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İÇİNDE* 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 50:51 

II. — Gelen kâğıtlar 51 

III. — Yoklamalar 52,91 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 52,87,91 

1. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e 20 gün 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/646) 52 

2. — Adalet Partisi, Millî Birlik, Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler Grupları Başkanlık
larının, 4 . 7 . 1975 Cuma günü saat 10.00'da 
toplanılmasına dair önergesi. (4/244) 87 

3. — Yugoslavya'yı ziyaret edecek T.B.M.M. 
Heyetine Tokat Üyesi Zihni Betil ile Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin gruplarınca seçil
diklerine dair Başkanlık tezkeresi. (3/647) 91 

V. — Görüşülen işler 52,87 

1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 

SİLER 

Sayfa 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 506) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 52:53 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/291; C. Sena
tosu : 1/366) (S. Sayısı : 513) 53:77,94:95 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo-
yonu raporu (M. Meclisi : 1/287; C. Senatosu : 
1/365) (S. Sayısı : 512) 77:80 

4. — Dünya Posta Birliği Kuruluş yasası ile 

Son Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Mil

letler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasın

daki anlaşmaların onaylanmasının uygun bu-
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Sayfa 
lunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar - İskân ve Dışşileri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporlar (M. Meclisi 1/195; 
C. Senatosu : 1/359) (S. Sayısı : 510) 80,81:82, 

96:97 
5. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imza

lanan Demiryolu Yolcu ve Bagaj Taşınmasına 
ilişkin Uluslararası Andlaşma (CIV) ve ekleri 
ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına ilişkin Ulus
lararası Andlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/358) (S. Sa
yısı : 511) 80:81,82:83,98:99 

6. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Sayfa 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/135; C. Sena
tosu : 1/363) (S. Sayısı : 509) 83:87,87:89 

7. — 1475 sayılı İş Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci madde
sinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/136; C. 
Senatosu : 1/362) (S. Sayısı : 508) 89:91 

VI. — Sorular ve cevapları 

A) Yazılı soru ve cevabı 

92 

92 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik İşlet
melerinin Malatya ilinde kurulması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı. (7/363) 92:93 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesi 
onaylanarak, maddeleri kabul olundu, tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarının kabul 
olunduğu bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cum
huriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylanarak, maddeleri kabul olundu, tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarının ka
bul olunduğu bildirildi. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro "dışı edilen veya ihtiyaç 
fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi 
veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı 
kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek mad
de eklenmesine ilişkin kanun tasarısının gelen kâğıt
lardan gündeme alınıp öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylanarak, maddeleri kabul olundu, tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda tasarının kabul 
olunduğu bildirildi. 

20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler 

Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ka 

— 50 — 



C. Senatosu B : 72 3 . 7 . 1975 O : 1 

bul olundu; tasarının tümünün ve maddelerinin görü
şülmesi, Hükümet yetkilisinin Genel Kurulda hazır 
bulunmaması nedeni ile ertelendi. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkına kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gündemi; 
alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; tasarının 
maddelerine geçilmesi için istem üzerine yapılan açık 
oylama sonucunda çoğunluğun bulunmadığı bildirildi. 

3 . 7 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl 

mak üzere Birleşime saat 18.25'te son verildi. 

Başkan 

Başkanvekili 

N. Mirkelâmoğlu 

Kâtip 

Burdur 

E. Kabay 

Kâtip 

Kastamonu 

M. Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan'ın, Hopa Termik Santralına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/372) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, Çaykara'nın Uzungöl Bucağının bazı so
runlarına dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/373) 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki Anlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık. 
Ulaştırma, tmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/195; 
C. Senatosu : 1/359) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tari
hi : 2 . 7 . 1 9 7 5 ) ' 

2 . - 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan 
Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına ilişkin 
Uluslararası Andlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryo
luyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslararası Andlaş
ma (CİM) ve eklerinin, Ek Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve îskân ve Dışiş

leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/358) (S. Sayısı': 511) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1975) 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/287; C. Senatosu : 1/365) (S. Sayısı : 512) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/291; C. 
Senatosu : 1/366) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

51 -
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GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Rapor 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 

4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komis

yonları raporları (M. Meclisi : 1/286; C. Senatosu : 

1/364) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 3 .7 .1975) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 72 nci Birleşim için yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 72 nci Birle

şimi açıyorum. 

Sayın üyeler, gündem dışı konuşma istemleri var
dır; ancak bundan evvelki birleşimlerde açıkladığımız 
nedenlerle gündem dışı konuşmalara imkân bulamı
yoruz. Sayın üyelerin bizi anlayışla karşılayacağını 
umuyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e 20 gün izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/646) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, bir Başkanlık 
Divanı sunuşu var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Öz-

men'in hastalığına binaen 27 . 6 . 1975 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 

Genel Kurula arzı Başkanlık Divanının 2 . 7 . 1975 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Sayın Halil Özmen'e 20 gün izin verilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştr. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye alın

mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1J209: C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 
506) (1) 

(1) 506 S. Sayılı basmayazı 1 . 7 . 1975 tarihli 71 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

— 52 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan evvelki birle
şimde konuşulmasına başlanmış, tümü üzerindeki mü
zakereleri bitmiş, maddelere geçilmesi için açık oy is
temi ile açık oya başvurulmuş olan Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun müza
keresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Hükümet yok mu efendim?.. («Yok» sesleri) 
Komisyon Başkan ve Sözcüsü?.. («Yok» sesleri) 
Hükümet ve Komisyon Başkan ve Sözcüsü yok

lar efendim. 
Cumhuriyet Senatosunun, Hükümeti ve Komisyo

nu müzakere için bekleyemeyeceği için bundan sonra
ki maddemize geçiyoruz. 

2. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/291; C. Sena
tosu : 1/366) (S. Sayısı : 513) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı madde
lerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna ek ve 
ek geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısına ait Komisyonumuz raporu ve metin basılıp 
üyelere dağıtılmıştır. 

1. Tasarının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
gündemdeki bütün işlere takdimen, öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesini, 

2. Tasarı üzerindeki görüşmelerin ancak, üzerin
de değişiklik önergesi verilen maddelere inhisar ettiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl-

(1) 513 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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ması ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

bu metin gelmemiştir, elimizde yok, kutularda yok. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, gelen 

kâğıtlardan dağıtıldığı ifade ediliyor. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok efendim, bu 

anda elimde yok. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Gözlere atıldı. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Var efen

dim, işte efendim. 
BAŞKAN — Kutulara atıldığı ifade ediliyor efen

dim. Gözlere atılmış, sayın üyelerin elinde de var; 
gelen kâğıtlarda da çıkmış. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bende yok. 
BAŞKAN — Şimdi dağıtılacak efendim; sayın 

üyelerin elinde var efendim. 
Gelen kâğıtlardan gündeme alınması teklifini oy

larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki diğer bütün işlere takdimen konu
şulmasını oylarınıza sunuyorm : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

513 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine ge
çiyoruz. Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı 
Sayın Ferid Melen ve Komisyonu temsilen Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı Yiğit Köker yerlerinde bu
lunuyorlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. 

Komisyon raporunun okunmasını: isteyenler lüt
fen işaret buyursunlar... Okunmasını istemeyenler... 
Komisyon raporu okunmayacaktır. 

Madde gerekçelerinin okunmasını isteyenler işaret 
buyursunlar efendim... Madde gerekçesinin okunma
sını istemeyenler işaret buyursunlar... Madde gerekçe
leri okunmayacaktır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde konuşmak iste
yen sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar. 



C. Senatosu B : 72 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel verilmiş olan önergede bir husus daha 

var, onu da zühulen oylamamış bulundum. Müsaade 
ederseniz, evvelâ onu da okutup, oylayayım ve ondan 
sonra söz istemiş bulunan sayın üyelere söz verece
ğim. 

Komisyon, «Tasarı üzerindeki görüşmelerin ancak 
üzerinde değişiklik önergesi verilen maddelere inhisar 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz» diyor. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Haydar Tunçkanat kişisel olarak mı söz is
tiyorsunuz efendim?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Evet 
efendim. . 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde sayın Hay
dar Tunçkanat, buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
senatörler; 

926 Sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu bu
rada görüşülürken, bu Kanunun eksik ve noksan yer
lerine ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için yararlı olmayan 
bazı konularına, maddeler üzerinde konuşurken ve 
tümü üzerinde görüşülürken grup adına ve kendi adı
mıza dokunmuştuk ve onları belirtmeye çalışmıştık. 

O zamandan bu zamana kadar geçen süre içeri
sinde Kanunda birçok değişiklikler yapıldı. Bu deği
şikliklerin çoğunun karşısına çıktık ve bunların isa
betli olmadığı görüşünü burada savunduk; fakat ço
ğunluk gelen tasarıların aynen kabul edilmesi yönünde 
hareket ettiği için, maalesef bunları düzeltme yoluna 
gidemedik. 

Bugün de karşımıza hakikaten çok karışık ve ol
dukça önemli bir Kanun gelmiş vaziyette ve bu Ka
nun ne getiriyor?.. Maalesef bunu yeterince derinliği
ne ve ayrıntıları ile inceleme fırsatını bulamadık; 
çünkü tasarı Millet Meclisinden geldi ve Millet Mec
lisinden geldikten sonra, Komisyondan çok süratli 
geçmiş, nasıl geçmiş onu da bilmiyorum. Ondan son
ra da hiç değişiklik yapılmadan, huzurunuza bugün 
geldi. Ben Millet Meclisi metni üzerinde biraz çalış
ma yapabildim; fakat bir de baktım ki, biraz sonra 
Cumhuriyet Senatosu metni de önümüze gelmiş. Ben 
bulamamıştım, demek ki öğleden sonra gözlere at
mışlar. 

Personel Kanunu yapılırken ve ona paralel olarak 
926 sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu çıka
rılırken, Silâhlı Kuvvetlerde 27 Mayıstan sonra ya-
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pılmış olan bir reorganizasyon; yani personel çoğun
luğunu, bilhassa yüksek rütbelerdeki personeli, (Al
bay, Binbaşı, Yarbay ve General) kalabalığını gider
mek amacıyle büyük bir operasyona girişilmişti. Maa
lesef, bugün 27 Mayıstan önceki gibi bir kalabalık, 
çoğunluk bu yüksek rütbelerdeki yığılma yine üst 
kademeleri işgal etmiş, doldurmuş vaziyettedir ve 
bundan evvel biz, Silâhlı Kuvvetler içerisinde bir 
mahrut çizmek istemiştik. Halbuki bu mahrut bu se
fer değişti ve ters çevrilmiş vaziyete gelmiş oldu. De
mek ki, o zaman yapılmış olan büyük operasyon, 
çıkarılan bu kanunlarla, bugün tamamiyle 27 Mayıs
tan önceki duruma getirilm'iştir. 

Şimdi, bunun gerekçesinde «Daha iyi personelden 
daha verimli görev alınacağı prensibinden hareketle, 
percsnelin yetki ve sorumluluklarının terfi, mükâfat 
veya mücazatıyle her türlü özlük haklarının daha 
açık ve seçik belirtilmesinde daima yarar ve zaruret 
görülmüştür. Bu düşünce paralelinde olarak, aşağıda 
özetlenen konularda değişikliğe gidilmiştir. Örneğin, 
Silâhlı Kuvvetlerin büyük ihtiyacı olan bazı sınıfların 
kaynaklarını artırmak amacıyle, Silâhlı Kuvvetlere 
kabule ilişkin yaş haddi 27'den 30'a yü'kselti'lmişitir» 
deniyor, 

Şimdi, dışarıdan alınacak olan personel, Silâhlı 
Kuvvetlere yeniden girecek olanlar için yaş haddi 27 
iken, 30'a çıkartılmış. Fakat, genellikle baktığımız 
zaman, tasarının bazı maddelerinde şunları da görü
yoruz : 

Yüzbaşılık bekleme süresi, 6 yıldan 9 yıla yük
selmiş ve son 3 yıldaki rütbeye önyüzbaşılik adı veril-
rrJşlir. Üsteğmenlik bekleme süresi ise, 6 yıldan 3 yı
la indirilmiştir. 

Arkadaşlar; 

Modern ordular, genç insanlardan, genç personel
den teşekkül eder. Son çıkarılan kanunlarla, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin yaşı 68'e çıkarılmıştır. Bugün 
bekleme süreleri o kadar uzatılmıştır ki, (Kurmaylık 
sınıfı 3 yıl, onu bir kenara bırakırsak) Silâhlı Kuvvet
lerde bir orgeneral 68 yaşına kadar rahatça kalabile
cektir, bu Kanun tasarısı kabul edildiği takdirde. Si
lâhlı Kuvvetlerde bugün yüksek rütbeli subayların 
çoğu bu yaşa geldikten sonra hastadır arkadaşlar. 27 
Mayıstan sonra yapılan büyük operasyonun bir gaye
si de Silâhlı Kuvvetleri gençleştirmekti. 

Şimdi, bekleme sürelerine bir göz atacak olursak, 
Ordunun ne kadar yaşlandırıldığını göreceğiz arka
daşlar : 



C. Senatosu B : 72 

Asteğmen 1 yıl, teğmen 3 yıl, üsteğmen 3 yıl, yüz
başı 9 yıl, binbaşı 6 yıl, yarbay 3 yıl, albay 6 yıl, 
tuğgeneral tuğamiral 4 yıl, tümgeneral tümamiral 4 
yıl, korgeneral koramiral 4 yıl, orgeneral oramiral 4 
yıl olmak üzere, hizmet toplamı 47 yıl tutuyor. 

Harp okulları 4 yıla çıkarıldı, okuldan 30 Ağus-
tosda çıktıkları zaman, teğmen rütbesiyle mezun ola
caklar, teğmen rütbesiyle Orduya gelecekler. Oradan 
bir yıl indirecek olursak, demek ki, 4 yıllık süre so
nunda kendisinin Harp Okulundan 22 yaşında mezun. 
olacağını kabul edecek olursak, 67 - 68 yaşına gelmiş 
oluyor. 

Halbuki, muasır; yani çağdaş ordularda bu yaş 
ortalaması 60 civarındadır. Bizim Orduda nedense, 
Silâhlı Kuvvetlerin yaşı gittikçe artırılmak suretiyle, 
muvazzaf hizmette kalma süresi uzatılmaktadır. 

Halbuki, bundan evvel çıkarılmış bir kanuna gö
re de kadro rnülahazasıyle; yani kadro olmadığı ge
rekçesiyle emekli edilen subaylar da tazminatını al
maktadır. Muvazzaf subaylar ne alıyorsa, ha Ordu
da kalmış, ha dışında kalmış emekli subaylar, bilhas
sa üst rütbedeki subaylar Silâhlı Kuvvetlerdeki bü
tün avantajlarını almaktadırlar; yani bunların kad
roda kalmasının ısrarla buraya getirilmesini, ben şah
sen anlamış değilim. 

Bu kanun gerçekten kendi görüşüne göre Silâhlı 
Kuvvetlere hiç de faydalı, yararlı bir kanun değil. 
Bu Kanun üzerinde çok durulması lâzım. Biz, bura
da defalarca hemen hemen aynı Heyet hazır bulun
duğu sıralarda, kanunların aksak taraflarını, işleme
yen taraflarını, Silâhlı Kuvvetler için zararlı olacak 
yönlerini belirtmiştik; ama biz haklı çıktık. Onları 
değiştirmek için birçok defalar buraya müracaat 
edildi; fakat bu değiştirmeler maalesef iyi yönde ol
muyor; bilâkis daha kötü sonuçlar verecek nitelik
ler ve özellikler taşımaktadır, gelen kanunlar. 

Bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerinde albay sayısı çok 
yüksektir; bu tasarıya göre daha da artırılmaktadır. 
General sayısı çok yüksektir; bu tasraıya göre 5 ta
ne daha yedek kadro generali terfi ettirilebilecektir. 
Çünkü, ölen olurmuş, şu olurmuş bu olurmuş... E, 
bugün bir tuğgeneralin yapacağı görevi bir korgeneral 
yahut orgeneral rütbesindeki bir başka vazifeli yap
maktadır. Onun için, rütbelerde bu kadar büyük bir 
enflsyona gidilmesi, Türk Silâhlı Kuvvetleri için 
yarar değil zarar getirir inancındayız. Albay sayıları 
da general sayıları da artırılmaktadır. 
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Bir de kadroların tespiti ve muvazzaf subay kad
ro oranları var. Biz daha önceleri Silâhlı Kuvvetle
rin kadrolarının da Parlamentonun onayından geçme
sini önermiştik; maalesef kabul ettiremedik. En ufak 
bir birlik dahi teşkil edilirken, o birliğin bütçeye ne 
kadar yük yükleyeceği, ne kadar ağırlık getireceği 
hesaplanmalı ve o hesaba göre buradan tahsisat alın
dıktan sonra ancak o birliğin kurulması yönüne gi
dilmelidir. Kadrolar gelişigüzel getiriliyor. Getirilen 
bu kadrolar Parlamentonun onayından geçmeden 
yahut Bütçe Karma Komisyonundaki gizli oturum
da şöyle bir okunuyor, kimsenin bir şeyden haberi 
yok; öyle bir karmaşıklık içinde bu kadrolar geçiril
mekte ve bazı kimselerin rütbelerini büyütebilmek ve
ya terfi etmelerini sağlayabilmek için lüzumsuz, ge
reksiz birçok kadro ihdas edilmektedir. Oysa bunla
rın masrafları bütçeye çok ağır olmaktadır. Bugün 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Millî Savunmadan ayrıl
mış olan paraların büyük bir kısmı personel gider
lerine harcanmaktadır arkadaşlar. Bunun sonu ne 
olacak?.. Onun için, bu hususun da düzeltilmesi ge
rekir kanısındayım. 

Tasarıya göre, «Generaller yüzde 1 oranı dışırda 
tutulmak üzere ihtiyaç halinde Genelkurmay Başkan; 
tarafından gösterilecek lüzum üzerine 54 ncü madde 
esaslarına göre 5 general (Amiral) fazladan terfi ettiri
lebilir.» Zaten bir olarak kabul edilmişti; bugün bir 
enflasyon vardır, hâlâ devam etmektedir. 

Bir de burada bir madalya maddesi var; yeni ma
dalyalar ihdas ediliyor, bunlar yetmiyor, bazı ma
dalya çeşitleri daha ilâve ediliyor. Benim görüşüme 
göre bu madalya çeşitleri sayı yönünden zaten bir 
hayli artış kaydetmiştir. O bakımdan buna da lüzum 
yoktur. Yeni madalyalar ihdası için burada bazı pa
ragraflar gördüm, bunlara lüzum yoktur kanısında
yım. 

Ayrıca, terfi etme durumunda olan subayların, bil
hassa albay rütbesine gelmiş subayların generalliğe 
terfi esasları Askerî Şûrada maalesef iyi bir yöntem
le tespit edilememektedir. Biz, Askerî Şûra üyeleri
nin, generalliğe terfi edecek subaylardaki hakkının, 
yani puan sayılarının az olması üzerinde çok ısrarla 
durmuştuk. Bunun ne kadar isabetli olduğunu, maale
sef orada yapılan seçmelerde ne kadar isabetsiz ha
reket edildiğini tespit etmekle doğruluğunu bir kere 
daha kanıtlamış oluyoruz. Bu bakımdan, Askerî Şû
rada karar verecek olan, karar merciinde olan subay
ların; Askerî Şûra üyelerinin bu yetkilerinin, yani bir 
subayın terfiindeki haklarının daha da kısıtlanması, 
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azaltılması ve etkisinin makul bir dereceye indiril
mesi üzerinde önemle durulması lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Zamanın müsaadesi nispetinde üzerinde kısaca du

rabildiğim maddeler bunlardır. Bu tasarının gerçekte 
Silâhlı Kuvvetlerimiz için pek faydalı olmadığı kanı
sındayım. Ayrıca tasarı tarafımızdan iyice inceleneme-
miştir; bütün senatör arkadaşlarımın da bizler tara
fından iyice inceleme fırsatı bulunamadığı hususunda 
birleşecekleri kanısındayım. Onun için bu kadar önem
li bir Kanunun üzerinde durulması için bugün oldu
ğu gibi acele değil, hiç olmazsa yarına bırakılarak in
celeme fırsatının verilmesi yerinde olur kanisiyle, mü
zakerelerinin yarına bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Komisyon adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yiğit, buyu
runuz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Sayın Tunçkanat arkadaşımın sözlerinin başında; 
«Görüşmekte olduğumuz 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu Bütçe - Plan Komisyonunda 
ve Cumhuriyet Senatosu komisyonlarından nasıl geçi
rilmiştir bilemiyoruz; bir oldu bittiye getirilmiştir» 
şeklindeki beyanını üzüntüyle karşıladığımı ifade ede
rek sözlerime başlamak istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonun
da, Sayın Tunçkanat arkadaşımın mensubu bulundu
ğu Grupu temsil eden çok değerli arkadaşımız Sayın 
Karaman'ın, müzakerenin başından sonuna kadar 
Komisyonda hazır bulundukları cihetle, müzakere
nin ne şekilde cereyan ettiğini Sayın Tunçkanat arka
daşımın, Sayın Karaman arkadaşımdan öğrenmeleri
ni bilhassa istirham ederek sözlerime başlamak isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tunçkanat'ın beyanlarına iştirak etmeye 

imkân yok. Kendileri, kanun tasarısını henüz tetkik 
edemediklerini, bu itibarla müzakereyi yarına ertele
mekte yarar bulduklarını, bazı noktalanyle tasarının 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının aleyhindeymiş, 
gibi göründüğünü bu kürsüden ifade ettiler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım müsaade ederlerse 
bu tasarı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güzide mensup

larına ne getiriyor bunları kısa kısa ifade etmek isti
yorum ve Sayın Tunçkanat'ın tenkit ettikleri bazı hu
suslara da arzı cevap etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu

nunda değişiklik yapan tasarı ile bazı rütbelerin bek
leme süreleri kısaltılmış; bazıları ise uzatılmıştır. Mi
sâl olarak arz edeyim: Üsteğmenlik rütbe bekleme sü
resi 6 yıldan 3 yıla indirilmiş, yüzbaşılık rütbe bekle
me süresi ise 6 yıldan 9 yıla yükseltilmiştir. Burada 
hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, Sayın Tunçka
nat'ın iddia ettiğinin aksine, eskiden bir Silâhlı Kuv
vetler mensubumuz kaç yılda binbaşı olabiliyorsa, bu 
değişiklikten sonra da aynı süre zarfında binbaşılı
ğa yükselebilecektir. Gerçi yüzbaşılıkta rütbe bekle
me süresi 3 yıl uzatılmıştır; ama buna mukabil üsteğ
menlikteki bekleme süresi 3 yıl kısaltılmış; netice iti
bariyle değişen hiçbir şey olmamıştır; sadece Türk 
subaylarının daha kısa süre zarfında yüzbaşılığa terfi 
etmelerini temin eden bir hüküm getirilmiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan başka Albaylık rütbe bekleme süresi 4 

yıldan 6 yıla çıkarılmıştır, tasarıyle. 
Üniversiteyi bitirenlerden Silâhlı Kuvvetlere mu

vazzaf subay olmak üzere katılmak isteyenlerin baş
vurmalarına ilişkin azamî yaş haddi 27'den 30'a yük
seltilmiştir. 

Üçüncü bir değişiklik: Kıdem alma, kazaî veya 
idarî sebeplerle nasb düzeltme durumuna girenlerin, 
bu haklarını himaye etmek amacıyle, 30 Ağustos dı
şında da terfi edebilme olanağı yaratılmıştır. 

Dördüncü değişiklik: Çeşitli nedenlerle harp okul
larını 30 Ağustostan sonraki tarihlerde bitirenlerin, 1 
yıllık kayıplarını önlemek amacıyle, tasarı ile istisnaî 
hüküm getirilmiştir. 

Beşinci değişiklik: Yarbaylıktan Albaylığa terfi 
esnasında, c/c 70 not ortalaması şartım taşıyan bir 
diğeı baraj ilâve edilmiştir. 

Bir başka değişiklik: Albaylık rütbesi oranı, % 8' 
den % 14'e yükseltilmiştir. 

Yine c/c 1 generallik oran ve kontenjanları dışında, 
5 generalin Teftiş Kurulu emrine verilmesi öngörül
müştür. 

Bir başka değişiklik: Firari veya izin tecavüzünde 
bulunan subay, astsubaylar hakkında, azamî 3 aylık 
katılma mehili tanınmıştır. Bu süre içinde birlikle-
lerine dönmeyenler müstafi sayılacaklardır. 
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Dokuzuncu değişiklik: Öğrenci harçlıkları, öğre
tim kademe ve süresine uygun olarak yeniden düzen
lenmiştir. Öğretim süresinin uzunluğu oranında, rüt
be bekleme süresi kısaltılmıştır. 

1897 sayılı Kanun paralelinde Türk Silâhlı Kuv
vetleri gösterge tabloları yeniden düzenlenmiş ve ba
zı rütbeler için yeni ek gösterge rakamları ihdas edil
miştir. 

Silâhlı Kuvvetlerde mevcut madalyalara, dört çe
şit madalya eklenmiş, ayrıca dört çeşit de nişan geti
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının Millet Meclisinden gelen metninde, en 

mühim değişikliklerden birkaç tanesini de müsaade 
ederseniz sırasıyla arz etmek istiyorum: 

Subaylar hakkındaki Ek - 6 sayılı cetvelde, gös
terge başlangıç derecesi 10 ncu derece iken, 9 ncu de
receye yükseltilmiş, dolayısıyle asteğmen 9, teğmen 
ise 8 nci dereceden göreve başlatılmıştır. Değişik-
likliğin 1 nci dereceye kadar yansıması sonucu, yar
baylar, 1 nci derecenin 3 ncü kademesine, albaylar ise 
1 000 gösterge rakamına tabi tutulmuşlardır. 

Subaylar hakkındaki gösterge tablosu değişikliği
ne paralel olarak, astsubaylıktan subay olanlar, astsu
baylar, uzman jandarma çavuşlar hakkındaki göster
ge tablolarının taban dereceleri de birer derece yük
seltilmiştir. 

657 sayılı Yasayı değiştiren 1897 sayılı Yasa pa
ralelinde. Silâhlı Kuvvetlerin 1 ilâ 4 ncü dereceleri 
arasında rütbeli kişilerine 50 ilâ 200 lira arasında ek 
gösterge tahsis edilmiştir. General ve amirallere tah
sis olunan ek göstergeler ise, rütbe sırasıyle; tuğge
nerallere 300, tümgenerallere 400, korgenerallere 500, 
organerallere 600 olarak tespit edilmiş bulunmakta
dır. 

Tasarının 51 nci maddesine eklenen geçici madde 
ile Emekli Sandığı Kanunu ekindeki emekli gösterge 
tablosunda da gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
bahsi geçen cetvelde karşılıkları bulunmayan ek gös
terge rakamları için yeni emekli gösterge rakamları 
ihdas olunmuştur (Ki, bu Kanun zannediyorum 926 
sayılı Askerî Personel Kanunun müzakeresinden son
ra Yüce Senatonun tetkikine arz edilecektir) 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tunçkanat, bu Kanunla Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin âdeta bir yaşlılar ordusu, ihtiyarlar ordusu 
haline getirildiği şeklinde bir beyanda bulundular. 
Şimdi ben bir hususu birkaç misalle arz etmek ve za
bıtlara tescil ettirmek istiyorum. 

Hiç kıdem almamış bir subay, 52 yaşında bu Ka
nuna göre tuğgeneral olmaktadır. 1 yıl üstün başarı 
kıdemi almış bulunan subay 51 yaşında, 2 yıl üstün 
başarı kıdemi almış bulunan subay 50 yaşında, 3 yıl 
üstün başarı, kıdemi ve kurmaylık kıdemi almış bulu
nan bir subay 49 yaşında, 1 yıl üstün başarı ve 3 yıl 
kurmaylık kıdemi almış bulunan bir subay 48 yaşında 
tuğgeneralliğe yükselebilmektedir. 

Yine 2 yıl üstün başarı ve 3 yıl kurmaylık kıdemi 
almış bulunan bir Türk subayı ise; 47 yaşında tuğge
neral, 51 yaşında tümgeneral, 55 yaşında korgeneral, 
59 yaşında da orgeneralliğe yükselebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Orgenerallikte bekleme süresi 4 yıl olduğuna gö
re, 59 yaşında orgeneralliğe terfi etmiş bulunan bir 
Türk subayı, 63 yaşında Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ayrılmak zorunda kalacaktır. Eğer bu, sivil sektörde 
olsa idi 65 yaşında, üniversitede olsaydı 70 yaşında 
emekli olacaktı. 

