize şahsım adına ve 
Hükümetim adına içten teşekkür etmeyi bir gö
rev biliyorum. Çok kıymetli konulara değinil
di. Bizim içinde bulunduğumuz koşulların yal
nız Türkiye'ıiıin koşullarının değil, ittifak ha
limde 'bulunduğumuz diğer memleketlerin ko
şullarının da tetkik edilip, onların da du
rumları incelenip, en i'salbetli bir kanun 
tasalısının huzurunuza getirilmesi temenni-
'sincle bulunuldu. Askerlik gilbi önemli 'bir 
konuda kanunlar sık sık değiştirirse bura
da istikrarın zedeleneceğini, {binaenaleyh, 
memleketin bünyesinin zedeleneceğine değinil
di. Bu da bir gerçektir. Bütün kalbimizle ka

tıldığımız, iştirak ettiğimiz bir _ gerçektir ve 
işte bu seibepledir ki, bu istisnaî kanunla bir
likte meselenin tümünü uzun vadeli olarak hal
ledecek kanun tasarısı aynı zamanda huzurla
rınıza getirilm'emiştir. O hususta biraz daha va
kit sahübi olup, o konuyu biraz daha inceleye-
Ibilmek fırsatına sahip olmak tercih edilmiştir. 
Bunun da bundan başka bir gayesi olmamış
tır. 

İlerde g'etirmeyi tasarladığımız bu kanun 
tasarısı 'hakkında ileri sürülmüş fikirlerden 
faydalandığımı arz ettim ve bilhassa vşu fikri de 
paylaştığımızı şimdiden söyleye'billr'im: Haki
katen tahsil, gelişmiş memleketler için zarurî 
oldukça 'müracaat edil'en bir vasıta olmaktan 
çıkar, insanın insan olarak yaşaması için zo
runlu bir vasıta haline gelir. Böyle memleket
lerde tabiatiyle şu tahsile gelmiş olan kimse
ler orduda şu hizmeti görecekler, şu tahsile 
gelmiş olanlar şu hizmeti göreceklerdir gibi 
İbir husus söz konusu olamaz. Çünkü, ordunun 
Ühtiyaçlariyle tahsil nispeti geminin boyu ile 
kaptanın yaşı kadar bribiriyle ilgisiz 'bir hale 
geldbi'ir. 

Bu itibarla şunu da şimdiden söyleyebilirim 
ki, tasviplerinize arz edilecek kanunda çok 
muhtemelen bugün evlâtlarımızın askerlikleri
ni yedek subay olarak mı veyahut er olarak 
mı yapacaklarını tedvir eden kanunlarda tah
silin bugüne kadar olduğu kadar katî »bir kıs
tas olmak vasfını taşımaması çok mümkündür. 
Bu hususta bana yapılmış olan uyarılara içten 
çok teşekkür etmek isterim. 

Kamu kuruluş] arında ki kullanma mesele
leri hususunda da hakikaten değerli fikirler 
söylendi. Eğitim; her zaman, bizim de indimiz
de kamu kuruluşu olarak askerlik hizmetin
de, vatan hizmetinde istifade edilebilecek ku
ruluşların başında gelmektedir. Yalnız, takdir 
'buyurursunuz ki, eğitim sadece vatan hizmeti 
'görecek insanlara bir merci olarak mütalâa 
edilemez. Eğitim, bunların üzerinde çok daha 
mukaddes ibir mefhumdur. Eğitim, yarının in
sanını yetiştirmek gayesine dönük bir müesse
sedir. Binaenaleyh, ıbiz bunu sad'ece yedek su
baylara yer bulmak için kullanmamıza imkân 
yoktur. Yedek subayları öğretmen olalbilecek 
'bir vasıfa getirdikten sonra ancak öğretim iş
leriyle görevlendirmemiz kalbildir. Bu hususta-
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ki alacağımız kararlarda da buna da gerektiği 
kadar önem verilecektir. 

Bütün bu sözlerime, bitirmeden evvel bir 
şeyi daha ilâve etmek isterim. Millet Meclisin
de arz etmiştim, burada da <(bu konuya değinil
diği için arz edeyim: Hakikaten bunların için
de hayata atılış bakımından evvelce askere 
gelmiş olanlarla, sonradan askere alındıkları 
halde bu kısa süreli askerlik kanunundan fay
dalanan kimselerin, onlara tekaddüm ederek iş 
sahalarında 'bir öncelik kazanmalarına mey
dan verilmesinin haktan fazla aynim mı ş ola
cağı Hükümetinizce de paylaşılmıştır ve bunun 
için eğer tasviplerinize mazhar olupta kanunla
şırca, bu kanun uygulanırken, hiçjbir zaman nu 
kanundan faydalanacak olan kimselerin bugün 
şu veya bu öeJbeple silâh altında (bulunanlardan 
daha evvel terhis edilmemeleri çaresi sağlana
caktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bu husus
taki mâruzâtım !bu şekilde bitmiş oluyor. Hu
zurunuzdan ayrılmadan evvel hepinize bu olum
lu fikirlerinizden dolaya teşekkür etmek iste
rim . 

Saygılarımı arz ederim. (0. II. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının tü

mü üzerinde başka söz isteyen savın üve? vok. 

Bir önerge var sunuyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Askerlik yükümünün gerek ve geleneklerine 

Ve Anayasa ile 1076 ve 1111 sayılı kanunların 
espri ve temel hükümlerine uymayan ve istis
naî bir nitelikte olan 376 Sıra Sayılı kanun ta
sarısının, esas ve uygulama bakımından taşı
dığı önemli sakıncalar dolayısiyle tüm halin
de reddedilmesini diler, gereğini arz ederim. 

Kontenjan 'Senatörü 
M. Cihat Alpan 

BAŞKAX — Değerli arkadaşlarım, bu öner
ge olmasaydı maddelere geçilip geçilmenıesini 
oylarınıza sunacaktım. Bu önerge aykırı bir öne
ri taşımaktadır. O itibarla bu önergenin dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunacağım. 

Bu önergenin dikkate alınmasını kaibul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiş, önerge reddedilmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saat 19,00'a iki dakika var. Bu nedenle 
27 Haziran Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere 70 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

»»••« 

VI. — SOKULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SOBT'LAE VE CEVAPLARI 

1. — ("uınJıuriyet Senatosu İzmir Üyesi Mü
min Kırh'nın Devlet Planlama Teşkilâtında söz
leşmeli çalışmakta bulunan personele dair soru 
önergesi ve Başbakan Bülent Eeevit'in yazılı 
cevabı. (7/236) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorumun Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu İzmir Üyesi 
Dr. Mümin Kırlı 

657 ve 1327 sayılı Devlet Personel Kanu
nunda lüzumlu personelin sözleşmeli olarak 
çalıştırılması hükme bağlanmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı 91 ve 99 sayılı 
kuruluş kanununa göre ve devlet hizmetindeki 
ehemmiyetine binaen diğer kamu kuruluşların
dan maaşsız izinli sayarak ve sözleşmelere bağ
lıyarak bünyesinde fikrî hizmetler gördürmek 
üzere bir kısım memurları uzman kadrosunda. 
çalıştırmaktadır. 

Bu memurların bağlı bulundukları idareler
deki bütün hakları baki kalmaktadır. 
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Ancak; maaşlı memurlar için katsayının 
artırılması sonunda bunlara yapılan brüt öde
meler Devlet Plânlama Teşkilâtında sözleşmeli 
çalışan bir kışımı memura yapılan ödeme mik
tarlarını bir hayli aşmış bulunmaktadır. 

Bu duruma göre : 
1. Başka idareler elemanı olup Devlet Plan

lama Teşkilâtında sözleşmeli çalışmakta bulu
nan bu nedenle de hakları zayi olan uzman veya 
sair personel var mıdır? 

2. Varsa miktarı ne kadardır? 
3. Bunlar için ne tedbir düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

22 . G . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 5 . 1974 tarihli 7/236-3764/2111 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Mümin 
Kırlı'mn, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlı
ğında çalışan bazı sözleşmeli personele ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

'Saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

C. Senatosu İzmir Üyesi Dr. Mümin Kirinim, 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığında ça
lışan bazı sözleşmeli personele ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

DPT. Müsteşarlığından alman bilgilere gö
re 

Devlet Planlama Teşkilâtında 99 sayılı Ka
nunun birinci maddesine göre, sözleşmeli olarak 
çalışan ve katsayının 8'e eıkarılmasıyle, emek
lilik müktesebinden daha az aylık ücret alma 
durumunda olan 4 personel bulunmaktadır. 

Anılan Personel. Bakanlar Kurulunun 
29 . 4 . 1974 tarihli ve 7/4443 sayılı Karariyle 
yürürlüğe konulan (Devlet Planlama Teşkilâ
tında çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin 
•«Hianıet Sözleşmesi esasları») na göre çalıştı
rılmakta olduğundan katsayının artırılmasına 
paralel olarak gerekli düzenlemenin yapılması 

için, sözü geçen «Hizmet Sözleşmeli esas
ları» nda değişiklik yapılması hususunda ilgili 
kurumların görüşleri alınmış olup en kısa za
manda yürürlüğe konulması için gerekli olan 
Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere çalış
malar yürütülmektedir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Ücok'un imam hatip okullarına clair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakam Mustafa Üstün-
dağ'nı yazılı cevabı. (7/239) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ekli soru önergemin yazılı olarak cevaplan
dırılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmesini rica eder en derin saygılarımı arz 
ederim. 

