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adamlara verilecek tazminat hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine dair öner
gesi (4/155), 2/382) 157 

5. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'-
in, Türk vatandaşlığı kanunu tasarısının 
havale edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından seçilecek dörder 
üyeden mürekkep Geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi. (401(56) 
(1/202) 157 

6. — îmar ve İskân Komisyonu üyeli
ğinden istifa ©den İstanbul Milletvekili 
Muhiddin Güven'in yerine Niğde Millet
vekili Haydar Özalp'in aday gösterildiğine 
dair A. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı 
tezkeresi (3/474) 157 

7. — Devlet Personel Dairesi kurulma
sı hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının geri-
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/476) (1/173) 157:158 
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den teşkili gereken Dilekçe Karma Komis
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1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 



Sayfa 
Sivas Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve 
Güner Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/270) (S. Sayısı : 313) 159:164 

2. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla deği§ik 5 nci meddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu. (1/347) 
(S. Sayısı : 40) 164:181 

6. — Sorular ve cevaplar 181 
A) Yazılı sorular ve cevapları 181 
1. — Kastamonu Milletvekili ihsan Şe

ref Dura'nm, Kastamonu ilinin 1962 yılı 
programına ait yol onarımı ve bakımı ile 
su işlerinin hangi kısımlarının yapılmış 
olduğuna dair yazılı soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in yazılı ce
vabı (7/207) 181:182 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Türkiye'de öğretmensizlikten kapalı 
olarak duran kaç adet ilkokul, ortaokul ve 
lise bulunduğuna dair yazılı soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha
tipoğlu'nun yazılı cevabı (7/212) 182:184 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Amasra - Kurcaşile kara
yolunun öncelikle ele alınarak kısa zaman
da ikmalinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı îlyas Seçkin'in yazılı cevabı j 
(7/221) ' * 184 | 

.4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet | 
Ali Pestilci'nin, Eflani İlçesi ortaokulu- ! 

Sayfa 
nun 1963 yılında öğretime başlaması için 
bir hazırlık bulunup bulunmadığına ve 
Zonguldak öğrtftmen Okulu binasının ya
pımına hangi tarihte başlanacağına dair 
yazılı soru önergesi, ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/224) 184:185 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Zonguldak'ta yapılması 
kararlaştırılan Teknik Okulun inşasına 
hangi tarihte başlanacağına dair yazılı so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/225) 185:186 

6. — Edirne Milletvekili llhami Er
tem'in, bâzı genel müdürlüklerin, alım ve 
satımlarda, 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve îhale Kanunu dışında bırakılmala
rının, diledikleri gibi hareket etmelerine 
imkân verip vermediğine dair yazılı 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Îlyas 
Seçkin'in yazılı cevabı (7/226) 186:187 

7. — Sivas Milletvekili Güner Sarısö-
ze'nin, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
Teşkilât kanunu tasarısının, yasama orga
nına gönderilmesi için gerekli işlemin ne
den yapılmadığına dair yazılı soru önerge
si ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit 
Hatipoğlu'nun yazılı cevabı (7/2'28) 187:188 

8. — Bolu Milletvekili Kâmil inal'm, 
açık bulunan veya yeniden ihdas edilen no
terliklere kimlerin tâyin edildiğine dair 
yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Ab-
dülhak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı 
(7/229) 188:191 



1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, 
Batı Almanya'nın Suriye Hükümetinin yaptı
racağı baraj için 350 milyon Marklık kredi aç
ması konusundaki gündem dışı demecine, Ma
liye Bakanı Ferid Melen ve Bayındırlık Bakanı 
Ilyas Seçkin cevap verdiler. 

C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozca-
lı'nm, Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazi
feleri kanunu teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi, Hükümetten de bu yolda bir ta
sarı geleceğinin bildirilmesi üzerine, kabul edil
medi. 

Karacebey ilçesi Sarıbey İslâm köyü hane 
88, cilt 32 ve sayfa 187 de nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu, Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey Köyü nüfusunun •' hane 5, cilt 25 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Naz
miye oğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi, olman tezkere gereğince geriverildi. 

Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu ile İs
tanbul Milletvekili Hilmi Oben'in 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
69 ve 70 nci maddelerinin (a) bentlerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ile, 

Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay ile 
Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu'nun, Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifele
rine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21 . 6 . 1943 
tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değfştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi, verilen önerge
ler üzerine, geriverildi. 

Artvin Milletvekili Nihat Ata; Tarım Bakan
lığından olan 8 . 1 . 1963 tarihli sözlü sorusu
nu geri aldı. 

İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'-
m, hakkında Meclis soruşturması açılan Meh
met Baydur'un vazifesine devamda bir sakınca 
görülüp görülmediğine dair sorusuna, Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin, 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Alaşehir 

çayının ıslahı işine hangi tarihte başlanmış ol
duğuna dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı Il
yas Seçkin, 

Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Anka-
ranm Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık odun 
ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir düşü
nüldüğüne dair, sorusuna da, Tarım Bakanı 
Mehmet tzmen cevap verdiler. 

Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, Belediye 
meclisleri ve il genel meclisleri için, muayyen 
bir formülle vatandaşın temsil olunabileceği 
geçici mahiyette müşavere heyetleri kurulma
sının mümkün görülüp görülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu, soru sahibi, ikinci defa
dır Genel Kurulda hazır bulunmadığından 
düştü. 

428 sayılı soru, soru sahibinin izinli bulu-
masından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Tapulama kanun tasarısının İçişleri, Ada
let ve Bütçe komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesi hakkındaki Devlet Bakanı Raif Aybar'm 
önergesi kabul olundu. 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının tümü kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas milletvekil
leri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısözen'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifinin 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü ve bâzı 
maddeler nazarı dikkate alman önergelerle 
birlikte komisyona geriverildi. 

Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 
kalmadığı görüldüğünden 18 . 1 . 1963 Cuma 
günü saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Mekki Keskin M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Malatya 

NureMin Akyurt 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Artvin Milletvekili Nihat Âta'mn, 

Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/521) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyünden 
ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9 . 1 . 1963 tarihin
de Jandarma Karakoluna götürülmesi sebebine 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/522) 

Yazılı sorular 
1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, açık 

bulunan, sonradan boşalan veya yeniden açılan 
noterliklere kaç kişinin talibolduğuna ve bun
lardan kimlerin göreve kabul edildiğine dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/239) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Davulga nahiyesi Belediye 

Tasanlar 

1. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin Resmî bir kurulu olan Ex-
port - împort Bank of Washington arasında im
zalanan İstikraz Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/373) 
(Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı (1/374) (Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve va
zifeleri hakkındaki Kanunun 12 nei maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/375) (İçişleri, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarına) 

4. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dai
relerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/376) (Tarım, Bayındırlık, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

Zabıta Memuru Memiş BaPın hangi tarihte gö
reve atandığına dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/240) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden 
Ahmetoğlu 1926 doğumlu Memiş Bal'm ilkokul 
mezunu olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/241) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Ankara Teknik öğretmen Okulunda 
birikmiş bulunan hurdaların satılıp satılmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/242) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Za
bıta Memuru İsmail Uyumaz'ın işine hangi ta
rihte ve ne sebeple son verildiğine dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/243) 

Tezkereler 

8. — Erzurum Milletvekili Cevat önderin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/478) (Anayasa ve 

2 — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
5. — Sivas Milletvekili Mahmut Vural'ın, 

Ali oğlu 1313 doğumlu Kurt Veli Kurt'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi (2/399) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Ağrı Milletvekili Kerem özcan ve iki 
arkadaşının, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl 
savaşlarına iştirak eden Mustafaoğlu Bekir Uy-
sal'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi (2/400) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Er
gim ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 sa
yılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/401) (Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 



M. Meclisi B : 32 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko- I 
misyona) 

9. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/479) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

Raporlar 
10. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır

ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile G. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 

• ^ B 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, maalesef gö

rüşmelere bağlıyabilmek için gerekli çoğunluk 
sağlanamamıştır. (Dışarıdalar, seslen) Bu ba
kımdan oturumu bir saat sonraya talik ediyorum. 