Bu itibarla Sayın Tunçkanat'ın bu Kanunun, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini ihtiyarlar ordusu haline getirdiği 
şeklindeki beyanına iştirak etmeye imkân görmü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki general sayısını 926 

sayılı Kanunun tespit etmiş bulunmaktadır ve subay 
mevcudunun % l'i olarak tespit etmiştir. Gerçi bu 
rakam bir süre önce % 1,5 civarında idi; fakat yapı
lan tasarruflar sonunda, bugün için c/c 1,2 civarında 
bulunmaktadır. Hedef; 1978 yılında karada 150, ha
vada 50 denizde 30 general olmak suretiyle 230 ge
neral Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bulunacaktır. Buna 
ilâveten bu Kanunla, Genel Kurmay Başkanının 
Teftiş kadrosu emrine verilen 5 general ile birlikte 235 
generale indirilmiş bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine Sayın Tunçkanat'ın iştirak edemediğim bir 

beyanları oldu, Sayın Tunçkanat, Türk Silâhlı Kuv
vetlerine ait kadroları, her yıl Bütçe Karma Komis
yonunun gizli oturumunda şöyle bir okunup geçili-
verdiği, kimsenin bir şeyin farkında olmadan oy kul
lanıldığı şeklinde bir beyanları oldu ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri kadrolarının mutlaka kanunlaştırılması lü
zumuna işaret ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadrolarını dondurul

muş bir hale getirmekte yarar yoktur, buna imkân da 
yoktur. Çünkü, vazifenin icabı görevin gereği kadro
lar azalabilir, artabilir ve her yıl Bütçe Karma Ko-
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misyonunda (O komisyonda vazife gören arkadaşla
rım çok iyi bilirler) en ufak teferruatına kadar kad
rolar, Türkiye Büyük Millet Meclisine niyabetle va
zife gören, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda okunur, oylanır ve o yıl için 
tatbikata konulur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tunçkanat'm Askerî Şûradaki değerlendir

melerin bazen yanlış olduğu, indî kararlar alındığı 
şeklinde bir beyanı oldu. Alınmış ve alınacak olan 
her karar için birtakım şeyler söylemek mümkündür; 
ama Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en yüksek makam
larına kadar yükselmiş kişilerden müteşekkil Yüksek 
Askerî Şûrada, hissî ve indî kararlar alınabilece
ğini ben şahsen kabul etmiyorum ve böyle bir müta
laanın da Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul 
edilebileceğini tahmin etmiyorum. Eğer, verdiğim iza
hat arkadaşlarımı tatmin etmiş ise kendimi bahtiyar 
addedeceğim. Diğer suallere de hazır bulunduğumu 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, grup adına mı?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ha
yır kendi adıma. 

BAŞKAN — Efendim, sırada arkadaşlarımız var, 
sonra size de söz veririm. 

Sayın Hüseyin Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet- Senatosunda sıra sayısı 513 olan 926 
Sayılı Yasanın görüşülmesiyle ilgili fikirlerimi bura
da sunarken bir hususu belirtmek istiyorum. Bu da 
yasaların, bizim inceleyebilmemiz için hiç değilse 24 
saat önceden bize verilmesi yahutta gözlere konulma
sı gerekir. 

Şimdi 926 Sayılı Askerî Personel Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı ek ve geçici mad
deler eklenmesiyle ilgili Yasanın şu andaki görüşül
mesinde sanıyorum ki, arkadaşlarımızın çoğu yasa
nın taşıdığı özelliklere vakıf değildir. Çünkü benim 
gibi, herkes de okuma imkânını bulamamıştır. Buna 
rağmen, personel yasalarının hazırlanışında dünyada 
kabul edilen sistemler vardır. Artık bu, o kadar kla
sik hale gelmiştir ki, bilhassa personelle ilgili yasala
rın hazırlanışında priamit sistem esas teşkil etmiştir. 
Tabanda sağlam ve geniş bir zemin; yavaş, yavaş ve 

I çok anlamlı yükselen, yükseliş şekli de her türlü ölçü
lere dayanarak yükselen; zirvede, zirveleşen ve tüke
nen bir piramit. Oysaki bizim personel sistemimizde, 
yalnız Türk Silâhlı Kuvvetlerinde değil, alm Devlet 

I Demiryollarını aynı şey, piramidi tersine çevirmişiz, 
I tavanı tıkamışız aşağıdan gelecek kabiliyetli ve ye

tenekli gençlere yetişme kapılarını kapamışız. 

Burada da aynı şeyi görüyoruz. Albay oranını 
c/c 8 den c/c 14'e çıkarıyoruz. Generallerde sayıda ar
tış yapıyoruz ve aynı şekilde tavanda azaltma değil, 
bugünkü modern anlayışın tersine bir yol tutuyoruz. 
Terfi edecek genç subayların terfi ve yükselme im
kânlarını da geciktiriyoruz. Örneğin üsteğmenlikten 
yüzbaşılığa çıkışı 9 sene yapmışız; üsteğmenlikte bek
leme süresini 3 sene azaltmışız, diğerini 3 sene çoğalt
mışız. 

Şimdi, çok acayip şeylerle karşı karşıyayız. Bir 
tarafta bir personel yasası çıkarmışız, her yıl bir kı
dem vererek ve bu kıdemi de bir memurun başarısıyle 
ilgili olarak vererek, daha çok çalışmasını sağlamak 
amacıyle dünyadaki gelişime uygun bir sistem takip 
ederken, bu tarafta 9 yıl bir insanı aynı yetkiler içeri
sinde çalışmanın bıkkınlığı içerisine iterek 9 sene yüz
başılıkta bekletiyoruz. Yani bugünkü psikolojik ge
lişme, dünyadaki bilimsel gelişme, personel rejimin
deki bilimsel gelişmenin tersine Yasa maddeleriyle 
karşı karşıyayız. 

Yine bu Yasada büyük bir adaletsizlikle karşı kar
şıyayız. Aslında Türkiye'de personel rejimini içinden 
çıkılmaz hale getirmişiz. Tavanı delmişiz, zait 200 
rakamlarını getirmişiz.. Şimdi gösterge rakamının bir 
akordiyon içinde sosyal adalete uygun işleyişi var; bu 
200 rakamı konduğu zaman, bu bile bu akordiyon iş
leyişini bozuyor, şimdi getiriyoruz bunları da dele
rek 300, 400, 500, 600 gibi gösterge rakamlariyle 

1 sosyal adaletsizliğin, hukukî adaletsizliğin en büyüğü
nü yapıyoruz. Yarın 1 nci dereceye yükselen her me
mura bunu getirmek zorundadır. Yüce Parlamento. 
Çünkü biz, bir örnek veriyoruz ve böylece de gerçck-

I ten personel yasalarının çıkışında, dünyadaki işleyiş 
sisteminin esaslarına uymuyoruz. Şu veya bu ülkede 
belki bu tip işleyişler olur; ama çoğunlukla demokra
tik ülkelerdeki işleyiş, son günlerde bizim Personel 
Yasamızda tuttuğumuz yola uygundur. Yani, kade
meler ve 2 - 3 yılda bir terfi imkânları sağlanmıştır. 
Böylece de memurun o terfi anında daha hızlı, daha 
iyi yetişme, daha iyi çalışma, daha verimli olma ola-

I nakları doğmuştur ve biz bugün bu olanakları dik-
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kate almayarak, Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilgili ge
tirdiğimiz Yasada tam tersine bir durumla karşı kar-
şıyayız. 

Bilhassa bu tavanın delmişinde zait 200 den son
ra çıkan rakamların yüzer yüzer artarak büyük ada
letsizlikler yarattığı da dikkati çekmektedir. Meselâ 
albaylarda zait 200 iken, tuğgeneral zait 300, tümge
neral zait 400, korgeneral zait 500, orgeneral zait 
600. 

Şimdi, bu memleketin imkânları, Türkiye'nin ger
çekleri ortada iken, hâlâ Bütçemizin 2/3 nü carî har
camalara verirken, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bütçe
sini incelediğimiz zaman da % 95 nin carî harcama
lara gittiğini görürken, hâlâ carî harcamalara imkân 
veren, aynı zamanda Personel Yasasındaki sosyal 
adaleti bozan, gerçek hukuk anlayışımıza uygun düş
meyen, personel anlayışına uygun düşmeyen; diğer me
murların çalışma sistemiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin çalışma sistemlerinin sanki birbirinden ayrıymış 
gibi göstermenin çok acayip sonuçlar vereceği kanı
sındayım. 

Ayrıca, albaylıktan sonraki farklar da albaylarla 
generaller arasında benim anladığım kadariyle bir 
sürtüşmeye sebep olacağı kanısındayım. Çünkü albay
ların taşıdığı sorumluluk az değildir. Bir tuğgeneralin 
taşıdığı sorumluluk bellidir; ama bir albayın da ta
şıdığı bir sorumluluk vardır. Bu kadar farklılıklar da 
tatsızlık yaratacaktır. 

Aslında benim en çok karşı olduğum şey; tava
nın delinmemesidir. Yani, zaitlerle tavanın delinme
si, düzenlenmiş olan akrodiyon sistemi içerisinde bü
yüklerin c/c 100 lehine işlerken, küçüklerin </c 10 bi
le lehine işlemeyen bir sisteme götürüyor Personel 
Yasasını. Sonra bunun içinden nasıl çıkacağız?. Bu 
Yasayı kapatıp bir tarafa atacağız, bakacaksınız ye
ni bir iktidar gelecek böyle yasa olmaz, bunlar veril
dikçe bunun sonu bulunmaz diyecektir. Denecektir 
bu, Millet diyor bunu. Her aldığımız şeyin karşısın
da Millet. Çünkü, Milletin içinde yaşadığı ortam, bi
zim onların içinde yaşadıkları ortamı düşünemeye-
rek hareket etmiş anlamına düşürüyor bizi. Aslında, 
bazen yasaların zorlamasiyle bir hakkı alıyoruz; ama 
o aldığımız haklar bile zaman zaman içimizde ve vic
danımızda bizi hakikaten makûs, üzücü durumlara 
sevk ediyor. Hele, şimdi bir daha açarsak bu tavanı, 
hele bir daha artı zaitlerle bunu yaparsak, yalnız 
Türk Silâhlı Kuvvetleri için düşünmesin arkadaşla
rım, yani bu kapı açıldı mı bunun önünü almaya im

kân yok. Yarın bu 1 nci derecedeki memurlara, son
ra da çok rahat Parlamento üyelerine gelecektir. Bu 
bakımından bunun karşısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sait Mehmetoğlu. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, benim konuşmam 512 sıra sayılı kanun tasarısı 
üzerinde olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim; Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler; 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanının benim konuş

mamla ilgili sözlerini cevaplandırmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Esasında tasarı burada görüşülürken Millî Savun
ma Komisyonu asıl komisyon olduğu için, onun bu
rada görev alması gerekirken, nedense Bütçe Plan 
Komisyonu her şeyde bakıyoruz evvelâ başta onlar 
geliyorlar, aslî komisyonlar bir tarafa itiliyor. Bu, 
İçtüzüğümüze de aykırıdır. 

Şimdi müsaade ederseniz, usul bakımından bu 
önerimden sonra, bu uyarmadan sonra şöyle bir iki 
noktaya dokunacağım. 

Komisyon meselesi; «Bütçe Plan Karma Komisyo
nundan bu iş nasıl geçti, Millî Savunma Komisyonun
dan nasıl geçti?» diye burada söz etmiştim. Sayın Kö-
ker buna dokundular, dediler ki; biz çok hararetli ve 
iyi tartışma yaptık. Pekiyi buna karşılık herhangi bir 
maddede değişiklik yapmışlar mı acaba? Yani, bu ka
dar esaslı tartışma yapıldıktan sonra, incelendikten 
sonra birçok aksaklıkların da olduğu besbelli, bunla
rın hiç birisinde değişiklik yapılmadığına göre demek 
ki, üzerinde pek öyle esaslı durulmamış olduğu anla
şılıyor. Üstelik Millî Savunma Komisyonunda nasıl 
görüşüldü, onun da ben şahidiyim, onu burada hiç 
söylemeyeyim. 

Kadrolar; şimdi kadrolar, Bütçe Plan Karma Ko
misyonunda teklif edilir, bir kapalı oturum yapılır ve 
o kapalı oturumda okunur, başından sonuna kadar. 

Arkadaşlar; 
Bu usule göre hiç kimse bunun nereye ne kadro-

verildiğini kimse anlayamaz. Ben bunda ısrar ediyo
rum. Sayın Bütçe Plan Karma Komisyonu Başkanı 
bunları anladığını iddia ediyorsa; bu kadroların nere
ye ne zaman verileceğini nasıl ihdas edileceği husu
sunda ben kendisiyle bir tartışmaya hazırım. 

Kaldı ki, şimdi Silâhlı Kuvvetlerin kadrolarının 
çok elestikî olması lâzımdır, şudur budur.. Elestikî 
olması lâzımdır, ama bunların hepsi paraya dayanır. 
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Eğer bir Silâhlı Kuvvetler kendi istedikleri gibi, iste
diği zaman kadro ihdas ederler de, onun karşılığım, 
da Meclisten alamayıp, kendi bütçelerinden oradan, 
şuradan, buradan böyle idare etmeye kalkarlarsa, o 
zaman Silâhlı Kuvvetlerin kadrolarının ne derece ge
nişleyeceğini kestirmek mümkün olmadığı gibi, para
sızlıktan; o taraftan, o tarafa aktarılma yüzünden bir
çok meseleler maalesef muallakta kalır. 

Yıllardan beri buraya getirdiğimiz bu satınalma; 
yani memleketteki savaş sanayiini geliştirmek üzere 
harp gereçlerine ayrılan paralar, maalesef yerine mas
ruf edilmemiştir, sarf edilmemiştir. Başka maksatlar 
için kullanılmıştır. Biz bunları Bütçe Komisyonların
da dile getirdik ve bugün bütçelerin bu katileşen kı
sımları, katî hesaplar incelendiğinde, bunlar açık ve 
seçik olarak görülecektir. Eğer, Sayın Tunçkanat bu
rada gerçeği söylemiyor deniyorsa katî hesaplar mey
dandadır; açar bakarız nereye verilmiş, ne maksatla 
kullanılmış. Hattâ yıl içerisinde getirilen aktarmalar 
dahi bunun en bariz delilleridir. O bakımdan çok is
tirham ederim. 

Şimdi, Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununda esas
lı unsurlar vardır; ama ben birkaç tanesine temas ede
ceğim. Getirilen şu Kanun, şu tadilât diyelim; Silâh
lı Kuvvetler mahrutunu teşkil ediyor mu? Mümkün 
değil arkadaşlar. Albayları % 8'den % 14'e çıkarıyor. 
îşte en kestirmesi buradan % 8 den % 14'e çıkarı
yor. Albay eksiği mi var Silâhlı Kuvvetlerde. Hayır, 
yığılma var aksine. Tabi üstte kadrolar genişledikçe, 
albay da yetmez. Eskiden 27 Mayıs'tan önce bölük 
kumandanları yüzbaşı idi, çok daha evvel. Sonra gel
di binbaşı olmaya başladı. Eğer biraz daha devam edil
seydi albaylar üçüncü defa bölük kumandanlığı ya
pacaklardı. Bunlar ortadadır. 

Sonra bu terfi sistemi, en iyileri terfi ettiriyor 
mu? En iyileri başa geçiriyor mu? Yani lâyik olan
ları terfi ettiriyor mu? Hayır, ben aynı fikirde deği
lim. Maalesef en iyileri terfi ettirmiyor. Hele bir mad
desi vardı ki, bekleme süresi belirli zamanı aşanlar 
artık terfi sırasına giremezler; albaylıkta general ola
mazlar, hükmü vardı. İki sene sonra onlar maalesef 
birçok kıymetli subayların harcanmasına sebep ol
muştur. O Şeyi kaldırmış, o bakımdan olumlu, Onu 
kaldırmış, onu gördüm. Yıllardır iyi subayların, ka
biliyetli subayların tasfiyesini sağlamış olan o madde 
Allaha şükür ki, kaldırılmış, uyanılmış bu kadar se
neden sonra. 

Yaş hadleri ve terfi süreleri ve bekleme süreleri uza
tılmak suretiyle genç subayların yukarıya çıkma şans
ları azaltılmıştır, arkadaşlarım. Bu gerçektir, azaltıl

mıştır ve önleri tıkanmıştır. Hem öyle tıkanmıştır ki, 
gelen en son 65 hatta; 67, 68 yaşına kadar kalmak su
retiyle önler, kadrolar tamamiyle tıkanmış durumda
dır. Bu bakımdan, hele bu daha yeni uygulanıyor. 
Bundan sonra gelen, yani bu kanunlarla yetişmiş, teğ
men olmuş; şimdiki durumda hep kısa devreden ve 
27 Mayıs'tan sonra yapılan operasyondan sonra sü
ratle terfi etmiş olanlar iş başındalar. Ama, onlar bu
gün bu yaşa geldikten sonra, bundan sonra bu kadar 
bekleme süreleri uzatılmış olanların aynı rütbelere 
geldiği zaman, hangi hastalıklarla, nelerle malul ola
cakları, onu takdirinize bırakıyorum. 

Bugün buradan ismen söylemek istemiyorum. Bu
gün birçok generaller hastadırlar, doktor raporları ile 
ve doktorların katî raporlarından kaçmakta idare edil
mektedir. Bu bir gerçektir. Yaş elbetteki etkisini gös
terecektir. 

Şimdi Komisyon Başkanı burada dediler ki, efen
dim; sivildeki bir adam 65 yaşına kadar vazifesinde 
kalabiliyor da, neden Orduda kalınmasın. Arkadaş
lar, Ordunun özel bir durumu var. Özel durumu ol
duğu için, Ordu özel bir itina ister, Ordu gençlik is
ter. Ordu, evet sivilde bir kişi 65 yaşına kadar yerin
de kalabilir, bu normaldir. Ama, Silâhlı Kuvvetlerde 
65 yaşına kadar kalması gerektirmez. Zaten yıpranır, 
yıparticı bir meslektir. Devamlı vazife ister ve 24 sa
at görev ister. Bir özelliği var, özelliği olduğu için bu 
insanlar erken yıpranacakları için, erken kadroları bo
şaltsınlar yerine yenileri, gençleri gelsin diyoruz. Bu 
kanun bunu sağlıyor mu? Sağlamıyor. Evet, kişiler 
için, Silâhlı Kuvvetler mensupları için birtakım avan
tajlar getiriyor, bunu görüyoruz. Ama, Silâhlı Kuv
vetlerin kendisi için, bünyesi için ne getiriyor? Ne öl
çüde yararlı olacak? Bundan bir yıl sonra, iki yıl son
ra tekrar gelinip bu Kanunun maddeleri de pek fay
dalı olmadı diye değiştirmek zorunda kalırsak, bun
dan evvel olduğu gibi. 

Bu bakımdan, bu Kanun hakikaten üzerinde du
rulması, çok önemle durulması lâzım gelen bir ka
nun. Ben hesap ettim 89 maddelik bir kanun. Bu, 89 
maddelik bir kanun böyle geçici ve ek maddeleriyle 
beraber ele alındığı zaman hakikaten önemli bir du
rum arz ediyor. Üzerinde durulması lâzımdır ve 
Parlamenterlere bu Kanunu gereği gibi inceleyecek 
zaman verilmelidir. 

Saygılar Sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?. Yoklar. 

513 sıra sayılı Kanun tasarısı üzerinde hükümet adı
na Sayın Millî Savunma Bakanı Ferid Melen, buyu
runuz efendim. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 
(Van) — Sayın Komisyon sözcüsü, bu Kanunun ne gi
bi değişiklikler getirdiği hakkında yüksek Heyetinize 
bilgi arz etti. Ondan sonra konuşan arkadaşların üze
rinde durdukları bir iki noktaya ben de cevap arz et
mek ihtiyacını duyduğum için söz aldım. 

Evvelâ, bu tasarının acele getirilmesinde bizim Hü
kümet olarak hiçbir kusurumuz yok. Bu tasarıyı Hü
kümet Büyük Meclise 22 Mayıs'ta takdim etmiştir. 
22 Mayıs'tan bu yana Komisyonlarda konuşuluyor. 
Meclis tatil kararı vermiştir. Bu sebeple bir acele ma
hiyet arz etmiştir. Yoksa Meclis tatil kararı vermese, 
biz bu tasarının Mecliste olduğu gibi (Mecliste çok 
beklemiştir) Yüce Senatoda da birkaç hafta, hattâ 
bir iki ay tetkik edilmesinde hiçbir sakınca görmez
dik. 

Sayın Tunçkanat arkadaşımız, bu tasarının mah-
rutu bozduğunu, Orduda gençler aleyhine bir durum 
yarattığını birinci konuşmasında ifade ettiler ve ikin
ci konuşmasında tekrar ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarı mahrutu bozmuyor. Sayın Tunçkanat'ın 

gözden kaçırdığı bir nokta var; 926 sayılı Kanun ba
zı oranlar tespit etmiştir. Fakat, bu oranlar, bugün 
fiilî durumu temsil eden oranlar değil, Faraza albay
lık için c/c 8 demiştir; ama halen albayların oranı fii
lî durum c/c 16 dır. 1978 - 1979 da bu noktaya gele
cektir. Generaller için r/c 1 demiştir; ama halen c/c 1 
in üstündedir, birkaç sene sonra bu noktaya gelecektir. 

Binaenaleyh, biz bugün albayların miktarını artır-
mıyoruz, bilakis bir ölçüde düşmektedir. Neden 
% 14?. Anlaşılıyor ki, % 8 rakamı fiiliyata uyma
maktadır. Ne miktarda albaya ihtiyaç varsa bugün
kü Ordu kuruluşu kadrosu içerisinde o nispet aran
mış, bulunmuştur. Bu nispet bu şekilde getirilmiştir. 
Bugün ihtiyaç budur. 

Arz ettiğim gibi, miktarı yükseltmiyoruz, bilâkis 
fiilî miktardan daha aşağı düşmektedir. Bu sebeple 
mahrut bozuîmamakta, bilâkis fiili duruma göre bi
raz daha düzelmektedir, onu arz edeyim. 

Genç subayların şanslarını azaltan herhangi bir 
hük üm de mevcut değildir, bu tasarıda. Bilakis genç 
subayların şanslarını daha da artıran hükümler ge
tirmişiz. Yani, bunu ters ifade etmek yanlış olur ve 
yanlış fikir verir, yanlış intiba uyandırır; Genç su
baylar 9 ncu dereceden başlarken, şimdi 8 nci dere
ceden başlatıyoruz, erken yüzbaşı oluyor. «Yüzbaşı
lık süresi uzun» dediler. 
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Orduda iki mühim ünite, birlik var: Bölük ve alay. 
Binanaleyh, bölüğe kumanda eden yüzbaşıdır, Böyük 
sayısı çok olduğu için çok yüzbaşıya ihtiyacımız var. 
Burada fazla bekletmek zarureti var. Daha erken yük
seltirseniz, rütbesini binbaşı yaparsanız, binbaşıya o 
kadar ihtiyaç yoktur. Binaenaleyh, yerinde derece ko
yarak, 1, 2, 3, derece koyarak, yani maaş bakımından 
terfi imkânlarını hazırlayarak orada biraz fazla dur
durmak zarureti var. Bizim bugün üsteğmenlikteki sü
reyi kısaltıyoruz, yüzbaşılığa ilâve ediyoruz. Binaena
leyh, genci daha erken, üç sene evvel yüzbaşı yapı
yoruz. Gençlik aleyhine olan tarafı bunun neresinde?. 

Ayrıca başka hükümler getirmiş bulunuyoruz. 
Bundan evvel de geldi, kanunlar geçti. Üstün başarı 
budur; gayretli olan, çalışanlar, üstün başarı gösteren 
gençler daha erken terfi etmek imkânlarına bugün sa
hiptir. 

Kurmay kıdemi 926 sayılı Kanunu değiştiren bir 
kanunla kaldırılmıştı. Bundan evvel kabul buyurdu
ğunuz bir tasarıyle o da getirilmiştir, bu defa. Bütün 
bunlar arz ettiğim gibi gençlere yeni terfi imkânı ver
miştir. 

Sayın Tunçkanat 1960'dan evvelki bir duruma te
mas etti. Şimdi arkadaşlarım bu hususta bilgi verdi
ler, bana. 1955 - 1960 arasında Ordu kadrosu o hal
deydi ki, yüksek rütbelerde tıkanıklık, buna mukabil 
aşağıda hiç kimse yok. Pentomik teşkilâtının uygulan
dığı zaman alay komutanlığı karşısına yüzbaşı, üsteğ
men değil, çoğu zaman asteğmen çıkarılıyormuş; ya
ni durum öyle. Ordunun aşağı kademeleri boş kalmış 
durumda ve yukarı kademelerinde de bir yığılma var. 
Binaenaleyh, mahrut o vakit ters istiyormuş. Mahrut 
şimdi yavaş yavaş düzelmektedir. 1960'Jara naza
ran. 

Sayın Öztürk"ün temas ettiği bir iki noktaya da 
işaret etme ihtiyacını duyuyorum. 

«Personel sistemlerinin hazırlanışında bir esas 
var; pramit tavanı daima geniş olur, zirvesi küçük 
olur» dedi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her personel sistemi bir ihtiyacın karşılığı olur. 

Hizmetin mahiyeti ne ise, ihtiyaç ne ise prarniti de 
ona göre kurulur. Aşağıda çok subaya ihtiyaç varsa. 
tabi tabanı geniş olur, yukarıda astsubaya ihtiyaç var
sa tavanı dar olur. Ama, bu ihtiyaç değiştiği durum
da, bu mahrut da ona göre değişir. Bilhassa Silâhlı 
Kuvvetlerde ihtiyaç herşeyden üstün gelir. Sadece 
maaş miktarı veya sosyal adalet ölçüsü açısından bu
na bakmak caiz değildir. 
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C. Senatosu B : 72 3 . 7 . 1975 O : 1 

Albay oranından biraz önce bahsettim. «8 den 14'e 
çıkarılıyor, artırılıyor» dedi. Fiilî duruma göre bir 
artış yoktur. «Terfi edeceklerin terfi sürelerini çoğal
tıyoruz» şeklinde bir iddiada bulundu ve bunun aca
yip olduğunu söyledi. Böyle bir hüküm yok, terfi sü
relerini hiç artırmıyoruz. Bunun tam tersine sadece 
üsteğmenliği daraltıyoruz, 6 sene üsteğmenlik yapaca
ğı yerde 3 sene yapıyor ve bunu yüzbaşılığa üâve edi
yoruz. Ondan ibarettir. Albaylık da 4 yıl 6 yıla çıkı
yor. O da nazaridir. Çünkü halen 6 yıldır. 4 yıla ine
cekti. O hüküm henüz uygulama alanı bulamamış
tır. Fiilî durum 6 dır. Yine 6 olarak kalıyor; ama bu
na mukabil bir kıdemli albaylık ihdas ediliyor ve bir 
maaş derecesi veriliyor. Mesele bundan ibarettir. Ta
vanın delindiğinden bahsediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Personel Kanunu hazırlanırken ben hazırlık çalış

masında da sevkeîkader bulunmuştum, Maliye Baka
nı idim; o vakit şu prensip kabul edilmişti: 

1. — Gene! hizmetler için bir Personel Kanunu, 
2. — Askeri Personel Kanunu. 
3. — İktisadî Devlet Teşekkülleri için bir Perso

nel Kanunu. 

4. — Mahallî idareler için Personel Kanunu. 
Bu hizmetlerin mahiyetleri ayrı olduğu gözönün-

de bulundurularak dört ayn personel kanunu yapıl
ması mütehassıslarca tavsiye olunmuştu. 