Kontenjan Senatörü ve 
0. S. Başkanlık Divanı 

'Üyesi 
Bahriye Üç ok 

Sayın Mustafa Üstün dağ 
Millî Eğitim Bakanı; 
Aşağıdaki sorulanımı yazılı olarak cevap 

verilmesini saygılarımla rica ederim efendim. 
1. — İmam - Hatip okullarını bitirenlerden, 

ortaöğretime öğretmen yetiştirmek üzere öğren
ci alınmış mıdır? Alınmışsa ne kadar ve hangi 
dallara alınmıştır? Fizik, kimya, matematik, 
fen bilgisi, biyoloji, gibi dallara böyle öğrenci
ler alınmışsa, bu husus Millî Eğitim Temel Ka
nununun 31 nei maddesindeki : «Ortaöğretimin 
yüksek öğretime veya hem mesleğe, hem de 
yüksek öğretime hazırlayan programlarını biti
ren öğrencilere, yetiştirildikleri yönde, üniver
sitelere, akademilere ve yüksek okullara gir
mek için aday olma hakkı tanınır» biçimli hü
küm ile nasıl bağdaştırılmaktadır? 

2. — İmanı - Hatip okullarım bitirenlerden 
ancak % 21,5'u meslekte kaldığına (Sayın Mil
lî Eğitim Bakanının Cumhuriyet Senatosunda 
bütçe görüşmeleri sırasında söylediği gibi bu
nun tam tersi, yani % 20'sinin başka alanlara 
kaydığı yolundaki beyanı, kendisine verilen 
yanlış bilgilerden ötürü olsa gerektir) göre, 
şimdi bunlar bir de eğitim enstitülerine alınır
larsa meslekte kalanların yüzdesi daha da düş
meyecek midir? 
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8.' — Liseleri bitirmiş olan gençlere yüksek 
-öğretimde yer bulunamazken, meslekte kalma
ları teşvik edilmek gereken îmanı - Hatip oku
lu yetişekliîerin yüksek öğretime yöneltilmele
rinde ki amaç nedir? 

4. — İmam - Hatip okulları 1 nci devresini 
bitirenlerin çok küçük bir yüzdesi (c/c 6,1) öğ
retimiyle ilgili bir iş aldığına (ff 251 11 ııei 
devreye girmektedir), % 68,9 başka alan
lara kaydığına ve gene 11 imi devreyi 
bitirenlerin ancak •% 21,5ü meslekte kal
dığına göre yeniden ve öğretmen okullarının 
sayısını gittikçe aşan bir sayıda İmam - Hatip 
okulları açılmasında Sayın Bakan ne gibi yarar
lar elde edileceğini düşünmektedir? 

T. e. 
Millî Eğitim 'Bakanlığı 25 . 6 . 1971 

Bakanlık Müsavirliği 
Sayı : 031 - 589 

Bölüm : Parlamento irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 3 . 6 . 1971 gün ve 3761 - 2119/7/239 
sayılı yazınız. 

('Umlıuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Bahriye Üçokün İmam - Hatip okulları me
zunlarına dair verdikleri yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
•Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

Kontenjan Senatörü Sayın Bahriye Üçok'un, 
İmanı - Hatip okullarına dair verdiği yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız : 

4 Mart 1974 tarihinde eğitim enstitülerinin 
gece bölümleri açıldı. Bu bölümlere alınacak 
öğrenciler için yeniden bir imtihan yapılması
nın uzun bir zamanı alacağı ve öğretim yılının 
bitmek üzere olduğu için; yalnız bu yıla mah
sus olmak üzere, üniversite imtihanlarına katı
lıp yeterli puan alan, lise dengi okul mezunla
rının da eğitim enstitülerinin gece bölümlerine 
alınması uygun görülmüştür. 

1. — Mevcut istatistiklere göre, İmam - Ha
tip okullarının 1 ııei devresinden, ilk mezunları

nı vermeye başladığı 1954 - 1955 öğretim yılın
dan 1971 - 1972 öğretim yılının sonuna kadar 
29 383 öğrenci mezun olmuştur. Bunun; 

a) 12 771'i 1972 - 1973 öğretim yılında 
İmam - Hatip okullarının 2 ııei devresine devam 
etmekte idi, 

b) 10 060'ı 1971 - 1972 öğretim yılının so
nuna kadar bu okulların 2 ııei devresinden me
zun olmuştur. 

c) 1 856'sının 1 nci devre mezunu olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtında görev 
yapmaktadır. 

d) 29 383 mezundan 4 696'smin meslek de
ğiştirdiği yukarıda belirtilen hesaplardan anla
şılmaktadır. 

2. •— İmanı - Hatip okullarının 2 nci devre
sinden 1971 - 1972 öğretim yılının sonuna ka
dar 10 060 öğrenci mezun olmuştur. Bunun; 

a) 2 060i 1972 - 1973 öğretim yılında Yük
sek İslâm Enstitülerine devam etmekte idi. 

b) 2 010ü 1971 - 1972 öğretim yılı sonuna 
kadar Yüksek İslâm enstitülerinden mezun ol
muştur. Bu mezunlar, yetiştirildikleri alanlarda 
görev yapmaktadır]ar. 

c) Bunlardan 3 9701 Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtında görev yapmaktadır. 

d) 10 060 mezundan 2 020 öğrencinin mes
lek değiştirdiği, yukarıda belirtilen hesaplardan 
anlaşılmaktadır. Ancak, 2 020 mezunun çoğu, 
İmanı - Hatip okullarının 2 nci devresinden me
zun olduktan sonra lise fark imtihanı vererek 
İlahiyat Fakültesine devanı etmekte veya bu 
fakülteden mezun olmuş bulunmaktadır. Lise 
fark imtihanı vererek İlahiyat Fakültesine de
vam eden veya bu fakülteyi bitirenler de bu 
hesaba dahil edildiğinde meslek değiştirenlerin 
sayısı daha da azalacaktır. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, -Adana'nm Kadirli ilçesinde 
bir Erkek Sanat Okulu ile bir Kız Enstitüsü 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa t's-
tündağ'ın yazılı cevabı (7/246) 



C. Senatosu B : 70 25 . 6 . 1974 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

.Dr. Xuri Âdemoğlu 

Kadirli kazamız vilâyetimizin en büyük nü
fusunda yüz bini aşkın bir kazadır. Bu kazamı
zın çalışkan ve kabiliyetli olan çocuklarının ye
kûnu bir hayli kabarıktır. Bu çocuklarımızın 
erkökleri için bir sanat okulu, kızlar için de bir 
kız enstitüsü açılması halka dönük olduğunu 
bir zaman ifade eden Hükümetimizin bu ifadesi 
içinde yer aldığı kanısındayım. 

Yekûnu çok kabarık lise mezunlarını üni
versiteye sokacağı garantisini veren Hükümetin 
Millî Eğitim. Bakanı olarak bu kazamıza bir sa
nat okulu ile bir kız enstitüsü açılmasını düşü
nüyor musunuz? Düdüşünüyorsanız zamanı ne 
olacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 24 . 6 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 58.1. 
Bölüm: Parlamento irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 0 . 1974 gün ve 38 17/2140 - 7/246 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet 'Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Xuri Âdemoğlu'nun Adana Kadirli ilçesinde 
bir erkek sanat ve kız sanat enstitüsünün açıl
masına dair, verdikleri yazılı soru önergesine 
ilişildin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstün dağ 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Xuri Âdemoğlu'nun Adana Kadirli ilçesinde bir 
Erkek Sanat ve Kız Sanat Enstitüsünün açıl
masına dair, verdikleri yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız : 

.Sözü edilen ilçede bir sanat enstitüsü açıl
ması üzerimde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu amaçla, 1975 yılı yatırım programına 
alınması içim Bakanlığımız, Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığına teklifte bulunacaktır. 

Kadirli ilçesinin bir kız enstitüsü binasına 
.kavuşturulması konusu, Üçüncü Beş Yıllık Ya
tırım teklif programında yer verilmiştir, 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Mustafa Üstüudağ 

Millî Eğitim Bakanı 

-i. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Adana'mn Kadirli ilçesinde 
bir Erkek Sanat Okulu ile bir Kız Enstitüsü 
açılması hususunda herhangi bir çalışma •mevcu-
clolup ^olmadığına dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın yazılı ceva
bı, (7/254) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygı ile rica ederini. 

Adana Senatörü 
iMelımet Ünaldı 

.1. —• Halen nüfusu 100 bini aşmış bulunan 
ve her geçen gün iktisadî ve sosyal sahada hız
la gelişen ve bu gelişme sonucu ihtiyaçları ar
tan Adana - Kadirli ilçesinde bir erkek sanat 
okulu ile bir kız enstitüsü açılması hususunda 
herhangi bir çalışma mevcut mudur.' 

2. — Mevcut ise bu çalışmalar hangi safha
dadır? 

3. — Mevcut değilse açılmasını etüde değer 
bulur musunuz? 

4. — Etüde değer bulursanız bu etüt ne ka
dar zamana ihtiyaç gösterir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 24 . 6 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 1 - 2 - 582 
Bölüm: Parlamento irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 6 . 1974 ^\ı\\ ve 3826 - 214:] - 7/254 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosa Adana Üyesi Sayın 
Mehmet Ünaldı'nın, Adana - Kadirli ilçesinde 
bir erkek sanat ve kız sanat enstitüsünün açıl-
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masına dair, verdikleri yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mus t a fa Üst ün d a ğ 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Mehmet Ünaldıiıın, Adana - Kadirli ilçesinde 
•bir Erkek Sanat ve Kız Sanat Enstitüsünün 
açılmasına dair, verdikleri yazılı soru önerge
sine ilişkin cevabımız : 

Sözü edilen ilçede bir sanat enstitüsü açıl
ması üzerinde çalışmalar sürdürülmekb-dir. 