18 . 1 .1963 0 : 1 
arkadaşının Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (Gündeme) (S. Sayısı : 41) 
[Dağıtma tarihi : 16 .1.1963] 

11. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
terfi Kanununun 10 ncu maddesinin (c) fık
rasının tadili ve bu kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/241) (Gündeme) (S. Sayısı : 42) [Dağıt
ma tarihi : 16 .1 .1963] 

(Saat 15 e sesleri) (Dışarıdalar, sesleri.) Efen
dim dışarıda bulunanlar bizim ıttılaımızla mü
sellem değildir. O bakımdan oturumu saat 
15 e talik ediyorum. 

Kapanma saati : 14,20 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMALAR 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMALAR 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim. 

kadar yoklama ya-(Ordu seçim bölgesine 
pildi.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müzakere
ye devam için gerekli nisap sağlanmıştır, mü
zakereye başlıyoruz. Bu arada sayın arkadaş

larımdan bir ricada bulunacağım. Gündemin 
7 nci maddesini teşkil eden Dilekçe Komisyo
nuna üye seçimi vardır. Kanunun âmir ahkâ
mına göre bu seçimin ayın 20 sinden evvel ya
pılması iktiza etmektedir. Bu sebeple 7 nci 
maddeye kadar sayın üyelerin müzakere salonu
nu terk etmemelerini rica ediyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/473) 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyelerden bâzıla
rına izin verilmesi hakkında Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi vardır, onu okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın miletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 1.6 . 1 . 1963 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştı r. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Si r m en 

Artvin Milletvekili Nihat Ata, 15 gün, ma
zeretine binaen, 15 . 1 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Konya Milletvekili Ömer Kart, .15 gün, ma
zeretine binaen, 14 . 1 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Tokat Milletvekili Zeyyad Kocamemi 15 
gün, mazeretine binaen, 14 . J . 1963 tarihin
den itibaren. 

Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu, 

14 1963 tarihin-1 ay, hastalığına binaen, 
den itibaren. 

BAŞKAN — Teker-, teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Artvin Milletvekili Nihat Ata, 15 gün, ma
zeretine binaen, 15 . 1 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Ömer Kart, 15 gün, ma
zeretine binaen, 14 . 1 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi 15 
gün, mazeretine binaen, 14 . I . 1.963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu, 
1 ay, hastalığına binaen, 14 . 1 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu üye adaylığına seçilmiş bulunduğun
dan Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi (4/153) 

BAŞKAN — önerge okunacaktır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Kar

ma Komisyonu üye adaylığına seçilmiş bulun
duğumdan, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden is
tifa. ediyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Siirt 
Süreyya öner 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. —• Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonuna seçilmiş bulunduğundan Millet Mec
lisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinden 
istifa ettiğine dair önergesi (4/154) 

BAŞKAN — önerge okunacaktır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kar

ma Komisyonuna seçilmiş bulunduğumdan, Mil
let Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu üye
liklerinden istifa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kars 

Kemal Okyay 

BAŞKAN •— Bilgilerinize sunulur. 
4. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Selahattin öz-

gür'ün, Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamlara 
verilecek tazminat hakkındaki kanun teklifinin 
ger iv er ilmesine dair önergesi (4/155) (2/382) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Denizaltı, dalgıç ve kurhağa adamlara veri

lecek tazminat hakkındaki kanun teklifimi, 
Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunda 
aynı mahiyette Hükümet tasarısı görüşüldüğün
den geri aldığımı 'bildirir, gereğime müsaadele
rinizi arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üye 
Selahattin özgür 
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BAŞKAN — Gem verilmiştir. 

5. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Türk vatandaşlığı kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet ve İçişleri ko
misyonlarından seçilecek dörder üyeden mü
rekkep geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/156), (1/202) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Vatandaşlığı kanun tasarısının bir an 

evvel kanuniyet kesbetmesi için havale edilımiş 
olduğu Dışişleri, Adalet ve içişleri Komisyon
larından seçilecek dörder üyeden mürekkep 
geçici bdr komisyonda müzakeresini arz ve tek
lif ederim. 

Siirt 
Süreyya öner 

BAŞKAN — Türk vatandaşlığı kanunu ta
sarısının Dışişleri, Adalet ve içişleri Komisyon
larından seçilecek 4 er üyeden mürekkep bir 
geçici komisyonda görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edlmiştir. 

Dışişleri, Adalet ve içişleri Komisyonları 
kendi aralarından tesbit edecekleri 4 er kişiyi 
bildirecekler ve geçici komisyon bu şekilde te
şekkül etmiş olacaktır. 

6. — İmar ve İskân Komisyonu üyeliğin
den çekilen İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven'in yerine Niğde Milletvekili Haydar 
Özalp'in aday gösterildiğine dair A. P. Millet 
Meclisi Grup Başkanlığı tezkeresi (3/474) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
imar ve iskân Komisyonu üyeliğinden isti

fa eden istanbul Milletvekili Muhiddin Güven'
in yerine Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 
aday gösterildiğini bilgilerinize arz ederim. 

A. Y. M. Meclis1! Grup Başkanvekili 
izmir 

AH Naili Erdem 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

7. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklenme-
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sine dair kanun tasarısının geriverilmesi haklan- I 
da Başbakanlık tezkeresi (3/476) (1/173) I 

©AŞKAN — Gündem dışı bir teklif var; 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki I 
Kanuna 2 madde eklenmesine dair kanun tasa- I 
«amin geriıvenilmesi hakkındadır. Okutuyo- I 
ram. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
9.6.1962 tarihli ve 71 -1764/1785 sayılı ya

zımızla sunulmuş bulunan, «Devlet Personel t 
Dairesi kurulması hakkındaki 160 sayılı Ka- I 
nuna iki madde eklenmesine dair kanun tasa- | 
nsmın geri gönderilmesind rica ederim. | 

Başbakan E 
İsmet înönü [ 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum; ka- i 
(bul edenler... Etmiyenier... Geri gönderilmesi [ 
kabul 'edilmiştir efendim. [ 

8. — 140 sayılı Kanun gereğince yeniden t 
teşkili gereken Dilekçe Karma Komisyonuna | 
üye seçimi t 

BAŞKAN — Üye seçimi yapılacaktır. An- | 
cak bu konuda tashihi mutazaımmın bir önerge j 
vardır, okutuyorum : I 

Yüksek Başkanlığa I 
Dilekçe Karma Komisyonu için C. H. P. Gru- I 

pu adaylarından Mehmet Sağlam'm (Kayseri) I 
yerine, Bekir Şeyhoğlu (Tokat) olacaktır. I 

BasTİı listeaıin bu şekilce düzeltilmesi rica [ 
olunur. j 

C. H. P. Grupu adına [ 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi [ 

İstanbul l 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu vaziyete göre C. H. Partisi 
Oruptmdan Mehmet Sağlam'm yerine Tokat 
Milletvekilli Bekir Şeyhoğlu yazılacaktır. 

Sayın arkadaşlar, bu arada, gündemin 6 ncı 
maddesinde mevcudolan, îmar ve îs'kân Komis- | 
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yonu üyeliğinden istifa eden İstanbul Millet
vekili Mulhiddin Güven'in yerine Niğde Millet
vekili Haydar Özalp aday gösterilmiştir. Bu 
konuda da oyunuzu istihsal etmek için beraber
ce o;y toplıyacağız. Bunu da rica ediyoruz. 

Şimdi tasnif heyetini seçiyoruz. 
Melhmet Çobanoğlu (Denizli) 

BAŞKAN — Burada mı efendim, Sayın Ço-
hanoğlu, yok. 

Osman Orhan Bilen (Gaziantep) 
BAŞKAN — Sayın Orhan Bilen burada mı? 

Yoklar. 
Muzaffer Canbolat (Gaziantep) 
BAŞKAN — Saym Canbolat burada mı? 
ALÎ İhsan 'GÖĞÜS (Gaziantep) — Dışarda 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Göğüs, içeride olması 

lâzım. 
Kerem özcan (Ağrı) 

BAŞKAN — Sayın özcan burada, lütfen 
tasnif heyetine. 