Bu sebeple, Askerî Personel Kanunu ile sivil Per
sonel Kanununda aslında bir paralellik aramamak 
lâzım. Fakat ne yazık ki, (Onu itiraf edeyim) bu ka
nunları yaparken sivil Personel Kanununu yaymı
şız, arkasından Askerî Personel Kanununu yaparken 
(halbuki hizmetin mahiyeti ayrı. sivil personel bugün 
10 sene hizmetten sonra 1 nci derecede devlet memu
riyetine yükselebilmektedir.) askerlerde 10 sene hiz
metten sonra yüzbaşılığın ancak bir noktasındadır, so-
nundadır. Binaenaleyh, mahiyetleri ayrıdır. Burada 
hiyerarşi vardır, atlama imkânları yoktur. Ama sivil 
personelde bu imkânlar yaratılmıştır. Bu sebeple, bir 
paralellik aramamak lâzım gelirken, o vakit bu kanun
ları yaparken, Askerî Personel Kanununu yaparken 
bilhassa maaş dereceleri bakımından bir paralel
lik vücuda getirilmeye çalışılmıştır. Bugün bu para
lellik bir mesele halindedir. Orada bir kademe ilerle
yince, yükselme olunca, bunu da aynı seviyeye getir
mek lâzım gelir ki bu parelellik bozulmasın. 12 Sayılı 
Kararname ile sivil personel nizamında büyük değiş
meler olmuştur. Bugün yapılan da odur; dört yıllık 
yüksek tahsili olan bir sivil personel 8 nci dereceden 

! başlatılmaktadır. Bu pareielliği muhafaza etmek için 
j askerlerde de çaresiz 8 nci dereceden başlatmak lâ-
j zırndır. 8 nci dereceden başlatınca; yarbay, binbaşı, 
! albay gibi bazı rütbeleri ortadan kaldıramadığımıza 

ve dört dereceli general kadromuz da mevcut oldu
ğuna göre, çaresiz maaş hiyerarşisini de aynen muha
faza etmek zoruniuğu dolayısıyle tavanın bir miktar 
yükseltilmesi zarureti ile karşı karşıya gelmiş bulu-

| no yoruz; ama arz ettiğim gibi bu tamamen iki nizam 
ve düzen arasında bir pareielliği temin etmek zarure
tinden doğmaktadır. 

«Efendim, yarın sivil personel de isterse ne olur?» 
buyurdular. Aslında Personel Kanunu yapılırken, 
ek gösterge sadece askerler içindi. Silâsîı Kuvvetler
deki çalışmanın özel durumu, atlayamama. hiyerar-
şik sebepler dikkate alınarak, binin üstünde 200 gös
tergesi sadece askerler için kabul edilmiş ve siviller 
için de nihayet yirmi kadar memuriyete; Danıştay 
Başkanı, Sayıştay Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı gi
bi yirmiyi geçmeyecek memurlar için tatbik olun
muştu; ama sonra Sivil Personel Kanununda bilhassa, 
bu kanun kuvvetindeki kararnamelerden sonra 
bu 1 000 + 200 göstergesinin sayısı sanıyorum sivil
lerde üç dört bini bulmuştur, belki de daha fazladır. 
Vaktij'le tesis edilen bu denge de bu suretle ortadan 
kalkmıştır. Binaenaleyh, getirilen tadil sadece bu den
geyi yeniden tesis etmekten ibarettir. Yoksa tavan de
linmiş değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
513 sıra sayılı Kanun tasarısının tümü üzerindeki 

konuşmalar bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bildiğiniz üzere bu Kanunun maddeleri üzerinde 
müzakere ancak değiştirge önergesi verilen maddeleı 
üzerinde müzakere şeklinde olacaktır. Sayın üyelerin 
her madde üzerinde Hükümet ve Komisyondan sual 
sorma haklan mahfuzdur. 

Birinci maddevj okutuyorum. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılması Ve Bu Kanuna Ek 
Ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen 
Personel Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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II - Amaç 
Madde 2. — Bu kanun subayların, astsubayların 

ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırıl
malarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve teklifleri 
ile her türlü özlük haklarını düzenler. 

BAŞKAN — Madde l'i, ihtiva ettiği madde 2 ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil Je 
değiştirilmiştir. 

I - Görev ve sorumluluk 

Madde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayla
rın ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği 
ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimna
me ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir. 

BAŞKAN — Madde 2'yi, ihtiva ettiği madde 4 iie 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda be
lirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emek
liliklerini isteyemezler. 

BAŞKAN — Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

b) Fakülte ve yüksekokullarda yetiştirme 

Madde 13. — Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek
okullara devam hakkını kazanmış olanlar iie fakülte 
veya yüksekokullarda okudukları sınıfı başarı ile 
geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise men
şeli olmak şartıyle, Silâhlı Kuvvetler namına okumak 
isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve 
yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarda askerî 
öğrenci olarak öğrenim yaparlar. 

BAŞKAN — Madde 4'ü ihtiva ettiği madde 13 ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 30 . 7 . 1970 gün ve 1323 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek
okulları bitirenlerden muvazzaf subay olmak için 
başvuranlar, otuz yaşından büyük olmamak ve diğer 
nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç da varsa 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetişti-
remediği sinıflrada muvazzaf subaylığa nasbedilebi-
lirler. 

BAŞKAN —'5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 5 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 15 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Askerî eğitim 

Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesa
bına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek
okulları bitirenler, subay nasbedildikten sonra sınıfı 
ile ilgili bir göreve atanırlar. 

Bu gibiler nasbedildikleri rütbede ilk açılacak as
kerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler 
görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılır
lar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gös
teremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eği
time tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rüt
beye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

BAŞKAN — Madde 6Vı, ihtiva ettiği madde 151e 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edepler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv,etleri 
Personel Kanununun 18 nzi maddesi (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden 17 
nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) bentleri gereğince as
kerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay 
olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununur 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçme 

Madde 19. — Fakülteleri veya yüksekokulları bi
tirerek Silâhlı Kuvvetlerde askerlik hizmetine başla
yan ve yedek subay okuluna girişlerinde otuz yaşın
dan büyük olmayan yedek subaylardan muvazzaf su
baylığa geçmek isteyenler 14 ncü maddede yazılı 
şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebiürler. 

Terhislerini müteakip başvuranların da yukarıdaki 
şartları haiz olmak koşulu ile ihtiyaç da varsa mu
vazzaf subaylığa nakilleri yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde 8'i ihtiva ettiği 19 ncu madde 
ile birlikte oyıarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 24 ncü maddesi (f) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine: 

Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş de
ğişikliğinde birliğin personeli aynen o kuvvete nak-
lediîebiiir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve 
rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas ab-
nır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçmek 
için yapacağı mürcaaatlar kabul edilmez. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki ^ekilde 
değiştirilmiştir. 

I - Meslek programları 

Madde 26. — Subayların yurt içi veya yurt dı
şında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi s-nıfı içinde 
yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına gö
re kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası 
yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönet
meliği ile düzenlenir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi ihtiva ettiği 26 ncı 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 27 nci madde 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Şu kadar ki, 31 nci maddenin (b), (c) bendine da
yanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle 
58 nci madde gereğince kıdem süreleri bu sekiz yıl
dan düşürülür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Barış zamanına ait normal bekleme 
süreleri 

Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri 
aşağıda gösterilmiştir : 

Normal 
Rütbeler bekleme süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 

1 
3 
3 
9 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
4 

yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 

yıl 
yıl 
yıl 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi ihtiva ettiği 30 ncu 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Küvetleri 
Personel Kanununun 33 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Kıdem alanlarla kazaî veya idarî kararlarla navip-
ları düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunanlar 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. An
cak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Made 14. — 926 sayılı Türk Silâhlı Küvetleri 
Personel Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

III - Subaylığa nasıp 

Madde 35. — Marp okullarını veya fakülte ve 
yüksekokulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağı
daki esaslara göre yapılır : 

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar 
saklı kalmak koşuluyle, o yılın 30 Ağustosunda teğ
menliğe nasbedilirler. 

64 
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1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilme-
den önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerekti
ren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya 
herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alı
nanların teğmenliğe nasıplan yapılmaz. Bunlardan öğ
rencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şe
kilde mahkûm olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca 
okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç ol
mak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuştur
maya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının 
her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına 
karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir iş
lem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe 
nasbedilir ve nasıplan emsalleri tarihine götürülür. 

2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniyle 
harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitir
dikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe 
nasbedilirler. Bunların nasıplan emsalleri tarihine gö
türülür. 

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri 
ayın sonunda asteğmen nasbedilirler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yük
sekokullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya 
yüksekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak 
üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa 
nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulun
duğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en 
son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fa
külte veya yüksekokulları bitirip de teğmenliğe nas-
bedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi 
(1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı 
hüküm uygulanır. 

d) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına 
bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 3 Ogün içinde 
branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek isteyen
ler, şartlan haiz oldukları takdirde fakülte veya yük
sekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak 
teğmenliğe nasbedilirler. Ancak, bunlardan fakülteleri 
veya yüksekokulları bitirdikleri tarih ile müracaat ta
rihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanların 
nasıplan müracaat ettikleri ayın son gününe getirilir. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçi
rilenlerin, yedek subay hizmetleri bekleme sürelerin
den sayılır, ve subaylığa nasıplan yedek subay okulu
na katıldıkları ayın son gününe götürülür. Müteakip 
rütbelere terfileri bu nasıplarına ve yukarıdaki fıkra
lar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre 
yürütülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş 
farkı ve diğer özlük haklan ödenmez. I 
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f) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bi
tirip de bitiriş tariihnden itibaren 30 gün içinde öğ
renimlerinin ilgilendirdiği branşta muvazzaf subaylığa 
geçmek için müracaat eden ve 14 ncü madde çerçe
vesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, fakülte 
veya yüksekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli 
olarak teğmenliğe nasbedilirler. Ancak bunlardan fa
külte veya yüksekokulları bitirdikleri tarih ile müra
caat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunan
ların nasıplan müracaat ettikleri ayın sonun gününe 
Ijötürülür. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi ihtiva ettiği 35 nci 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar hariç ol
mak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hür
riyeti bağlayıcı, cezaları mahkûmiyetle neticelenen 
açıkta, para cezasına çevrilme halinde tutuklulukta ge
çen süreleri ile firar veya izin tecavüzünde bulunduk
ları askerî mahkeme karan ile sabit olanların firarda 
veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemlerinden dü
şülür. Şu kadar ki, açığı gerektirmeyen bir suçtan 
mahkûm olanların açıkta geçen süreleri bundan hariç
tir. 

Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta cezanın paraya 
çevrilmesi halinde tutuklulukta geçen süreler bakımın
dan hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı 
cezalar bakımından cezanın kısmen veya tamamen 
infaz edilmesini müteakip infazla geçen süre nazara 
alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi su
retiyle derhal yapılır. 

BAŞKAN — !5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 38 
nci madesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen -
binbaşıların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit 
edilip sınıflan içerisinde yeterlik derecelerine sırala
nırlar. Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam no
tunun c/c 60 ve daha yukarısı olanlar, en üstün yeter
lik derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadarı 
bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 
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b) Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbay ve j 
albaylar -. 

1. Yarbaylar : 
Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbayların o 

rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edilir. Bun
lardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun c/c 60 
ve daha yukarısı olanları, binbaşılık ve yarbaylık rüt
belerinde aldıkları sicil notları toplamının sicil notu ! 
adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan nota göre ken
di sınıfları içerisinde sıralanırlar. Bunlardan sicil not 
ortalaması sicil tam notunun c/c 70 ve daha yukarısı 
olanlar 41 nci maddede belirtilen kadro oranına göre 
verilecek kontenjan miktarlarında bir üst rütbeye ter- I 
fi ettirilirler. 

2. Albaylar : J 
Yükselme sırasına girmiş bulunan albayların bu j 

rütbedeki sicil notu ortalaması Kuvvet Komutanlık- ] 
lan ve Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olu- I 
nur. Buna göre albaylık sicil notu ortalaması sicil 
tam notunun c/c 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşı- j 
lık rütbesinden itibaren albaylık rütbesinin son yılına | 
kadar almış oldukları sicil notları toplamının sicil no
tu adedine bölünmesi sonucunda ortaya çıkan nota 
göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına 
bakılmaksızın kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde 
pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı) sıralanırlar, j 
Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notları sicil tam ı 
notunun Çf 70 ve daha yukarısı olanların sicil dos-
yaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek As- j 
kerî Şûra bunları 54 ncü madde esaslarına göre de
ğerlendirmeye tabi tutar. ' 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi oylarınıza sunu- j 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul i 
edilmiştir. I 

Madde 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri i 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik j 
41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ! 

IV - Kadroların tespiti ve muvazzaf subay 
kadro oranları 

Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki esaslara 
göre tespit olunur : 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Ge- : 
nel Komutanlığına ait kadrolar, her yılın 30 Ağustos i 
tarihine kadar rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek i 
Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre 
tespit edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Genel Ko- j 
mutanhğına bildirir. 
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Tespit edilerek bu kadrolar içindeki albay kadro 
miktarı muvazzaf subay mevcudunun c/c 14 oranını 
aşamaz. Ancak özel kanunları gereğince tespit edilen 
albay kadroları bu oran dışında tutulur. 

Terfi edemeyip hizmet ihtiyacı nedeniyle kadro
suzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albay
lar, bu oranın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete 
devam ettirilirler. Bu gibilerin müteakip yıllar hiz
mete devamı için her yıl ayrıca 50 nci madde hü
kümleri saklı kalmak şartıyle Yüksek Askerî Şûra 
kararı alınır. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi ihtiva ettiği 41 nci 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 43 
ncü maddesi (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

d) Sicil notu ortalamasının, sicil tanı notunun 
c/c 60 ve daha yukarısı yarbaylar ile albayların ayrı
ca, binbaşılıktan itibaren almış oldukları sicil notla
rının toplamlarının sicil notu adedine bölünmesi so
nucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil tam notu
nun c/c 70 ve daha yukarısı olmak. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik AA 
ncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mşitir : 

c) Yarbayların yarbaylık rütbesindeki sicil not
ları ortalaması sicil tam notunun c/c 60 (dahil) ve da
ha yukarısı olup da; 

1. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil not
ları toplamının saptanan ortalaması sicil tam notunun 
c/c 70 (dahil) ve üzerinde bulunmasına rağmen kad
rosuzluktan terfi edemeyenleri; 

2. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil not
lan toplamlarının saptanan ortalaması, sicil tam 
notunun </f 70 (hariç)'inden az olanları: 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 45 
nci maddesinin (b, e, f) bentleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 
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b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kade
meler ve bu kademelerin üst derece maaş kademeleri
ne sirayeti subaylar hakkında EK - VI, astsubaylıktan 
subaylığa geçenler hakkında EK - VII sayılı çizelge
de gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rüt
be maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

e) Liyakatları üstlerince onanmış olan Kd. Yüz
başılar, Önyüzbaşılar, Kd. Binbaşılar yükseldikleri ay
lık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine dü
zeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için 
EK - VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK - VII 
sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 ve 1759 sayılı kanunlarla 
değişik 49 ncu maddenin (a) bendine aşağıdaki fık
ra, (f) bendine aşağıdaki (IV) numaralı alt bent ek
lenmiş ve bu maddenin (b) bendi ile (f) bendinin (I) 
numaralı alt bendi ve (h) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

a) Ancak; 41 nci madde esaslarına göre o yıl 
için hizmet ihtiyacı esas alınmak üzere saptanmış ge
neral ve amiral kadrolarında hizmet yılı içinde ölüm 
ve emeklilik nedenleriyle boşalacak veya yeni teşkil 
sebebiyle açılacak olan kadro görev yerlerinde görev
lendirilmek amacıyle tuğgeneral - tuğamiral ile tüm
general - tümamiral, korgeneral - koramiral rütbe
lerinde olmak ve c/c 1 oran dışında tutulmak üzere, 
ihtiyaç halinde Genelkurmay Başkanı tarafından gös
terilecek lüzum üzerine, 54 ncü madde esaslarına gö
re 5 general - amiral fazladan terfi ettirilebilir. Bun
lar boşalacak zorunlu görevlere devredilmek üzere 
Genelkurmay Teftiş Kurulundaki genel müfettişlik
lere atanırlar. Şu kadar ki, barışta genel müfettişlik 
kadrolarına verilen tuğgeneral - tuğamiral ile tümge
neral - tümamiral ve korgeneral - koramiral toplam 
miktarı hiçbir zaman 5'i geçemez. 

b) (a) bendine göre saptanan general ve amiral 
mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları üç 
Kuvvet (Jandarma dahil) için aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir. Kadrolar bu oranları aşmayacak şekilde 
saptanır. 

K.K.K. (J. dahil) Dz .K .K. Hv. K. K. 
Rütbeler <fc çf c/( 

Orgeneral 5.2 7 4 
Oramiral 
Korgeneral 13.3 13 16 
Koramiral 
Tümgeleral 28,2 27 24 
Tümamiral 
Tuğgeneral 53,3 53 56 
Tuğamiral 

I - Bekleme veya görev süresi sonunda emekliliğe 
sevkedilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üze
rine 10 Ağustos 1967 tarihinden sonra emekliye ay
rılan Orgeneral - Oramirallere, 

f) IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgene
ral ? koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi 
sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral - tümami
rallere, 

h) Genelkurmay Başkanı Kara, Deniz veya Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve amiraller 
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cum
hurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen kadro 
oranı dışında tutulur. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 22. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 50 
nci maddesi (c) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki 
lüzumlu sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim 
edileceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 23. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 54 
ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak, bir üst rütbeye yükselecek tümgeneral -
tümamiral ile korgeneral - koramiral sayısı, yüksele
cekleri rütbenin 1 nci yıl kontenjanına eşit veya az 
ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yük-

67 — 
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sek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağ
lıdır. 

Savaş hali ilânından itibaren bu Kanunda öngörü
len Yüksek Askerî Şûra'ya ait görev ve yetkiler Ge
nelkurmay Başkanına intikal eder. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 
Kanun uzun bir kanundur. Başkanlık Divanı gö

revlisi arkadaşlarımızın oturarak okumasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 64 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

VII - Fakülte ve yüksekokullardan mezun 
olanların nasbi 

Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olup subay nasbedilen-
lerin subaylık nasıplan hangi tarihlerde olursa olsun 
kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 
esas olacak nasıplan fakülte veya yüksekokullardan 
mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos'u itibar 
olunur. Yedek subaylıktan veya astsubaylıktan muvaz
zaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıplan hangi 
tarihte olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbe
ye yükselmelerinde esas olacak nasıplan 35 nci mad
de gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 
30 Ağustos'u itibar olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 65 nci maddesinin (a. e, f, g. h) 
bentleri ile madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

VIII. Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve 
izin tecavüzünde bulunan cezası infaz edilmekte olan 

subaylar hakkında yapılacak işlem 

a. Haklarında ağır hapsi gerektiren veya yüz kı
zartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak 
üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren 
bir cürümden veya emre itaatsiğlikte ısrar, üste veya 
amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, muka
vemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar men
sup oldukları Bakanlıklarca açığa çıkarılırlar. 

Ancak, Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde 
yazılı hal ve şartlarda veya Kanunların kendilerine 
silâh kullanma yetkisi verdiği hallerde bu yetkinin 
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kullanılması suretiyle işlenen suçlarda açığa çıkarılma 
işlemi uygulanmayabilir. 

e. Terfi sırasına girenlerden : 
1) Açıkta bulunanların, 
2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesil

mesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir 
| cezaya mahkûm olmaları nedeni ile açıklan kaldırıl-
| mış olup ta henüz hükümleri kesinleşmemiş olanlarsa, 

3) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle be
raber koğuşturma veya duruşması devam eden yahut 

i hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleş
memiş bulunanların, 

4) Kısa süreli kaçma ve izin süresinin geçirme 
hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar 
ile firar veya izin tecavüzleri devam edenlerin. 

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu gi
bilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şe
kilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

f. Açığa alman ya da tutuklananlar; 
1) Hizmeteri tazminatından ve bu kanunda ön

görülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri öde
neği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, 
tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giye
cek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları 
ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hü
kümlerinden yararlanmaya devam ederler. 

2) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece ay
lıklarının yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden 
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhake
mesinin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun 

| kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılma
sına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan öde
nen her türlü özlük hakları ödenir. 

g. Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu 
fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve 
makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, 
kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya maze
rete dayalı olduğu adlî mercilerce verilmiş kararlarla 
saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makam
la ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir. 

h. Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı sıra
sında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile 
hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları 
verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 68 
nci maddesinin (a) bendi ile (e) bendinin 3 ncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

- 68 — 
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a. Muvazzaf astsubay olabilmek için en az orta
okul veya sanat okulu mezunu olup ta üç yıl süreli 
astsubay hazırlama okullarından veya lise, ticaret li
sesi, kolej, sanat enstitüleri veya sağlık kolejlerinden 
Silâhlı Kuvvetler veya kendi nam ve hesabına okuya
rak mezun olduktan sonra astsubay sınıf okullarında 
tabi tutulacakları en az bir öğrenim yıllık meslekî öğ
renim ve eğitimi başarı ile bitirmek ve 18 yaşını ta
mamlamış olmak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eği
tim süresini bitirdikleri tarihte 18 yaşını doldurmamış 
olanlar Türk Madenî Kanununun 12 nci madesine 
göre kazai rüşt kararı almak şartıyle muvazzaf astsu
bay olabilirler. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sağlık sınıfı mu
vazzaf astsubayı yetiştirilenlerin meslekî ders prog
ramları sağlık kolejlerinin meslekî ders programlarına 
denk olarak düzenlenir. 

Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar meslekî yönden 
sağlık kolejleri mezunlarına muadil sayılırlar. 

e. Fıkra 3 - (d) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkra
ları dışında ilişkileri kesilenler muvazzaf subay veya 
muvazzaf astsubay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler 
hizmetine alınmazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 79 ncu madesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Öğrenim süreleri astsubay hazırlama okullarından 
yıl olarak fazla olan okulları bitiren astsubaylarla bir 
yıldan fazla süreli astsubay sınıf okullannı saptanan 
öğrenim süresinde bitirenlerin astsubay çavuşlukta 
bekleme süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar 
eksiktir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 82 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Astsubaylığa nasıp 

Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfi
leri, Kuvvet Komutanlarının (Jandarma astsubayları 
için Jandarma Genel Komutanının) teklifi ve Genel
kurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî 
Savunma Bakanı (J. Astb. için içişleri Bakanı) onayı 
ile yapıhr. Astsubay Sınıf Okullarında en az 1 öğre
nim yıllık meslekî öğrenim ve eğitimi başarı ile biti
renler Astb. Çvş. nasbedilirler. Nasıpları Smjf Okul

larını bitirdikleri takvim yılının 30 Ağustos'una götü
rülür. 

Bir öğrenim yılından fazla süreli sınıf okullarım 
saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin Astsb. Çvş. 
luğa nasıpları 1 öğrenim yılı öğrenim gören emsalle
rinin nasıp tarihine götürülür. Nasıp düzeltilmesinden 
dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları öden
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 84 ncü maddesi (d) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

d. Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı 
astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceli
ğe göredir. 

I) Rütbeye yükselirken almış olduğu sicil no
tu ortalamasına, 

II) Astsubaylık hizmet sürelerine, 
III) 3ir önceki rütbeye yükselme tarihlerine, 
IV) Bir önceki rütbeye yükselirken almış olduk

ları sicil notu ortalamasına. 
BAŞKAN — 29 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 30. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 85 
nci maddesi (a) bendinin 4 sıra numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir : 

a) 4. Kadrosunda açık bulunmak. 
d) Fakülte ve yüksekokul bitiren subaylardan 14 

ncü madde gereğince Silâhlı Kuvvetlerde istihdam 
edilenler (a) fıkrasının 3 ncü bendi müspet olduğu 
takdirde 3 yılda bir derece ilerlemesi yaparlar. 

BAŞKAN — 30 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 31. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 89 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 
Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve 

Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay kad
roları her yılın 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (var
sa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca sap
tanır. 

BAŞKAN — 31 nci maddeyi ihtiva ettiği 89 ncu 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 32. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 106 ncı maddesiyle madde baş
lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII. Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve 
izin tecavüzünde bulunan cezası infaz edilmekte olan 
astsubaylar hakkında yapılacak işlem : 

Madde 106. — Astsubayların açığa alınmaları ve 
açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hüküm
lere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açık
ların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, ce
zası infaz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzün
de bulunan astsubaylar hakkında 65 nci madde hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi ihtiva ettiği 106 ncı 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 109 ncu maddesinin a, b, d 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Başçavuşluğun ilk üç yılında bulunmak; 
b) Başçavuşluğa terfiindeki sicil notu ortalaması 

ile varsa başçavuşlukta almış olduğu sicil notu veya 
notlarının ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha 
fazlası olmak, 

d) Yapılacak meslek sınavlarını kazanmak ve 
müteakiben gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı 
göstermek. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 34. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

II - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

Madde 110. — Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin 
yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve 
yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir. Bu rütbelere ait 
kademeler Ek - VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. 
Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dı
şında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkında
ki tüm hükümler uygulanır. 14 ncü madde hükmü 
saklıdır. 

Normal bekleme 
Rütbeler süreleri Yaş haddi 

Üsteğmen 3 yıl 41 
Teğmen 3 yıl 43 
Yüzbaşı 9 yıl 52 

— 70 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi ihtiva ettiği 110 ncu 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştiı. 

Madde 35. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 12 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye 3 ncü fıkradan sonra aşağıdaki 
fıkra eklenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası 5 nci fık
ra olarak ve değiştirilerek aşağıdaki şekilde düzen
lenmiştir : 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yü
kümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itiba
ren hesabedilir. 

Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa et
miş sayılırlar. 

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu kişilerle kan - koca gibi ya

şayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kay

bedenler, 
d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan bu 

fiillerinin başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde gö
revlerine dönmeyenler. 

Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar, yükümlü
lük sürelerinin eksik kısmiyle orantılı olarak kendile
rine yapılmış olan öğrenim masraflarının iki katını 
tazminat olarak öderler. 

Tart, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle Si
lâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenlere de yukarıdaki 
fıkranın tazminata ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas 
veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyle gitmiş 
olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine 
uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla 
birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları 
aylık ve Devletçe yapılan masrafların iki katı ayrıca 
tazminat olarak alınır. 

BAŞKAN — 35 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 36. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 127 nci maddesinin başlangıç 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığın
ca, jandarma ve jandarmada çalışan subay ve astsu
baylara İçişleri Bakanlığınca; 

BAŞKAN — 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 37. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 ve 1800 sayılı kanunlarla 
değişik 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve bu mad
deye bağlı Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII, Ek - IX sa
yılı cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Gösterge tabloları 

Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subayların, 
astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman 
çavuş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbe
deki kıdem ve kademe esasına göre saptanır. 

En düşük gösterge rakamı 210 en yükseği 1 000' 
dir. 

Albaylar ve general - amirallere 1 000 gösterge 
rakamı uygulanır. 

Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre : 
a) Subayların gösterge tablosu Ek - VI sayılı 

cetvelde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tab

losu Ek - VII sayılı cetvelde, 
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu 

Ek - VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken 
yükseköğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı 
yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş de
rece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış 
kabul edilir. 

d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşla
rın gösterge tablosu Ek - IX sayılı cetvelde gösteril
miştir. 
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3. — Astsubaylara uygulanan Ek - VIII sayılı 
gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kademelerine 
+ 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci de
recenin kademelerine + 1 0 0 ; 

Ek gösterge rakamı uygulanır. 
Askerî hâkim sınıfından general - amiraller hak

kında ise, sadece eşidi rütbedeki general - amirallere 
bu madde ile tahsis olunan ek gösterge rakamları uy
gulanır. 

Kanunun ek 9 ncu maddesi uyarınca kendilerine 
ek gösterge rakamı uygulanan askerî hâkim sınıfı 
kapsamındaki hâkim subaylar ile özel kanunları uya
rınca ek gösterge rakamına tabi Askerî Yargıtay Baş
kanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, üyeleri, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, bu mad
denin 5 nci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tahsis olu
nan ek gösterge rakamlarından ayrıca yararlanamaz
lar. 

Ancak, özel kanunları uyarınca saptanan ek gös
terge rakamlarıyle bu maddeyle saptanan ek gösterge 
rakamları farklı ise, personel lehine olan ek göster
ge rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 513 sıra sayılı kanun tasarı-
sıyle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda «III ncü bölüm Gösterge Tabloları» başlı
ğı altındaki 137 nci maddenin yasa tasarısından çıka
rılmasını önerir, saygılarımı sunarım. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önerge ile, okunan 
37 nci madde muhtevası 137 nci maddenin kanun ta
sarısı metninden çıkarılması önerilmektedir. 

Önergeniz üzerinde konuşacak mısınız, Sayın Öz
türk? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Bu maddeyle Silâhlı Kuvvetlerin hem kendi için
de gösterilen gösterge rakamları uyumsuzluk teşkil 
etmekte, adaletsizlik teşkil etmekte, hem de bu gös
terge rakamlarıyle katsayıların işleyişinde sosyal ada-

Ancak; yukarıdaki gösterge rakamlarına; 
1. — Subaylara uygulanan Ek - VI sayılı gösterge 

tablosundaki : 
4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü dere

cenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademele
rine + 100, 1 nci derecenin kademelerine + 125, al
bayların gösterge rakamlarına + 150, kıdemli albay
ların gösterge rakamlarına + 200, tuğgeneral - tuğa
mirallerin gösterge rakamlarına + 300, tümgeneral -
tümamirallerin gösterge rakamlarına + 400, korge
neral - koramirallerin gösterge rakamlarına + 500, 
orgeneral - oramirallerin gösterge rakamlarına 
+ 600; 

2. — Astsubaylıktan subay olanların Ek - VII sa
yılı gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kade
melerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 
2 nci derecenin kademelerine + 100; 

— 71 
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letsizliğin, hukukî adaletsizliğin en büyüğünü getir
miş oluyoruz. 