Bu amaçla. 1973 yılı yatırım programına 
alınması için Bakanlığımız. Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığına teklifte bulunacaktır. 

Kadirli ilçesinin bir kız enstitüsü binasına 
kavuşturulması konusu, Üçüncü Beş Yıllık Ya
tırım teklif programında yer verilmiştir'. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Mustafa Üst ün da ğ 

Millî Eğitim Bakanı 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, görevden alınan müdür muavinleri
ne dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakam 
Mustafa Üstündağ'ın yazdı cevabî. (7/255) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassut buyurulmasım saygı ile rica ederim. 

A.nk ara Se n a t ö r ü 
Y îğit Köker 

1. — Ankara Millî Eğitim Müdür Muavinli
ğinde uzun yıllardan beri tam bir tarafsızlık. 
vazife şuuru ve dürüstlükle hizmet gören 14 
müdür muavininin Millî Eğitim Müdürü tara
fından alenen tehdit olunarak başka görevlere 
nakilleri için kendilerinden dilekçe alındığı 
doğru mudur? 

2. — Dilekçe vermeyen veya vermekte di
renen müdür muavinlerinden 4 tanesinin bizzat 
Millî Eğitim Bakanının imzaladığı görülen lü
zuma binaen gerekçeli kararnamelerle başka 
görevlere atandıkları doğru mudur"? Doğru ise 
görülen lüzumun mucip sebebi nedir ? 

3. — Görevden alınan müdür muavinlerinin 
yerlerine yapılan atamalarda hangi kriterler j 
uvgulanmıstır0 s 

4. —• Görevden abııan müdür muavinleriııiri 
şimdiye kadar haklarında verilmiş bir disiplin 
cezası var mıdır, varsa nedir? Yeni atanan mü
dür muavinlerinin hepsinin Köy Enstitüsü me
zunu oldukları ve boykotlara karıştıkları ve 
bu yüzden disiplin cezalarına çarptırıldıkları 
ve hatta içlerinde kıdem tenziline uğramış olan
ların hile meveudolduğu iddiaları doğru mu
dur? 

5. — Muhalefette bulunduğu dönemde me
mur ve öğretmen kıyımından bahseden ve bu
nu bir siyasî istismar konusu yapan C. H. P. 
nin büyük ortak olarak iştirak ettiği koalisyon 
hükümetinin C. H. P. li Millî Eğitim Bakanı ta
rafından Başkent Ankara Millî Eğitim müdür 
muavini ("İnden 14 tanesinin zorla görevden 
uzaklaştırılmaları ve baskı yapılmasını Başba
kan olarak nasıl karşılıyorsunuz? Bu kıyım kar
şısında ne gibi bir tavır takınmayı uygun görü
yorsunuz? 

0. — Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tu
tuklanan bir öğretmeni vazifeye tayin eden ve 
hatası kendisine hatırlatıldığı zaman Cumhuri
yet Senatosu kürsüsünden beni iğfal etmişler 
yanlış bir muamele yapmışım diyebilecek ka
dar işgal ettiği makamı hafife alan Millî Eği
tim Bakanının daha ne kadar müddet yanlış 
muameleler yapmasına şerefli Türk öğretmeni
ni tedirgin etmesine göz vumaeaksımz? 

24 G . 1974 
T. V. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
B aka nbk M üş a vi rü ği 

Sayı : 031. 2 - 583 
Bölüm: Parlamento irtibat 

Cıımlı ıiriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 10 . 6 . 1974 gün ve 7/255 - 3834 - 2154 
sayılı Başbakanlık ifadeli yazınıza : 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi S ayın 
Yiğit Köker'in, görevden alman Millî Eğitim 
müdür yardımcılarına dair, verdikleri yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunanın. 

},lustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Yiğit Köker'in, görevden .alınan Ankara Millî 
Eğitim, müdür yardımcılarına dair, verdikleri 
yazılı sora önergesine ilişkin cevabımız : 

'Soru önergesinde ifade edildiği üzere, 4 Mil
lî Eğitim müdür yardımcısı görülen lüzum üze
rine görevlerinden alınmayıp, ilgili valiliğin, 
4 . 5 . 1974 gün ve 241. 1/3 sayılı yazı ekinde 
gönderilen dilekçelerle gövov yerlerinin değişti
rilmelerini talebetmişlerdir. Bu yönden görev 
yerleri değiştirilmiştir. 

Görev yerleri değişen Millî Eğitim müdür 
yardımcıları yerine henüz bir atama yapılama
mıştır. Ancak daha önce valiliğin teklifi ve is
tek üzerine iki atama yapılmıştır. Bu atamalar
da. valilik teklifi gözönüne alınmak kaydıyle, 
kıdem, başarı, üst göre ve liyakatli olma kriter
leri esas alınmıştır. 

- • . > . . 

25 . 6 . 1974 O : 1 

Görevlerinden alınan 4 Millî Eğitim müdür 
yardımcısı, daha önce eski Millî Eğitim Müdürü 
ile birlikte çeşitli konularda idarî tahkikat ge
çirmişlerdir. 

Atamaları yapılan öğretmen ve yöneticiler
de bir kaynak ayrıcalığı söz konusu olamaz. 
Sadece yüklenecekleri görevi başarıp başara
mayacakları ölçü olarak aıi inmiştir. 

Ankara ili Millî Eğ-itim Müdür Yardımcılı
ğına getirilen, Çankırı Millî Eğitim Müdür Yar
dımcısı Murat Sinan ile uzun yıllar ortaokul 
'müdürlüğünü yapmış olan Ankara Merkez İn
cirli Ortaokulu Müdür Başyardımcısı Mahmut 
•Kaya'tını karteks fişi kayıtlarında disiplin ce
zaları yoktur. 

Zorlanmak suretiyle, 14 Millî Eğitim müdür 
yardımcısının görev yerlerinin değiştirilmesi 
konusu, sadece bir söylentiden ibarettir. 

Mustafa C'stündağ 
Millî Eğitim Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİBLEŞİM 

25 . 6 . 1974 Salı 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat 'm, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm toprak kayması sonucu afete 
maruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 
'50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/26) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vükubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, A. E. G. Telef unken Şirketle
riyle yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/34) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş 'in, tütün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınla
rından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak gönderilen arabalara dair, Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/39) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde yapılmakta 
olan Ziraat Okulu inşaatına dair Gıda - Tanın 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/40) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Celâlettin İnkaya'nm, şeref tribününe ve res
mî araba ile stadyuma gelenlere dair Gençlik 
ve .Spor Bakanından sözlü sorusu (6/43) 



21. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu'nun, Tariş Anasözleşme-' 
sinin bazı hükümlerinin neden değiştiırilldiğine 
dair Kooperatifler ve Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/44) 

• m 
ÖNCELİKLE (GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3.1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14. 3 .1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğhı'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Çelikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını inceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He-
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı inceleme Komisyonu raporu (5/13) (,S. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel KuıruiLunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Genel Kurulda göınişülmesiıne dair öner
gesi ve Dileikçe Karma Komisyonu raporu (C 
Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurallı
mın 12 . 1 1 . 1969 tarihli ve 71 sayıilı haftalık 
karar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait 



kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

18. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ailt 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Geme! Kurulu
nun 12 . 11 . 196G- tarih ve 71 sayılı hatfalık ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuaıt 
Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
ıdair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun »ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. Senato
su 2/77) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
U2 . 6 . 1974) (RET) 

I v 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar 

Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlen
mesine Dair Avrupa Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/41; C. 
Senatosu 1/265) (S. Sayısı : 368) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Karadeniz'ide Türk ve Sovyet Ka
rasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tes-

I piti Hakkında Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/104; C. Senatosu 
1/271) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm, ve Tanıtma ve Anayasa, ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu 
1/269) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
22. 6 .1974) 

I X 4. •—• Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında im
zalanan Suçluların Geriveri'lmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışlişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (S. 

I Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

17 Ocak 1963 Tarih ve 144 Sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde 
eklenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M, Meclisi : 1/133; C. Senatosu : 

1/267) 

(Not : M. IMekM S. ıSayılsı : 61) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :944 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MüBest IMeiclsatoflln [12 . 6 . 1974 İtarilhl 95 nci BİTİöşilmlinde önceliiM© görüşülerek (işarî oyla ka
bul »ediieın, 17 Ocak 1963 ftarüh vıe 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat (Kanununun bazı taaddele-
HiJnÜn IdeğiIştMlImesline 've (bir geçici madde lektemaesinle İlşıküsn Ikanun [tasarısı, dosyası lile birlikte 
sunulmuştur. 

SaygÜammflla. 
Mcmduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Bask an ve kil i 

Not : (Bu tasarı 17 . o . 1974 tarihinde 'Başkanlıkça ilk 'komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 12 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi IS. Sayısı : 61). 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

18 . 6 . 1974 

Yüksak Başkanlığa 

•Millet Meclisinin 12 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Biri eşi miride öncelikle göıni'şülerek işarı oyla ka-
ibul eJdilen, 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hikmetleri Tazminalt Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir gececi madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, ilgili 'bakanlıkların tem
silcilerinin de iştıiralkleriyle. Komisyonumuzun 18 . 6 . 1974 tarihli Birleşiminde incelenerek rnü-
zafeere eldiMi. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas 'No. •: M/267 
Karar No. : 5 
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Kanun fasai'isımıı gerekçesinde tavsilerı izah edilen hususlarla beraıber, Hükümet temsilcileri
nin tamamlayıcı beyanlarında : 

1 Şubat 1963 tarihinde yürürlüğe, giren 144 sayılı Kanun ile saptanan tazminat miktarının gi
derek değerini kaybetmesi va bunun neticesi olarak 28 Nisan 1970 tarih ve 125G sayılı Kanunla 
bu tazminatın artırılmış okluğu. 