Mehmet Ali Arslan (îçel) 

BAŞKAN — Sayın Arslan burada. 
Ali Hüdayioğlu (Maraş) 
BAŞKAN — Sayın Hüdayioğlu, yok 
Hayrettin özgen (Siirt) 

BAŞKAN — Sayın özgen hurada mı Yok. 
Şeref Bakşik (İzmir) 
BAŞKAN — Sayın Ba'kşık burada. Saym 

özcan, Saym Arslan ve Sayın Baikşık lütfen 
tasnif yerini alsınlar. 

Şimdi, oy verme kur'asmı çekiyoruz: Edir-
neden başlıyoruz, efendim. 

Sayın arkadaşlar, gerek Diılelkçe Komisyonu 
ve gerekse îmar ve İskân Komisyonuna ait ku
tulara oylarınızı kullanınız. Yeşil sepet Dilek
çe Komisyonu için, Pembe sepet de îmar ve 
îskân Komisyonu için konmuştur. 

Edirne seçim bölgesinden okuyunuz, efen
dim. 

(Edirne Milletvekillerinden ballanarak oy
lar toplandı.) 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) (1) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
lar lütfen 'kullansınlar... 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, geçen bir
leşimde müzakeresine devam olunan ve biti-
rilemiyen 'Büyük İMillet 'Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi 'hakkındaki kanun 
teklifinin müzakeresine devam ediyoruz. Ge
çen birleşimde 7 nci maddeye kadar müzakere
ler tamamlanmıştı. 'Şimdi 7 nci 'maddeyi oku
tuyorum. 

Yabancı resmî ziyaretçilerin kabulü 
MADDE 7. — Cumhurbaşkanının, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin'resmî 
davetlisi olarak 'Türkiye'yi ziyaret eden ya
bancı resmî şahsiye ti erin veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karariyle resmen çağrılan 
parlâmento heyetlerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kabulü, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik toplantısının törenli 
bir oturumunda -olur. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu olan res
mî davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise, 
Genel Kurul, kendisini ve beraberindeki Cum
hurbaşkanı veya Vekilini, girişinde ve çı
kışımda ayakta, selâmlar. 

1 nci fıkrada bahis konusu çağırınm ya
pılması, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurullarının ayrı ayrı alacak
ları çağrı kararının, Millet Meclisi Başkanlığı1 

tarafından,, çağırılan parlâmentoya usulüne 
•göre bildirilmesi suretiyle olur. 

©AŞKAN — Madde hakkında süz istiyen 
var mı ? 

REFET AK'SOY (Ordu) — Komisyonun 
izahat vermesini rica ediyorum. 

(1) 313 S. Sayılı basmayazı 7 . 1 . 1963 ta
rihli 26 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

ÜLEN İŞLER 

I BAŞKAN — 'Sayın Kırca Buyurun. 
GEÇÎ&t KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Şimdi, efendim, bu mad
dede iki husus bahis konusudur. Bir tanesi, 
yabancı parlâmentoların 'Türk Parlâmentosu
nu ziyaret etmeleri için davetin nasıl yapı-

I lacağı tesbit edilmektedir. Geçen celsede bi-
I 'zim Parlâmentonun nasıl ziyaret edeceğini 

tesbit 'ettik. Şimdi, yabancı parlâmentoları 
I nasıl çağıracağız? iBunu tesbit edeceğiz. Son 
I fıkrada bunun esasını vaz'ediyor, diyoruz ki, 

«Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu falan
ca parlâmentoyu davet etmek hususunda ayrı 
ayrı karara varırlar?» 

Yüksek malûmunuzdur ki, Birleşik toplan
tıda bu kararı aılmaya imkân yoktur. Çünkü 
Anayasa birledik toplantılar ancak Anayasa
da tasrih edilen ıhallerde yapılabilir, denir. 
Binaenaleyh yabancı bir parlâmentodan bir 
heyetin Parlâmentomuzun ziyaretçisi olarak 
çağrılması için Millet 'Meclisinin ve Senato
nun ayrı ayrı karar almaları' iktiza eder. 
Birinci esas bu. İkinci esas ise; bu parlâmen-

I todan 'gelen ziyaretçi 'heyet veyahut bu lıe-
I yetlerin dışında devletin resmî davetlisi ola

rak 'buraya 'gelen kimselerin Parlâmentoyu 
törenli bir şekilde ziyaretleri ne şekilde ola
caktır, buna dairdir. Bu, biraz evvel arz ettiğim 
gibi Türkiye Parlâmentosu tarafından davet edil
miş bir heyet olabileceği gibi bir yabancı Devlet 
Başkanı, başbakan veya bir yabancı dışişleri ba
kanı, ilahare olabilir. Son zamanlarda dış memle
ketlerde devletin bu gibi resmî davetlilerinin par
lâmentoları ziyaret etmeleri ve orada törenli bir 
şekilde karşılanmaları yolunda bir teamül geliş
mektedir. Gerek bizim Devlet Reislerimiz başka 
memleketlere gittiği zaman yahut hattâ Dışişleri 
Bakanlarımız bu şekilde törenli bir resmî kabule 
mazhar olmuşlardır. Biz de bunu uygulamaya 
gayret etmişizdir. Fakat, tek meclisli sistemle... 
Şimdi, çift meclisli sistemle bunu nasıl yapmak 
gerektiğini tanzim etmek icabediyor. 

Umumiyetle bu gibi resmî ziyaretçilerin za
manları kısadır. Ve gayet kesin olarak tesbit edil
miş saatlere riayet etmek zorundadırlar. Bu iti
barla, hem Millet Meclisine ayrı gidecek, hem de 
Senatoya ayrı gidecek. Buna lüzum yoktur. Diğer 
bâzı memleketlerde de bu gibi karşılamaları teş-
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riî meclisler müştereken yapıyorlar. Biz do dedik 
ki, «bu gibi resmî ziyaretçiler, ister parlâmento 
tarafından davet edilsin, ister Devlet Reisi veya 
Hükümet tarafından davet edilsin, bunlar parlâ
mentoyu ziyaret ettikleri zaman, bu ziyaretçiler 
birleşik toplantıda törenli bir şekilde içeri alınır, 
özel localarda yerlerini alırlar, Başkan tarafın
dan selâmlanırlar, hitabede bulunmaları gereki
yorsa gelir hitabını yapar ve merasimle gider. 

Birleşik toplantıya da böyle bir ziyaret vuku-
bulabilir. Bunlar hukuki bakımdan dinleyici sı-
fatiyle gelmiş oluyorlar; Senatoya da Millet Mec
lisine de; gidince bu sıfatla giderler. Ama biz di
yoruz ki; törenli olacağı zaman bu ziyaret, (bu tö
renin birleşik toplantıda yapılmasını teminen), 
sadece birleşik toplantıda törenli olsun. Bu sebep
le hem burada, hem de Cumhuriyet Senatosunda 
tören yapmak külfetinden kurtulalım. 

Bu gelen yabancı ziyaretçi şayet Devlet Baş
kanı sıfatım taşıyorsa, çok eskiden beri uygula
nan teamül; resmî ziyareti yapan devlet başkan: 
larının, hangi törende olursa olsun, içeriye giriş
lerinde kendilerini kabul edenler tarafından 
ayakta karşılanmasını gerektirir. Bu, o devletin 
şahsiyetine, onu resmî olarak davet etmiş olan 
devletin organlarının, gösterdiği bir protokol, bir 
hürmet nişanesinden ibarettir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Başka bir sualiniz varsa buyurun. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, Büyük 
Millet Meclisi Heyeti Um ilmiyesinin hangi mese
leler üzerinde birleşik toplantı yapacağı Anaya
sa/la sarihtir. Bunun dışında Anayasaya bir sa
rahat verilmesi tezat teşkil etmez mi? 