600 gösterge rakamı, bir yıl sonra katsayı 10 
olacaktır, şimdi dokuz; 10 olmasında gidiş öyle, hat
ta bu yıl bile 10 olmasında büyük bir zorlama duyul
du. 10 olduğu zaman 600 katsayı 10 rakamı ile 6 000 
lira alacaktır. Yani, 600 gösterge rakamı katsayı 10 
rakamıyle çarpıldığı zaman 6 000 lira alacaktır, ma
aşının dışında. 

Şimdi, bunun yanında Devlet memurları, yahut 
da diğer subaylar yaptığı hizmetler, taşıdığı sorum
luluklar, derece derece öyle kıyaslanırsa belli hem 
hukukî ölçüler içerisinde, hem de görülen görevlerin 
ağırlığı *e sorumluluğu içinde gösterildiği zaman bu 
kadar farkhr doğmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böy
le bir fark doğmamıştır. Böyle farklar doğurarak, ya
rın bunu sivil memurlara intikal ettirmek zorunda 
kaldığımız zaman, genel müdürüyle genel müdür 
muavini arasında 10 bin lira fark yapan bir durumla 
karşı karşıya kalacağız ve bu personel yasasının için
den hiç kimse çıkamayacak; büyük bir huzursuzlu
ğun kaynağı olacak, büyük haksızlığın kaynağı ola
cak. Şimdiye kadar yapılan hataların daha büyüğünü 
ekliyoruz. 

Ben, bunun bir generale, bir orgenerale verilmesi 
karşısında değilim aslmda; fakat getireceği adaletsiz
lik, getireceği huzursuzluk, bir düzene konmuş, bir 
akordiyon sistemi içinde işleyen katsayının % 100 
büyük, yani 1 000 ve 1 000'in üzerindeki göstergelerin 
lehine işlediği, 1 000 gösterge rakamının altında olan
ların ise, katiyetle lehine işleyen hiçbir durum bulun
madığı; bu kadar kopuk, bu kadar birbirinden uzak
laşmış bir memur ayırımını nasıl kabul edeceğiz? Bu
nu hukuken kabul etsek, vicdanen kabul edemeyeceğiz. 
Daha kötüsü, siz önüne geçemeyeceksiniz, Parlamen
to olarak; yarın tüm memurlar sizin karşınıza çıka
cak; genel müdürleri çıkacak, müsteşarları çıkacak, 
«Biz de 1 nci derecedeyiz, 1 000 rakamı alıyoruz; 
ama neden bizim mahiyetimizde Millî Eğitim Bakan
lığı Müsteşarı çıkacak karşınıza, «Ne kadar, bir or
du kumandanının emrinde kalan asker, bu kadar be
nimkinde onun üç misli» diyecek, «Benim taşıdığım 
mesuliyet onun üç misli fazla» diyecek, ne diyeceksi
niz? 

Başkaları çıkacak, yine bir şeyler söyleyecek ve 
mecbur kalacaksınız siz çeşitli yönlerden; siyasî ba
kımdan olsun, hukukî bakımdan olsun buna uygun 
yasalar getirmeye ve onların gösterge üstü rakamla

rını 300'e, 400'e 500'e 600'e çıkarmak mecburiyetin
de kalacaksınız. Arkasından ne olacak? Denecek ki, 
«Parlamento üyelerinin eline Devlet memurlarının en 
yükseğinin eline geçen para kadar maaş alır, para 
alır.» 

Peki, Anayasanın 82 nci maddesi işleyecek, ister 
istemez bütün Parlamento üyeleri de bu hakka sahip 
olacak, hatta bu hakkın daha ötesine sahiptir aslın
da, Devlet memuru olarak Genelkurmay Başkanı Dev
let memuruysa, Devlet memuru olan Genelkurmay 
Başkanının eline geçen, Parlamento üyesinin de eli
ne geçmesi gerekecek. Yasa bunu getirmiş ve bunu 
önleyemeyeceksiniz, bu çıkacak. 

O bakımdan bu maddenin çıkarılmasıyle eski mad
denin; yani 657 sayılı Yasada ve 926 sayılı Askerî 
Personel Yasasında uygulanan sistemin uygulanarak 
sosyal adaletin bu doğrultuda gitmesinde fayda mü
lâhaza ediyorum. Bu maddenin çıkarılmasında da 
hem Türkiye'nin bugünkü içinde bulunduğu ortam 
bakımından halkla Parlamentosunun, halkla Ordusu
nun gerçekten 30 milyonun, 40 milyonun 30 milyo
nu sıkıntı içinde geçerken, biz hâlâ kendi yönümüzde, 
yüksek memurlar yönünde bazı avantajlar getirmenin 
peşindeyiz; ama Türkiye de malesef büyük bir sı
kıntının, büyük bir açlığın, büyük bir yoksulluğun 
içindedir. 

Bu bakımdan bu maddenin çıkarılması sosyal ada
lete de, hukuka da uygun olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet söz mü istiyor efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Melen buyurunuz, Millî Sa

vunma Bakanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yeni derecelendirme ve katsayıların yükseltilme
sini gerektiren sebepleri bundan evvelki konuşmam
da arz ettim, buna tekrar dönmeyeceğim. Yalnız, ar
kadaşımız katsayıdan bahsetti. Burada katsayı hak
kında herhangi bir değişiklik getirmedik, katsayıları 
yükseltmedik, katsayıları umumî. Zaten katsayı mü
essesesinin fonksiyonu başkadır. Katsayı, reel ücreti 
sabit tutmak gayesiyle, amacıyle ihdas edilmiş bir 
müessesedir. Katsayı dolayısıyle artıyor, bu miktar. 
Artacaktır. Artmıyor, aslında. Katsayıyı niçin artırı
yorsunuz? Yüksek Meclis niye artırıyor? Fiyatlarda
ki artış sebebiyle artırıyor. 

72 — 
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Binaenaleyh, katsayıyı sekizden dokuz yaptığınız 
zaman sekizle eline geçen reel ücret, gerçek ücret 
ne ise, dokuzla ancak o miktarda ücret geçecektir. 
Katsayıyı sekizden dokuza çıkarmakla onu yapmış 
oluyorsunuz. Dokuzdan 10'a çıkarmakla da aynı şe
yi yapacaksınız. Binaenaleyh, katsayı müessesesiyle 
bunu karıştırmamak lâzım. 

«Efendim, katsayıyı inzimam edince küçük üc
retlerle büyük ücretler arasındaki marj büyüyor.» id
diası bu sebeple pek yerinde değildir. 

îşi sosyal adalet cephesinden mütalaa edince, ar
kadaşıma ben başka bir şey daha hatırlatacağım. 

Bugün ücretlerini artırmak imkânına sahip bulu
nan teşkilâtlanmış ücretlilerimiz var. Onlar pekâlâ ar
tırıyorlar. 

Bakın bugün Silâhlı Kuvvetlerde çalışan (bırakın 
dışarısını) işçilerimiz var. Bir usta işçinin aldığı üc
ret korgeneralin aldığı ücretten fazladır. Sosyal ada
let mevzuunu ortaya atarsak; orgeneral de haklı ola
rak, «Efendim, ben de bir işçi kadar yararlı olmuyor 
muyum?» diyebilir. 

Binaenaleyh, işi bu cepheden mütalaa etmeyin. 
Eğer katsayı sisteminde hata varsa; bir yerinde bir
kaç katsayı, bir ölçü yerine birkaç ölçü alalım, onu 
savunabilirsiniz ve savunabiliriz; ama umumî olarak 
getirilir, küçüklerde yüksek katsayı, büyüklerde da
ha düşük katsayı tatbik edilebilir. Bu savunulabilir; 
ama onu bununla karıştırmak bence yerinde değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA MEH

MET NAFİZ ERGENELÎ (Edirne) — Sayın Başkan, 
önerge sahibinin önerisine katılmak mümkün değil
dir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkan bütün tea
dül kanunları, personel kanunları daima ayrı olarak 
çıkmıştır. Sınıflar ayrıldıkça kanunlar da ayrılır. Şim
di hiçbir zaman sivil personelle askerî personel aynı 
kanunlar içerisinde mütalaa ve tedvin edilmiş değil
dir. 1452, 3656 sayılı Kanunlarda böyle olmuştur ve 
657 sayılı Kanunda (Ki, en son çıkan Kanun.) yine 
böyledir, daima askerî personel ayrı bir statüye tabi 
tutulmuştur. Bu noktadan da yeni tasanda da ayrı 
mütalaa etmek lâzımdır. 

Binaenaleyh, bu önergeye katılmak Komisyonu
muzca mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Öztürk, 37 nci 
madde muhteviyatında bulunan 137 nci maddenin ta
sarı metninden çıkarılmasını önermiştir. Bu öneriyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 37 nci maddeyi 137 nci madde ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 140 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - Rütbe aylığı 

Madde 140. — Rütbe aylığı; subay ve astsubay
ların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemlilik
lerinin her biri için saptanan aylıktır. 

Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gös
terge tablosunun 1 üst derecesine yükselmek için liya
katleri üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli 
yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, albaylara kı
demli albay, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli 
başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş denir. 

Kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve gös
terge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için li
yakatleri üst makamlarca onananlara önyüzbaşı, kı
demli kademeli başçavuşlukta 3 yılını tamamlayan ve 
gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek 
için liyakatleri üst makamlarca onananlara 2 nci ka
demeli kıdemli başçavuş denir. 

Onama işlemleri bu kanunun 33 ncü maddesinde 
gösterilen zamanda yapılır. 

Onama işlemi yapılanlar, yükseldikleri aylık de
recesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi ihtiva ettiği 140 nci 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 143 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX - Harçlıklar 

Madde 143. — a) Harp okullarında, üniversite ve 
yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî öğrenci
lere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının : 

Birinci sınıfta % 7'si 
îkind sınıfta % 8'i 
Üçüncü sınıfta % 9'u 
Dördüncü sınıfta % 10'u 
Beşinci sınıfta % 11'i 
Altıncı sınıfta % 12'si 
Yedinci sınıfta % 13'ü 
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b) Yedek subay okulu öğrencilerine teğmen rüt
besi 1 nci kademe brüt aylığının % 7'si, 

c) Askeri lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci 
kademe brüt aylığının : 

Hazırlık sınıfında % 3'ü 
Birinci sınıfta % 4'ü 
İkinci sınıfta % 5'i 
Üçüncü sınıfta % 6'sı 
d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencile

rine astsubay çavuş rütbesinin 1 nci kademe brüt ay
lığının : 

Hazırlama okulu birinci sınıfta % 5'i 
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 6'sı 
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 7'si 
Sınıf okulu 1 nci yıl % 8'i 
Sınıf okulu 2 nci yıl % 9'u 
Sınıf okulu 3 ncü yıl % 10'u 
e) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbe

sinin 1 nci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta % 2'si 
İkinci sınıfta % 2'si 
Üçüncü sınıfta % 3'ü 
Harçlık olarak verilir. 
a, b, c, d, e bentlerinde öğrencilere verilen bu 

harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı 
gibi borç için de haczedilemez. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi ihtiva ettiği 143 ncü 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 145 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Bu kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; 
esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin aile
lerine kanunî kesintiler dışında kalan maaşlarının 
3/4'ü ile tayin bedeli ve hizmet eri tazminatının yarısı 
ödenir. Bunların aileleri doğum - ölüm yardımı, tah
sil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanma
ya devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde 
ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış ant
laşmalar gereğince almış ooldukları avanstan mahsu-
bedildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İl
gililerin Silâhlı Kuvvetlerden çıkarılmasını gerektiren 
bir suçtan mahkumiyetleri halinde arta kalan miktar
lar ödenmez, şu kadar ki, gaipler hakkındaki Mede
nî Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 40 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 41. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 150 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Askerî eğitim ve öğretim kurumları dışında her de
recedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, 
akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da su
bay ve astsubaylara haftada 7 saati geçmemek üzere 
ücretle ek ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet Me
murlarına ait kanunun bu konudaki hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 41 maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

XXV - Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri 
derecesi 

Madde 159. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanla
ra ne zaman hangi hallerde ve görevlerde ödenek ve
rileceği, ne zaman ve hangi şartlarla ödenek hakkının 
kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve şartla
rı, mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit 
edilen bu derecelere girecek yerler Genelkurmay Baş
kanlığının lüzum göstermesi üzerine İçişleri Bakan
lığının mütalaası alındıktan sonra Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi ihtiva ettiği 159 ncu 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 160 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

XXVI - Mahrumiyet yeH ödeneğinin1 miktarı 
Madde 160. — Mahrumiyet yeri ödeneği 159 ncu 

madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Genel
kurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Mali
ye ve İçişleri bakanlıklarının görüşleri alındıktan son
ra Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar 
Kurulunca! saptanır. 

BAŞKAN — 43 ncü maddeyi ihtiva ettiği 160 nci 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 179 ncu maddesi aşağı'daki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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IV. - Yakacak yardımı 
Madde 179. — Devlet memurlarının hangi haller

de ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde ya
kacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve 
yönetmelik, subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 44 ncü maddeyi ihtiva ettiği 179 ncu 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 194 ncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu madalya savaşta veya barışta şehit veya görevi 
başında görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden 
asker kişilerin 199 ncu maddede sırası belirtilen ka
nunî mirasçılarına verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
aKbul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 46. — 926 sayılı Tüfk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 199 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

VI - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 
Madde 199. — Madalya ve nişan alan veya alma

ya hâk kazananların ölümleri halinde bu madalya ve' 
nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine 
bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere 
erkek çocuklarına yoksa kız çocuklarına, çocukları 
yoksa babasına, oda yoksa annesine, annesi yoksa eşi
ne, eşinin de yokluğu halinde Medenî Kanun hüküm
lerine göre diğer kanunî mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin 
ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyük
lerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa 
kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, oda yok
sa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu 
halinde Medenî Kanun hükümlerine göre diğer ka
nunî mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olan
ların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda göste
rilen sıraya uyulm'ayabilir. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi ihtiva ettiği 199 ncu 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 202 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

I - Ödül 
Madde 202. — Silâhlı Kuvvetler (Jandarma dahil) 

subay, astsubay, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, 
uçuculukta, deniz akıcılıkta, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetlerinde, ta
biî afetlerde, üstün hizmet ve başarı gösteren, yeni 
buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler geti
ren, Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin 
miktarını artırmak, subay ve astsubayların boş za
manlarını yararlı bir şekilde değerleridirmek amacıyle, 
Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komu
tanlığınca, gerekli görülecek yerlerde açılacak yaban
cı dil kurslarında öğretmenlik yapan, mesleğine ait 
eser yazan veya tercüme eden kişiler ile askerî okul
lardan yönetmeliklerinde saptanan derecelerle mezun 
olan öğrenciler ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar 
dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar. 

BAŞKAN — 47 nci maddeyi ihtiva ettiği 202 nci 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 203 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 
Madde 203. — Bu kanunda yazılı madalya ve 

minyatörleri ile nişanlar şilt ve şerit rozetleri ve bun
ların beratlarının yapım giderleri ve ödüller Millî 
Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçelerinden ödenir. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi ihtiva ettiği 203 ncü 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 204 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

III - Yönetmelik 

Madde 204. — Bu kanun gereğince verilecek ma
dalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri, 
kordelâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zaman
lar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takılış 
usulleri, ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar 
Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken 
tanzim edilecek bir yönetmelikle saptanır. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi ihtiva ettiği 204 
ncü madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

75 — 



C. Senatosu B : 72 3 . 7 . 1975 O : 1 

Madde 50. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiş
tir. 

Ek Madde 13. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile 
Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişilere savaş
ta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kah
ramanlık ve üstün başarılar karşılığında aşağıda ya
zılı madalyalar verilir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün cesaret ve 
feragat madalyası, 

b) Türk Silâhlı Kuvvetleri başarı madalyası, 
c) Türk Silâhlı Kuvvetleri liyakat madalyası, 
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet madalyası, 
Madalyaların her birinin şekli, yapılışı ve özellik

leri ile kimlere nasıl ve hangi koşullarda verileceği 
yönetmelikte gösterilir. 

Ek Madde 14. — Yabancı Devlet büyüklerine, ko
mutanlarına. diğer asker ve sivil kişilerine aşağıdaki 
Türk Silâhlı Kuvvetleri nişanları verilir. 

a) Şeref nişanı, 
b) Övünç nişanı, 
c) Liyakat nişanı, 
d) Hizmet nişanı, 
Nişanların her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri 

ile kimlere ve nasıl verileceği yönetmelikte gösteri
lir. 

Ek Madde 15. — Türk Silâhlı Kuvvetleri men
suplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve 
esasları yönetmelikte belirtilir. 

Ek Madde 16. — Muvazzaflık hizmeti dışında ol
mak üzere, seferde ya da talim veya manevra rnak-
sadıyle barışta silâh altına alman yedek subay ve ye
dek astsubaylara, rütbe, kıdem ve kademelerine göre 
kıtaya iltihaklarından itibaren, silâh altında bulun
dukları sürece aylık ve her türlü özlük hakları Millî 
Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Özel kanunları gereğince, silâh altında bulunduk
ları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler 
hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 50 nci maddeyi okunan Ek mad
de 13, Ek Madde 14, Ek Madde 15, Ek Madde 16 
muhtevaları ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 51. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek
lenmiştir. 

Ek Geçici Madde 25. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakülte ve
ya yüksekokul mezunları derhal subay nasbedilir 
ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askerî 
eğitime devam ettirilirler. 

Bu gibilerin naspları, durumlarına göre 35 nci 
madde esaslarına göre düzeltilir. Askerî eğitimde ba
şarılı olmayanlar hakkında 15 nci madde hükmü uy
gulanır. 

Ek Geçici Madde 26. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan Üsteğ
menler ile kıdemliliği onanmamış olup da Üsteğmen
liğinin 4 ncü ve daha fazla yılında bulunan Üsteğ
menler terfi şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığa 
yükseltilirler. 

Bu gibilerden; Üsteğmenlik nasıplan 30 Ağustos'a 
intibak edenlerin yüzbaşılık nasıplan üsteğmenlikte 
3 yılını tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğ
menlik nasıplan aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 
30 Ağustosa intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıpla-
rı ise üsteğmenlikte 3 yılı tamamladıkları tarihi takip 
eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplarına 
göre kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek - VI veya 
Ek - VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları 
derhal yapılır. 

Ek Geçici Madde 27. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kı
demli yüzbaşıların da önyüzbaşılığa onamaları ile 
bulundukları kademeler gözönünde tutularak inti
bakları derhal yapılır. 

Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta nor
mal bekleme süreleri 6 yılıdır. 

Ek Geçici Madde 28. — Nasıp düzeltmeleri : 
a) Subay ve astsubayların, bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para 
cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve 
kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve 
nasıplan buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, paraya 
çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuk
lu olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez. 

b) (a) bendi gereğince nasıplan düzeltilenlerden 
yeni nasıp tarihlerine göre; 

1. — Terfi sırasına girenler (Albay ile general -
amiraller hariç) şartlan haiz iseler derhal terfi etti
rilirler ve yeni rütbe nasıplan emsalleri tarihine götü
rülür. 
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2. — Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gereken
ler şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 

3. — Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda 
olmayanların, durumlarına göre Ek - VI, E k- VII, 
Ek - VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları 
derhal yapılır. 

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları 
nedeni ile eski maaş farkları ödenmez. 

Ek Geçici Madde 29. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa 
çıkarılan işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 nci 
maddesi (a) bendinin bu kanunla değişmeden önceki 
hükmü uygulanır. 

Ek Geçici Madde 30. — Öğrenim süreleri 4 yıla 
çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan su
baylardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Si
lâhlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi 
uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe 
veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal et
tirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme 
sürelerini etkilemez. 

Ek Geçici Madde 31. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte : 

a) Başçavuşluğun 4 ncü ve daha fazla yılında 
bulunanlar kademeli başçavuşluğun; 

b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5. 6 nci yılında 
bulunanlar kıdemli başçavuşluğun; 

c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla 
yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuş
luğun ; 

Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst ma
kamlarca onaylanması şartıyle, intibak ettirilirler. 

Ek Geçici Madde 32. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli uzman 
jandarma çavuşlar ile uzman çavuşlar bu kanunla de
ğişik Ek - IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül 
eden derece ve kademelerine intibak ettirilirler. 

Ek Geçici Madde 33. — 1 . 3 . 1975 tarihi ile bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne su
retle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen 
subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmala
rın Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki du
rumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek 
Geçici 26, 27, 31, 32 nci maddelerden kendileriyle 
ilgili olanı uygulanır. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi ihtiva ettiği Ek Ge
çici 25, Ek Geçici 26, Ek Geçici 27, Ek Geçici 28, 
Ek Geçici 29, Ek Geçici 30. Ek Geçici 31, Ek Geçici 
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I 32, Ek Geçici 33 ncü maddeleriyle ve bağlı oldukları 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Madde 52. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Ek - 7 nci ve Ek - 8 nci mad
deleri ile 1424 sayılı Kanunla değişik Geçici 4 ncü 
maddesi, 926 sayılı Kanuna bağlı Ek - 1, Ek - 2, 
Ek - 3 sayılı cetveller ile 635 sayılı Uzman Jandarma 
Kanununun 21 nci maddesinde yer alan dereceler sü
tunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 52 nci maddeyi ihtiva ettiği cetvel
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük : 
Madde 53- — Bu kanunun 20, 37 nci maddesine 

bağlı gösterge tabloları, 38 Ek Geçici 26, Ek Geçici 
27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve Ek Geçici 33 ncü 
maddeleri 1 Mart 1975 tarihinden geçerli olarak, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 54. — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri 

ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehinde, aleyhinde söz 
söyleyecek sayın üye var mı? Olmadığına göre, ta
sarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı 
ayrıca açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

Kanunun müzakeresi bitmiştir. 

3. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/287; 
C. Senatosu : 1/365) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, arz ediyorum. 

(1) 512 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir 

Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun tasarısı

na ilişkin Komisyonumuz raporu ve metni basılmış 

ve dağıtılmıştır. 

Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak, gündemde
ki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini ve görüşmelerde ancak değişiklik önerge
si verilen maddelerin müzakereye konu kılınmasını 

arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — 512 Sıra Sayılı 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde eklen
mesi Hakkındaki Kanun tasarısının Gelen Kâğıtlar
dan Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Gündemdeki bütün maddelere takdimen görüşül

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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j Ancak üzerinde değişiklik önergesi verilen mad
delerin müzakere konusu olması, diğerlerinin müza-
keresiz oylanması konusunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

j Komisyon raporunun ve kanun maddelerinin 
okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Ko
misyon raporunun ve maddelerinin okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

! Tasarının görüşülmesiyle ilgili olarak Hükümet 
I ve Komisyon yerlerindedirler. 
| Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye? Yok. 

I Kanunun tümü üzerinde müzakere ve konuşacak 
I sayın üye olmadığına göre, maddelere geçilmesini 
I oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
I yanler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

I Madde l'i okutuyorum: 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
I Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun değişik 39 ncu maddesine aşağıdaki (h) ve 
(i) fıkraları eklenmiştir : 

I h) Fiilî hizmet süresi 20 yılı doldurmuş kadın 
iştirakçiler istekleri üzerine, 

i) İştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduran
lar istekleri üzerine. 

BAŞKAN — 1 nci madeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
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Madde 2. — 1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tabosu, 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir : 

Emeklilik Gösterge Tablosu 

K A D E M E L E R 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

655 
557 
497 
449 
407 
364 
329 
300 
269 
249 
229 
213 
197 
177 
157 
t 000 
1 000 
1 000 
1 000 

2 

670 
577 
509 
461 
416 
373 
336 
307 
276 
253 
233 
217 
201 
181 
161 

+ 600 
+ 500 
+ 400 
+ 300 

3 

685 
597 
521 
473 
425 
382 
343 
314 
283 
257 
237 
221 
205 
185 
165 

için 995 
için 945 
için 895 
için 845 

4 

700 
617 
533 
485 
434 
391 
350 
321 
290 
261 
241 
225 
209 
189 
169 

5 

— 
637 
545 
497 
443 
400 
357 
328 
297 
265 
245 
229 
213 
193 
173 

6 

657 
557 
509 
452 
409 
364 
335 
304 
269 
249 
233 
217 
197 
177 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

+ 
+ 
+ 
+ 

7 

- T -

569 
521 
461 
418 
371 
342 
311 
273 
253 
237 
221 
201 
181 
200 
150 
100 
50 

için 
için 
için 
için 

8 

— 
581 
533 
470 
427 
378 
349 
318 
277 
257 
241 
225 
205 
185 
800 
775 
750 
725 

9 

— 
— 
545 
479 
436 
385 
356 
325 
281 
261 
245 
229 
209 
189 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi, okunan gösterge tab-
losuyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı Ka
nunla eklenen ek 5 nci madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ek madde 5. — Bu kanuna göre bağlanacak 
emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları
nın alt sınırı; bu Kanuna bağlı gösterge tablosunun 
15 nci derecesinin 5 nci kademesi üzerinden 30 fiilî 
hizmet yılı için bağlanacak emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sınırı; 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulun

duğu takdirde 15 nci derecenin 5 nci, 
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunu

yorsa 15 nci derecenin 3 neti, 
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 

15 nci derecenin 1 nci, 

Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğin
ce hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve yetimleri 
hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Harp malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi, ek geçici 5 ile bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı 
Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun intibak hükümlerinin uygulanarak 
1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1975 tarihleri arasında emekli, 
adi malûl, vazife malûlü olanlarla, ölenlerin intibak
larının yapılması, bu kanunla getirilen emekli aylığı 
bağlanmasına esas gösterge tablosunun değiştirilmesi 
nedeniyle, tüm emekli ve dul - yetim aylıklarının ye
niden düzeltilmesi ve kadın iştirakçilerden 20 yılda 
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emekli olma isteğinin kanunlaşmasından doğan işlerin 
jamanmda yetiştirilmesi amacıyle T. G. Emekli San
dığı personeli (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrosun
da bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere 
ve 2 yıl için fazla çalışma yaparlar. 

Fazla çalışmanın ücret ve yapılma şekli T. C. 
Emekli Sandığı Müdürler Kurulunca düzenlenir. 

BAŞKAN — Geçici t maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz alacak sayın üye var 
mı efendim?.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Bakandan bir 
sualim olacak, müsaade eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ORHAN KOR (İzmir) — 1782 sayılı Kanundan 

istifade etmek suretiyle intibakı yapılanlar da, intibak 
ettirildikleri derecenin ek göstergesinden istifade ede
bilecekler midir? 

BAŞKAN — Hükümet cevap verecek mi efen
dim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben cevap vereceğim 
müsaadenizle efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon Baş
kam. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 

Muhterem arkadaşımızın bahsettiği, EMİNSU Ka-
unnundan yararlanarak ücretleri, maaşları düzeltilmiş 
olan emekli inkılâp subaylarıdır. Eğer rütbelerinin 
karşılığında gösterge varsa; kabul ettiğimiz kanunda 
gösterge varsa şüphesiz istifade edeceklerdir. 

BAŞKAN - - Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

alacak sayın üye var mı efendim?.. Olmadığına göre, 
tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarısı kabul edile

rek kanunlaşmıştır. Memleketimiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasını dilerim. 

4. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/195; C. 
Senatosu : 11359) (S. Sayısı : 510) (1) 

5. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan 
Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşımasına ilişkin 
Uluslararası Andlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryo
luyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslararası Andlaş
ma (CİM) ve eklerinin, Ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunon metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1,1208; C. Senatosu : 1/358) (S. Sayısı : 511) 
(2) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtların 1 nci sırasında yer alan «Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve 
bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı, (Cumhuriyet Senatosu sıra sayısı 510) 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demir
yoluyle Y'olcu ve Bagaj taşınmasına ilişkin Uluslar
arası Andlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle Eş
ya Taşınmasına ilişkin Uluslararası Andlaşma (CİM) 
ve eklerinin. Ek Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, (Cumhuriyet Sena
tosu sıra sayısı 511)» 

Mezkûr tasarıların, önem ve müstaceliyetine bina
en bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Kâmran İnan 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

(1) 510 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 511 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
I lidir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gelen kâğıtların 1 nci sırasında yer alan Dünya 

Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve 
bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının ve; 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demir-
yoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına ilişkin Uluslar
arası Andlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle Eş
ya Taşınmasına ilişkin Uluslararası Andlaşma (CİM) 
ve eklerinin, Ek Protokolünün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarılarının gelen kâğıtlar
dan gündeme alınması önerisini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Mezkûr tasarıların, önem ve müstaceliyetine bina
en bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı 
Kamına ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/195; C. 
Senatosu ': 1/359) (S. Sayısı : 510) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu kanun tasarısının görüşülmesinde Dışişleri Ba

kanlığını, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, 
Milletlerarası Kuruluşlar Dairesi Reis Yardımcısı 
Sayın Halil Dağ temsil edeceklerdir. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın İnan da yer
lerini almış bulunmaktadırlar. 