ıhı meyan da malî hükümleri 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Kamımın uygu
lamaya başlamasıyle uçuş tazminatının yüksek 'bir meblâğa mal olunduğu, 

Yine, 81 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 13 ncii maddesiyle eklenen Ek 5 nei madde
de bu farklılığı kısıtlamış, tekrar yetersiz bir duruma getirildiği. 

Anlaşıldığına göre; harabe hazır hale gelebilmesi için bir pilotun Hava Kuvvetlerine 5 mil
yon Türk lirasına mal olduğu, 

Bugün, im pilotlardan gerek erken emeklilik istemek suretiyle ve gerekse başka müesseselere 
geçmesi için 80 kadar pilotun görevle'lnden ayrılmış oldukları. 

Böyle mahzurlarla beraber; uçuş yılı. tazminatlar ve gerekse yetiştirme ile yetenek gibi hu
suslarda Kara. Hava. Deniz ve .'jandarma Kuvvetleri pilotları arasında mutlak bir eşitsizliğin de 
mevcut bulunduğıp 

Bugün F-4 (Fautom) uçaklarında ve gelecekte daha da inkişaf eden teknolojiyle yapılacak 
uçaklara pilot yetiştirmek ve bu pilotların mal ve can kaybına sebebiyet vermemeleri için maddî ve ma
nevî yönde de tatmin olmalarını esas gaye olarak kakül edildiği, 

Böylece birçok müşkülleri halleden, bunlara nenzer birçok yararlar sağlayan bu kanun ta
sarısını, 

Komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen tasarı met
ni ile ek cetvelin aynen kaibulüne, 

Tasarının .ehemmiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, havalesi 
gereğince Bütçe Plan Komisyonuna tevdi buyuruinıak üzere. 

Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Şevki Atasagu, 

Başkan Y. 
Taibiî Üye 
F. Ö zelil ek 

Sözen 
Manisa 

O. Siler san 

Katıp 
İzmir 

O. Kor 

İye 
C. B. S. Üye 

('. A1)W.H 

Üye 
Yan 

F. Melen 

Uye 
İstanbul 
-1. Oğuz 

Üye 
İçel 

T. Özdolaıı 

L \v 
Maktya 
H. Özer 

!hizada bulunamadı 

I-tan İm i 
V. Po-ınıı 

r.vv 
Balıkesir 

X. Sarhcah 
İmzada bulunamadı 

F.ve 
Bursa 

>'. T'rai. 

Lye 
A. Karakışa 
K. Şenocak 

i hizada bulumu 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 20 . 6 . 1974 

Esas No. : 1/267 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 Haziran 1974 tarihli 95 ı = c-i Birleşiminde öncelikle görüşülerek işarı oyla 
kabul edilen, 17 Ocak 1968 tarih ve 144 sayılı IVuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 14 Haziran 1974 tarihli ve 944 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Komisyonumuzun 20 Haziran 1974 tarihli Birleşiminde Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 17 Ocak 196:1 tarih ve 144 sayılı l'çuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesini ve bir geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 

İşbu tasarı. Komisyonumuzun 20 Haziran 1974 tarihli ve esas, 1/286 karar, 6 sayılı kararı ile 
kabul edilen «27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci 
maddenin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» nnı uygulama sahasını ve biçimini düzenlemekte
dir. 

Türk ordusunda ilk tazminat, 19İ6 yılında kabul edilmişti. O tarihten zamanımıza kadar, çe
şitli nedenlerle tazminat kanunları çıkarılmış olup en son bu nispet, maaşın % 50'sine ulaşmış
tır. 1 Aralık 1970 tarihinde 926 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulanması ile, aylık uçuş 
tazminatının ödenmesinde üç yılını bitirmiş albayın 7 000 TL. hk maaş tutarının esas alınması ha
linde büyük rakamlara ulaşılacağı görüşünden hareketle 1323 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
ile. eklenen ek 5 nci mad.de ile üç yılını bitirmiş a'bay maaşının c,'r 40'ı tavan olarak kabul edil
miştir. 

1970 yılında, yapılan bu düzenlemeden sonra, verek parasal değer düşüklüğü gerek artan hayat 
pahalılığı karşısında verilen tazminatın bir etkini ;ği kalmamıştır. Ayrıca, memleket sathında git
tikçe yayggılaşaıı hava ulaştırma, havadan ilâçlar:];!, maden arama gibi hizmetler bu sektörün sağ
ladığı üstün maddî koşullar, bu sektöre çekici bir hüviyet kazandırmıştır. Bütün bunlar da Hava 
Kuvvetlerinden ayrılmalara neden olabilmektedir. 

Yeni alınmakta ve peyderpey hizmete girmekte olan ( F - 4 ) Fantom uçakları ile birlikte yeni 
bir sınıf meydana gelmekle ve bu sınıfın da uçuş görevi nispetinde değerlendirilmesi gerekmekte
dir-. 

Huzurlu bir yaşantı ortamı temin edilerek, kazı - kırım sebeplerinden biri olan moral zafiyeti
ni ortadan kaldıracak. Hava Kuvvetlerinden ayrdmalara da bir azalma, getirecek olan bu tasarı 
ayrıca dört yeniliği daha öngörmektedir. 

a) Jet pilotluğu statüsü : Yürürlükteki tazminat kanununa göre Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 
personeli aynı ölçülerde tazminat almaktadır. Oysa, pilotlar arasında yetiştirilmeleri, nitelikleri, 
aslî görevleri ve bu görevleri itibarı ile karşılaştıkları yıpranma ve risk bakımından büyük fark
lılık bulunmaktadır, işbu tasarı ile çok daha yıpratıcı ve riskli ortam içinde görev yapan Hava Kuv
vetleri pilotları ayrı bir bir düzenlemeye tabi tutulmaktadırlar. 

b) Silâh, sistem operatörlüğü : Hava Kuvvetleri personel kadrosuna Fantom uçakları ile yeni 
bir sınıf dahil olmuş ve bunlar pilotun yanısıra arka pilot mahallinde uçmakta ve elektronik si
lâhlar vasıtası ile seyrüsefer, muhabere her türlü atış kontroUarını yapmakta, pilotların karşılaş
tıkları her türlü risk ve yıpranmaya tabidirler. Ancak yetiştirilmelerindeki farklılık nedeni ile 
daha az bir tazminat verilmektedir. 
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e) Diğer kuvvetlerde olduğu gibi uçuştan muaf tutulma hükmü 22 yıldan 17 yıla indirilerek 
karargâh hizmetlerinin aksamaması, harcırah, benzin v. s. gibi masraflardan tasarruf sağlanmakta
dır. 

d) Sakatlık ve şehitlik tazminatı : Bu konulardaki artış tüm Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
uçucu personelini kapsamaktadır. Halihazır durumda uçuş personelinden sakat kalıp da hizmete 
devam edenler 32 000 TL. yerine 56 000 TL.; sakatlık sebebi ile hizmetten ayrılanların 48 000 TL. 
yerine 84 000 TL.; şehit olanların ailelerine maddî ve manevî tazminat olarak 96 000 TL. yerine 
168 000 TL. verilecektir. 

Tasarı kanunlaştığı zaman; pilotlara, pilot adaylarına, silâh sistem operatörlerine, silâh sistem 
operatör adaylarına, uçuş ekibine ve askerî paraşütçülere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yap
tıkları sürece üç yıllık albay maaşının tavan olarak % 75'i uçuş yılları ve görevlerine göre taz
minat verilmesi ile bütçeye 22,5 milyon liralık bir artış getirecektir. (Şehitlik tazminatı hariç) 
Yüksek performanslı bir uçağı maliyetinin 25 - 75 milyon lira olduğu düşünülürse bu tasarının 
Silâhlı Kuvvetlerimize ve Devletimize çok şey kazandıracağı açıktır. 

Hava Kuvvetlerimize büyük meblâğlara mal olan yetişmiş personelin yürütmekte oldukları ağır 
mesuliyetli ve hayatî tehlike dolu görevlerine uygun olarak tatmin edilmelerini düzenleyen bu ta
sarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile Millet Meclisi 
metnine bağlı ek cetvel Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Komisyonumuzca, dün olduğu gibi günümüzde ve hatta gelecekte de, ülkemizin hava sa
vunmasının hayatî tehlike dolu ağır sorumluluğunu yüklenen Türk Hava Kuvvetleri personelinin 
işbu haklarının, günümüzün ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesini öngören işbu tasarının, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına 
alınmıştır. 

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

Bu kanunda Sözcü ve 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
Manisa Rize Sivas 

D. Barutçuoğlu T. Boğun K. Kangal 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. İçel 
Yozgat X. Babüroğlu L. Bilgen 

S. E. Ergin 

Kars Kocaeli Konya 
M. S amil oğlu L. Tokoğlu F. özlen 

Mardin Muş Tabiî Üye 
M. A. Arık an t. İlhan S. Karaman 

Topl antıda bulunamadı. 