(i UCİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Şimdi efendim, Sayın Ak-
soy arkadaşımız diyorlar ki, «Birleşik toplantının 
hangi meseleler üzerinde yapılacağı hususunda 
Anayasada sarahati vardır. Bunun dışında birle
şik toplantıya vazife verilemez.» Şimdi, bu pro
tokoller merasim Birleşik Toplantıda yapılırsa, 
acaba bu husus, Anayasanın bu sarahatine muha
lif midir? Bunu biz de düşündük. Neticede şu ka
rara vardık : 

Her hangi bir ziyaretçi, her hangi bir dinleyi
ci isterse Millet Meclisini dinlemek için gelebilir; 
isterse Cumhuriyet Senatosunu dinlemek için ge
lebilir; isterse birleşik toplantıyı dinlemek için ge
lebilir. Bu zevatın burada bulunuşu; birleşik top
lantı veya Millet Meclisi veya Cumhnrivet Sena

tosunu ayrı bir yetkiyi kullanmaya sevk etınert. 
Birleşik Toplantı yahut Millet Meclisi yahut 
Cumhuriyet Senatosu normal mesaisini ifa eder. 
Burada konulan hüküm birleşik toplantıyı muay
yen bir yetkiyi kullanmaya sevk eden bir hüküm 
değildir. Yine birleşik toplantının bu gelen ziya
retçi ile ilgili olarak yapacağı her hangi bir teşriî 
tasarruf da yoktur. Bu, sadece, birleşik toplantı
nın bir törenli oturumundan ibarettir. Böyle bir 
törenli oturumu Millet Meclisinde de, Cumhuri
yet Senatosunda, da tertiplemek pekâlâ mümkün
dür. Bu, o birleşik toplantıya haiz olmadığı bir 
yetkiyi vermek değil, sadece Devletin protokolü. 
ile meşgul olan dairelere verilmiş olan bir direk
tiftir. Nevama şu. direktifi vermiş oluyoruz : Di
yoruz ki, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesine, 
«Parlâmentoyu ziyaret etmek istiyen bir resmî zi
yaretçi için yapılması gereken töreni Millet Mec
lisinde yapmıyacaksm, Senatoda yapmıyacaksm, 
nerede yapacaksın?.. Birleşik Toplantıda yapa
caksın.» Bu ziyaretçi oraya bir misafir gibi geli
yor. Bu ziyaretçinin hukuki sıfatı dinleyicidir. 
Bu törenli oturumda birleşik toplantının kendisi
nin Anayasada musarrah olarak kullandığı yet
kilerden başka kullanacağı bir yetki yoktur. Sa
dece bir törenli toplantı yapılacak, ondan sonra 
dağılacak. 

REUUT AKSOY (Ordu) — Bir sual. 

BAŞKAN — Buyurun, 
REFET AKSOY (Ordu) ~- Toplantı ma

demki siyasi bir merasimi icra için yapılıyor, bir 
an için kabul edelim, bu toplantıda muhakkakla 
Millet Meclisi Reisi Reislik yapacaktır. Reye vaz'ı 
icabeden bir husus olursa; meselâ Avrupa parlâ
mentolarında olduğu gibi bizde de artık bir tea
mül olmuş bulunuyor, gelen Devlet Reisi veya 
Başvekil veya başka bir misafirin Millet Meclisi 
kürsüsünden bir beyanda bulunmak zarureti hâsıl 
olursa, o vakit Heyeti Umumdyenin reyine arz et
mek mecburiyetindeyiz. Böyle olmakla beraber 
bunu bu kanunun içine sokmaktaıısa, tanzim edil
mekte olduğunu haber verdiğiniz İçtüzükte naza
rı dikkate almayı encümen tasvibetmez mi? 

ciEOlcl KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Arz edeyim. Sayın Aksoy 
derler ki, «bunu bu kanuna koymıya lüzum yok. 
İçtüzüğe koyalım.» Şimdi yapmak istediğimiz 
şey şu; üç tane içtüzük vardır. Biri Millet Mec
lisi, biri Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
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toplantısı, biri de Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğüdür. Bunların her biri kendi meclisini bağlar 
ve diğerini bağlamaz. Bir yabancı resmî ziyaret
çinin yasama meclislerinde resmî kabulüne mü-
taallik bir hükmü Millet Meclisinin İçtüzüğüne 
koymak mümkündür. Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğüne koymak mümkündür; birleşik top
lantı içtüzüğüne koymak da mümkündür. Böy
le olunca, ziyaretçi her üçüne de gittiği zaman 
protokol işlemleri her üçü için ayrı ayrı tanzim 
edilmiş olur. 

Biz diyoruz ki, protokol işleriyle bir ziyaret
çiyi fazla meşgul etmiyelim. Böyle olursa ziya
retçinin hem Millet Meclisine, hem de Senatoya 
ayrı ayrı gitmesine lüzum kalmaz. Bir kanunla 
demiş olalım ki, «bu törenli toplantılar, Millet 
Meclisinde olmaz. Cumhuriyet Senatosunda ol
maz, birleşik toplantıda olur.» Böyle olunca sa
dece birleşik toplantıda törenli toplantı tertib-
edilecektir. Törensiz olarak her ziyaretçi oraya 
da gider, buraya da gider. Sayın Küeük'ün yap
tığı gibi. 

Millet Meclisi ve Senato içtüzüklerini bağlı-
yabilmemiz için bu kanuni hükmü getirmek za
rureti vardır. Bu hüküm Hariciye Vekâletini 
de bağlamış olacaktır. Bu hükmü birleşik top
lantı İçtüzüğüne koymak hususunda buyurduk
ları doğrudur. Birleşik Toplantı İçtüzüğüne şu 
hükmü koymak ieabedecektir. Ziyaretçinin hi
tabı nasıl olacaktır? Buyurduğunuz gibi olabi-

hitabetmek istediği Başkan tarafından İnilir 
dirilir ve Heyeti Umumiyenin reyiyle veya bu
na lüzum olmadan hitabesini irad eder. Bir te
şekkür takriri verilir, teşekkür edilmesi kabul 
edilir ve tören biter. Bunlar İçtüzükte tanzim 
edilecek hususlardandır. Bunu Birleşik Toplantı 
İçtüzüğünde hallederiz. Bunun için ayrı bir ko
misyon mevcuttur. Burada yapacağımız şey, sa
dece şudur : Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinde değil; birleşik toplantıda bu tarz tö
renli toplantı yapılacağı kendi bünyemiz içinde 
bilinsin ve gerek Cumhuriyet Senatosu, gerek 
Millet Meclisi ve gerek Dışişleri Bakanlığınca 
•buna göre hareket edilsin. Bu hüküm vazedil
dikten sonra birleşik toplantıda bu işler emni
yetle yapılmış olur. Şunu tekrar arz edeyim ; 
birleşik toplantı bunu yaparken bir teşriî yetki
yi kullanmış olmıyacaktır. Ayrı ayrı yapıldığı
nı kabul edersek, bir resmî ziyaretçi, Millet Mec
lisine gelse veya Senatoya gitse Senato ve Mil-
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let Meclisi bir teşriî yetki kullanmış olmıyacak-
lar, sadece bir protokol icabını yerine getirmiş 
olacaklardır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bir sualim var. 
Ecnebi misafirler, başta Hükümdar veya Reisi
cumhur olduğu halde, bir parlâmentoyu ziyaret
te Avrupa'daki usul ayrı ayrı ziyarettir. Müşte
rek ziyaret hiçbir zaman vâki olmamıştır. Bunu 
nazarı dikkate almamız lâzım değil mi idi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Şimdi bu hususta, Avru
pa Protokolünde, Amerika Protokolünde çok 
değişik tatbikat şekli vardır. Ayrı ayrı yapılabi
liyor veya buyurduğunuz gibi Amerika'da sa
dece Senatoya gidiyorlar. Şimdi kabul buyuru
nuz ki, iki Meclisimiz arasında münasebetler 
bakımından sadece Senatoya gitsin demek veya 
sadece Millet Meclisline gitsin demek, biraz tu
haf • olur. Ayrı ayrı yapsınlar denebilir. Fran
sız, İspanyol, Cenubi - Amerika ve hattâ İtal
ya parlâmentolarında bu hususlardaki teferru
at çok geniştir. Oralarda ziyaretçilere bâzı mü
kellefiyetler yüklenmektedir. Şunu unutmamak 
lâzımdır ki, Fransız Anayasasında, iki Meclisin 
sık sık bir araya gelmesini temin edecek bir hü
küm de yoktur. Orada yalnız Cumhurbaşkanı 
secimi için bir araya gelinmekte idi. Bizim Ana
yasamıza göre Birleşik toplantı temini gayet ko
laydır. Biz bu imkânı daha kolay bir hale getir
miş oluyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Efendim, Ana

yasa iki Meclisin birleşik toplantı şartlarını sa
rahaten tesbit etmiş. Şimdi buyuruyorlar ki, 
bir yabancı Devlet Reisi veya Başbakanı geldi
ği zaman protokol işini daha iyi halletmek için 
birleşik oturumda bu vaziyeti yapsın. Halbuki 
birleşik toplantının bir gündemi olacaktır. ,Sırf 
bu ziyaret olduğu için ayrı bir gündem mi ya
pılacak? Birleşme nasıl telif edilecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Çok muhterem arkadaş
larım, aynı hususlar Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu için de varittir. Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisinin Anayasada belirti
len yetkileri arasında yabancı ziyaretçileri ka
bul etmek diye bir şey yoktur. Normal gündem
lerini yürütürken bu ziyaretçileri de kabul 
ederler. Birleşik toplantıda da böyle olacaktır. 
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Mesele toplantıyı ziyaretçinin geldiği zamana | 
raslatmaktır. Birleşik toplantıyı icabettiren 
mevzu ekseriya bulunabilir. Bendeniz, bu hu
susta birleşik toplantı bakımından bir müşkü
lât çıkacağını zannetmiyorum. Bu toplantılar, 
ekseriya, resmî ziyaretlere rasgetirilebilinir. I 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen var mı? Yok. Yedinci maddeyi oylarını
za sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 