Komisyon raporunun ve madde metinlerinin oku
nup okunmamasını oylayacağım. Komisyon raporu
nun ve madde metinlerinin okunmasını isteyenler 
işaret buyursunlar.... Okunmasını istemeyenler işaret 
buyursunlar... Okunmaması kabul edilmiştir. 

(T) 510 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz alacak saym 
üye var mı efendim?.. Olmadığına göre, 510 sıra sa
yılı kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü 
ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler' Teşkilâtı ile 
Dünya Posta Birliği arasındaki Anlaşmaların onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 Mayıs 1964 tarihine Viyana'da 
toplanan Dünya Posta Birliğinin, 1131 sayılı Kanunla 
onaylanmış bulunan Kuruluş Yasasına ek olarak, 
1969 yılında Tokyo'da toplanan XVI. Kongrede ka
rarlaştırılan Ek Protokolün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 1 nci madde üzerinde 
mi efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Ek 

protokollerin anlaşmalara eklenmesi ve madde ile 
beraber sayın üyelere dağıtılması yolunda çok önce
den öneride bulunmuştuk. Bundan önceki anlaşmalar
da protokoller, ek de olsa, ilâve ediliyordu. Bulunma
dığına göre, sayın üyeler protokol metnini görmeden 
anlaşmayı müzakere etmek gibi bir durumda kalıyor
lar. Komisyonun dikkatini çekelim; basılı olarak be
raber getirsinler bundan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, protokollerin ekli ol
duğunu zannediyorum. Acaba bir yanlışlık mı var?.. 
5 nci sayfadakiler ek protokollerdir efendim. 

SIRI ATALAY (Kars) — Yok; öyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Size yanlışlıkla gelmemiş olabilir 
Sayın Atalay, diğer bütün metinlerde var. Şimdi size 
bir tane takdim edelim efendim. 

İL YAS KARAÖZ (Muğla) — Var efendim, 8 say
fadan ibarettir ve burada bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Evet efendim, var. 
1 nci madde üzerinde söz alacak sayın üye var mı 

efendim?.. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Müsaade eder misiniz sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 
DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS

YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sa
yın Başkan, zabıtlara geçmek üzere sadece Hükümete 
müteveccih bir temennide bulunmama müsaade etme
nizi rica edeceğim. 

Bu Ek Protokol 1969 yılında imzalanmıştır, 6 yıl 
sonra onaylanmak üzere Meclislere sunulmuş bulun
maktadır. Hükümetin bundan böyle bu gibi milletler
arası anlaşmaları en erken zamanda Meclislerin tas
vibine sunmasını temenni eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
1 nci madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 

Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oya sunulacaktır, küreler do
laştırılsın. 

5. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan 
Demiryoluyle Yolcu ve Bağa) Taşınmasına ilişkin 
Uluslararası Andlaşma (CIV) ve ekleri ile Demiryo
luyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslararası Andlaşma 
(CİM) ve eklerinin, Ek Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/358) (S. Sayısı : 511) 
(D 

(1) 511 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — 511 sıra sayılı, 7 Şubat 1970 tarihin
de Bern'de imzalanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj 
Taşınmasına ilişkin Uluslararası Andlaşma (CIV) ve 
ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına ilişkin Ulus
lararası Andlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının müzakeresine geçiyorum. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler. 
Komisyon raporunun ve madde metinlerinin oku

nup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komis
yon raporunun ve madde metinlerinin okunmasını is
teyen sayın üyeler işaret buyursunlar... İstemeyen sa
yın üyeler işaret buyursunlar... Okunmayacaktır efen
dim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryo
luyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına ilişkin Uluslararası 
Andlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Ta
şınmasına İlişkin Uluslararası Andlaşma (CİM) ve 

Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. •— 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imza
lanan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına iliş
kin Uluslararası Andlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demir
yoluyle Eşya Taşınmasına ilişkin Uluslararası And
laşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Kanun tasarısı açık oya sunulacaktır, küreler do
laştırılsın. 

6. — 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/135; C. Senatosu : 1/363) (S. Sayısı : 509) 

BAŞKAN — Bir önerge var, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısının gündemdeki bütün işlere takdi-
men görüşülmesini ve görüşmelerin, ancak üzerinde 
değişiklik önergesi verilen maddelere inhisar ettiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz rica 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde mi Sayın Gün-
doğan?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge 
üzerinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme alın
ması. öncelik ve ivedilikle görüşülmesi önergesi üze
rinde buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Gördüğünüz gibi, eski âdetimizi bu yıl da devam 
ettirmekte hiç sakınca görmüyoruz ve bu Temmuz 
ayında, sıkışık durumda bulunduğumuz bir ortamda, 
belki memleketin en önemli ihtiyaçlarına cevap ver
meye yönelik kanunları gereği gibi müzakere etme 
olanağı bulmadan çıkarma durumuna getiriliyoruz. 

Bu sakim usulü bir türlü terkedemedik. Burada 
defalarca muhalefet ettik, defalarca bunun ne anla
ma geldiğini izah ettik, sandık ki, hep o muhalefeti
miz, o itirazlarımız nazarı dikkate alınacaktır ve 
«Böyle önemli kanunları Meclislerin tatile girmesi
ne ramak kalmış, birkaç saat kalmış bir ortam içinde 
görüşmeyelim» şeklindeki itirazlarımızı anlatamamı
şız. 

Şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz : Ka
nunların Millet Meclisinden gelmesi, komisyonda gö
rüşülmesi, Genel Kurula gelmesi usullerini bir tara
fa atıyoruz. Kanunları, daha gündeme alınmadan Ge
len Kâğıtlardan Gündeme almaya kalkıyoruz; basıl
ması olanağı bulunmayan kanunları görüşmeye kal
kıyoruz. Yani, neresinden bakarsanız bakınız, yasa
ma görevini ifa ederken, tüzükleri ve usul hükümle
rinin hiçbirine riayet etme imkânını bulamıyoruz ve 
sadece usulleri çiğnemek, parlamentonun çalışma dü
zenini bozmakla kalmıyoruz; bir taraftan da partiler 
olarak, kanunların arz ettiği önemi biri diğeri aleyhi
ne kullanır gibi bir gereksiz komplekse kapılıyoruz, 
yahut kaptırılıyoruz ve bu yüzden, biraz evvel arz et
tiğim bu sakim usulü normalleştirmek yoluna düşü
yoruz. 

Bu genel ifadeden sonra şunu söyleyeyim : 
Şimdi, Komisyon Başkanı tarafından Gelen Kâ

ğıtlardan... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, benim bir zühu

lüm oldu, özür dilerim; Gelen Kâğıtlarda değil, Gün
demde mevcut bulunuyor. Yalnız öncelik ve ivedilik 
üzerinde ifade buyurabilirsiniz. 

Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Gelen 

Kâğıtlardan» dediğiniz için söylüyordum. Halbuki 
ben, biraz evvel Gündeme baktım vardı. 

Şimdi. Gündemde yer almış bulunan Deniz İş Ka
nununda tadilât yapılmasını öngören kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi isteniyor. Müm
kündür, istenebilir, oylarınızla da bunu halledeceksi
niz; ama Komisyon Başkanına (Ki, Senato Genel 
Kuruluna niyabetten vazife görmektedir) şu önemli 
ricayı huzurunuzda iletiyorum : 

Deniz İş Kanununda yapılan değişiklikler, ünlü 
deyimi ile «Kıdem Tazminatı» konusunun, deniz işçi
lerine, gemi adamlarına ilişkin kısmıdır. 

Deniz adamları, şüphesiz ki, işçidirler; ama yap
tıkları işin özelliği dolayısıyle, kendilerinin hukuku
nu koruyacak ayrı bir kanuna tabidirler; zaman için
de tabi edilmişlerdir ve doğrudur da... Gemi ada-
mıyle yerde çalışan işçi arasında elbette fark vardır; 
ama şimdi görüşülmesi istenen Deniz İş Kanunu, ko
nu olarak, işçi kıdem tazminatını kapsayan bir ka
nundur. 

Bilinen bir gerçektir; işçi kıdem tazminatı, genel 
İş Kanununda yer almış bir müessesedir. Genel İş 
Kanununda yer almış, tarih içinde oluşa - gelişe belli 
bir içerik kazanmış kıdem tazminatı müessesesinin, 
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genel İş Kanununda yeri saptanmadıkça, hukukî dü
zenlenmesi yapılmadıkça, genel İş Kanununun parale
linde olan Deniz İş Kanununa geçmek yahut Deniz 
İş Kanununu, genel İş Kanunundan önce ele almak, 
bizi büyük yanlışlıklara götürebilir. 

Şimdi bakınız, burada bizim en yakın dostumuz 
mantık olur ve söylediklerimizin delili olur. Nereden 
bakılırsa bakılsın, Deniz İş Kanununun kapsamına 
giren işçilerin adedi, nitelikleri ve diğer durumları 
elbetteki genel İş Kanununun kapsamına giren işçi
lerin adedinden de, niteliklerinden de değişiktir. 

Şimdi siz, eskiden uygulanan bir mantık metodu
nu tatbik ediyorsunuz; cüzden külle gitmek istiyor
sunuz. Halbuki eski mantık metodunun doğrusu küll' 
den cüz'e gitmektir. Onun için, Sayın Komisyon Baş
kanına ricamı iletiyorum; kıdem tazminatı müessese
sine yeni bir şekil vermeye kalkışmış bulunan Par
lamento, bu müessesenin genel İş Kanununda önce 
yerini saptamalıdır, mahiyeti ne ise orada belli olma
lıdır. ondan sonra bir nevi fer'i iş kanunu olan De
niz İş Kanununda bu kıdem tazminatı müessesesi 
yerini, almalıdır. 

Eğer Sayın Komisyon Başkanının önergesini ka
bul buyurursanız. Deniz İş Kanununda kıdem tazmi
natı konusunda yapılması gereken değişiklikler ve
ya konulması gereken hükümleri bir kere kabul bu
yurdunuz mu, çok daha geniş kapsamlı genel İş Ka
nununda kıdem tazminatı müessesesini, Deniz İş Ka
nununda saptadığımız biçimde saptamak zorunda bı
rakırsınız kendinizi. Büyük bir kitleyi, küçük bir kit
leye yaklaştırmış veya uydurmuş olursunuz. Bu doğ
ru bir davranış tarzı değildir. 

Açıkça söyleyeyim; biz, genel İş Kanununda kı
dem tazminatı müessesesinin alacağı şekli burada ka-
rarlaştırmalıyız, O, çok geniş kapsamlı bir kanun
dur ve büyük işçi kitlelerine hitap eden bir kanun
dur. Ondan sonra Deniz İş Kanununda, yine bu kı
dem tazminatı müessesesini, o genel kapsamlı kanun
da düzenlediğimiz şekli uydurmaya kalkarız. 

Sayın Komisyon Başkanı, lütfediniz, bunun yeri
ne yine Gündemde mevcut ve 508 Sıra Sayılı İş Ka
nununu önce görüşelim diye bir talepte bulununuz, 
tezkere veriniz, önerge veriniz; ondan sonra bunu 
konuşalım. Bizi, böyle biraz sureti haktan görünen, 
sanki mahzuru yokmuş gibi gözüken; fakat aslında 
çok mahzurlu bulunan bir usule itmeyiniz. Bunu ha
kikaten içtenlikle istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon raporu, 

görüşmeye mahal olmayacak kadar hatalıdır. Bu se
beple herhangi bir şekilde görüşme imkânı olmadı
ğını ifade edeceğim. Okuyacağım izin verirseniz; mu
teber bir metin olmadığı için görüşülmesine ve diğer 
konulardan önce ele alınmasına imkân yoktur. Sayın 
Gündoğan'ın görüşüne paralel olarak bir de maddî 
yönden imkânsızlığını saptamama izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeceğim. 
Bir önerge daha gelmiş bulunuyor. Bu önergede, 

üzerinde konuşulan ve gündemimizde bulunup da 
öncelik ve ivedilikle konuşulması önerilen kanun ta
sarısında Bütçe ve Plan Komisyonu raporunun değil, 
ihtisas komisyonu olan Sosyal İşler Komisyonu rapo
runun konuşulması ve bu Komisyon Başkanının önce
lik ve ivedilik önergesi vardır. 

Şimdi, müsaade ederseniz evvelâ bu konuyu hal
ledelim. Ondan sonra, eğer Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu konuşulacaksa, size bu konu üzerinde söz 
vereceğim. 

Sayın üyeler, Bütçe ve Plan Komisyonu raporunun 
değil. Sosyal İşler Komisyonu raporunun konuşulma
sına mütedair bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

509 Sıra Sayılı tasarının müzakeresinde Sosyal 
İşler Komisyonu raporunun müzakereye esas alın
masını; öncelik, ivedilik ve diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Tokat 

Cevdet Aykan 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonu raporunun 
değil, Sosyal İşler Komisyonu raporunun konuşulma
sı üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. 

Buyurunuz Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan; 
Kanaatimce öncelik ve ivedilikle görüşülüp, gö

rüşülmemesi karara bağlandıktan sonra, hangi nüs-
hanm müzakereye esas olacağı dikkate alınmalıdır. 
Evvelâ meselenin esaisını halledelim, ondan sonra, 
hangi ihtisas komisyonunun raporu müzakereye esas 
olacak, onu kararlaştıralım, 
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Sayın ihtisas komisyonu Başkanının önergesi hep
sini birden ifade ediyor. Öncelikle ve ivedilikle ken
di komisyonunun raporunun dikkate alınmasını öne-
diyor ki, oyladığınız takdirde konunun hepsi birden 
halledilmiş oluyor. Lütfediniz evvelâ, görüşelim mi, 
görüşmeyelim mi bunu halledelim. Ondan sonra da 
hangi ihtisas komisyonunun raporu müzakereye esas 
olsun, onu halledelim. Bence temelde ayırmak lâzım. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, bendeniz de 

zaten öyle yapacağım. Evvelâ ihtisas komisyonu olan 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanının öncelik ve ive
dilik teklifini Yüce Heyetin onayına sunduktan son
ra, kabul edildiği takdirde diğer kısmın oylanmasına 
geçeceğim. Bu konu üzerinde söz verdim size. 

Şimdi, kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
önerisini oylarınıza sunuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesi önerisini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ne görüşülecek, anlayamadık ki?.. 

BAŞKAN — Deniz İş Kanunu efendim. Demin
den beri onu konuşuyoruz; 509 Sıra Sayılı. 

İvedilikle görüşülmesi önerisini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Her şeye takdimen görüşülmesi önerisini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi ne 
konuşulacak?.., 

BAŞKAN — Şimdi, Bütçe ve Plan Komisyonu 
raporu mu, yoksa Sosyal İşler Komisyonu raporu mu 
müzakereye esas alınacaktır; bu konunun halli gere
kecektir. 

Sayın Atalay, şimdi Sosyal İşler Komisyonu ra
porunun konuşulması öneriliyor. Siz bu konu üzerin
de mi söz istemiştiniz efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senatosu

nun sayın üyeleri; 
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Son komisyonun raporunun görüşüleceği Cumhu
riyet Senatosunda gelenek haline gelmiştir. Ancak, 
bir komisyon kendi metninin ihtisas komisyonu ola
rak görüşülmesini isteyebilir. Bunun İçtüzük gereğin
ce oyla yerine getirilmesi tatbikatta görülen bir hu
sus. 

Ancak, Sayın Gündoğân'ın ifade ettiği gibi, son 
dakikalarda öylesine süratle hareket ediyoruz ki, şu 
anda elimizdeki rapor muteber bir metin halinde de
ğildir, görüşülmesi imkânsızdır. 

Şimdi usulen; yani gerekli olan Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporuna bakalım : 

Başkan Yiğit Köker (Ankara) tamam, rapor için 
müspet oy kullanmış. 

Başlkanve'kili Fakih Özlen (Konya) «Muhalefet 
şerhim eklidir.» Demekki, Komisyon raporunun aley
hinde. 

Adnan Karaküçük (Kahraman Maraş) Komisyon 
raporunun lehinde. 2 müspet oy oluyor. 

Kâtip Süleyman Ergin (Yozgat) «Söz hakkım sak
lıdır.» Demekki aleyhte, müspet mütalaa değil. 

Naim Talû (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) «Toplantı
da bulunamadı» 

Azmi Erdoğan (Diyarbakır) «Toplantıya katıldı, 
imzada bulunamadı.»' İmzada bulunmadığı takdirde 
müspet değildir. Sonunda oyunu imza ile gösterme
diği için menfî oy veyahut hesaba katılmayan oy... 

(Edirne) M. N. Ergendi. Müspet oy; oldu üç müs
pet oy. 

Salim Hazerdağlı toplantıya katıldı, imzada bu
lunmadı. Yok. 

«Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir.» Kâzım 
Kangal. 

«Söü hakkım saklıdır.» (Tabiî Üye) Suphi Kara
man.» 

(Trabzon) Ali Şakir Ağanoğlu «Toplantıda bulu
namadı.» 

(Uşak) M. Faik Atayurt «Toplantıda bulunama
dı.» 

(Urfa) İ. H. Balkıs «Toplantıda bulunamadı.» 
(Yozgat) «Muhalefet şerhim eklidir» Veli Uyar. 
Bir üye münhal. 
Bir raporda sadece üç müspet oy vardır ve «Ka

bul edilen bir metin» diye huzurunuza gelmiştir. Bu
nun müzakere edilmesi mümkün değildir. Raporun 
komisyona iadesi gerekli. Ancak komisyondan mu
teber bir metin buraya geldikten sonra Yüksek Heye
tiniz ancak o takdirde komisyonun bu muteber ra
porunu da göz önünde tutarak; bu raporu mu, Sos-
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yal İşler Komisyonunun raporu mu? Çünkü, son ko
misyonun raporu olumlu bir rapor olarak veya red
dedilmiş bir rapor olarak Genel Kurul huzuruna gel
miş. E, yok. Bir değişiklik yapıldığı ifade ediliyor; 
ama değişiklik ifade için kullanılan müspet oylar, 
muhalif oylardan daha az. Bu kadar açık seçik... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Az değil, müsa
vi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Altı tane.. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Üç oy... 
BAŞKAN — Devam buyurunuz, lütfen müdahale 

etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Olumlu üç oy. 
Muhalif oy daha fazla ve Komisyondaki üye sayısı 
15. 15 kişilik bir komisyonda üç kişi değişiklik lehin
de oy kullanmış. Diğerleri ya imza etmemiş, ya mu
halif kalmış... Üç üyenin oyu ile değişiklik isteyen 
bir metin huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Bu sebeple görüşülmesine mahal olmadığı kanı
sındayım ve bunu öneriyorum. İçtüzüğün 58 nci mad
desi gereğince Sayın Başkanın bunu işleme tabi tut
ması gereklidir. Komisyona gider, komisyon bunu 
düzeltir, gelir. İmza etmeyen üyeler imza ederler; ya 
müspet veya menfi görüşlerini ifade ile imza ederler. 
Ondan sonra Yüksek Heyetiniz; Bütçe ve Plan Ko
misyonunun metni mi, yahut Sosyal İşler Komisyo
nunun metni mi; o zaman ikisinden birisini kabul 
eder. ama İçtüzük hükümleri gereğince son komis
yonun raporu mevcut ve muteber sayılamaz. 

Bunu arz etmek istedim. Sayın Başkan, Genel 
Kurul herhalde bu hususta oyunu kullanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Raporda üyelerin imza ile alâkalı kısımlarını ben 

de tetkik ettim. Beş tane müspet oy var, üç tane men
fi oy var. Diğerleri bulunmuş, imza etmemiş veya 
bulunamamış. 

Başkan (Ankara) Yiğit Köker; müspet. 
Sözcü (Kahraman Maraş) Karaküçük; müspet. 
Kâtip (Yozgat) «Söz hakkım saklıdır» Ergin; 

müspet. 
Söz hakkım saklıdır demek, muhalif değilim de

mektir arkadaşlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müspet de değildir. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müspettir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Şimdi 

kendileri de buradadır sorarız kendilerine. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müspettir efen

dim. Yani bugüne kadarki tatbikat böyledir, bugün 
değişecekse bilmiyorum... 

(Sivas) Kangal; muhalifim; menfi. (Tabiî Üye) 
«Söz hakkım saklıdır» Karaman; müspet. 

(Yozgat) «Muhalefet şerhim eklidir» Uyar; men
fi. 

Şu hesaba göre beş kişi müspet oy vermiş, üç kişi 
menfi oy kullanmış. Bulunmuş; imza etmemiş, onları 
saymıyorum. 

Bu itibarla rapor İçtüzük gereğince geçerli bir 
rapordur. Muhterem Heyetiniz buna göre müzakere 
açabilir. 

Bunu tespit için huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yerimden bir nok

tayı arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Yerinizden buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — «Söz hakkım saklı

dır» hangi anlamdadır? Tatbikatınız hangi yoldadır 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — «Söz hakkım saklıdır» kaydı, mu
halefet kaydı anlamına alınmıyor efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müspet anlamında 
mıdır? 

BAŞKAN — Müspet anlamına da alınmamak, 
muhalefet anlamına da alınmamak gerekir. Burada 
kendilerine sorarız. Hangi anlamda kullandıklarını 
ifade buyururlar, ona göre değerlendiririz. Ancak. 
ondan evvel halledilmesi gereken başka bir konu var. 

Saym üyeler; 
Şimdi, teklif olunan Sosyal İşler Komisyonunun; 

İhtisas Komisyonunun raporunun konuşulmasıdır; 
önerilen budur. Eğer bu öneri reddedilirse, o zaman 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporunun hukukî geçer
liliği ve değeri üzerinde ayrıca bir karar veririz. 

Şimdi, evvelâ Sosyal İşler Komisyonu Başkanının 
(Ki, itibarı ve değeri üzerinde herhangi bir tartışma 
ve kuşku yoktur) önerisini oylarınıza sunacağım. Bu 
öneri reddedildiği takdirde üzerinde duracağımız ikin
ci nokta, Sayın Atalay'ın kürsüden ifade buyurdukla
rı noktadır. 
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Sosyal İşler Komisyonu raporunun müzakereye 
esas alınması önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Lütfen, Sosyal İşler Komisyonu ve Hükümet tem
silcisi yerlerini alsınlar. 

Bu Kanun tasarısının müzakeresinde Hükümet 
adına Çalışma Bakanı Sayın Ahmet Tevfik Paksu, 
Komisyon Başkanı Sayın Aykan bulunuyorlar. 

Kanun tasarısının maddelerinin ve komisyon ra
porunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 

sunacağım. Maddelerinin ve komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. 
Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar.. Madde 
ve komisyon raporu okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Adalet Partisi, Millî Birlik, Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grupları Başkanlıklarının, 
4 . 7 . 1975 Cuma günü saat 10.00'da toplanılmasına 
dair önergesi. (4/244) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Bu kanun tasarısının müzakeresine başlamadan ev

vel, bir önerge var. Önergeyi okutup oylarınıza suna

cağım; çalışma süremiz ve günümüzle ilgili. 

Başkanlığa 

Mevcut kanun tasarısı ve tekliflerinin tatile girme
den evvel kanunlaşmasını temin maksadıyle Umumî 
Heyetin yarın ( 4 . 7 . 1975 Cuma günü) öğleden ev
vel 10.00 - 13.00 ve öğleden sonra 14.30'dan itibaren 

gündemin tamamlanmasına kadar çalışılması husu
sunun oylanmasını arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cumhuriyet Senatosu A. P. Millî Birlik 

Grup Başkanı Grupu 
Aydın Tabiî Üye 

İskender Cenap Ege Fahri Özdilek 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Bu önerilen günlerde ve saatlerde 
toplanılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

510, 511, 513 sıra sayılı kanun tasarıları üzerinde 
oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

6. — 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1/135; C. Senatosu: 1/363) (S. Sayısı : 509) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 

GAN (İstanbul) — Çok değerli arkadaşlarım; 
Hiç niyetim, uzaktan da olsa hiç tasavvurum yok

tu. Bu seneyi bitirirken hakikaten özellikle bu önem
li kanunların geçirilmesinde elimizden geldiği kadar 
yardımcı olmanın gayreti içinde olmaktan başka bir 
ruh haleti, başka bir fikir ve zihniyet taşımıyorduk, 
ama açık söylüyorum ve bunun mesuliyetini şahsen 

üzerime alıyorum; bu tarz hareketinizle siz bu kanun
ları buradan geçirmeye muvaffak olursanız size he
lâl olsun. Neden?. Açık şey bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim şurada bulunmamız neye yarıyor biliyor mu

sunuz?. Azınlıkta olmanızı ve birtakım kanunları çı
karma tafrasını tatmanızı sağlıyor. Biz buradan çe-
kilsek; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, burada ço
ğunluk yoktur desek.. Ha! O zaman meydanlara gi
dip, bilmem ne kanununun çıkarılmasına Cumhuriyet 
Halk Partisi mani oldu demeye hak verir miyim ben 
size; beyhude ve bedava?. 

Kendinizin çoğunluğu yok, Hükümet olmuşsunuz; 
çoğunluğunuza güvenerek kanun çıkarma olanağınız 
yok. Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki haysiyeti 
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ile her zamanki vatanseverliği ile her zamanki insan 
severliği ile burada oturuyor. Bunu suistimal etmeye 
ne hakkınız var sizin?.. (A. P. sıralarından «Ne olu
yor yahu» sesleri) Gayet tabiî ne oluyor.. Hile yapı
yorsunuz efendim; Bilhassa Komisyon. Deniz İş Ka
nunu denilen Kanunun 1475 sayılı İş Kanununun feri 
olduğunu bilmeyen bu Türkiye'de bir cahil var mı?. 
Eğer bilmiyorsa, eğer bununla bu cehaletten istifade 
ederek taraftar toplamak isterseniz, buna imkân var 
mı?. 

İşte bakınız; siz bu Deniz İş Kanununda yapmak 
istediğiniz değişikliği 1475 sayılı İş Kanunundan ön
ce ele alamazsınız. Çünkü, 1475 sayılı Kanun ana-
kanundur, Deniz İş Kanunu fer'i kanundur. O kadar 
ki, Deniz İş Kanununun içinde yer almış hükümle
rin büyük bir bölümü 1475 sayılı Genel İş Kanunun
da yer almıştır. Genel İş Kanunundaki düzenleme, hu
kuk metinleri, hükümler olduğu gibi, ama deniz işle
rinde çalışanlara konabilir. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Gündoğan, bu 
fena bir niyetle olan bir şey değil.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Aykan. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AYKAN (Tokat) — 1475'i alalım. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 

ĞAN (Devamla) — Evet, ben ona bir şey demiyo
rum, ama siz şimdi ne yaptınız efendim?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Aykan. 
Siz devam buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, lütfediniz. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Efendim.. 
BAŞKAN — Genel Kurula hitap buyurunuz lüt

fen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Pardon efendim, bana söylediği 
için.. 

BAŞKAN — O da usulsüz efendim. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Bana bir dakika söz 
verin, izah edeyim efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) Affedersiniz hatırlatayım; madem 
ki, (Ne yapayım, başka çare bırakmıyorsunuz ada
mın eline) Sosyal İşler Komisyonunun raporunu gö
rüşmeye esas aldınız, bundan evvel verilen önerge ise 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı tarafından veril-
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misti, artık onun görüşülmeyeceği karara bağlandı. 
Demek ki, şimdi önergeyi Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı olan zat verecek, onun üzerine biz tekrar ön
celik, ivedilik kararı alacağız, ondan sonra da görü
şeceğiz.. Tabiî rica ediyorum, insaf ediniz; bizzat ko
nuşmakta olduğunuz kanun içinde yer almış 1475 sa
yılı Kanun bitmeden bu kanuna nasıl geçersiniz?.. İs
tirham ediyorum, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih edeyim, Sayın 
Gündoğan acaba zühul mü buyurdular?. Zaten ifade 
buyurdukları şekilde bir usul tatbik ettik. Sosyal İş
ler Komisyonu Başkanının vermiş olduğu öncelik ve 
ivedilik öneren teklifini oya sunduk, kabul edildi. 
Sonra Sosyal İşler Komisyonu raporunun konuşulup 
konuşulmamasını oyladık, kabul edildi ve ondan son
ra işlem başladı. Bu noktayı tavzihen arz ediyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, affedersiniz, insana şu anda, şu ortamda hangi 
şeyin ne zaman geleceğini, kimin tarafından verildiği
ni saptama olanağı bırakıyorlar mı ki?.. Bu böyle ise 
eğer, geri alacağız.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bendeniz ne ya
pabilirim?. Başkanlık kendisinin önüne gelen işlem
leri uygulamakla muvazzaftır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Size akıl 
vermek hakkım değil, ama her sene yapıldığı gibi 
Temmuz ayının bu sıcak günlerinde, 3 - 5 güne sı
kıştırılmış 300 - 500 kanun çıkarma usulünden bizi 
kurtarısanız.... 