Trabzon Ankara Yozgat 
A. Ş. Ağanoğlv Y. Köleci- V. Fyar 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Vçuş Hizmetle ri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayı îı Uçuş Hizmetleri- Tazminat Kanununun birinci 
maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu maddeye aşağıdaki (e) ve (f) bsndleri ek
lenmiştir. 

e) Jet pilotu statüsü : Pervanesiz jet uçağı iîe eğitim veya muharip uçuş birliklerinde eıî 
az 200 saat jet uçuşuna ve jet pilotu sertifikasına sahip olan her pilot jet pilotu statüsünde ka
bul iadfc. 

f) Silâh sistem operatörü ve silâh sistem ope ratörii adayı : Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş teş
killerinden veya yabancı bir devlet uçuş olsul v 3 kurslarından silâh sistem operatörü diploması 
alan ve diploması usulüne göre onaylanan pervcnsBİz jet uçağında; darbe, av - bombardıman, 
av - önleme ve keşif görevlerinin yapılması için pilotla birlikte uçarak uçaktaki silâh sistem
lerini kullanan kimseye silâh sistem operatörü ve silâh sistem operatörü olmak için sayılan yerler
de uçuşa başlayan askerî ipersontele silâh sistem operatörü adayı denir, 

MADDE 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kejıununun ikinci 
maddesinin birinci fıkrası ile (a) vs (c) bendieri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye (h) ve (ı) bendleri eklenmiştir, 

Madde 2. — Pilotlara, pilot adaylarına, sala h isLstem operatörlerine, silâh sistem operatör aday
larına, uçuş ekibime ve askerî paraşütçülere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları sürece 
bu kanun hükümlerine göre tazminat ödenir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına, bu kanuna ek cetvelin birinci sütununa göre aylık 
uçuş tazminatı ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline e,k cetvelin ikinci sütununa göre uçuş tazminatı ödenir. Bu 
tazminat uçuş ekibi personelinin uçuşa başladığı (tarihi izle^^en aybaşından itibarîn cstveldn 
birinci uçuş kıdem yılına karşılık olan miktarı üzerinden ödenmeye başlanır ve uçuş hizmet 
süresince devam eder. 

h) Silâh sistem operatörlerine, bu kanuna ek cetvelin üçüncü sütununa göre uçuş tazmi
natı ödenir. Bu tazminat silah sistem operatörlerinin uçuşa başladığı tarihi izleyen aybaşın
dan itibaren cetvelin birinci uçuş kıdem yılına karşılık olan miktarlar üzerinden ödenmeye 
başlanır ve uçuş hizmet süresince devam eder, 

ı) Silâh sistem operatörü adaylarına pervanesiz jet uçağında uçuşa başladıkları tarihi iz-
y&n. aybaşından itibaren uçtukları sürece ek cetvelin üçüncü sütununda birinci uçuş kıdem yı
lına karşılık olan miktarın yüzde yetmişi üze rinden tazminat ödenir. 

MADDE 3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayı lı Ücuş Hizmetleri Tazminat Kanununun dör
düncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Pilotların, silâh sistem operatör leri ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı ala
bilmeler] içtim, takvim yık ile başlayan oniki ayda altmış saat uçuş yapmaları şarttır. Ancak, bu 
şartı yerine getirmeyenlerin uçuş tazminatların m yüzde el&i müteakip takvim yılı başından 
itibaren kesilir ve bu kesiliş uçucunun geçen yıldan noksan kalan uçuşunu tamamlayıncaya ka
dar devam eider. Normal tazminat, noksan kalan uçuş saatinin tamamlanmasını izleyen aybaşın
dan itibaren ödenmeye başlanır. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı l.'çus Hizmet
leri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 

ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — m}ls.t Me'd^min ikaibul »stti-
ğıi 1 nci ma,'3d'e aynıan îk^brtl öd;j'mi3tk\ 

MADDE 2. — Millet Meclisimin ıkaibul etti
ği 2 nci madde aynen klıbui ödilmişür. 

MADDE S. •— ;M:J.T;£:İ Meclisinin kabul etti
ği 3 ncü maddis aynJem Ifealbıul edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLÂK KOMİSYON UN UN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 saydı uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 

ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninim 1 «rjesi 
'nıadid'6i.3i •aynen itoalbul ©dilimıis'bir. 

MADDE 2. — (Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddiesi aynen kfalbul ediîjmiiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec-isi anetmjı.-n 3 ncü 
'inaJ;J:33İ ayn&ıı kalbul ©dikiliştir. 
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Millet Meclisinin kaibul ettiği metin 

'Silahlı Kuvvetlerde; pilotların uçuş hizmet Herini yapacakları uçaik tipi, görev ve ihtiyaca 
göre (Silâhlı Kuvvetler KomutanUklarınca saptanır. Önledi uçuş yılını tamamlamış bulunan pi
lotlar için kuruluş kadro ve materyal durumugıa göre, hazırlanacak yonetmeliMe saplanacak 
esaslara uygun olarak uçuculuk istatüsü baki kalmak şartı ile uçuş zorunluğu aranmayabilir. 

Uçuş tazminatı alan personelden uçuşla ilgisi olmayan yurt dışı daimî görevlere atananlar için, 
bu görev süresince, birinci fıkrada yazılı yıllık uçuş saatini tamamlama zorunluğu aranmaz. Yurt 
dışı daimî görevlerde geçen süreler uçuş hizmet suresinden sayılır ve bu görevlere atanan perso
nelin yurttan ayrılış tarihini izleyen aybaşından itibaren uçuş tazminatının yüzde ellisi kesilir. 

MADDE 4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun beşin
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Pilotlar, silâh sistem operatörleri ve uçuş ekibi personelinin aylık tazminatlarını 
alabilmeleri için görev ve hizmete ilişkin istekleri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir 
yıl içinde emrinde çalıştığı en yakm iki üst derece âmirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki ihtar 
veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyenlerin 
tazminatlarının yüzde ellisi tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme duru
munu düzelttiğine dair en yakın iki üst derece âmirlerinden olumlu kanaat raporu alıncaya ka
dar devam eder. Normal tazminat, olumlu kanaat raporunu aldığı tarihi izleyen aybaşından 
itibaren ödenmeye başlanır. 

MADDE 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun altın
cı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasındaki süre uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve daha 
çok süreler bir yıla tamamlanır, altı aydan az süreler dikkate alınmaz. Sekiz yıllık uçuş hiz
metini tamamlayan ve disiplinsizlikten başka bir nedenle uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşı
nın yüzde yirmi dördü, silâh sistem operatörlerine yüzde yirmisi aylık yıpranma tazminatı olarak 
verilir ve her fazla uçuş yık için albay maaşının yüzde ikisi eklenir.» 

MADDE 6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ye
dinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Uçuş hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri so
nucunda hava değişimi alan veya uçuştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara, silâh sistem ope
ratörlerine ve uçuş ekibi personelinden kaza ve diğer sebepler sonucu hava değişimi alanlara 
iki yıl süreyle bu kanunda gösterilen aylık uçuş hizmet tazminatı ödenir. Bu süreler uçuş hiz
metinden sayılır, iki yıldan fazlası için dördüncü maddenin birinci fıkrası uygulanır. Bunlar 
tskrar göreve başladıklarında diğer şartları haiz iseler tazminatları göreve başladıkları tarihi iz
leyen aybaşından itibaren ödenmeye devam olunur. 

Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer 
sağlık sebepleriyle hava sağlık kurulları raporla rina, dayanılarak daimî olarak yer hizmetine 
nakledilen pilotlara albay maaşının yüzde yirmidördü, silâh sistem operatörlerine yüzde yirmisi 
ve uçuş ekibi personeline yüzde onaltısı aylık yıpranma tazminatı olarak ödenir. Beş uçuş yılını 
aşan süreler için pilotlara ve silâh sistem operatörlerine her uçuş hizmet yılı karşılığında albay 
maaşının yüzde ikisi, uçuş ekibi için yüzde biri bu tazminata eklenir. 

MADDE 7. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun geçici 
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga 5950 sayılı Kanunun geçici bi
rinci ve ikinci, 6725 sayılı Kanunun üçüncü ve dördüncü maddesinin (b) fıkrasına, 7345 sayılı 
Kanunun üçüncü ve geçici dördüncü maddelerine göre tazminat alanların tazminatları, hak sahip-
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul etti
ği 4 ncü madd'e aynan kaibull edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Medlisinin Ikalbul etti
ği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin Ikalbul etti-
ği 6 ncı madde aynen kaibul sedilmiştir. 

MADDE 7. _ Milllet IMlecllisSnin ikaJbul etti-
ği 7 nıci ntfaJdd'e ayüen kiaJbul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği 
m'ejtiıı 

MADDE 4. — Mi/Met Meclisi metninim 4 noü 
maddesi aynen kabul ediîmistir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi ımetninin 5 nci 
maddesi ayüen kalbul ©dilimiiş'tir. 

MADDE 6. u_ Millet Meclisi miötorniin 6 ncı 
maddesi aynen klalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metniinin 7 nci 
ımıaddlesi ayn'en Ikalbul ledilImaŞtir. 

Cumhuriyet Senatosu (jS. Sayısı : 374) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

lerinin bu kanuna göre uçuş hizmet süreleri dikkate alınarak saptanır ve uçuş yılı üzerinden altıncı 
ve yedinci maddelerde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Uçuş hizmet süresi itibariyle bu kanunun altıncı ve yedinci maddelerindeki şartları taşımayan 
personelin almakta oldukları tazminatların ödenmesine devam olunur. 

MADDE 8. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa aşağıdaki 
geçici madde 4 eklenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Eğitim, harekât ve lojistik destek hizmetleri ile ilgili faaliyetlerin yürütül
mesiyle görevlendirilmiş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının diğer pilotlarına da bu kanunda ya
zılı uçuş ve yıpranma tazminatları ile ikramiyeleri jet pilotu statüsü hükümlerine göre ödenir. 

Kazanılmış hak olarak uçuş yıpranma tazminatı alanlardan jet pilotu statüsüne girenlere bu 
kanunda yazılı yıpranma tazminatı jet pilotu statüsü hükümlerine göre ödenir. 