Heyet Başkanlıkları 
• MADDE 8. — Bu kanunda bahis konusu he

yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 
'getirmesini sağlayıcı tedbirleri alır ve dönüşte, 
heyetin faaliyeti hakkında Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına sunul
mak üzere bir rapor hazırlarlar. 

BAŞKAN — 8 nei madde üzerinde söz isti
yen var mı? 8 nci madde üzerinde söz istiyen 
olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... 8 nci madde ka
bul edilmiştir. 

T.B.M.M. binasının milletlerarası 
toplantılarda kullanılması 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binalarının milletlerarası toplantılar için kulla
nılmasına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanları mutabık kalarak izin 
vermeye yetkilidirler. Bu izriin verildiği Millet 
Meclisi Başkanlığınca ilgili mercie yazı ile du
yurulur. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi okutmuş bulu
nuyoruz. Bu madde üzerinde söz almak istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Bu maddede özet
le «Millet Meclisi Başkanı ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı birbirleriyle anlaşarak, bu top
lantılar için, Millet Meclisi veya Cumhuriyet 
Senatosu salonunun veya başka bir müştemilâ
tın tahsisini temiin ederler» denmektedir. Ana
yasa gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin her türlü muamelâtında, içerde ve dışarda, 
Riyaset yetkisi Millet Meclisi Başkanına veril
miştir. Buna göre bu hüküm, Anayasanın bu 
hükmü ile tearuz etmektedir. Bununla tezat ha
lindedir. Cumhuriyet Senatosu Başkanına böy
le bir salâhiyet tanınması, Anayasaya göre Mil
let Meclisi Başkanına tanınmış olan mutlak 
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yetkinin zıddmı ifade etmektedir. Bendenize 
göre bu, doğru bir hüküm değildir. Reddini ta-
lebederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Çok aziz arkadaşlarım, 
hiç değilse bu vesile ile sevgili Senatörlerin bi
raz sempatisine mazhar olabileceğimden ötürü 
ne kadar bahtiyar olduğumu bilemezsiniz. Şim
di mevzuubahis olan mesele şudur: Bu, uzun 
uzun münakaşa edildi. Sayın Refet Aksoy gü
lerek bana bakıyor. Haklı. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yoktur, dendi, bâzıları tarafın
dan. Hayır Türkiye Büyük Millet Meclisi var
dır. Anayasada var. Nasıl var? Türkiye Büyük 
Milet Meclisi üç teşriî heyetten müteşekkildir. 
Milet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı. Her 
biri Anayasada musarrah birbirinden farklı sa
lâhiyetleri kulanmak için kurulmuşlardır, in
giltere Parlâmentosu da üç organdan müteşek
kildir. Avam Kamarası, Lordlar Kamarası ve 
Kraliçe orada Devlet Reisidir, fakat, bu sıfa
tının dışında, ayrıca Parlâmentonun da bir un
surudur. Yani bir kanun, İngiltere'de, Avam 
ve Lordlar Kamaralarından geçtikten sonra ka
nunlaşmış sayılmaz. Kanunlaşabilmesi için Kra
liçenin tasvibinden geçmesi lâzımdır. 

Bunun dışında Kreliçcnin icra bakımından 
da ayrı yetkileri vardır. Bizde de Parlâmen
to üç unsurdan müteşekkildir. Buna Parlâ
mento anlamında bir (entite) olarak Anayasa
mız Türkiye Büyük Millet Meclisi demiş; bu 
sarihtir. Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi vardır. T. B. M. M. nin başkanı var mı? 
Bu noktada Sayın Eren'dcn ayrılacağım. T. B. 
M. M. nin Başkanı yoktur. Nasıl ki, ingilte
re'de de Parlâmentonun Başkanı yoktur. Lord
lar Kamarasının spikeri vardır, Avam Kamara
sının spikeri vardır, ama bütün unsurlariyle 
Parlâmentonun bir başkanı yoktur. Burada da 
böyle; Millet Meclisinin Başkanı var, Cumhuriyet 
Senatosunun Başkanı var. Anayasa, Birleşik 
Toplantının Başkanını, Millet Meclisi olarak 
göstermiş, ama; «Bu üç teşriî heyetten kurulu 
(entite) nin Başkanı Millet Meclisi Başkanı-
dir.» dememiştir. Mefhum olarak şu üçlü orga
nın yalnız kendisi vardır. 

Şimdi, iç teşkilât meselelieriııe gelince; ko
nuşuluyor, duruyor; Anayasn Komisyonu bu 
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güne kadar bu bina içerisinde beynelmilel top
lantılar yapılmıştır. Fakat, bu büyük salonu^ 
dolduracak kadar kimse bu toplantılara katıl
mamıştır. Ya grup salonları kullanılmıştır ve
ya daha küçük olduğu için Cumhuriyet Sena
tosu genel kurul salonu kullanılmıştır. Şimdi, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna bir sa
lon tahsis etmişsiniz; muhtemelen bu salonu 
beynelmilel toplantılara da tahsis edeceksiniz. 
Bunu yaparken, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanının mutabakatini almamak, bendenize 
hakikaten biraz aşırı görünüyor. Ancak, bu 
halde de, bu şahıslar binanın içinden geçecek
ler, bir kısım tertibat alınacak, meselâ bir ye
rinde bir telsiz istasyonu kurulabilecektir. Onun 
için de Millet Meclisi Başkanının mutabakati 
lâzımdır. Her iki Divanın anlaşarak beraber 
hareket etmeleri, bir prensip olarak, bu gibi iş
lerde kabul edilmelidir. 
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hususta karar verdi : T. B. M. M. madem ki, 
bir varlıktır, T. B. M. M. nin kendisine has 
müşterek bir teşkilâtı olabilir. Ve Cumhuriyet 
Senatosunun da, Millet Meclisinin de bütün 
teşkilât' kısımları illâki ayrı olacaktır diye bir 
hüküm Anayasada olmadığı gibi, başka memle
ketlerin tatbikatı da bu hususta birbirlerine 
benzemezler. Bu konuyu birisi şöyle, diğeri de 
başka istikamette halletmiştir. Madem ki, T. 
B. M. M. diye bir varlık mevcuttur; Başkanı 
yoktur; ama, bir müşterek teşkilât olabilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olma
yınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
mevcut ayrı üç teşriî heyetin idari ve malî hiz
metlerini görecek olan teşkilâtın idaresinde, 
teşkilâtın başkanı olarak kanunla, Millet Mec
lisi Başkanı veya C. Senatosu Başkanı tâyin 
edilebilir. Anayasa Komisyonunda teşkilât ka
nunu yapılırken şu esastan hareket edilmiştir; 
Bir Meclisin-idari ve malî teşkilât sahasında 
diğerinin üstünde olmak durumunda olmamalı
dır. Cumhuriyet Senatosuna diyememelidir ki, 
Millet Meclisi Başkanlığı ve Başkanlık Divanı; 
Cumhuriyet Senatosunun işlerini görüyor; rıza
mız hilâfına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
müşterek işlerini yürütüyor. Millet Meclisi 
Başkanlığı da; Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı bize bu hususta hâkim oluyor, bizim işleri
mizi yürütüyor, diyememelidir. Bütün mesele 
burada iki Divanın birbirleriyle anlaşarak mu
tabakat halinde hareket etmeleridir. Tekrar 
arz edeyim ki, Sayın Asım Eren'in görüşüne 
iştirak edemiyorum. T. B. M. M. denilen mef
humun bir başkanı yoktur. Türkiye'de T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı denilen muayyen 
heyeti teşriiyenin bir Başkanı vardır. Bu, Mil
let Meclisi Başkanı olarak Anayasada tesbit 
edilmiştir. Bu iki konuyu ayırmak lâzımdır. 