BAŞKAN — Onu bilemem efendim. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Geçen sene na

sıl oldu?.. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sizde 

aynı şeyi yaptınız... 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aykan, bulundu
ğunuz yerden ifade buyurabilirsiniz efendim. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan; 

Sayın Gündoğarrın buyurdukları gibi, zannede
rim bir karışıklık oldu. Temel kanunun önce görü
şülmesi gerekirken, ona atıfta bulunan ya da o yönde 
değiştirilmesi gereken Deniz İş Kanunu öne geçti. 
Her ikisinin de öncelikle görüşülmesini istemiştik; 
fakat 1475 sayılı Kanunda değişiklik öngören tasarıyı 
önce görüşelim efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi artık bu noktada 
Başkanlığın yapacağı bir şeyi yoktur. Oylanmıştır, ka
bul edilmiştir, müzakeresine başlanmıştır, devam edi
lecektir efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, müzakerelerin selâmetle yürütülebilmesi 
için yarına bırakılmasını rica ediyorum. Ekseriyetin 
olmadığı görülüyor, yoklama yapılmasını rica edi
yoruz. 

sayılı Kanun çıkmadan, bu kanunu görüşmeyelim, 
görüşülemez.» diyor Sayın Gündoğan. Kıyamet mi 
kopar canım; Sayın Gündoğan'ın bu noktai nazarına 
iştirak edersek ne olur? 

Kaldı ki, Sayın Gündoğan'ın mütalâasını münaka
şa mevzuu da etmek istemiyorum. Efendim, o çık
madan bu çıkmaz, bu çıkmadan öteki çıkmaz şeklin
de bir münakaşanın içine girmek istemiyorum. Haki
katen bu yorucu havada ve bu yorucu günlerde de
ğerli arkadaşlarımın hepsi iyi niyetle bu kanunu çı
karmak için, «Ekseriyet yoktur» diye ayağa kalkmak-
sızın, burada mütalaa ederken, şu masum talebi ve iyi 
niyetle (ikinci konuşmalarında biraz heyecanlı idi, çok 
bağırdı burada; çünkü kızdı.) mütalâa edilmiş bir ha
diseyi şöyle kabul ediverelim: 1475 sayılı Kanunu 
öne alalım, ötekini daha sonra konuşalım; iyi niyetle 
bu işi bitirelim. Daha muvafık maslahat olur şahsî 
kanaatındayım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İL YAS 

KARAÖZ (Muğla) — Komisyon adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaöz, bir dakikanızı rica 

edeyim efendim. 
Sayın üyeler, usul üzerindeki öneriler, o önerinin 

bir lehinde, bir aleyhinde ve on dakikayı geçmemek 
üzere sayın üyelere söz verilmek suretiyle halledile
bilir. Bu da bir usul önerisidir. 

7. — 1475 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değiştiril
mesi ve bir Geçici Madde eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe v;> 
Plan Komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/136; C. 
Senatosu : 1/362) (S. Sayısı : 508) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bu kanundan ev
vel, anakanunun ele alınması ve müzakere edilmesini 
önermişlerdir. Bu önerinin lehinde Sayın Kayalar ko
nuşmuşlardır. Aleyhinde konuşacak sayın üye var mı 
efendim?... Yok. 

Sayın Karaöz ne ifade buyuracaksınız efendim? 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İLYAS 

KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, gündem bir sı
ra tanzim etmiştir. Bir zühul oldu, evvelâ ikinci sıra
daki kanunu konuşmamız lâzımgelirken, üçüncü sı
rayı konuştuk. İkinci sıradaki kanun 1475 sayılı îş 
Kanununun müzakeresidir. Üçüncü sıradaki ise. De-

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu, Tabiî Üye Hay
dar Tunçkanat, Tabiî Üye Sarni Küçük, Tabiî Üye 
Sezai O'kan, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan 
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular) 

BAŞKAN — Yoklama talebinden evvel Sayın Ka-
yalar'ın bir söz istemi olmuştu. Yoklama isteme ta
lebinize devam ederseniz işlem yapacağım efendim. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Ya
rın da toplanmayalım da bitsin, gitsin.. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ha
yır, imza attık, yarın çalışacağız. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Her yıl Temmuz ayına yahut tatile takaddüm eden 

günlere hakikaten birçok kanun sıkıştırılıyor. Bu, 
hem değerli senatörler için yorucu oluyor, hem de 
Senatonun fonksiyonu kayboluyor. Nasıl kaybolu
yor?.. 

Biliyorsunuz ki, Senato, Meclisteki heyecanlara 
bir set çekip kanunları daha soğukkanlı mütalâa et
mek için, şunun için, bunun için (vaktinizi almamak 
için izah etmiyorum) kurulmuş bir değerli müessese
dir. Fonksiyonumuzu ifa edemiyoruz; fakat bu bir 
hayli zarurettir, bu kanunları da çıkarmaya mecbu
ruz. 

Sayın Gündoğan'ın bir şeyine iştirak etmiyorum; 
«Biz eğer buradan çekilirsek, bu kanunları siz çıka
ramazsınız..» Gelecek sene Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarda olduğu takdirde biz, eğer buradan çekilir
sek, siz de bunu çıkaramazsınız. Bu mütemadiyen zin
cirleme giderse, işin içinden çıkamayız. Parlamente
rin vazifesi oturup, kanunları çıkarmaktır. 

Ancak, Sayın Gündoğan'ın mütalaasına canü gö
nülden iştirak ettiğim bir husus vardır. Beyefediler, ! 
gerekçesi ne olursa olsun, kaldı ki haklıdırlar. «1475 ] 
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niz İş Kanununun müzakeresine aittir; gündemde sıra 
öyle tanzim edilmiştir. 

Biz de diyoruz ki, önce gündemin «Birinci Gö
rüşülmesi Yapılacak İşler» Bölümünün ikinci madde
sinde yazılı kanun tasarısını müzakereye alınmasını 
diyoruz. Zannedersem... 

BAŞKAN — Yani katılıyorsunuz öneriye Sayın 
Karaöz?.. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İL YAS 
KARAÖZ (Muğla) — Evet efendim. Gündoğan'ın 
önerisidir ki; sıraya göre devam edilmesi lâzımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, müsaade ederseniz oylayaca

ğım efendim. 
Sayın Gündoğan tarafından yapılan öneriye Sayın 

Kayalar katıldılar, Sayın Karaöz katıldılar. Aleyhte 
konuşan yoktur. 

508 sıra sayılı kanun tasarısının daha evvel konu
şulması önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usulsüz 
oluyor efendim. 

BAŞKAN — Usulüne göre yapıyoruz efendim. 
Sayın üyeler, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin değiş

tirilmesi ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının yürür
lükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi 
ve bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun tasa
rısının gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini, Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanı Sayın Cevdet Aykan arz ve teklif etmektedirler. 
O halde bu istemin içinde Sosyal İşler Komisyonu ra
porunun esas alınarak konuşulması önerisi de var. 

Evvelâ öncelikle konuşulması önerisini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulması önerisini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Her işe takdimen konuşulması önerisini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, biz «Ekseriyet yok»- beyanında bulunduk
tan sonra sizin, bu muamelelere devam etmeniz ne 
dereceye kadar muteberdir? 

I BAŞKAN — Efendim, bu muamelelere devam et
mem gerçekten mümkün değildir. Ancak ben, o iste-

Iminiz i geri aldığınız mülâhazası ile... 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Bir 

beyanda bulunmadık ki Sayın Başkan, hiç olmazsa 
sorunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, arz 
edeyim; öyle düşündüm. Kaldı ki, beş arkadaş ayağa 
kalkarak bu talepte bulunmadınız, dört arkadaş ta
lepte bulundunuz efendim. Bendeniz... 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben de ayağa kalktım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi, işleme girme
den evvel yoklama yapacağım. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Belki vazgeçtiler, 
bir sorunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Tes
pit edeceğim. 

Şimdi, Sosyal İşler Komisyonu raporunun müza
keresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi, bundan evvel yapılmış olan oylamaların so
nucunu arz ediyorum efendim. 

513 sıra sayılı, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun tasarısının açık oylamasına 130 sa
yın üye katılmış: 123 üye kabul, 6 üye ret, 1 üye çe-
kinser oy kullanmak suretiyle kanun tasarısı kanun
laşmıştır. Ordumuza ve Milletimize hayırlı, uğurlu ol
masını dilerim. 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demir-
yoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslar
arası Andlaşma ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Ta
şınmasına İlişkin Uluslararası Andlaşma ve Eklerinin, 
Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair (511 sıra sayılı) Kanun tasarısının açık oylama
sına 122 sayın üye katılmış: 121 kabul, 1 çekinser oy
la kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Memleketimize ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

510 sıra sayılı, Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile Son Pratakolü ve Bunlara Bağlı Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı İle Dünya Posta Birliği Arasında
ki Andlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair 1131 Sayılı Kanuna Ek Kanun tasan-
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sının açık oylamasına 124 sayın üye katılmış; 123 

kabul, 1 çekinser oyla kanun tasarısı Cumhuriyet Se

natosunda kabul edilerek kanunlaşmıştır, Milletimi
ze hayırlı olmasını dilerim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Yugoslavya'yı ziyaret edecek T. B. M. M. 
Heyetine Tokat Üyesi Zihni Betil ile Hatay Üyesi 
Mustafa Delivelınin gruplarınca seçildiklerine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/647) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Başkanlığın bir sunuşu vardır, öku-

Genel Kurula 

21 - 27 Ekim 1975 tarihleri arasında Yugoslavya' 
yi ziyaret edecek olan Parlamento Heyetine dahil ol-
maik üzere aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Siyasî 
Parti Gruplarınca aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M, Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Zihni Betil 
C. H. P. Tokat! Senatörü! 

Mustafa Deliveli 
A. P. Hatay Senatörü 

BAŞKAN — Okunmak suretiyle seçilmiş sayılı
yorlar. Bilgilerinize arz ederim. (A. P. sıralarından 
«Yedekler kim?» sesleri.) 

Yedek isimler gelmedi efendim. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, yoklama teklifinde bulun
dunuz; lütfen isimleri tespit edelim efendim... 

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu, Tabiî Üye Hay
dar Tunçkanat, Tabiî Üye Sami Küçük, Tabiî Üye 
Sezai O'Kan ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Ci
hat Alpan yoklama isteminde bulundular. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) 
zih etmök istiyorum. 

BAŞKAN 
bulundular. 

Bir noktayı tav-

Sayın Kayalar, yoklama isteminde 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, ben o 
kanaatteyim ki, muhterem arkadaşlarım yoklama is
teminde bulundukları zaman; bu bir fiili durumdur, 
yoklama isteminde bulundular; fakat zatıâliniz ken
dilerine; «Şu işleri yapalım, müsaade eder misiniz, 
yoklamadan vazgeçer misiniz?» gibi bir hitapta bu
lunmadığınız için... 

BAŞKAN — Arz ettim Sayın Kayalar; «Belki 
vazgeçmiş sinizdir mülâhazası ile işleme devam et
tim;» dedim ama ısrar buyurdular efendim. Daha 
fazlasını nasıl yapabilirim? 

ŞEREF KAYALAR ('Bursa) — Ba'de harâb-il -
Basra... 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, Sayın O'Kan. Sa
yın Karavelioğlu. Sayın Alpan ve Sayın Küçük yok
lama isteminde bulundular, yoklama yapılacaktır 
efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yapılan yo'klama sonunda salonda yeteri kadar 

sayın üyenin bulunmadığı anlaşılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu, 4 Temmuz 1975 Cuma gü

nü saat 10'da toplanacaktır. 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

»•©-<« 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özerin, Dördüncü Demir - Çelik İşletmelerinin Ma
latya ilinde kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (71363) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 
Yurdumuzda 4 ncü Demir - Çelik tesisinin kuru

lacağı yerin tespitinde yurt çıkarlarından ziyade poli
tik ve bölge çıkarcılığının gözetilmekte olduğu bir
kaç yıldan beri yaygın söylenti halinde devam etmek
tedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1975 yılı Büt
çesinde C. H. P. Senato Grupu adına yaptığım ko
nuşmada bu konu üzerinde Bakanlığın dikkatini çek
miştim. Bugünkü Bakanın adil tutumu karşısında hak
kın teslim edileceğine güvenmekle beraber, 2 yıldan 
beri çeşitli Devlet kuruluşlanyle temas ederek onla
rın ilmî etütlerini bir rapor haline getirmek suretiyle 
ilişikte sunmuş 'bulunuyorum. 

Sanayi kuruluşlarının yerini seçmede; sanayiin 
yurt düzeyine yaygın, bölgeler arasında dengeler sağ
layıcı ve dış kaynaklara bağlılığı azaltıcı olması amaç 
alınmalıdır. Kalkınma planımızın bu amacına dayanı
larak 4 ncü Demir - Çelik Tesisinin Doğu bölgesin
de ve Malatya ilinin Hekimhan yöresinde kurulması 
şart bulunmaktadır. 

Bu yerin seçiminde maliyetle ilgili ve maliyetle 
ilgili olmayan faktörler yanyana getirilince bu sonu
ca varılır. 

Malî, ekonomik ve sosyal bakımdan yapılan in
celemede ulaştırma masrafı, hammadde, enerji, pa

zarlama, su ve iklim yönünden Malatya'nın uygun
luğu şüphe götürmez bir hak olmaktadır. 

M. T. A. raporlarına göre, Hasançelebi yöresinde 
1 milyar 200 milyon ton tüvenan demir cevheri var
dır. Halbuki Divriği yöresinde bulunan yarısı kadar 
bir cevher yoktur. Kurulacak tesis yılda 8 milyon ton 
kapasiteli ve en az 25 sene ömürlü olması gerekli 
olacağına göre bu hammaddeyi Hasançelebi'den baş
ka bir yöre sağlayamaz. 

Hasançelebi'de yüksek kalorili ve çok miktarda 
linyit kömürü vardır. Demir - Çelik Tesisinin işletil
mesinde kok kömürü ithal etmemek için linyitten 
kok kömürü üretilmesi projesi vardır. Bu projeye ce
vap verecek Hasançelebi kömür cevheri ile demir cev
heri yanyana bulunmaktadır. Afşin ve Elbistan kö
mür cevheri de yakın mesafeden bunu takviye ede
bilecektir. 

Hammaddelerin yanyana oluşu, ulaşım masrafını 
asgariye indirmekte ve kendi kaynağımızı işler hale 
getirerek dışardan ithal etmek zorunluğundan kurtar
maktadır. 

Bu tesis kıyı veya Batı bölgesine kurulursa her yıl 
5 milyar liralık döviz dışarı akacak, her zaman ithal 
maddesi temin edilemeyeceği gibi kendi doğal kaynak
larımız da körletilmiş olacaktır. Malatya'nın uzağına 
kurulması ile de ulaşım masrafı büyük ölçüde ağır 
olacaktır. 

Halbuki bu ulaşımdan tasarruf, birçok sanayiin 
yatırım kaynağı olacaktır. Tüketim pazarı olan Doğu 
bölgemiz mamul maddeleri daha ucuza maletmiş ola-
cktır. Karabük ve Ereğli Demir - Çelik Tesisleri
nin üretim alanı Batı bölgemizdir. 

Her bölge, kendi bünyesinde çalışan ve en az ma
liyetle üretim yapan tesislerden daha ucuz fiyatla ma
mul madde ihtiyacını karşılayacak cihetle, ilişik ra
porun objektif esaslarına dayanılarak 4 ncü Demir 
- Çelik işletmelerinin Malatya ilimizde kurulması yo
lundaki düşünceniz nedir? 

Saygılarımla. 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 30 . 6 . 1975 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Dosya No. : 
Sayı : 13/DÇ-3/950 

Konu : Dördüncü De
mir - Çelik Fabrikası 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 4 . 6 .1975 tarihli ve 2946 - 6388/7 - 363 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Ham-
di Özer'in 4 ncü Demir - Çelik tesislerinin kuruluş 
yerine mütedair soru önergesiyle ilgili olarak hazırla

nan notun leffen takdim olunduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
A. Kerim Doğru 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Haindi 
Özer'in 4 ncü Demir - Çelik tesislerinin kuruluş ye

rine mütedair soru önergesi hakkında not 
1. — Memleketimizin Demir - Çelik mamulleri 

bakımından uzun vadeli olarak gelecekteki ihtiyacı
nın tespiti ile bu ihtiyacın karşılanması hususundaki 
incelemeler sürdürülmektedir. 

2. — Bu cümleden olarak mevcut tesislerin tevsi-
leri cihetine gidilmekte olup, ayrıca 4 ncü Demir -
Çelik tesislerinin kurulması etütleri de devam etmek
tedir. 

3. — Yapılan etütler yer seçimi mevzuunda karar 
alma safhasına gelmemiştir. 
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926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 48 

Açık üyelikler : 6 

[Kabıd edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâ mil Ka ra vel i oğlu 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçtı 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Senocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemal ettin İııkay a 
Nejat Sarlrea'lı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDFR 
Ekrem Kal)ay 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
1 İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özce tin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ-
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbralıim Tevfik Kutlar 
Salih Tanveri 

I GİRESUN 
t İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
İ Abbas Cilâra 
I 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belüi 

I Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

1 
KAHRAMAN MARAŞ 

\ Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
, Sırrı A t al av 
i Yusut Zıya Ayrım 
İ Muzaffer Samiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lütfü Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osma.n Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mettiteşeoğlu 

MUŞ 
lama il İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki At aşağım1 

94 — 



C. Senatosu B : 72 3 . 7 . 1975 O : 1 

N İ Ğ D E 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Bekir Sı tkı Bayikal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talâ t Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

S İNOP 
Nâzım İneıbeyli 

S İVAS 
Âdil Al tay 
Nure t t in Er tür 'k 
Hüseyin ö z t ü r k 

T E K İ R D A Ğ 
Cemal Ta r l an 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

U R F A 
İbrahim Hali l Balkı s 
Hasan O rai 

V A N 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 

H a y d a r Tunçkana t | f 
| İv A \ SERİ 
f Hüseyin Kalpakl ıoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yı lmaz tü rk 

[Çekinser] 

O UMHURB AŞKANIN-
CA S E Ç İ L E N ÜYE 

Cihat Alpaıı 

[Oya Katil mayanlar] 

TABİÎ Ü Y E L E R I 
E k r e m Acunor 
Emanu l l ah Celebi 
Vehbi E r s ü 
Suphi Gürsoytrak (İ. A.) 
K a d r i Kap lan 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhat t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

A D A N A 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

* 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Turgu t Cebe 
Turhan.1 Kapanlı* (B.) 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun (1.) 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 

ÇANAKKALE 
İsmail Ku t luk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğhı 
Azmi E r d o ğ a n 

E S K İ Ş E H İ R 
Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
Sabahat t in Orhon 

\ İ S T A N B U L 
jj Tdkin Anburun (Başkan) 
[ Mehmet Feyyat 
l Ahmet Vefa Poyraz (B.) 
İ İZMİR 
I*. 

jj Necip Mirkelâmoğlu 
I (Bşk. V.) 
İ K A Y S E R İ 
^ H ü s n ü Dikeçligil 
I K I R K L A R E L İ 
I Ali Alkan 
j K O C A E L İ 
f H ikmet İsmen 
I MARDİN 
| Sai t Mehmet oğlu 
j SİVAS 
| Kâzım K a n g a l 
I TEKİRDAĞ 
jj Hayri Mumcuoğlu 

[Acık üyelikler] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Festi lci 
Ahmet Demir Yüce 
C U M H U R B A Ş K A N I N 

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fe th i Çelikbaş 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahr iye Üç ok 

YOZGAT 
Veli Uya r 

TOKAT 
Zihni Beti). Bşk. V.) 

TRABZON 
ö. F û t fi Hocaoğlıı 

UŞAK 
Mehmet Fa ik A t a y u r t 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

C U M H U R B A Ş K A N I N-
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhattin Babüroğlı 
Hüsamettin Çelebi (İ.) 
Özer Deııbil 
Sait Naci E rg in 
Niha t E r i m 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 

A n k a r a 
İ s tanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 
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Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve Bunlara Bağh Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği Arasındaki Anlaşmaların Oaaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair 1131 Sayılı Kanuna Ek 

Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : —• 

Çekmserler : l1 

Oya katılmayanlar : 54 
Acık üveîlkler : 6 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. .Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ah m et K a r a yi ğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğhı 
Rnif Eriş 
rvmalettin İnkaya 
N^ial Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLÜ 
Alâeddhı Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç-
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Nivazi Unsal 

I ERZURUM 
r 
i Lütfi Doğan 
6 

| Sakıp Hatunoğlu 
| Hilmi Nalbantoğlu 
[ ESKİŞEHİR 

Ömer Ueuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
-Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeım 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Fikret Gündoğau 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
}> lust a f a B oz ok i a r 
Nazif Cağa lav 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı At alay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlı e a 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İ lya s Kar a öz 
Ha 1 d un ^ I en t e s e o ğ İri 
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NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bakir Sıtikı Bayfcal 
Şercfket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnelbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdiet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaaıoğlıı 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Veda Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mefhmet AH Pestilci 
Ahmet Demir Yüee 

CUMHURBAŞKANIN
CA SE ÇİLEN ÜYELER 

Cdihat Alp an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Halil Tunç 
Şerif Tüteni 
Bahriye Uç ok 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mufkadder öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Beka ta 
Turgut Cebe 

[Çehinser] 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[Oya katılmayanlar] 

Turhan Kapanlü (B.) 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun (İ.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. A,) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz 
(B.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 

KIRKLARELİ 
Ali Alikan 

KIRŞEHİR 
Hahl Özmeri (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MARDİN 
SaitJ Mehımetoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
•Selâhattin Acar 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
O. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Sülejnnan Ergin 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettiri Çelebi (İ.) 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadî Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 
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7 Şubat 1970 Tarihiade Bern'de İmzalanan Demiryoliyle Yoku ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası 
Aîidîaşma (CIV) ve Ekkri ile Demiryoluyle Eşya Taşmm sına İlişkin Uluslararası Anlaşma (CİM) ve Eklerinin, 

Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1221 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : — 
Çekinserler : 1( 

Oya katılmayanlar : 56 
Acık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağaçlı -
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şeraf ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Eri§ 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıoalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kaıuran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztilrk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğaaı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan KaraJküçük 

KARS ^ 
Sırrı At al ay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osmau Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğiu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
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NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtikı Bayikal 
Şevfket Kötksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnabeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
1 Ali Şa'kir Ağanoğlu 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Hasan Oral 

YOZGAT 
Voli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oiihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Uç ok 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çe.löbi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 
AĞRI 

Kasını Küfrevî 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhart Kapardı (B.) 

) 

[Çckinser] 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[Oya katılmayanlar] 

j Mahmut Vural J 
| AYDIN 
j Ali Celâlettın Coşkun 
! a.) ) 
\ BOLU I 

Turgut Yaşar Gülez 
f ÇANAKKALE 
f İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
j Hüseyin Atmaca (t. Ü.) 
| DİYARBAKIR 
i Selâhattin Cizrelioğlu 
1 ERZURUM 
İ Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
s Sabahattin Orhon 
| İSTANBUL 
I Tefcin Arıibunun 
1 (Başkan) 
1 Mehmet Feyyat 
1 Ahmet Vefa Poyraz (B) 

İZMİR ! 
1 i 

j Mümin Kırlı 

[Açık üy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

Necip Mirkelâmoğlu I 
(Bşk. V.) | 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MARDİN 
Sait Mebmetoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

elikler] 

I Samsun 1 
Tunceli I 

Yekûn 6 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
0. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
j E. Süleyman Ergin 
! CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi (I.) 
Özer Darbil 
Sait Naci Ergin 

i Nihat Erim 
! Sadi Irmak1 

Sabahattin Özbek 
Naim Talû 

»e~« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

72 NCÎ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANENİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi: 30 . 6 . 1975) 

2. — 20* . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniver
siteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Genç
lik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 2/249; C. Senatosu : 2/86) (S. Sa
yısı : 498) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) (Bitiş ta
rihi : 23 . 8 . 1975) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 , 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ih
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yollan konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9; 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü DikeçligiFin, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe* 
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata* 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref • 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö-



netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (lQ/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

15. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, îçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4.1975) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 . 1975) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 

ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 3i, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 , 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1974) 

23. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

24. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

25. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
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Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . e . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

28. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğîu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6.6. 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

30. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S, Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakam) Ilhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf

talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6,1974 tarih ve 30,3.3,1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3,1975) 

33. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 .6 .1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1 9 7 5 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e'l nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayilı Pakize îzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 50, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Bcy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 



37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporlar: (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski. Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kuralda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
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j sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
j Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayüı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 

j kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

i Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
i 6 . 3 . Î975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 

4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
I 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-
I kan?) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge-
j nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta-
| lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
I ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41. 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 

I tarihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-
| kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge-
i nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-
] talik Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 

ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
j sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

| 45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-

I kani) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıl; Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 , 3 . 1975) 



46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 .1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 , 1975) 

48. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

49. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

50. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 

kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . i975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

51. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(3. Sayısı : 402've 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 , 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

53. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Vanşiı'nm Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se-
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natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - ÎKÎNCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRLNCL GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — 14 . 6 . 1973 tarih ve i739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyon

ları raporları (M. Meclisi : 2/250; C. Senatosu : 
2 85) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

X 2. — 1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değişti
rilmesi ve bir Geçici Madde eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/136; C. 
Senatosu : 1 362) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

3. — 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1.135; C. Senatosu: 1 363) (S- Sayısı: 509) 
(Dağıtma Tarihi : 1.7.1975) 



Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 510 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve Bunlara 
Bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği Ara
sındaki Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
1131 Sayılı Kanuna Ek Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma -
İmar ve İskân ve Dışişleri, Tu izm ve Tanıtma Komisyonları 

Raporları (M. Meclisi : 1/155; C. Senatosu : 1/359) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 164) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1291 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dün
ya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1.11. 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17, 19 . 6 . 1975 tarihli 89 ve 91 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 164) 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Komisyonunun 
Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 27 . 6 . 1975 

İskân Komisyonu 
Esas No. : 1/359 

Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek kanun 
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tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzun 27 . 6 . 1975 tarihli toplantısında 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere. 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan 
Sakarya 

0. Safihoğlu 

Üye 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Çanakkale 
t. Elmas 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
izmir 

0. Kor 

H 

Üye 
Tabiî Üye 

. Tunçkanat 

Bu Kanuna sözcü 
Erzurum 

S. Hatunoğlu 

Üye 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Eskişehir 

H. Ergeçen 

Üye 
Muğla 

H. Menteşeoğlu 

Üye 
Ankara 

M. Vural 

Kâtip 
Kütahya 

A. Özmumcu 

Üye 
Sivas 

A. Altay 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Siirt 

S. Öner 
Toplantıda bulunamadı 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 510) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turuzm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/359 

Karar No. : 30 

1.7. 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 6 . 1975 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci 
Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, Dünya Posta Birliği kuruluş Yasası ile son protoko
lü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylan
masının uygun bulunduğuna dair 1131 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 1 Temmuz 1975 
tarihli oturumunda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkur tasarının Genel Gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ile bunlara mütedair Bakanlık temsilci
lerinin de verdiği tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde adı geçen tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek 
Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekliyle aynen kabulünü karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Bitlis 

K. İnan 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Üye 
îzmir 

M. Bozoklar 

Üye 
izmir 

N. Çağatay 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

N. Erim 
Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Ankara 

H. Oğuz Bekata 

Üye 
Niğde 

H. Avni Göktürk 

Üye 
Trabzon 

R. Zaloğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

/. Topaloğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Ö. Derbil 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bursa 

S. Ural 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

M. Vural 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 510) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile son protokolü ve bunlara 
bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tı ile Dünya Posta Birliği arasın
daki anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 1131 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Mayıs 1964 
tarihinde Viyana'da toplanan Dün
ya Posta Birliğinin, 11.31 sayılı 
Kanunla onaylanmış bulunan Ku
ruluş Yasasına ek olarak, 1969 
yılında Tokyo'da toplanan XVI. 
Kongrede kararlaştırılan ek pro
tokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve tmar ve 
İskân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile son protokolü ve bunlara 
bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
ile Dünya Posta Birliği arasında-
daki anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 1131 sa

yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun kabul ettiği metin 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile son protokolü ve bunlara 
bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tı ile Dünya Posta Birliği arasın
daki anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 1131 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 510) 



Topiant,: 14 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 511 

7 Şubat 1970 Tarihinde Bern'de İmzalanan Demiryoluyle Yolcu ve 
Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ek
leri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma 
(CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma - İmar ve 
İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları 

(M, Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/358) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 167) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1332 

CUMHURİYET SENA! OSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle yolcu ve bagaj taşınmasına ilişkin Uluslararası Antlaşma 
(CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle eşya taşınmasına ilişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun lisansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 1.11. 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 17 -
19.6. 1975 tarihli 89 ve 91 nci Birleşimlerinde önceVkle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 167) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 27 .6 . 1975 

İmar ve İskân Komisyonu 
Esas No. : 1/358 

Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan Demiryoluyle yolcu ve bagaj taşımasına ilişkin Uluslararası Antlaş
ma (CIV) ve ekleri ile Demiryoluyle eşya taşınmasına ilişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle Komisyonumuzun 27 . 6 . 1975 tarihli birleşiminde incelenerek tetkik edildi. 
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Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi 

Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdiine. 
Karar verilmiştir. 
Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

O.^ Salihoğlu 

Üye 
Erzurum 

H. Nalbantoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Çanakkale 
İ. Elmas 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

O. Kor 

Üye 
Tabiî Üye 

H. Tunçkanat 

Bu Kanunda sözcü 
Erzurum 

S. Haîunoğlu 

Üye 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Eskişehir 
H. Ergeçen 

Üye 
Muğla ' 

//. Menteşeoğlu 

Üye 
Ankara 

M. Vural 

Kâtip 
Kütahya 

A. Özmumcu 

Üye 
Sivas 

A. Alt ay 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Siirt 

S. Öner 
Toplantıda bulunamadı 

Toplantıda bulunamadı1 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 511) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/358 
Karar No. : 29 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30.6.1975 tarihinde Komisyonumuza havale buyumlan Millet Meclisinin 19.6.1975 tarihli 91 nci Bir
leşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 7 Şubat 1970 Tarihinde Bern'de İmzalanan Demiryo
luyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryoluyle Eşya Ta
şınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 1 Temmuz 1975 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlıklar 
temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere olundu. 