MADDE 9. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek cet
vel silâh sistem operatörlerine ilişkin üçüncü sü'un eklenerek yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. —Bu Kanunu Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 374) 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul etti
ği 8 inci madde aynen kabul edilımiştdr. 

MADDE 9. — IMillet Meclisinin kabul et<ti-
ğu 9 ncu maddte aynen ikabujl edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kafbul etti
ği 10 nou madde aıynian klajbul iedilmişjtir. 

MADDE 11. — Millet Meclisinin IkiaJbul etti
ği 11 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE |8. — Millet Meclisi mletnsnin 8 nci 
ımadidieisi aiynten Ikîajbul edilimiştir. 

MADDE 9. — MiClet Meclsii 'metnimin 9 ncu 
maddlösi ajynem kaibul 'edilmiştir. 

MADDE 10. — IMillet IMeclisi mletninin 10 
ncu ımalddesi ayn'en kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metininin 11 
nci ımladldesi aynen Ikalbul ^dilmliştiir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 374) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Uçuş Hizmetleri 'Tüzmimat Kaamrana Ek Cetvel 

Uçuculuk Silâh Sistem 
müddeti P'ivotlar Uçuş Ekibi Operatörleri 
(Yıl) (1 nci sütun) (2 nci sütun) (3 ncü sütun) 

37 
37 
45 
45 
52 
52 
56 
56 
59 
59 
62 
62 
65 
65 
67 
67 
69 
69 
71 
71 
73 
73 
75 

22.5 
22.5 
24,5 
24,5 
26,5 
26,5 
28,5 
28,5 
30,5 
30,5 
32,5 
32,5 
34,5 
34,5 
36,5 
36,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 

29 
29 
35 
35 
39 
39 
42 
42 
45 
45 
48 
48 
51 
ol 
54 
54 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 374) 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Mület Meclisinin kabul «ittiği «k cetvel ay-
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

(Mtetne bağlı aetvel 
OVEillet Meclisi metnine bağlı ek cetvel Ko-

mâsyoinumuzca da aynten kabul «diiiLmişItîir. 

>>-©^< 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 374) 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna 1323 Sayılı Kanunla 
eklenen ek 5 nci nıaddenin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec

lisi : 1/137; C. Senatosu : 1/268) 

(Not : M. Meclisi S. Bacısı : 63) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11.6. 1974 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sen/ı : 966 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin İ2 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Birîeşimiindg öncelikle görüşülerek işari oyla ka
bul 'edilen, 27 . 7 . 1967 taaihîi ve 926 sayılı Kanuna 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci mad
denin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile jbirlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Baskanvekili 

Not : Bu tasan 23 . 5 . 1974 tarihinde Başkanhkçet İlk Komisyona lıavede edilmiş ve Genel Kuru
lun 12 . 6 . 1971 tarihli 9:1 nci Birleşiminde öncelikle ç/Öri'ışülerek kalnd edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 63) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 18 . 6 . 1974 

Esas No. : 1/268 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa, 

Millet Meclisinin 1 2 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oyla ka-
ıbııl edilen, 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna U>23 sayılı Kanımla eklenen ek 5 nci mad
denin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle, Ko-
ı nisy o mim uzun J8 . 6 . j 974 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Oerek tasarının gerekçesinde izah olunan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin verdik
leri tamamlayıcı bilgilerle : 

Gittikçe artan hayat pahalılığı karşısında, (80) ne yakın pilotun gerek istifa suretiyle ve gerek
se erken emekliliklerini istemek suretiyle görevlerinden ayrılmış bulundukları, 
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Maddî ve manevî yönde tatmin olmayan bir pilotun hayal kırıklığı yüzünden nice kazalara se

bebiyet verdikleri, böylece telâfisi zor olan mal ve can kayıplarına sebebiyet verdikleri, 
Türk Hava Kuvvetlerine nazaran, Türk Hava Yollarının pilotlarına sağladıkları imkânların 

daha fazla olması karşısında bir eşitsizliğin meveud olduğu, 
Gittikçe inkişaf eden teknolojiyle yeni yeni modern uçakların yapıldığı ve de yapılacağı, böy

le uçaklara ehliyetli pilotların yetiştirilmesi ve mevcudolanları kaçırılmaması bakımından, bun
lara benzer birçok müşkülleri halleden, yararlı hususları getiren bu kanun tasarısını, 

Komisyonumuz da müspet mütalaa ederek, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Taisarının ehemmiyetine binaen Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine, 
Havalesi gereğince, Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

I. 

Başkan 
Nevşehir 

Şevki At a sagun 

Kâtip 
İzmir 

0. Kor 

Üye 
İstanbul 
A. Oğuz 

Üye 
İstanbul 

V. Poyraz 

Başkan vekil i 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Üye 
C umhurbaşkanmea 

C. Alpan 

Üye 
İçel 

T. Özdolaıj 

Üye 
Balıkesir 

N. Sarlıcalı 
İmzada bulunanı'; 

Üye 
Bursa 
S. Ural 

S. Ü. 

idi. 

Sözcü 
Manisa 

0. Siler san 

Üye 
Yan 

F. Melen 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Malatya 
H. Özer 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Afyon Karahisar 

K. Şenocak 
İmzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/268 

Karar Xo. : 6 

20 .6.1974 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 12 Haziran 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oyla 

kabul edilen, 27 . 7 .1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci madde
nin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 1974 tarihli ve 
966 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 20 Haziran 
1974 tarihli Birleşiminde Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I. Tasarı, 27 Haziran 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna 1323 sayılı Kanunla öklenen ek 5 nei 
maddenin değiştirilerek:, uçuş hizmetlerinde saptanan tazminat miktarlarını günün koşullarına uy
gun olarak artırılmasını öngörmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu l(S. Sayısı : 375) 
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Bilindiği gibi, 1 Şubat 1963 »tarihinde yürürlüğe giren 144 sayılı Kanun ile uçuş hizmetlerinde 
saptanan tazminat miktarları daha sonra kabul edilen 28 Nisan 1970 tarihli ve 1256 sayılı Ka
nun ile günün koşullarına uygun hale getirilmişti. Ancak, 1 Mart 1970 .tarihinden geçerli olarak 
1 Aralık 1970 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken 
tazminat miktarında, üç yılını bitirmiş albay maaşının esas alınması (7 000 TL.) büyük rakam
lar ortaya çıkarmış, ve bunun âdil ölçülerde tutulabilmesi için de, 1323 sayılı Kanunun 13 ncü 
anaıddesi ile 926 sayılı Kanunla eklenen 5 nci maddede uçuş tazminatının hesabında 3 yılını bitirmiş 
alibay maaşının % 40'ınm ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

1970 yılında yapılan bu düzenlemeden sonra, gerek parasal değer düşüklüğü gerek artan hayat 
pahalılığı karşısında verilen tazminatın bir etkinliği kalmamıştır. Ayrıca, memleket sathında git
tikçe yaygınlaşan hava ulaştırma, havadan ilaçlama, maden arama gibi hizmetler ve bu sektörün 
sağladığı üstün maddî koşullar, bu sektöre çekici bir hüviyet kazandırmıştır. Bütün bunlar 
Hava Kuvvetlerinden ayrılmalara neden olabilmektedir. 

Yeni alınmakta olan (F-4) Fautom uçaklarının zamanla hizmete girmesi ile Hava Kuvv etlerimiz -
deki pilot ihtiyacının ve yetişmiş personelin muhafazasında, ve ayrıca (F-4) Fantom uçaklarının hiz
mete girmesi ile yeni bir hizmet sınıfı durumuna gelen, Cilâlı ve sistem operatörleri hizmetlerinin 
de, belirlenen uçuş h izim et i doğrultusunda değeri emdirilin el eri, mutlak zorunluluk haline gelmiştir. 

Hava kuvvetleriımize büyük meblâğlara, mal olan yetişmiş personele yüklendikleri ağır mesuli
yet ve hayatî tehlike ile dolu görevleri nedeni ile tanınmış olan hakların, günümüzün ihtiyaçları
na uygun biçimde düzenlenmesini öngören tadarı. Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

İşıbu tasarının ''kanunlaşması halinde, yürürlük sanasmı ve uygulama biçimini tespit ve tayin 
edecek kanun olan ve Millet Meclisinin 61 sıra sayılı lâyihası olarak Tüükiyc Büyük Millet Mec
lîsine arz edilen «17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir Geçici Madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» da Komis
yonumuzca işjbu tasarı ile birlikte tetkik ve mütalaa, edilerek gerekli değerlendirilmeler bu şekilde 
g e rçe ki eştirilin iştir. 

fi) Millet Meclisi metninin 1. 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kaıbul edilmiş
tir. 