T. B. M. M. nin bir binası vardır; bir kıs
mında Senato oturuyor, bir kısmında Millet 
Meclisi oturuyor... Bu kanun maddesini sevk et
mek için şöyle bir zaruret var: Âmme emlâki, 
tahsis edildiği gayenin dışında kullanılamaz. 
Şimdi, Divanlar tereddüt ediyorlar; Meclisin ta
tili sırasında yabancı bir teşekküle, bir NATO 
veya CENTO toplantısına binamızı vereceğiz; 
veremiyoruz. Çünkü, bina T. B. M. M. hizmet
lerine tahsis edilmiş bir binadır. Şimdi haki
katte durum şu: Umumiyetle bu gibi toplantı
lar için, ayrılacak bu salon olmıyacaktır. Bu-

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, bir prensip meselesi, bende-
nizce Yüksek Heyete arz edilmektedir. Çün
kü l)iı mesele, yakında yüksek huzurunu
za intikal edecek olan Millet Meclisi ve C. Se
natosu Teşkilât Kanununu ilgilendiril'. Bu 
teşkilât kanunları bugüne kadar bu konuda ça
lışan komisyonlarda son paraflan bitince; iki 
yüksek mecliste büyük bir münakaşa mevzuu 
olacaktır zannediyorum. Yani komisyonlardaki 
bu münakaşa havası yüksek meclislere de intikal 
edecektir. Anayasa T. B. M. M. nin Başkanlı
ğını Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanına 
değil; Millet Meclisinin Sayın Başkanına mut
lak olarak tanımıştır. Bu suretle Millet Mec
lisi Başkanının üzerinde bulunan bu yetkiyi 
adeta paylaşırcasma bir hükmü önümüzdeki 
bu tasarının getirmiş olması, zannederim, er
kendir; ve gelecek olan yasama meclislerinin 
teşkilât kanunlarına kendilerince bir zemin 
hazırlaması bakımından C. Senatosu için bel
ki doğrudur ama, Anayasaya aykırılığı bakı
mından gelmemesi daha doğru olurdu. Aslında 
bu gibi meselelerde yani Millet Meclisi Başka
nının fiilen, T. B. M. M. Riyasetine ait idari 
muamelâtı tedvire rehber olacağı konusu, sa
dece içtüzükte tezekkür edilmek gerekirdi ve 
(bir kanun metninde yer alması suretiyle Ana
yasaya aykırı bir yetki paylaşılmasına) gitme-
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tnek daha doğru ve hukuki olurdu. 

Sayın komisyon sözcüsü Coşkun Kırea'nm 
hu husutaki mütalaalarına iştirak etmemekle 
beraber, her şey neticede gene hukuki mecra
sına intikal eder kanaatiyle şimdilik bu müna
kaşayı kesmekteyim. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 
söz istiyen başka arkadaşımız var mı? Yok. 
Dokuzuncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar; bu kanunun üç maddesi 
encümene iade edilmiş fakat encümen henüz 
tetkikini yapıp bu hususta raporunu tanzim 
edememiştir. Diğer- maddeleri yürürlükle il
gili bulunduğu için, kanunun görüşülmesine, 
encümenin kendisine iade olunan maddeler hak
kındaki raporunun gelmesine intizaren, gele
cek Birleşimde devam edeceğiz. 

Şimdi, sayın, arkadaşlarını; Dilekçe Komis
yonuna üye seçimi için, oyunu kullanmamış 
olan arkadaşımız varsa lütfen kullansın. Çün
kü, görüyorsunuz ki, 50 - 60 kadar arkadaşı
mız komisyonlardadır. Komisyonlardan Mec
lise teşrif etmiş arkadaşımız varsa, oylarını 
kullansınlar. 

2. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kamın tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu. (1/347) (S. Sayi-sî, : 40) (1) 

BAŞKAN 
tuyorum : 

Bu konuda bir takrir var, oku-

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 7 nci sayfası sonundaki 40 sayılı 

kanun tasarısının (öncelik ve ivedilik kararı) 
ile sayın Genel Kurula sevk edilmiş olması se
bebiyle (öncelik ve ivedilik kararı) alınmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Sözcüsü 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü tarafından 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi talebi vardır, 

(1) 40 S. Say ıh basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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bu husus raporda da mevcuttur, önceliği ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar.,. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan?,. Burada. Komisyon lütfen 
yerini alsın. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mi l , . 
Buyurun Thsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) ~ Muhterem 

arkadaşlar, ben bir usul meselesi üzerinde ko
nuşacağım. Kanun, Kara, Deniz ve Hava kuv
vetlerine ait erlerin askerlik müddetleri ile 
ilgilidir. Buna, Jandarma sınıfı da dâhildir. 

Jandarma sınıfı, daha çok İçişleri Bakanlı
ğını ilgilendirdiğine göre, içişleri Bakanının; 
içişleri Komisyonunun bu kanun üzerinde söz 
sahibi olması lâzımdır. Halbuki, tasarı tçişlerl 
Komisyonundan geçmemiş, doğrudan doğruya 
Millî Savunma Komisyonundan geçmiştir. Bu 
bakımdan İçişleri Komisyonunun da mütalaası 
alınarak, tasarının müzakere edilmesini, ancak 
Bakanın kendisine lüzum varsa, Bakanın da 
bulunacağı bir toplantıda müzakere edilmesini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ASİM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; komisyon adına mâruzâtta bulunuyo
rum. Muhterem İhsan Ataöv arkadaşımızın 
buyurdukları 'husus, esas itibariyle doğrudur. 
Yalnız, gelmiş olan tasarı münhasıran 1111 
sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili ve yalnız bu 
kanuna nıütaallik bulunduğu için, ve tama
men askerî mahiyette, Millî Bavunma Bakan
lığının uhdesinde olan hizmetlere taallûku iti
bariyle yalnız komisyonumuza havale Ibuyurul-
muş ve ıkomisyonumuzdan da Yüksek Meclis 
Başkanlığına ve o kanalla huzurunuza sevk edil
miştir. O itibarla İçişleri' Bakanı Sayın ar
kadaşımızın burada bulunmalarına ve içiş
leri Komisyonuna havale edilmesine lüzum yok
tur. Takdiı- Yüksek Heyetinizindir efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar; komisyon sözcüsü arkadaşımız, ko
nunun doğrudan doğruya askerlikle ilgili ol
duğunu beyan ıbuyurdular. Halbuki, Hükü
met tasarısının Millî Savunma Komisyonunda 
görüşülmesi esnasında, jandarma sınıfı1 da bu 
'haklara salhibolduğu, yani askerlik müddetle-
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rindeki indirime sahiıbolduğu takdirde raem- t 
leketin asayiş 'durumunu temin edecek kuv- I 
vetin elden kaybolacağı mülahazasıyla, jan
darma sınıfının terhisinde, bu maddenin tat- I 
'bik edileımiyeceği şeklinde komisyondan çık
mıştır. Hükümetin tasarısı ile komisyonun 
kabul ettiği tasarı arasında, fark vardır. Bu
nun da esbabı mucibesi, (bir memleketin asa
yiş meselesini ilgilendirmiş olması bakımından
dır. Hükümet tasarısı jandarma sınıfına bu 
devre için terhis hakkı tanımamakta, fakat, 
komisyon, jandarma sınıfının da :bu haktan | 
üç ay istifadesini temin kılmaktadır. 