Adı geçen kanun tasarısının Genel Gerekçesinde taf jilen belirtilen hususlar ile bunlara mütedair Bakanlık 
temsilcilerinin de verdiği tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde mezkûr tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek 
Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekliyle ay. en kabulünü karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Bitlis 

K. İnan 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Üye 
İzmir 

M. Bozoklar 

Üye 
İzmir 

N. Çağatay 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

N. Erim 
Toplantıda bulunamadı 

Başanvekili 
Ankara 

H. Oğuz Bekaia 

Üye 
Niğde 

H. Avni Göktürk 

Üye 
Trabzon 

R. Zaloğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

İ. Topaloğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Ö. Derbil 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bursa 

S. Ural 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

M. Vural 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 511) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de im
zalanan Demiryoluyle Yolcu ve 
Bağa) Taşınmasına İlişkin Ulus
lararası Antlaşma (CIV) ve Ek
leri ile Demiryoluyle Eşya Taşın
masına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CİM) ve Eklerinin, Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Şubat 1970 
tarihinde Bern'de imzalanan De
miryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşın
masına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CIV) ve Ekleri ile Demir
yoluyle Eşya Taşınmasına ilişkin 
Uluslararası Antlaşma (CİM) ve 
Eklerinin, Ek Protokolün onay
lanması uygun bulunmuştur. 

.MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 
İskân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de im
zalanan Demiryoluyle Yolcu ve 
Bagaj Taşınmasına İlişkin Ulus
lararası Antlaşma (CIV) ve Ek
leri ile Demiryoluyle Eşya Taşın
masına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CİM) ve Eklerinin, Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun kabul ettiği metin 

7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de im
zalanan Demiryoluyle Yolcu ve 
Bagaj Taşınmasına İlişkin Ulus
lararası Antlaşma (CIV) ve Ek
leri ile Demiryoluyle Eşya Taşın
masına İlişkin Uluslararası Ant
laşma (CİM) ve Eklerinin, Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 511) 



Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 512 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/287; 

C. Senatosu : 1/365) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 193) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2396-20062 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 6 . 1975 tarihli 96 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir Geçici madde eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarsmla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15.5. 1975 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27, 
30 . 6 . 1975 tarihli 95 ve 96 ncı birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 193). 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 1 . 7 . 197 b 

Esas No. : 1/365 
Karar No. ." 36 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 6 . 1975 tarihli 96 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 30 . 6 . 1975 tarihli ve 2396-20062 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 1 . 7 . 1975 tarihli Bir
leşiminde Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 
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1) Tasarı, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu maddesine (h) ve 
(i) fıkraları eklemek suretiyle, kadın iştirakçilerin fiilî hizmet süresi 20 yılı dolduranların ve diğer iştirakçiler
den de fiilî hizmet süresi 25 yılı dolduranların istekleri üzerine emekliye ayrılabilmelerini, 1425 sayılı Kanu
na ekli gösterge tablosunu 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesini, 5434 sayılı Kanuna 
1425 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci maddeyi değiştirmek suretiyle emekli, adî malul ve vazife malulü ay
lıklarının alt sınırı ile dul ve yetimlere bağlanacak aylıkların alt sınırının tespit edilmesini ve bu tasarı ka
nunlaştıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı memurlarının fazla çalışma yapabilmelerini öngör
mektedir. 

Çalışan kadının günün büyük bir kısmını işyerinde harcadığı ayrıca bu yorgunluğun üzerine evinde de 
çalışarak erkek memurlara kıyasla daha çabuk yıprandığı bu nedenle fiilî hizmet süresi 20 yılı doldurunca is
teği üzerine emekliye ayrılmasının uygun olduğu, emeklilik gösterge tablosunun, günümüz koşulları karşısın
da emekli memurları tatmin edebilme açısından yükseltilmesinde yarar olduğu, 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı 
Kanunla eklenen 5 nci maddenin değiştirilerek buna göre emekli, adî malul ve vazife malullüğü aylıklarının 
alt sınırının gösterge tablosunun 15 nci derecesinin 5 nci kademesi üzerinden 30 fiilî hizmet yılı için bağlan
masında, ayrıca, dul ve yetimlere bağlanacak aykklann alt sınırının ise dul ve yetim adedine göre tespit 
edilmesinin uygun olduğu mütalaa edilmiş ve tasarı Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca benimsenen işbu tasarının, emekli aylıklarının tespitine esas gösterge tablosu, 13 . 2 .1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesindeki, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bu
lunan emekli, adî malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının tespitinde geçerli ola
cak ve anılan emekli kişilerin aylıklarının seviyesi bu tasan ile getirilen göstergelerin karşılığı olan tutarlar 
esas olmak üzere tespit edilip ödeme, bundan böyle bu esaslara göre yapılacaktır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici-
madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısının kanunlaşması halinde getireceği malî külfet, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı temsilcisinin Komisyonumuza verdiği bilgiye göre, emekli gösterge tablosunun yükseltil
mesi sonucu 550 milyon TL. sı, emekli, adî malul ve vazife malullerine bağlanan aylık ile bunların dul ve 
yetimlerine bağlanan aylıkların alt sınırının yükseltilmesi sonucu ise 350 milyon TL. sı, toplam olarak ise 900 
milyon TL. sı olacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı temsilcisinin verdiği bilgiye göre, halen ödenmekte olan emekli ay
lıkları ile yeni gösterge tablosuna göre ödenecek aylıkların mukayeseli dökümü ile emekli ikram iyelerin dek i 
artışların mukayeseli dökümü şöyledir : 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 512) 
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Halen ödenmekte olan emekli aylıkları ile yeni gösterge tablosuna göre ödenecek olan aylıkların mukayese 
tablosu 

Derece ve 
Kademe 

1/1 
2/1 
3/1 
4/1 
5/1 
6/1 
7/1 
8/1 
9/1 

10/1 
11/1 
12/1 
13/1 
14/1 

30 yıl için 
halen ödenen 

4 095,00 
3 465,00 
3 087,00 
2 709,00 
2 394,00 
2 079,00 
1 858,50 
1 638.00 
1 417,50 
1 291,50 
1 165,50 
1 039,50 

913,50 
787,50 

30 yıl için 
yeni göstergeye 
göre ödenecek 

4 127,00 
3 509,50 
3 131,50 
2 829,00 
2 564,50 
2 293,50 
2 073,00 
1 890,00 
l 695,00 
1 569,00 
1 443,00 
1 342,00 
1 241,50 
1 115,50 

Artış 

32 
44,50 
44,50 
120,00 
170,50 
214,50 
214,50 
252,00 
277,50 
277,50 
277,50 
302,50 
328,00 
328,00 

0,8 
1,3 
1,4 
4,4 
7,1 

10,3 
11,5 
15,4 
19,6 
21,5 
23,8 
29,1 
35,9 
41,6 

Asgari Aylıklar 

Emeklinin kendisi 16/9 693,00 15/5 
3 veya daha fazla 
dul ve yetim 16/9 693,00 15/5 
2 dul veya yetim 16/7 630,00 15/3 
1 dul veya yetim 16/5 567,00 15/1 

'Ve 

1 090,00 397,00 57,3 

1 090,00 397,00 57,3 
1 040,00 410,00 65,1 

989,50 422,50 74,5 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 512) 
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Emekli ikramiyelerindeki artışları mukayeseli olarak gösterir tablo 

Derece 
ve kademe 

ı/ı 
2/1 
3/1 
4/1 
5/1 
6/1 
7/1 
8/1 
9/1 
10/1 
11/1 
12/1 
13/1 
14/1 
15/1 

Halen 
ödenmekte 

olan 

87 
74 
66 
58 
51 
44 
39 
35 
30 
27 
24 
22 
19 
16 
13 

750 
250 
150 
050 
300 
550 
825 
100 
375 
675 
975 
275 
575 
875 
500 

Yeni 
göstergeye 

göre 
ödenecek 
olan 

88 
75 
67 
60 
54 
49 
44 
40 
36 
33 
30 
,28 

425 
195 
095 
615 
945 
140 
415 
500 
315 
615 
915 
755 

26 595 
23 
21 

895 
195 

Fark 

2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 

675 
945 
945 
565 
645 
590 
590 
400 
940 
940 
940 
480 
020 
020 
695 

% 

0,8 
1,3 
1,4 
4,4 
7,1 
10,3 
11,5 
15,4 
19,6 
21,5 
23,8 
29,1 
35,9 
41,6 
57,0 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2. 3 ncü maddeleri ile geçici maddesi, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

III) Komisyonumuz, adı geçen kanun tasarısının bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden, Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan ve bu Kanunda sözcü 
Ankara 

Y. Köker 

Kâtip 
Yozgat 

Söz hakkım saklıdır 
S. Ergin 

Edirne 
M. N. Er genel i 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

S. Karaman 

Urfa 
İ. H. Balkıs 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Talû 

Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ 
Muhalifim 

.S'. Hazerdağlı 

Trabzon 
A. Ş. Aganoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 
Toplantıda bulunamadı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sivas 
K. Kangal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 512) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 Sayıh T, C, Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu maddesine aşağıdaki (b) 
ve (i) fıkraları eklenmiştir : 

h) Fiilî hizmet süresi 20 yılı doldurmuş kadm iştirakçiler istekleri üzerine, 
i) İştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduranlar istekleri üzerine. 

MADDE 2. — 1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosu, 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir; 

Emeklilik Gösterge Tablosu 

Derece K a d e m e l e r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

655 
557 
497 
449 
407 
364 
329 
300 
269 
249 
229 
213 
197 
177 
157 

2 

670 
577 
509 
461 
416 
373 
336 
307 
276 
253 
233 
217 
201 
181 
161 

3. 

685 
597 
521 
473 
425 
382 
343 
314 
283 
257 
237 
221 
205 
185 
165 

4 

700 
617 
533 
485 
434 
391 
350 
321 
290 
261 
241 
225 
209 
189 
169 

5 

637 
545 
497 
443 
400 
357 
328 
297 
265 
245 
229 
213 
193 
173 

6 

657 
557 
509 
452 
409 
364 
335 
304 
269 
249 
233 
217 
197 
177 

7 

— 
569 
521 
461 
418 
371 
342 
311 
273 
253 
237 
221 
201 
181 

8 

— 
581 
533 
470 
427 
378 
349 
318 
277 
257 
241 
225 
205 
185 

9 

— 
— 
545 
479 
436 
385 
356 
325 
281 
261 
245 
229 
209 
189 

1 000 + 600 için 995 1 000 + 200 için 800 
1 000 + 500 için 945 1 000 + 150 için 775 
1 000 + 400 için 895 1 000 + 100 için 750 
1 000 + 300 için 845 1 000 + 50 için 725 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 512) 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 512) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Ek madde 5. — Bu Kanuna göre bağlanacak eme kli, adî malullük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sı
nırı; bu Kanuna bağlı gösterge tablosunun 15 nci derecesinin 5 nci kademesi üzerinden 30 fiilî hizmet yılı 
için bağlanacak emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylddarın alt sınırı; 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulundu ğu taktirde 15 nci derecenin 5 nci, 
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 15 nci derecenin 3 ncü, 
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu taktirde, 15 nci derecenin 1 nci, 
Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 
Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 
Harp malullüğü zammı ayrıca nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE. — 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun intibak hükümlerinin uygulanarak 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1975 tarihleri arasında emekli, adî ma
lul vazife malulü olanlarla, ölenlerin intibaklarının yapılması, bu kanunla getirilen emekli aylığı bağlanma
sına esas gösterge tablosunun değiştirilmesi nedeniyle, tüm emekli ve dul - yetim aylıklarının yeniden düzetil-
mesi ve kadın iştirakçilerden 20 yılda emekli olma isteğinin kanunlaşmasından doğan işlerin zamanında ye
tiştirilmesi amacıyle T. C. Emekli Sandığı personeli (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrosunda bulunanlar dahil) 
ayda (80) saati geçmemek üzere ve 2 yıl için fazla çalışma yaparlar. 

Fazla çalışmanın ücret ve yapılma şekli T. C. Emek îi Sandığı Müdürler Kurulunca düzenlenir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 512) 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCİ MADDE. — Millet Meclisi metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (Ŝ  Sayısı : 512) 





Topiant,: 14 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 513 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komis

yonları Raporları (M. Meclisi : 1/291; C. Senatosu : 1/366) 

(Not : M, Meclisi S. Sayısı : 207) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1 . 7 . 1975 
Sayı : 2448 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1975 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 926 
saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürür
lükten kaldırılması ve bu Kanuna Ek ve Ek Geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 23.5. 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Gene! Kurulun 30 . 6; 
1 . 7 . 1975 tarihli 96 ve 97 nci birleşimlerinde öncelikte görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 207) 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 1.7. 1975 

Esas No. : 1/366 
Karar No. : 16 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1975 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürür
lükten kaldırılması ve bu Kanuna Ek ve Ek Geçici mad İçler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, Millî Savun
ma Bakanı ile temsilcileri ve Maliye Bakanlığı temsil lerinin de iştiraklariyle Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı beyan
larından sonra; 



Komisyonumuz; 
1. — Bazı rütbelerin bekleme süresinin kısatılmasına bazılarının ise uzatılmasına, 
2. — Üniversiteyi bitirenlerden Silâhlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmak isteyenlerin baş vur

maya ilişkin azamî yaş hadlerinin 22 den 30'a yükseltilmesine, 

3. — Kıdem alma, kazaî veya idarî sebeplerle nasıp düzeltme durumuna girenlerin bu haklarını himaye 
etmek amacıyle 30 Ağustos dışında da terfi edebilme olanağı yaratılmasına, 

4. — Çeşitli nedenlerle Harp Okullarının 30 Ağustostan sonraki tarihte bitirenlerin bir yıllık kayıplarını 
önlemek amacıyle istisnaî hüküm getirmesine, 

5. — Albaylık rütbesi oranının i% 8 den % 14'de yükseltilmesine, 
6. — % 1 Generallik oran ve kontenjanı dışında 5 generalin Teftiş Kurulu emrine verilmesine, 
7. — Firarî veya izin tecavüzünde bulunan subay ve astsubaylar hakkında üç aylık katılma süresi tanın

masına, bu süre içerisinde birliklerine dönmeyenlerin müstafi sayılacaklarına, 

8. — Öğrenim süresinin uzunluğu oranında rütbe bekleme süresinin kısaltılmasına, 

9. — Silâhlı Kuvvetlerde mevcut madalyalara dört çeşit madalya eklenmesine ve dört çeşit nişan ihdasına, 

10. — 1897 sayılı Kanun paralelinde gösterge tabloları düzenlenmesine ve 4 ncü derece ile 1 nci derece 
arasındaki personele yeni ek gösterge rakamları tahsisine, ilişkin iş bu Kanun tasarısını Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edildiği şeklinde kabulüne, 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdiine, 
Genel Kurulda Öncelikle ve İvedilikle görüşülmesi temennisiyle, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

İ. Ş. Atasagun 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
İzmir 

O. Kor 

Üye 
istanbul 
A. Oğuz 

Üye 
Ordu 

S. Acar 

Başkanvekiii 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Üye 
C B. S. Üye 

(Tasarının; 12 nci 17 nci maddesinin 
^ 14 oranına, 21 nci madde a ve b 
fıkrasına ve 37 nci maddeye muhali -

fim.) 
C. Alp an 

Üye 
İçel 

T. Özdolay 

Üye 
Afyon Karahisar 

K. Şenocak 
Toplantıda bulunamadı 

Bir Üye 
Münhal 

Sözcü 
Manisa 

O. Süersan 

Üye 
C. B. S. Üye 

M. Batur 

Üye 
Malatya 
H._ Özer 

Üye 
Bursa 

S, Ural 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/336 1 . 7 . 1975 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1975 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması e bvu kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı Millet Mecli
si Başkanlığının 1 . 7 . 1975 tarihli ve 2448 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Komisyonumuzun 1 . 7 . 1975 tarihli Birleşiminde Millî Savunma Bakanı Ferid Melen ile Millî 
Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I) Tasarı, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması, bu Kanuna bazı ek ve ek geçici maddeler eklenmesi ile : 

Devlet Memurları Kanununda yapılan maaş gösterge cetvellerindeki değişikliğe paralel olarak 926 sayılı 
Kanuna bağlı gösterge cetvellerinde gerekli değişikliklerin yapılması, 

En düşük göstergenin 210 ve en yüksek göstergenin de 1 000 olarak tespit edilmesi, 
Kıdemli üsteğmenliğin kaldırılarak önyüzbaşılığın ihdas edilmesi, 

Astsubay rütbe ve derecelerinin astsubay başçavuş, başçavuş, kademeli başçavuş, kıdemli başçavuş, kade
meli kıdemli başçavuş, II kademeli başçavuş olarak düzenlenmesi, 

Albay kadro oranının c/c 8'den % 14'e çıkartılması, 

General ve amiral kadrosunda yıl içinde meydana gelebilecek boşalmaların karşılanabilmesi için muhtelif 
rütbelerden 5 general ve amiralin c/t l'lik oran dışında tutulması, 

Firarı subay ve astsubayların rızaları ile göreve katılmadıkları veya yakalanmaları halinde müstafi sayılarak 
Silâhlı Kuvvetlerden ilişiklerinin kesilmesi, 

Madalya çeşitlerinin artırılması, 

Esir, harp gaibi ve enterne edilenlerin ailelerine kanunî kesintilerden sonra maaşın 3/4'ü ile tayın bedeli 
ve hizmet eri tazminatının yansının verilmesi, 

öngörülmektedir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen 
sürede karşılaşılan ihtiyaçların giderilmesi ve aksaklıkların giderilmesi amacı ile getirilen tasarı ihtiva ettiği ileri hü
kümlerin güzide Silâhlı Kuvvetlerimiz kadrolarında mekana getireceği olumlu sonuç gözetilerek tasarı, Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53 ve 54 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III) Komisyonumuz, anılan tasarının 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştirerek onaylayan 
1897 sayılı Kanun ile Devlet memurlarına tanınmış olan hakların Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz personelinin de 
istifade edebilmesini gerçekleştirici hüviyeti ile 926 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan ve ivedi 
olarak giderilmesi gereken eksiklik ve aksaklıkların kaldırılmasını sağlayıcı mahiyeti gözetilerek, Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına almıştır, 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve 
bu Kanunda Sözcü 

Ankara 
Y. Köker 

Kâtip 
Yozgat 

13 ncü maddeye muhalifim 
Muhalefet şerhi eklidir 

S. Ergin 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

S. Karaman 

Urfa 
İ. H. Balkıs 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Talû 

Toplantıda bulunmadı 

Elâzığ 
S. Hazer dağlı 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 
A. Karaküçük 

Toplantıda bulunmadı 

Diyarbakır 
A. Erdoğatı 

Sivas 
K. Kangal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

MUHALEFET ŞERHİ 

1.7. 1975 

13 ncü maddede, fakülte ve yüksekokullara devam hakkına sahip bulunan öğrencilerin, askerî öğrenci 
olmaları için mutlaka klasik lise mezunu olmak şartı Anayasamn eşitlik prensiplerine, adalet ve insanlık 
haklarına aykırıdır. 

Bu maddenin «lise ve dengi okulları bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış 
olanlar » şeklinde olması, hakkı, adaleti ve fırsat eşitliğini getirirdi. Maddenin kabul edilen şekli adalete 
meydan vermediği için muhalifim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Senatörü 
Süleyman Ergin 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yü
rürlükten kaldırılması ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmedi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / - AMAÇ 

Madde 2. — Bu kanun subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılma
larım, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ - GÖREV VE SORUMLULUK 

Madde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subaylann ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimname ve hiz
met kadrolarının açıklamalarında gösterilir.' 

MADDE 3. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emeklilik
lerini isteyemezler. 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) FAKÜLTE VE YÜKSEK' OKULLARDA YETİŞTİRME 

Madde 13. — Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkım kazanmış olanlar ile fakülte 
veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli 
olmak şartiyle, Silâhlı Kuvvetler namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dı
şındaki fakülte veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak öğrenim yaparlar. 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 . 7 . 1970 gün ve 1323 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerim veya yüksek okulları bitirenlerden muvazzaf subay olmak için başvu
ranlar, otuz yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç da varsa Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kanunla değişik 15 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) ASKERÎ EĞİTİM 

Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okul
ları bitirenler, subay nasbedildikten sonra sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Meclisinin kabul ettiği 

MADE 2. — Millet Meclisinin kabul 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ettiği 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

ettiği 

MADDE 4. — Millet Medisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Medisinin 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 6. — Millet Medisinin kabul 
6 nci madde aynen kabul edilmiştin 

ettiği 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Millet Mecb'si 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

metninin 2 nci 

metninin 3 ncü 

metninin 4 ncü 

metninin 5 nci 

metninin 6 nci 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu gibiler nasbedildikleri rütbede ilk açılacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Basan gösteremeyenler görev
lerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyen
ler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bek-? 
leme süresi bir yıl uzatım*. 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 18 nci maddesi (b) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) bentleri gereğince as
kerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar. 

MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / / - YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME 

Madde 1.9. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek Siiâhlı Kuvvetlerde askerlik hizmetine başlayan 
ve yedek subay okuluna girişlerinde otuz yaşından büyük olmayan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa 
geçmek isteyenler 14 ncü maddede yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 

Terhislerini müteakip başvuranların da yakardaki şartlan haiz olmak koşulu ile ihtiyaç da varsa muvaz
zaf subaylığa nakilleri yapılabilir. 

MADDE 9. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 24 ncü maddesi (f) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

;f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine; 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledüe-

bilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçianna göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan 
sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez., 

MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ - MESLEK PROGRAMLARI 

Madde 26. — Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sımfı içinde ye
terliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik 
derecelerine göre Meslek Programlan Yönetmeliği ile düzenlenir. 

MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 27 nci madde 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Şu kadar ki, 31 nci maddenin (b), (c) bendine dayanarak yapılan indirim, 36 neı madde (d) bendiyle 
58 nci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür. 

MADDE 12. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul e! ti Si metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11, — Millet Meclisinin kabul ettiği 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştin 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

a) BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELER! 

Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Normal 
Rütbeler bekleme süreleri: 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral = 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral -

•• Tuğamiral 
- Tümamiral 
- Koramiral 
Oramiral 

1 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
9 yıl 
6 yıl 
3 yıl 
6 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 ncü maddesine aşağıdaki füira 
eklenmiştir : 

Kıdem alanlarla kazaî veya idarî kararlarla nasıpları düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunanlar 
hakkında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.* 

MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / / - SUBAYLIĞA NASIP 

Madde 35. — Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki 
esaslara göre yapılır : 

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyle, o yılm 30 Ağustosunda teğ
menliğe nasbedilirler. 

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir 
suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğ
menliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şekilde mahkum 
olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere hak
larında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa 
olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest 
bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 

2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitir
dikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 

b) Yedek subay okullarım bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilirler. 
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya yük

sek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nas-
bedileceklerin smav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her smav döneminin en son 
smav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden 
önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygu
lanır. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ett'ği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde branş-
lan ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, şartlan haiz olduktan takdirde fakülte veya yüksek okulu 
bitirdikleri ayın sonunda geçerli olarak teğmenliğe nasbediîirier. Ancak, bunlardan fakülteleri veya yüksek 
okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanların nasıplan müracaat 
ettikleri ayın son gününe getirilir. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yedek subaylık hizmetleri beldeme sürelerinden sa
yılır ve subaylığa nasıplan yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Müteakip rütbelere 
terfileri bu nasıpîanna ve yukardaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre yürütülür. Na
sıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük haklan ödenmez. 

f) Fakülte veya yüksek okutian kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde öğre
nimlerinin ilgilendirdiği branşta muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 ncü madde çerçevesinde 
müracaattan kabul edilen astsubaylar, faküUe veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğ
menliğe nasbediîirier. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri 
arasında 30 günden fazla fark bulunanların nasıplan müracaat ettikleri ayın son gününe götürülür. 

MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar hariç olmak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti 
bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen açıkta, para cezasma çevrilme halinde tutuklulukta geçen süreleri 
ile firar veya izin tecavüzünde bulundukları askerî mahkeme kararı iie sabit olanların firarda veya İzin tecavü
zünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu kadar ki, açığı gerektirmeyen bir suçtan mahkûm olanların açık
ta geçen süreleri bundan hariçtir. 

Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta, cezanın paraya çevrilmesi halinde tutuklulukta geçen süreler bakımın
dan hükmün. kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından cezamn kısmen veya tamamen infaz 
edilmesini müteakip infazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye nasîp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal 
yapılır. 

MADDE 16. — 925 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 38 nci 
maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen - binbaşıların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edi
lip sınıflan içerisinde yeterlik derecelerine Sıralanırlar. Baslardan, sicü nota ortalaması, siciî tam notunun °70 60 
ve daha yukansı olanlar, en üscün yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadarı bir üst rütbeye terfi 
ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbay ve albaylar : 
1. Yarbaylar : 
Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbayların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edilir. Bunlardan 

sicil notu ortalaması sicil tam notunun °/Q 60 ve daha yukarısı olanları, Binbaşmk ve Yarbaylık rütbelerinde al-
dıkîan sicil notları toplamınm siciî notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan nota göre kendi sınıflan içer
sinde sıralanırlar. Bunlardan sicil not ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanlar 41 nci mad
dede belirtilen kadro oranına göre verilecek kontenjan miktarında bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

2. Albaylar : 
Yükselme sırasına girmiş bulunan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalaması Kuvvet Komutanlıkları ve 

Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunur. Buna göre albaylık sicil notu ortalaması sicil tam notunun 
% 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren albaylık rütbesinin son yılına kadar almış okluk
ları sicil notları toplamının siciî notu adedine bölünııesi sonucunda ortaya çıkan nota göre kendi sınıflan 
içerisinde, kunnaylar sımflanna bakılmaksızın kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde püot ve hava yer kurmay
lar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notlan sicil tam notunun % 70 ve daha yuka-
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MADDE 15. — Millet Meclisinin 
15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 16. — Millet Meclisinin 
16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûra'ya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları 54 ncü madde esas
larına göre değerlendirmeye tabi tutar. 

MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 41 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IV - KADROLARIN TESPİTİ VE MUVAZZAF SUBAY KADRO ORANLARI 

Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur : 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yılın 30 Ağustos ta

rihine kadar rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit 
edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. 

Tespit edilecek bu kadrolar içindeki albay kadro miktarı muvazzaf subay mevcudunun % 14 oranını aşa
maz. Ancak özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu oran dışında tutulur. 

Terfi edemeyip hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, bu ora
nın dışına çıkanlarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bu gibilerin müteakip yıllar hizmete devamı için her 
yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri sakh kalmak şartıyle Yüksek Askerî Şûra kararı alınır. 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 43 ncü 
maddesi (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

d) Sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı yarbaylar ile albayların ayrıca, bin
başılıktan itibaren almış oldukları sicil notlanılın toplamlarının sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya 
çıkan not ortalamasının, sicil tam notunun r/c 70 ve daha yukarısı olmak. 

MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 44 ncü 
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

c) Yarbayların yarbaylık rütbesindeki sicil notlan ortalaması sicil tam notunun °f0 60 (dahil) ve daha 
yukarısı olup da; 

1, Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil notları toplamının saptanan ortalaması sicil tam notunun °/0 70 
(dahil) ve üzerinde bulunmasına rağmen kadrosuzluktan terfi edemeyenleri; 

2. Binbaşı ve yarbaylık rütbelerindeki sicil notları toplamlarının saplanan ortalaması, sicil tam notunun 
% 70 (haricimden az olanları; 

MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 45 nci 
maddesinin (b, e, f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine 
sirayeti subaylar hakkında EK - VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK - VII sayılı çizelgede 
gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

e) Liyakatlan üstlerince onanmış olan Kd. Yüzbaşılar, Önyüzbaşılar, Kd. Binbaşılar yükseldikleri aylık 
derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için 
EK - VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK - VII sayılı cetveldeki kademelere intibaktan yapılır. 

MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 ve 1759 sayılı kanunlarla 
değişik 49 ncu maddenin (a) bendine aşağıdaki fıkra, (f) bendine aşağıdaki (IV) numaralı alt bent eklenmiş 
ve bu maddenin (b) bendi ile (f) bendinin (I) numaralı aît bendi ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

a) Ancak; 41 nci madde esaslarına göre o yıl için hizmet ihtiyacı esas alınmak üzere saptanmış gene
ral ve amiral kadrolarında hizmet yılı içinde ölüm ve emekli!Ik nedenleriyle boşalacak veya yeni teşkil se
bebiyle açılacak olan kadro görev yerlerinde görevle ıdirilmek amacıyle tuğgeneral - tuğamiral ile tümgene
ral - tümamiral, korgeneral - koramiral rütbelerinde olmak ve % 1 oran dışında tutulmak üzere, ihtiyaç 
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MADDE 17. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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halinde Genelkurmay Başkam tarafından gösterilecek lüzum üzerine, 54 ncü madde esaslarına göre 5 gene
ral - amiral fazladan terfi ettirilebilir. Bunlar boşalacak zorunlu görevlere devredilmek üzere Genelkurmay 
Teftiş Kurulundaki genel müfettişliklere atamrlar. Şu kadar ki, barışta genel müfettişlik kadrolarına verilen 
tuğgeneral - tuğamiral ile tümgeneral - tümamiral V3 Korgeneral - Koramiral toplam miktarı hiçbir zaman 
5'i geçemez. 

b) (a) bendine göre saptanan general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağıhş oranları üç 
Kuvvet (Jandarma dahil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar bu oranlan aşmayacak şekilde sap
tanır. 

K.K.K. (J. dahil) 
Rütbeler % 

Orgeneral 5,2 
Oramiral 
Korgeneral 13,3 
Koramiral 
Tümgeneral 28,2 
Tümamiral 
Tuğgeneral 53,3 
Tuğamiral 

î - Bekleme veya görev süresi sonunda emekliliğe sevkedilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üze
rine 10 Ağustos 1967 tarihinden sonra emekliye ayrılan Orgeneral - Oramiraîlerc. 

MADDE 22. — 926 sayılı Türk Siiâhh Kuvvetleri Personel Kanununun Î424 sayılı Kanımla değişik 50 nci 
maddesi (c) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edile
ceği Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 23. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 54 ncü 
maddesinin 2 nci fdtrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak, bir üst rütbeye yükselecek tümgeneral - tümamiral ile korgeneral - koramiral sayısı, yükselecekleri 
rütbenin 1 nci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî 
Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır. 

Savaş hah* ilânından itibaren bu Kanunda öngörülen Yüksek Askerî Şûra'ya ait görev ve yetkiler Genel
kurmay Başkanına intikal eder. 

MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle: i Personel Kanununun 1424 sayılı Kamınla değişik 
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN NASBİ 

Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilcn-
lerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 
esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olu
nur. Yedek subaylıktan veya astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıpları hangi tarih
te olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 nci madde gere
ğince nasıplarının götürüldüğü takvim yıhnın 30 Ağustos'u itibar olunur. 

MADDE 25. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 nci maddesinin (a, e, f, g, lı) 
bentleri ile madde başlığı aşağıdaki şekiide değiştirilmiştir : 

Dz. K. K. 

% 

7 

13 

27 

53 

Hv. K. K. 

% 

4 

16 

24 

56 
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MADDE 22. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisinin 
25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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VIII. Açığa çıkardan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan cezası infaz edilmekte olan 
subaylar hakkında yapılacak işlem : 

a. Haklarında ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere 
5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen 
taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolay* kamu davası açılanlar mensup oldukları Ba
kanlıklarca açığa çıkarılırlar. 

Ancak, Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde vazıh hal ve şartlarda veya Kanunların kendilerine si
lâh kullanma yetkisi verdiği hallerde bu yetkinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda açığa çıkarılma işlemi 
uygulanmayabilir. 

e. Terfi sırasına girenlerden : 
1) Açıkta bulunanların, 
2) T. S. Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 

mahkûm olmaları nedeni ile açıkları kaldırılmış olup ta henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, 
3) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber koğuşturma veya duruşması devam eden yahut 

hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, 
4) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile 

firar veya izin tecavüzleri devam edenlerin, 
Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde 

yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 
f. Açığa alınan ya da tutuklananlar; 
1) Hizmeteri tazminatından ve bu kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, 

doğum yardım ödeneği, öiüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiye
cek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yarar
lanmaya devam ederler. 

2) Açjğa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden 
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu 
davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü 
özlük haklan ödenir. 

g. Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve 
makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa güreli kaçma ve izin süresini geçirme veya maze
rete dayalı olduğu adlî mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla 
ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir. 

h. Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet 
ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez, 

MADDE 26. — 926 savJı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 68 nci 
maddesinin (a) bendi ile (e) bendinin 3 ncü fıkrası aşağsdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a. Muvazzaf astsubay olabilmek için en az ort sokul veya sanat okulu mezunu olup ta üç yıl süreli 
astsubay hazırlama okullarından veya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri veya sağlık kolejlerinden Silâhlı 
Kuvvetler veya kendi nam ve hesabına okuyarak merua olduktan sonra astsubay sınıf okullarında tabi tu
tulacakları en az bir öğrenim yıllık meslekî öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirmek ve 18 yaşım tamamlamış 
olmak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarihte 18 yaşım doldurmamış olanlar Türk 
Medenî Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt- kararı almak şartıyle muvazzaf astsubay olabilirler. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sağlık sınıfı muvaa-?af astsubayı yetiştirilenlerin meslekî ders programları 
sağlık kolejlerinin meslekî ders programlarına denk olarak düzenlenir. 

Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar meslekî yönden sağhk kolejleri mezunlarına muadil sayılırlar. 
e. Fıkra 3 - (d) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkraları dışında ilişkileri kesilenler muvazzaf subay veya muvaz

zaf astsubay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — Millet Meclisinin 
26 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millei Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 27 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 79 ucu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Öğrenim süreleri astsubay hazırlama okullarından yıl olarak fazla olan okulları bitiren astsubaylarla bir 
yıldan fazla süreli astsubay sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin astsubay çavuşlukta bekleme 
süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar eksiktir. 

MADDE 28. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 82 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ASTSUBAYLIĞA NASIP 

Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, Kuvvet Komutanının (Jandarma astsubayları için Jan
darma Genel Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanıma lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakam 
(J. Astb. için İçişleri Bakam) onayı ile yapılır. Astsubay Sınıf Okullarında en az 1 öğrenim yıllık meslekî öğre
nim ve eğitimi başarı ile bitirenler Astsb. Çvş. nasbedilirler. Nasıplan Smıf Okullarını bitirdikleri takvim yılı
nın 30 Ağustos'una götürülür. 

Bir öğrenim yılından fazla süreli sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin Astsb. Çvş. luğa 
nasıplan 1 öğrenim yılı öğrenim gören emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı 
maaş, maaş farkı ve diğer özlük haklan ödenmez., 

MADDE 29. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 84 ncü maddesi d bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

d. Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve ııasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe 
göredir, 

I) Rütbeye yükselirken almış olduğu sicil notu ortalamasına, 
II) Astsubaylık hizmet sürelerine, 

fil) Bir önceki rütbeye yükselme tarihlerine, 
ÎV) Bir önceki rütbeye yükselirken almış oldukları sicil notu ortalamasına. 

MADDE 30. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 85 nci 
maddesi (a) bendinin 4 sıra numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir : 

a) 4. Kadrosunda açık bulunmak. 
d) Fakülte ve yüksekokul bitiren subaylardan 14 ncü madde gereğince Silâhlı Kuvvetlerde istihdam 

edilenler (a) fıkrasının 3 ncü bendi müspet olduğu takdirde 3 yılda bir derece ilerlemesi yaparlar. 

MADDE 31. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 89 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V - KADROLARIN BİLDİRİLMESİ 

Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay kad
roları her yılın 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca sap-
îsnır, 

MADDE 32. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 106 nci maddesiyle madde baş
lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII. Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan cezası infaz edilmekte olan 
astsubaylar hakkında yapılacak işlem : 

Madde 106. — Astsubayların açığa alınmaları ve açskîanmn kaldıniması subaylar hakkındaki hükümle
re tabidir. Astsubaylann açığa çıkarılmaları, açıkların kaldıniması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası in-
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 27. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisinin 
30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 31. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 27. — Millet Meclisi metainin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

faz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 nci madde hükümlerme 
göre işîem yapılır. 

MADDE 33. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 ncu maddesinin a, b, d 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Başçavuşluğun ilk üç yılında bulunmak, 
b) Başçavuşluğa terfiindeki sicil notu ortalaması ile varsa başçavuşlukta almış olduğu sicil notu veya 

notlarının ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası olmak, 
d) Yapılacak meslek sınavlarını kazanmak ve müteakiben gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı 

göstermek. 

MADDE 34. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

/ / - ASTSUBAYLIKTAN SU BAY OLANLARIN RÜTBELERİ 

Madde 110. — Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve 
yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir. Bu rütbelere ait kademeler Ek - VII sayıh cetvelde düzenlenmiştir. Rüt
be, rUtbc normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki tüm 
hükümler uygulanır. 14 ncü madde hükmü saklıdır. 

Normal bekleme 
Rütbeler süreleri Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 3 yıl 43 
Yüzbaşı 9 yıl 52 

MADDE 35. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 12 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye 3 ncü fıkradan sonra aşağıdaki 
fıkra eklenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası 5 nci fıkra olarak ve değiştirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiş
tir : 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren he-
sabedilir. 

Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar. 
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu kişilerle karı - koca gibi yaşayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığım kaybedenler, 
d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde gö

revlerine dönmeyenler. 
Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmiyle orantılı olarak kendilerine ya

pılmış olan öğrenim masraflarının iki katını tazminat olarak öderler. 
Tart, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle Silâhlı Küvetlerden ilişiği kesilenlere de yukarıdaki fıkranın 

tazminata ilişkin hükümleri uygulanır. 
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyle gitmiş olan

lardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte 
orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların iki katı ayrıca tazminat 
olarak alınır. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 33. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet TVÎeclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 36. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 127 nci maddesinin başlangıç 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma ve jandarmada çalışan subay ve astsubay
lara İçişleri Bakanlığınca; 

MADDE 37. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 ve 1800 sayılı kanunlarla 
değişik 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve bu maddeye bağlı Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII, Ek - IX sa
yılı cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

/ / / GÖSTERGE TABLOLARI 

Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman çavuş 
ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır. 

En düşük gösterge rakamı 210 en yükseği I öOO'dir, 
Albaylar ve general - amirallere î 000 gösterge rakamı uygulanır. 
Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre : 
a) Subayların gösterge tablosu Ek - VI sayılı cetvelde, 
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek - VII sayılı cetvelde, 
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu Ek - VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken yük

seköğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve ka
demesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir. 

d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek - IX sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

Ancak; yukarıdaki gösterge rakamlarına; 
1. Subaylara uygulanan Ek - VI sayılı gösterge tablosundaki : 
4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 SÎCÜ derecenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademelerine 

+ 100, 1 nci derecenin kademelerine 4- 125, albayların gösterge rakamlarına 4- 150, kıdemli albayların gös
terge rakamlarına + 200, tuğgeneral - tuğamirallerin gösterge rakamlarına + 300, tümgeneral - tümamiral
lerin gösterge rakamlar: na + 400, korgeneral - koramirallerin gösterge rakamlarına + 500, orgeneral - ora-
mf railerin gösterge rakamlarına + 600; 

2. — Astsubaylıktan subay olanların Ek - VII sayılı gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kademe
lerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine H- 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100; 

3. — Astsubaylara uygulanan Ek - VIII sayılı gösterge tablosundaki: 4 ncü derecenin kademelerine 
+ 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100; 

Ek gösterge rakamı uygulanır. 
Askerî hâkim sınıfından general - amiraller hakkında ise, sadece eşidi rütbedeki general - amirallere bu 

madde ile tahsis olunan ek gösterge rakamları uygulanır. 
Kanunun ek 9 ncu maddesi uyarınca kendilerine ek gösterge rakamı uygulanan askerî hâkim sınıfı 

kapsamındaki hâkim subaylar ile özel kanunları uyarınca ek gösterge rakamına tabi Askerî Yargıtay Baş
kanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, üyeleri, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, bu maddenuı 
5 nci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tahsis olunan ek gösterge rakamlarından ayrıca yararlanamazlar. 

Ancak, özel kanunları uyarınca saptanan ek gösterge rakamlarıyle bu maddeyle saptanan ek gösterge 
rakamları farklı ise, personel lehine olan ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

MADDE 38. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1322 sayılı Kanunla değişik 140 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - RÜTBE AYLIĞI 
Madde 140. — Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemlilikleri

nin her biri için saptanan aylıktır. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 36, — Millet Meclisinin kabul ettiği 
36 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37, — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

25 — 
(Bütc 

MADDE 38. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metilinin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Nasıplarından itibaren 3 ydım tamamlayan ve gösterge tablosunun 1 üst derecesine yükselmek için liya
katleri üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, albaylara kıdem
li albay, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş denir. 

Kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılım tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakat
leri üst makamlarca onananlara önyiizbaşı, kıdemli kademeli başçavuşlukta 3 yılım tamamlayan ve gösterge 
tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatleri üst makamlarca onananlara 2 nci kademeli kıdemli 
başçavuş denir. 

Onama işlemleri bu kanunun 33 ncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır. 
Onama işlemi yapılanlar, yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

MADDE 39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 143 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX - HARÇLIKLAR 

Madde 143. — a) Harp okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askeri öğren
cilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının: 

Birinci sınıfta % 7'si 
İkinci sınıfta % 8'i 
Üçüncü sınıfta % 9'u 
Dördüncü sımfta % 10'u 
Beşinci sınıfta % l l ' i 
Altıncı sınıfta % 12'si 
Yedinci sınıfta % 13'ü 

b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kademe brüt aylığının % 7'si, 
c) Askerî lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kademe brüt aylığının : 
Hazırlık sınıfında % 3'ü 
Birinci sımfta % 4'ii 
İkinci sınıfta % 5'i 
Üçüncü sınıfta % 6'sı 

d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin 1 nci kademe brüt aylı
ğının : 

Hazırlama okulu birinci sınıfta % 5'i 
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 6'sı 
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 7'si 
Sınıf okulu 1 nci yıl % 8'i 
Sınıf okulu 2 nci yıl % 9'u 
Sınıf okulu 3 ncü yıl % 10'u 
e) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 nci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta % 2'si 
İkinci sımfta % 2'si 
Üçüncü sınıfta % 3'ü 
Harçlık olarak verilir. 

a, b, c, d, e bentlerinde öğrencilere verilen bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi 
borç için de haczedilemez. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 39. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 40. — 926 sayıîs Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 145 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bu kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin ailele
rine kanunî kesintiler dışında kalan maaşlarmm 3/4'ü ile tayın bedeli ve hizmet eri tazminatının yansı öde
nir. Bunlann aileleri doğum - ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam 
ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde ödenmeyen miktarlar usûlüne uygun onaylanmış antlaşmalar ge
reğince almış oldukları avanstan mahsubedildikteiî sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İlgililerin Silâhlı Kuv
vetlerden çıkarılmasını gerektiren bir suçtan mahkûmiyetleri halinde arta kalan miktarlar ödenmez, şu ka

dar ki, gaipler hakkındaki Medenî Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 41. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayıh Kanunla değişik 150 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Askerî eğitim ve öğretim kurumlan dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile üniversite, 
akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada 7 saati geçmemek üzere 
ücretle ek ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet Memurlarına ait kanunun bu konudaki hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 42. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

XXV - ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ 

Madde 159. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarla ödenek hakkınm kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve şartlan, 
mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Genelkurmay Başkanlığı
nın lüzum göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptamr. 

MADDE 43. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 160 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

XXVI - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN MİKTARI 

Madde 160. — Mahrumiyet yeri ödeneği 159 ncu madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Genelkur
may Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alındditan sonra 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır. 

MADDE 44. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

IV - YAKACAK YARDIMI 

Madde 179. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde 
yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, u/man çavuş ve uzman 
jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır. 

MADDE 45. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 ncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu madalya savaşta veya barışta şehit veya görevi başında görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden 
asker kişilerin 199 ncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. 
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MADDE 40. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Miilet Meclisinin 
41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 42. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
42 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisinin 
43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 44. — Millet Mecüsinin 
44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 45. — Millet Meclisinin 
45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 46. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 199 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

VI - MADALYA VE NİŞANLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ 

Madde 199. — Madalya ve Nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve 
nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere er
kek çocuklarına yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, oda yoksa annesine, annesi yoksa eşine, 
eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanunî mirasçılarına intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyüklerinden 
başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, oda yoksa annesine, 
annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kamın hükümlerine göre diğer kanunî mirasçılarına 
intikal eder. 

Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda göste
rilen sıraya uyutmayabilir. 

MADDE 47. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ - ÖDÜL 

Madde 202. — Silâhlı Kuvvetler (Jandarma dahil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, 
uçuculukta, deniz akıcılıkta, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetlerinde, tabiî 
afetlerde, üstün hizmet ve başarı gösteren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler geti
ren, Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarım artırmak, subay ve astsubay
ların boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek amacıyle, Kuvvet Komutanlıkları ile 
Jandarma Genel Komutanlığınca, gerekli görülecek yerlerde açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik 
yapan, mesleğine ait eser yazan veya tercüme eden kişiler ile askeri okullardan yönetmeliklerinde saptanan 
derecelerle mezun olan öğrenciler ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle tal
tif olunurlar. 

MADDE 48. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 203 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / - MADALYA YAPIMININ GİDERLERİ VE ÖDÜLLER 

Madde 203. — Bu kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar şilt ve şerit rozetleri ve bunların 
beratlarının yapım giderleri ve ödüller Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerin
den ödenir. 

MADDE 49. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 204 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

/ / / - YÖNETMELİK 

Madde 204, — Bu kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtlan, nitelikleri, 
kordelâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takılış usulleri, 
ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Millî Savunma ve îçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek 
bir yönetmelikle saptanır. 
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MADDE 46. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
46 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47, — Millet Meclisinin 
47 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisinin 
48 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 49. — Millet Meclisinin 
49 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul ettiği 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 50. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 13. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişilere savaşta 
ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün basanlar karşılığında aşağıda yazıh madal
yalar verilir. 

a. Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün cesaret ve feragat madalyası, 
b. Türk Silâhlı Kuvvetleri başarı madalyası, 
e, Türk Silâhlı Kuvvetleri liyakat madalyası, 
d. Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet madalyası, 
Madalyaların her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri üe kimlere nasıl ve hangi koşullarda verileceği yönet

melikte gösterilir. 

Ek Madde 14. — Yabancı Devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilerine aşağıdaki 
Türk Siiâhh Kuvvetleri nişanlan verilir. 

a. Şeref nişanı, 
b. Övünç nişanı, 
c. Liyakat nişanı, 
d. Hizmet nişanı. 
Niç^iiiann her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri üe kimlere ve nasü verileceği yönetmelikte gösterilir. 

Ek Madde 15. — Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esaslan 
yönetmelikte belirtilir. 

Ek Madde İ6. — Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksa-
dıyle banşta silâh aitıııa alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, rütbe, kıdem ve kademelerine göre kıt'aya 
iltihaklanndan itibaren, silâh altında bulundukları sürece aylık ve her türlü özlük haklan Millî Savunma 
Bakanlığınca ödenir. 

Özel kanunlan gereğince, silâh altında bulundukları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler hak
kında o kanunlar hükümleri saklıdır. 

MADDE 51. — 925 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklen
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakülte ve
ya yüksek okul nıezunlan derhal subay nasbedilir ve sınıfları iîe ilgili bir göreve atandırılarak askerî eğiti
me devam ettirilirler. 

Bu gibilerin naspları, durumlarına göre 35 nci madde esaslarına göre düzeltilir. Askeri eğitimde başarılı 
olmayanlar hakkında 15 nci madde hükmü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan Üsteğ
menler ile kıdemliliği onanmamış olup da Üsteğmenliğinin 4 ncü ve daha fazla yılında bulunan Üsteğmenler 
terfi şartlannı haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler. 

Bu gibilerden; Üsteğmenlik nasıpları 30 Ağustos'a intibak edenlerin yüzbaşılık nasıplan üsteğmenlikte 3 
yılını tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğmenlik nasıpları aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 30 Ağus
tos'a intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıplan ise üsteğmenlikte 3 yılı tamamladıklan tarihi takip eden 30 Ağus
tos tarihine götürülür ve bu nasıplanna göre Kanunun 45/f maddesi uyannea Ek - VI veya Ek - VII sa
yılı cetvellerdeki kademelere intibaklan derhal yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kı
demli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da önyüzbaşıhğa onamaları ile buîunduklan kademeler gözönünde 
tutularak intibakları derhal yapılır. 

Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır. 
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MADDE 50. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
50 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
51 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 25 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 26i — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 26 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 27 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 25 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 26 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 27 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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EK GEÇİCİ MADDE 28. — Nasıp düzeltmeleri : 
a) Subay ve astsubayların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para ceza

sına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreîi firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıplan 
buna göre düzeltilir, Şu kadar ki, paraya çevrilen hürriyet! bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu olarak geç-
m!şse5 tutukluluk süresi iade edilmez. 

b) (a) bendi gereğince nasıplan düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre; 
İ, — Terfi sîr?î5?pa girenler (Albay ile general - amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler 

ve yeni rütbe nasıplan emsalleri tarihine götürülür. 

2. — Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartlan haiz iseler kıdemlilikleri onanır. 
3. — Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına göre Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII 

sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır. 
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farkları ödenmez. 

EK GEÇÎCÎ MADDE 29, — Bu Kanunun yürürîüğe girdiği -tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa 
çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 nci madiesi (a) bendinin bu kanımla değişmeden önceki hük
mü uygulaaır. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yi! okumuş olan su
baylardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâha Kuvvetlerde bulananlara bir kademe ilerlemesi uygu
lanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir. 
Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez. 

EK GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte : 
a) Başçavuşluğun 4 ncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli başçavuşluğun; 
b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 nci yılında bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun; 
c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yı^nda bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuşlu

ğun; 
Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartıyle, intibak ettirilirler, 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli uzman 
jandarma çavuşlar ile uzman çavuşlar bu kanunla değişik Ek - IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül eden 
derece ve kademelerine intibak ettirilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 33. — 1 . 3 . 1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne 
suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların 
Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici 26, 
27, 31, 32 nci maddelerden kendileriyle ilgili olanı uygulanır. 

MADDE 52. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 7 nci ve Ek - 8 nci madde
leri ile 1424 sayılı Kanunla değişik Geçici 4 ncü Ma idesi, 926 sayılı Kanuna bağlı Ek - 1, Ek - 2, Ek - 3 sa
yıh cetveller ile 635 sayıh Uzman Jandarma Kanunimin 21 nci maddesinde yer alan dereceler sütunu yürür-
lükten kaldırılmıştır, 
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EK GEÇİCİ MADDE 28. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 28 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 29. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 29 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 30 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 31. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 31 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 32 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 33. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği ek geçici 33 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
52 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 28 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 29. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 29 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 30 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 31. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 31 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 32 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 33. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici 33 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Yürürlük : 

MADDE 53. — Bu Kanunun 20, 37 nci maddesine bağlı gösterge tabloları,, 38, Ek Geçici 26, Ek Geçici 
27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve Ek Geçici 33 ncü maddeleri 1 Mart 1975 tarihinden geçerli olarak, diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 54, — Bu Kanunu MiUî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) ı (Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 53. — Mille Meclisi metninin 53 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisinin kabul ettiği i MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü 
54 ncü madde aynen kabul edilmiştir. i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının metnine ekli : VI, VII, VIII 
ve Di saydı cetveller aynen kabul edilmişlerdir. 

METNE BAĞLI CETVELLER 

Millet Meclisi metnine bağh «Ek - VI sayılı cet
vel» aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı «Ek - VII sayılı cet
vel» aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağh «Ek - VIII sayılı cet
vel» aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağh «Ek - FX sayıh cet
vel» aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağh «Uzman çavuşlar 
için gösterge tablosu» aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLİSÎNİN KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

EK - VI SAYILI CETVEL 

SUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Albay, Kd. Albay, General - Amiral 
Yarbay 
Kıdemli Binbaşı 
Binbaşı 
Ö n Yüzbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

1000 
925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 

975 
830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 

865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 

900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 

740 
630 
560 
470 
425 
380 

NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yd fazla öğrenim gören fakülte ve yüksek okul mezunu teğmen
ler 8 nci derece 2 nci kademeden, (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 ncü kademeden, (3) yd fazla 
öğrenim görenler 8 nci derece 4 ncü kademeden göreve baslar. 

EK - VII SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbeler Göstergeler 

Ön Yüzbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 

830 865 900 935 
720 740 760 780 800 
640 660 680 700 720 
555 570 585 600 615 
435 500 515 530 545 

Derece Rütbeler 

EK - VIII SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 
Astsb. 

II. Kad. Kıdemli Başçavuş 
Kad. Kıdemli Başçavuş 
Kıdemli Başçavuş 
Kad. Başçavuş 
Başçavuş 
Kıdemli Üstçavuş 
Üstçavuş 
Kıdemli Çavuş 
Çavuş 

760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 

795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
280 

830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 
285 

865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
290 

900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
295 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
300 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 
305 

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
310 

630 
560 
470 
425 
380 
315 
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EK - IX SAYILI CETVEL 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbeler Göstergeler 

Uz. Jan. III. Kad. Çvç. 
Uz. Jan. Kd. II. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. II. Kad. Çvş. 
Uz. Jan, Kd. I. Kad. Çvş, 
Uz. Jan. I. Kad. Çvş. 
Uz. Jan. Kıdemli Çvş. 
Uz. Jan. Çvş. 

449 455 470 
390 400 410 
345 355 365 
300 310 320 
275 280 285 
250 255 260 
230 235 240 

510 525 549 
420 430 440 
375 385 395 
330 340 350 
290 295 300 
265 270 275 
245 250 255 

555 570 585 
450 460 470 
405 415 425 
360 370 380 
305 310 315 
280 285 290 
260 265 270 

Rütbeler 

Uzman Çavuş 
Uzman Çavuş 
Uzman Çavuş 

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Göstergeler 

250 255 260 265 270 275 280 285 290 
230 235 240 245 250 255 260 265 270 
210 215 220 225 230 235 240 245 250 

•*«><*£&j{&J3&s*mı fa # • 
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