111) Komisyonumuzca, dün olduğu gibi günümüzde ve hatta gelecekte de, ülkemizin hava sa
vunmasının hayati tehlike ile dolu ağır sorumluluğunu yüklenen T ürik Hava Kuvvetlerinin değer
li personelinin işıbu haklarının, günümüzün ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesini öngören 
işbu tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda işiteni de bulunulması 
da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu kanunda sözcü ve Sözcü 
Manisa Başkan Yekili Sivas 

Doğarı Barut çuoğlu Rize Kâzm Kangal 
Talât Doğan Toplantıda bulunamadı 

Kâtip C. Bşk. Seç, Üye İçel 
Yozgat S el âlı ad rl in BaMıroğlu Lûtfi Bilgen 

Süleyman E. Ergin 

Kars Kocaeli Konya 
Muzaffer Samiloğlu Lûtfi Tokoğlu F akılı Özlen 

Mardin Muş Tabiî Üye 
M. Ali Arıkan İsmail İlhan .Suphi Karaman 

Toplontıda bulunamadı 

Trabzon Ankara Yozgat 
.4. Hakir Ağanoğlu Yiğit Köker Yeli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu !(S. Sayısı ; 375) 
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Millî 'Savunma Komisyonunun 
değistirişi 

27 . 7 . 1967 tarihli re 926 
sayılı Kamına 1323 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci madde
nin değiştirilmesine -ilişkin ka

nun tasarısı 

MADDE i. — 27 . 7 . 1967 
•tarihli ve 926 .sayılı Tiirlk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu -
•na 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci 
madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ek m adide -5. — 18 Nisan 
1963 tarihli ve 223 sayılı Ka
im nida, bıı kaininim değişik 
49 nen maddesiyle geçici 26 ncı 
ve 27 ncd nıabidelerinde yazılı 
tazminat oranlarının saptanma
sında esas olan albay maaşı, 
üç yılını bitirmiş albaya bıı Ka
nunla verilen aylığın kesintisiz 
tutaınnın yüzde kırkıdır. 

17 Ocak 1963 tarihli ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununda. gösterilen sa
katlık ve, şehitlik tazminatının 
hesaplaıımasında, jet pilotu sta
tüsündeki pilotlarla silâh sis
tem operatörlerinin uçuş ve yıp
ranma tazminatları ile ikrami
yelerinin ödenmesinde esas olan 
albay maaşı, üç yılını bitirmiş 
albaya bu Kanunla verilen ay
lığın kesintisiz tutarının yüzde 
yetmişidir. 

17 Ocak 19&3 tarihli ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununun kapsamına gi
rip de huı maddenin ikinci fık
rasından yararlanamayanların 
her çeşit tazminat ve ikrami
yelerinin hesaplanmasında, bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. 

Mfflî (Savunma Kamfeyonımıtn 
kabul 'ettiği (metlin 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 
saydı Kanuna 1323 sayılı Ka
nında eklenen ek 5 nci madde
nin 'değiştirilmesine ilişkin ka

nun tasarısı 

AlADDE i. — Millet Mecli
sinin kahul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe v)e Plan Kömlisyonuhtın 
faalimi ettiği (metisi 

27 . 7 . 1967 tarihli re 926 
sayılı Kanuna 1323 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci •madde
nin değiştirilmesine ilişkin ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kamil edilmiştir. 

Cumhuriyet S en at osu '/S. Sayısı : 375) 



Miüılet (Meclisinüıiı (kabul şettiği 
m&tin 

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

MADDE 8. — Bu kanunu 
Millî Savunma, İçişleri ve Ma
liye bakanları yürütür. 

— ö — 

Millî iSavunm'a KonriJsjyotaımuın; 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 2 nei madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

•••Kİ ^ > « ^ ^ : i < -

Bütçe ve Plan KotaaSisyonıuıium 
kabul ettiğtü metin 

MADDE 2. — Milleıt Mec
lisi metninin 2 nei maddesi ay
nen kabul; edilmiştir. 

MADDE 3. — Milleıt Mec
lisi meıtninin 3 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu t (S. Sayısı : 375) 





Mffiet (MeclisMin (kabul «ttiği 
metin 

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

•3HAD.DE 3. — B U kanunu 
Millî Savunma, İçişleri ve Ma
liye (bakanları yürütür. 

— 5 — 

Millî iSavunmla Komisyoıııınuaı 
•kabul ettiğiiı metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 2 nei madde 
aynen .kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan1 Kotateyonumıuıı 
kabul ettiği! metin 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nei maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu l(S. Sayısı : 375) 





Toplantı: 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Yedek Subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tabi tutulma
sına ilişkin Kanun tasarısmm Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonu, mütalâası 
ile Millî Savunma komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/131; C. Se

natosu : 1/266) 

(Not : MiB&t Meclisi S. Sayısı : 58) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 14 . 6 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 942 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

'Millet Meclisinin 1*2 . € . 1974 tariMi 95 ne i Birleşiminde öncelikle görüşülerek işarî oyla. ka
bul cıclilen, Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetiue tabi tutulmasına ilişkin ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
MemduJı Ekşi 

Millet MeclM Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Not : Bu tasarı 17 . 5 . 11)74 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 11, 12 . 6 . 1974 taıihli 94 ve 95 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 58) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
('.'umhariyet Scnatosu 

MiUİ Savunma Komisyonu 18 . 6 . 1974 
Esas No. 1/266 

Karar No. 4 

Anayasa V3 Adale* Komisyonu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 . 6. 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işarı oyla kabul 
edilen, Yedek Subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun tasa
rısı, Komisyonumuzun bugünkü toplantısında yapılan tetkik ve müzakere neticesinde: 

Mezkûr tasarının, «Anayasa'ya aykırı olup olmadığının tespiti için, Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalaasının alınmasına karar verilmiştir.» 

Bu husustaki Komisyonumuzun mütalaasının ivedilikle bindirilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. İbrahim Şevki Atasagun Y. 
C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
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Millî Savunma Komisyonu Batıranlarına 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa -ve Adalet 18 . 6 . 1974 

Komisyonu 
Esas No. : 1/266-408 

Karar No. : 9 

Müüî Safvnıınıma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 18 Haziran 1'9T4 tarihli ve Esas 1/286; Karar 4 sayılı yazıları. 

İlgide belirtilen yazılarına esas mütalâa istemine konu, Yedek Subay adaylarının kısa süreli 
askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanun tasarısı, Komisyonumuzun 18 Haziran Iİ9T4 
tarihli Birleşiminde 'Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık ile Millî Savunma Bakanlığı temsilci
leri de hazır bulundukları halde tetkik ve mütalaa olunarak aşağıdaki hususların ve sonuçların Ko
misyonunuza sunulmasına karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, söz konusu kanun tasarısını münhasıran Anayaisaya uygun olup olmadığı yö
nünden incelemiş ve düzenleme biçiminin uygunluğu yönünde bir görüşme sürdürmemiştir. 

Böylece yürütülen görüşmeler ışığında tasarı. Anayasanın 60 ve 12 nci maddeleri esaslarında 
değerlendirilerek : 

I. Anayasaların, her şeyden önce - DeAdetlerm birlik ve bütünlüklerinin korunmasını sağla
yarak devamlılıklarını gerçekleştirecek temel ilke ve temel kuralları - ihtiva eden - anakanunlar -
olduğu ve maddelerinin değerlendirilmesinde daima kamu yararının gözetilmek zorunda bulunul
duğu, 

II. Tasarının, Anayasanın 60 nci maddesinde tanımlanan nitelikte bir düzenleme hüviyetinde 
olmayıp münhasıran, bir birikim, sonucu ortaya çıkan ve - yürürlükteki kanun - uyarınca gide
rilmesi imkânı 'bulunmayan fazlalıkla ilgili bir tedbir mahiyetinde bulunduğu, 

IH. Bu tedbir mahiyetindeki düzenlemeyi gerçekleştirirken de, Anayasa ilkesi olan ve ifâde
sini Anayasanın 12 nci maddesi metninde bulan kanunlar önünde eşitlik kuralını zedeleyici bir 
ayrıma yer vermediği ve aksine kapsamına giren yükümlüler arasında eşitlik ilkesini koruduğu, 

IV. Tatbikat şekli itibarı ile de, kanuniyet kazandığı tarihte vatanî hizmet görevini yerine 
getirmekte olan yükümlülerin, bu yükümlülükle:'i ile bir uyum sağlayacak biçimde düzenlenmiş 
olduğu, 

ve bütün bu nedenlerle mütalaa istemine konu tasarının Anayasaya uygun bulunduğu mütalaa-
ten sunulur. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı 
Refeft Rendeci Y. 
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M£lî Savunma Komisyoım raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 20 6 . 1974 
Esas No. : 1/266 
Karar No .: 4 

Yüksfcik Başkanlığa 

Millet Meclisinin İİ2 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelikle ıgörüşülerek riş'arî oyla 
kalbıü edilen, Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik nimet ine tabi tutulmasına ilişkin ka
nun tasarısı, Komisyonumuzun 18 . 6 . 1974 tarihli .toplantısına, MiMî İSavmuma Bakanı Hasan Esat 
Işık iLe .diğer temsilcilerinin 'de iştirakleriyle yapılan müzakere neticesinde : 

Mezlkûr tasarının Anayasaya aykırıtılığı olup olmadığının incelenmesi için, Oıırtuhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmesi karar altına alııidı. 

Cumhuriyet ISenaıtosu Anayaisa ve Adalet Komisyonundan ıgelen mütalliâada: «Kanun tasarısı
nın Anayasaya uygun Ibulundıığunu» 18 . 6 . 1974 tarih ve 9 sayılı kararlarıyle, Komisyonunmıza 
bildirilmesi üzerine; 

Kamisyoıramuzda, 20 . 6 . 1974 tarihinde ilfgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle kanun 
tasarısının tümü üzerindle yapılan müzakerelerde:: 

.Tasarı gerekçesinde de tafsilen 'izah 'edildiği gibi, 30 bine yakın yedek subay adayı mevcut 
bulunduğu, Ibuna Ikarşılhk Türk 'Silâhlı .Kuvvetle!inin yıllık yedek subay ihtiyacı - Şubat 1974 ta
rihinde çıkarılan (Bakanlar Kurulu Kararı ile: Ni.ın, Ağustos ve Aralık »aylarında olmak üzere 
bundan böyle sonede üç kere yedek subay alma olanağı temin edilmiş - ise de, bu miktar ancak ve ancak 
12 Ibin civarındadır. Halbuki en az senede 15 bin yüksek lolkul mezunu birikmektedir. Hal böyle 
dlunca: Mevcut 30 bin yüksiek lokul mezunlarının senelerden beri asker olmaları için sıra (bekleme
leri ve her sene ıgittiikçe üzerine gelen birikimi ıin ve batta bu sene 100 binden fazla lise mezun
ları yüksek okullara 'alınacağı ve bunların 4 - 5 sene sonra ımezun oldukları takdirde bu. kadar bü
yüyen bir yedek snlbay birikiminin eritilmesi kati surette imkânsız bir vaziyet 'alınacağının kanı
sına varan, 

'Memleketin yüce menfaatleri göz önünde bulundurularak 'getirilen bu kanun tasarısında 
göze çarpan eşitsizliğin bir zaruret olduğunu, 

Esasında, nasilki bu eşitsizlik bir bakımda'Anayasadaki kaidelere ters düşer görünüyorsa; 
askerlik çağına gelip de askere alınmayanların 'durumu da Anayasaya aykırı düşmektedir. Bu
nunla beraber, «Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kal
dırır; insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar» diyen Anayasa
mızdır. 