Memleketin asayişi bakımından çok önem
li olan bu konuda Dahiliye Komisyonunun ve i 
İçişleri Vekilinin ısxz bakkunın bulunacağı mü-
talâasındayım. Bu ıbakımdan konunun yalnız 
askerî eğitim ile ilgili olduğunu ;kaibul etmiyo
rum. .Jandarma, sınıfı, Dahiliye Vekâletine | 
ıbağlı bulunduğuna göre, İçişleri Komisyonu
nun, İçişleri Bakanının mütalâasının zaruri 
'bulunduğu kanaatmda.yum. j 

Mâruzâtımı 'bundan ibarettir. 

BAŞKAN -< Sayın Sözcü. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ASIM EREN (Niğde) — Pek .muhte
rem arkadaşlar, demin arz ettiğim, İ l l i sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun tatbikatı, 
münhasıran askerlik şubelerine taallûk eder 
bir keyfiyet olduğundan 've Muhterem İhsan | 
Ataöv arkadaşımızın beyanları da :bu metnin 
•ancak geçici maddesindeki hükme taallûk etti
ğinden, 'keyfiyet maddelere ^geçildiği zaman 
tezekkür edilmek üzere 'tümü hakkında gö
rüşümüzün lütfen kabul buyurulmasın] arz 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz 
istiyen var mı efendim'? Sayın Ataöv, lüt
fen takrir için acele ediniz. Buyurun 'Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım. 
•bu kanun teklifi Hükümetten gelmektedir. 
Te'klifin altında İçişleri Bakanının da imzası 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, İçişleri Bakanı
nın malûmatı 'dışında bir teklif, huzurunuza 
getirilmiş değildir. 

İntikali devresine ait müddetlerde Sayın 
İhsan Ataöv'ün itirazi görüşülebilir, tartışı- | 
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labilir ve Yüksek Meclisin takdirine kalabi
lir. Tasarının yeni baştan İçişleri Komisyo
nuna gönderilmesine mahal almadığı kanaa
tindeyim. Esasen Millî Savunma Komisyo
nu 'bunu İçişleri Bakanlığı mümessilleri hu-
zuriyle tetkife etmiştir ve nitekim burada 
da birlikte takibetmekteyiz. 

Bu celp ve terhise taallûk eden muame
le, zamanın darlığı hasebiyle yarın aksayabi-
lir daha büyük mahzurlar tevlidedebilir. İs
tirhamım, lüzum ve mahal olmıyan bu te'kli
fin kabul edilmemesi merkezindedir. Hür
metlerimle. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Jan
darmalar, 'îc/çişlerinin mi, yoksa Millî Savun
ma Ba'kanlığıının arzusu ile mi askere alın
maktadır § 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI 
SANOAR (Devamla) — Efendim, 1111 sayılı 
Kanunun tatbikatı münhasıran Millî 'Savun
ma Bakanlığına mevdu haldedir. Jandarma
nın da, diğer 'sınıfların da colbi, tefriki, tev
zii ve terhisi Milî 'Savunma Bakanlığına ait 
bulunmaktadır". * 

[BAŞKAN —- iSayın Ataöv'ün takririni oku
tuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Gündemde bulunup müzakereye konu olan 

3673 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddenin 
değiştirilmesi Iha'kki'ndaki kanun tasarısının 
asayişle ilgili olması bakımından İçişleri Ko
misyonun da (müzakeresini arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Takriri okutmuş bulunuyo
ruz. Şimdi oyunuza sunuyorum.. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

Kanunun tümü hakkında başka sö>z isti
yen var mil Olmadığına göre maddelere ge
çilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi hususu ikabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Kanun tasarısının 
ivedilikle 'görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

^Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla de
ğişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — '21 Haziran 1927 tarihli ve 
111.1 sayılı Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde '5. — Muvazzaflık ihizmeti kara, de
niz, 'hava ve jandarma snıflarmda iki yıldır. 
Bu 'hizmet askerlik şubesinden sevk tarihin
den başlar. İki yıldan ziyade askerlik yapan
la ı-ın fazla hizmetleri askerlik çağının sonun
dan iki kat olarak düşülür. Muvazzaflık hiz
metini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağın
dan çıkarılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı i Buyurun 
Sayın Esengin. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, 'bu tasarının birinci madde
si içerisinde önemli olan ve üzerinde durul
ması lâzımıgelen bir husus vardır; o da mu
vazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir ferdin 
yaş çağı dışarısına çakarılmıyacağıdır. Bu 
hüküm, başka kanunlarda, 1076 sayılı Kanunda 
da vardır, öyle anlaşılıyor ki, bu hükmün bu
raya konulması bir endişenin etkisi altında ol
muştur ve hurda da haklıdırlar. Bnnim tahmi
nime göre çeşitli sebeplerden dolayı bu durum
da olan birçok vatandaş vardır, Bu vatandaş
lar 45 yaşmı aştıktan sonra askere alınırsa 
hem faydasız olurlar, hem de gülünç olurlar. 
Aynı zamanda da bunları askere getirmemek 
için bir takım snii?tim°ı]lp'% doktor rnryv-lv' 
v. s. de olabilir. Binaenaleyh, evvelâ komisyon
dan bu vatandaşların ne kadar olduğunu sora
lım. Benim tahminime göre bunlar birkaç yüz-
bini bulabilir. Bunlar hakkında yeni bir ta
sarı getirip bu işi temize çıkarmamız lâzımdır. 
Bâzı memleketlerde şöyle yapılmıştır: Biriken 
bu vatandaşları toptan af etmek ve yeni ciddi 
tedbirler alarak, artık bu gibi boşluklardan fay
dalanıp yas haddi dışına kadar bekletmemek. 
Bir kısmı böyle yapılmıştır. 

Bir kısım memleketlerde bunlardan bir mik
tar para alınarak, tıpkı askerlik yapmış gibi 
te'fi'vs ınrıainıel'eısi yapılır. Yani, 2 - 3 ibiın lira 
bedeli nakdî gibi para alınıyor. Para alının
ca askerliğini yapmış gibi terhis ediliyor. 
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İkinci bir nokta da şu idi: Para vermiyen-

ler veyahut tasarıya göre bu vatandaşlar alı
nıyor, askerlik müddetinin yarısı kadar her 
.hangi bir sektörde çalıştırılıyor. 

Binaenaleyh, Millî Savunma Komisyonu ve
ya Bakanlığın bir tasarı getirerek bu işi temiz
lememiz lâzımdır. Tekrar ediyorum, benim tah
minime göre bu şekilde çok vatandaş vardır. 
Bunların askere alınması hiçbir fayda temin 
etmiyecektir,gülünç olmaktadır, çok suiistimal
lere yol açmaktadır, birçok doktorlar para alıp 
rapor vermekte, askerî şubelerde bir takım 
suiistimaller olmaktadır. Çeşitli boşluklardan 
ötürü böyle bir duruma düşmüşlerdir. Bir ta
sarı ile bu vatandaşları temize çıkarmak; ya 
toptan affetmek ve daha ciddi tedbirler ala
rak bu yola gidilmesine meydan vermemek, yahut 
para alarak bunları terhis etmek veyahut bun
ları toplayıp her hangi bir yerde askerlik müd
detinin yarısı kadar bir müddet hizmet yap
tırmaktır. Birçok memleketler bunu tatbik et
mişlerdir. 

Benim Millî Savunma Bakanından ricam, 
böyle bir tasarıyı yakın bir zamanda Meclise 
getirmeleridir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Biraz evvel 45 yaşını aşmış ve sayıları 200 

bini bulan, memleketimizde askerlik hizmetini 
yapmıyan bâzı şahısların affedilmesi hakkında 
bir tasarı getirilmesi ifade edildi. 

Arkadaşlar*, bugünkü atom çağının muhare
be taktiğine göre, Türk vatanı üzerinde yaşı-
yan her vatandaş, bu vatanı savunmak için as
kerlik hizmetini yapacaktır. 

Hattâ İkinci Cihan Harbinde, Almanlar va
tanlarını korumak için askerlik çağma girme
miş, çocuk yaşında olan gençleri de muharebe 
sahasına sürmüşlerdir. 