Nitekim, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu da bu hususta yapmış olduğu 
4 saat müzakereler neticesinde bu kanun tasarısının Anayasaya aykırı olmadığının kararına var
mış bulunduğu, 

Hükümet temsilcilerinin beyanları üzerine; Yüksek Askeri Şûranın son kararlarında : «4 ay
lık temel eğitimin yeterli olduğu.» şeklinde olup, bu kanun tasarısının hükümleri gereğince alınan 
Yedek ıSubaylar için özel bir eğitim ve öğretim tatbik edileceği ı(Bu dört ay içinde hem nazarî 
ve hem de amelî olarak) - yani, 'hem kıt'a ve hem de temel eğitimi birlikte yürütüleceği -, 

Netice olarak bu kanun 'tasarısının faydalarına .inanan komisyonumuz tasarının tümünü kabul 
ederek, maddelerin müzakeresine geçildiğinde : 

Tasarının 1 nci 2 nci 3 ncü ve 4 ncü maddelerini Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edildiği 
şekilde kabulüne, 
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Tasarının 5 nci maddesinin üzerinde açılan müzakerelerde.: Özel kanunla kurulmuş - Odalar Bir
liği, Borsalar, Millî Piyongo, Spor Toto v. b. gibi - kamu kurumlarda çalışanların bu haktaıı mah
rum bırakıldıklarının anlaşılması üzerine, mezkûr maddeye, «Özel kanunla kurulmuş kamu kurulu
larında» çalışanların ibaresi ilâve edilmek suretiyle mutlak bir eksiklik giderildikten sonra madde 
böylece 'düzenlenerek kabul edilmesine, 

Ta samım 6 neı 7 nci ve 8 nci maddelerinin Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edildiği şekliy
le kabulüne, 

•Kanunun ehemmiyetini nazarı itibare alan Komisyonumuz, kanun tasansmm Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine, 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 

Karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Şevki Atasağun 

Başkan. Y. 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

îmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

O. Sü er san 

Kâtip 
İzmir 

O. Kor 
imzada bulunamadı. 

Üye 
C. B. S. Üye 

Muhalifim. Söz hakkımı 
Genel Kurulda 
kullanacağım. 

C. Alpan 

üye 
Van 

F. Melen 

Üye 
İstanbul 
A. Oğuz 

Üye 
İçel 

T. özdolay 

üye 
Malatya 
H. Özer 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

V. Poyraz 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Balıkesir 

N. S arlıca! ı 
Toplantıda bulunamadı. 

üye 
A. Karahisar 

1 nci maddeye 
muhalifim, noksandır. 

K. Senocak 

Üye 
Bursa 

S. Ural 
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MUHALEFET ŞEEHİ 

1 nci maddenin hükmüne muhalif değilim. Ancak, halen kıta hizmetinde bulunan yedek su
baylarla, halen sınıf okullarında yedek: subay nam zeti olarak bulunan yükümlülerin de bu madde 
hükmünden faydalanmamış olmalarını hak ve adalete uymaması sebebiyle bu tatbikatın ve mad
denin bu şekliyle Anayasa'nm hükmü olan eşitliği zedelediği kanısındayım. 

Yukarda arz ettiğim yedek subay ve namzetle:iîim de bu kanundan istifade ekmeleri şart olmalı
dır. Aksi halde, bu madde hükmüne girenlere öğretim ve eğitim yaptıracakların bu taleplerinden 
sonra terhise tabi olmaları neticesinde haklan zayi olaıak fırsat eşitliği tatbik •edilemeyecektir. 

Böyle olunca, bu yedek subaylar ve namzetler de !bu kanundan istif aide 'ettikleri taikdiride, Or
duda yedek subay boşluğunu ancak Aralık - Ocak - Şubat - Maıit aylarından başka (bir zamanda 
(boşluk yaratmayacaktır. 

Bu kanun hükmü Millî Savunma sözcüleri tarafından ve Sayın Bakan tarafından «Ancak 
1975 yılında tatbik edilecektir» beyanları ise, kanun şevkinin gerekçesinde belirtilen, «Askerlik 
yapmadıklan için görev alamıyorlar, bunu önlemek için getirildiği» Ibelirtiklıiğine göre 1975tfe 
uygulanacaktır. Beyanları asla bağdaşmamaktadır. Bu sebeplerden 1 nci maddeyi noksan bulmak
tayım. 

Arz ederim. 
\A. Karahisar Senatörü 

Kemal Şenocak 
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3LÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik 
hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kamın 

tasarısı 

MADDE 1. — T . 5 . 1974 tarihine .kadar yurt 
içi veya yurt dışı yüksek öğrenim kurumların
dan ımezuıı olarak yedek subay adayı olma hak
ikini (ka^animış ancak henüz- -askere şevki yapıl-
îmıamıış (bulunan. yükümlüler 4 ay süre ile yedek 
subay İteni el askerlik -eğitimine tabi tutulurlar. 
Eğitim süresi sonunda basan gösterenler asteğ
men rütbesiyle 'başardı alamayanlaır ise er ola
rak terhis edilirler. 

Bu ikamın hükümlerinden yararlanan yüküm
lülerin arta kalan muvazzaf er veya yedek su
baylık hiiamdt süreleri yedeğe ayrıklıktan son
ra yaş haddine iki kat olarak eklenir. 

MADDE 2. — Yurt içi veya yurt dışı yük
sek öğrenim kutrumla rmdan 1 . 5 . 1974 tarihin
den önce mezun olduğu halde anılan tarihten ön
ce haklarında. sevk tehiri kararı alınan veya as
kerlik karan alınmamış bulunan yahut da as
kerlik kararı alınmış okluğu hakle geçerli bir 
özürü nedeniyle ilk yıl içinde yapılan kısa süre
li temel askerlik eğitimine (katılamayan yedek 
subay adayı yükümlüler, Kanunun yayımı tari
hinden itibaren iki yıl içinde gerekli işlemlerimi 
taımamlatıp, en geç 1976 yılı eğitimi dönemine 
katıldıkları takdirde bu (kanun hükümlerinden 
yararlanırlar. 

Temel askerlik eğitimi dönemlerinin yılın 
hangi ayları içinde yapılacağı Genelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca bir
likte saptanır. 

MADDE 3. — Bu kanuna tabi yükümlüle
rin iaşe, istihkak ve özlük hakları ile eğitini, 
eğittim sonu sınavları ve askerlik hizmeti ile il-
ıg-ili olarak haklarında uygulanacak diğer işlem
ler ihakmda 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek 
Askerî Memurlar Kanunu ile bu kanuna göre 
çıkarılmış bulunan yönetmelik ve yönerge hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 4. — 11 . 10 . 1960 tarih ve 97 sa
yılı «1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve -
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yedeksubay adaylarının kısa süreli askerlik hiz
metine tabi tutulmasına ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü made aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kaibul etıbiği metin 

sine dalir Kanun» un geçici 2 maddesi kapsamı
na giren ve henüz askere sevkedilmem'iş yüküm
düler hakkında da yukarıdaki maddeler uygu
lanır. 

'MADDE 5. — Halklarında yukardaki mad
deler uygulanan yükümlülerden genel ve kat
ma bütçeli idarelerle belediye ve özel ibare
lerde ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, maaş
lı veya sözleşmeli vriya yevmiyeli veya ücret-
>.i olarak görevli bulunanlar ile bu görevler
de aday olarak bulunanıiaır, temel askerl'k eğiti
mi süresince maaşsız veya ücretsiz veya yev
miyemiz izinli sayılılar. 

MADDE 6. — Bu kanuna ta'bi yükümlülerin 
celp ve sevkleıiyic buna i'lişkin işlem ferine ait 
diğer 'hususlar, T ülkeye !nuliy e/lan ve tclevizyo-
nu aracılığıyla ilân edilmek suretıiyle duyuru-
J.ur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetin
dedir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

-MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Milli Savunma Ivonrsiyonunun 'kabul et iği metin 

MADDE 5. — Haklarında yukardaki mad
deler uygulanan yükümlülerden genel ve katına 
bütçeli İdarelerle belediye ve özel idarelerde ve 
kamu iktisadî teşebbüsler ile özel kanımla kurul
muş kamu kurumlarında, maaşlı veya (sözleşmeli 
veya yevmiyeli veya ücretli olarak görevli bulu
nanlar ile bu görevlerde aday olarak (bulunan
lar, temel askerlik eğitimi'süresince maaşsız veya 
ücretsiz veya yevmiyesiz izinli sayılırlar. 

MADDE G. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
G ncı mad.de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 ne i made aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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