Yoklama kaçağı olan, yani hizmete gelmiyen 
ve sayıları 200 binden fazla olan vatandaşların 
yaşı 45 de olsa, daha fazla da olsa, bu vatana 
her vatandaşın hizmet ettiği gibi askerlik hiz
metini yapması şarttır. İşte, getirilen bu ka
nun, 45 yaşını geçmiş ve askerlik yapmamış va
tandaşların da vatan hizmetine alınmasını te
min içindir. Binaenaleyh, bu maddenin lehin
de oy vermekle bu vatanda yaşıyan bütün şa-
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hısların askerlik hizmetinde bulunmaları temin 
edilecektir. Bu bakımdan maddenin lehinde oy 
verilmesini saygı ile arz ederim. Hürmetlerimle. 

KENAN ESENGÎL — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KENAN BSENG-IN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, görüyorum ki, genç arkada
şımız meseleyi yanlış anladı ve burada da yan
lış vaz'etti. Biz, bu vatandaşlarımız askerlik 
yapmasınlar ve derhal bunları affedelim gibi 
'bir fikir ortaya atmadık, bir. 

İkincisi; arkadaşımın bahsettiği, yurt hizme
tinde Alman gençlerinin, ihtiyarlarının çalıştı
rılmaları mevzuunda : Bunlar seyyar ordu dı
şında memleketin yurt içi bölgesindeki vazife
lerde çalıştırılan insanlardır. 

Biz muvazzaflık hizmetini orduda yapması 
lâzımgelen insanlardan bahsediyoruz. Yani 46 
yaşma gelmiş insanı getirip askere almanın, 
kendisinden 25-30 yaş küçük olan insanlar ara
sında askerlik yaptırmanın faydalı olmadığın
dan, gülünç okluğundan, hiçbir işe yaramıya-
cağmdan bahsediyoruz. Onun için de diyoruz 
ki, bu vatandaşlar her hangi bir sebepten do
layı vatan hizmetini yapamamışlardır, kendi 
hatalarıdır, suç işlemişlerdir, askerlik dairesi 
veya ilgili teşekküller kendilerine doğru yolu 
göstermemişlerdir. Şimdi bu duruma gelmiş 
olan bir insanı yeniden gülünç vaziyete sok-
maktansa bunları faydalı bir şekilde kullanma
nın çarelerini arıyalım. Bunu nasıl yapacağız? 
Başka memleketlerden misaller verdim. Bunla
rın böyle yığın halinde gittikçe büyümesi, hal
ledilmesi zor olan bir meseledir, ikinci Cihan 
Harbinden sonra bâzı memleketler bunları şöy
le hallettiler, dediler ki, ya bunları toptan affe
delim ve ciddî tedbirler alalım. Bir daha bu gi
bi boşluklar olmasın. Veyahut bunlardan bedeli 
nakdi alıyor gibi bir miktar para alalım, gelsin
ler parayı versinler, terhis edilmiş gibi temize 
çıksınlar. Yahut da para vermiyor ise ve mem
leketin ihtiyacı varsa, bunları toplıyalım, mem
leketin ihtiyacı vardır, birçok az gelişmiş mem
leketlerde orduya düşen birçok vazifeler var
dır, bunları da askerlik müddetlerinin yarısı 
kadar her hangi bir sektörde çalıştıralım. Yok
sa, burada, bâzısı vatan hizmeti yapıyor, bâzısı 
yapmıyor gibi birtakım polemiğe girmeye lü-
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zum yok. Ben de böyle bir fikir ortaya atma
dım. Bu maddenin de aleyhinde bulunmadım. 
Bu maddenin mahiyeti başkadır. Bu maddenin 
arasına bu kelime sıkıştırılmıştır. Sıkıştırılması 
birtakım etkilerden ötürüdür. Bunu ayrı bir ta
sarı halinde getirelim. Bu madde çıksın, bu 
müddetler indirilsin; fakat muvazzaflık hizmeti
ni yapmamış olanların yekûnunun çok olduğu-
ğunu talimlin ediyorum. Ayrıca bunun için bir 
tasarı gelsin ve bunu temizliydim diyorum. 
Başka bir şey söylemiyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN — (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu maddenin lehinde konuşan arka
daşın haklı tarafları olduğu gibi, aleyhinde ko
nuşan arkadaşın da haklı tarafları vardır. 

45 yaşma kadar her hangi bir sebeple asker
lik hizmetli yapmamış, yeri bulunamamış, şu 
veya bu şekilde himaye edilmiş bir şahıs eğer 
bu maddenin istediği bir hüküm dışında kalır
sa, büyük bir kütle, dünkü yapmış olduğu açık-
gözlülüğün veya hizmetten kaçmanın bir nevi 
mükâfatını görmüş telâkki edilecektir. Bu, 
bundan sonrakilere bir kötü misal teşkil ede
bilir. Muvazzaflık hizmetini yapmamış fakat 60 
yaşma gelmiş bir insanın tekrar askere alın
ması, Sayın Esengin'in de izah ettikleri gibi, 
nek sempatik olmuyor. Bâzı gazetelerde de bu 
hususta resimlere ve yazılara raslamaktayız. 
Fakat bu şekilde askerlik hizmetini, yani 
muvazzaflık hizmetini yapmamış olan çok 
geniş ıbir kütle vardır. Eğer bu kanun madde
sinden bunlar çıkarılırsa bir nevi açıkgözlere, 
hususi himaye görmüş olanlara, kayıttan ka
çanlara, şubeden şu veya bu şekilde himaye 
edilmiş olanlara bir hak verilmiş oluyor. 

Benim anlayışım bu kanundan bu madde 
çıkarıldığı takdirde, Esengin arkadaşımın 
dediği gibi, ayrı bir kanun gelebilir. Fakat 
bu zaman kaybettirir. Bir defaya mahsus ol
mak üzere affetmek, tekrar - ikinci defa - iş
lenecek suçların yapılmamasını tazammun et
mez.. 40-45 yaşma gelmiş kimseler sonra bunu 
emsal göstererek, birkaç sene geçirmeye ba
karlar, ondan sonra bugünkü konuştuğumuz 
şu kanunu emsal gösterip «filânlar affedilmiş-
ti, bizimde affedin» diye birçok yerlere baş
vurabilirler. 

Kanaatim : Kanuna ek bir madde konabi
lir, meselâ «50 veya 60 yaşma gelmiş olup da 
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şimdiye kadar askerlik ödevini yapmamış 
olanlar bir defaya mahsus olmak üzere affe-
dilmişlerdir» şeklinde muvakkat bir madde 
kona'bîlirse, ikinci bir kanuna da lüzum kalmaz 
ve bundan sonra muvazzaflık hizmetini yapmak 
mee'buriyetinde olanlara da bir hak verilmiş 
olur. Hizmet dışı çıkması zaruri olan bir kı
sım insanlar lüzumsuz olarak ordu tarafından 
celbedilmez ve onlara bir masraf ödemek mec
buriyeti olmaz. Hem de kanunun mânası da 
değişmez, ikinci bir kanun çıkarmak lüzumu 
da ortadan kalkmış olur. Maruzatım bu şekil
dedir, yani, ek İbir madde ile bu mahzur gide
rilebilir, fakat, muvazzaflık hizmetini her han
gi bîr şekilde yapmamış olanların affı, ileri
de 'bu hizmeti yapmak istemiyenler için bir 
sebebolabilir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş. 
MEHMET ALt AYTAŞ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım; mesele şöyle : Bir defa, as
kerlik, 'bütün Türk vatandaşları için kanu
nun tesbit ettiği .mukaddes İbir vazifedir. Türk 
askerleri, yani askerlik çağına gelen her Türk 
% 99,9 itibariyle daima 'silâh altına hevesle ve 
arzu ile gelmişlerdir. Cumhuriyetten bu yana 
meselâ, 1923 ten 1963 senesine kadar, silâh 
altına alınan birçok doğumluların, bugün 
muhtelif vesilelerle silâh altına alınmamış 
•olanların sayısı; kati rakam olarak bilmiyo
rum ama, ihtimal olarak 100 'binin üzerin
de olabilir. Fakat 40 ısenelilk müddet içinde 
askere çağırılan milyonlarca Türk askeri' ara
sındaki miktar da (bundan ibarettir. 

Şimdi, askerlik her Türk için kaçınılmaz 
'mukaddes bir vazifedir ve ıbu, kanunlarımı
zın vaz'ettiği bir usuldür, (bunun devamı şart
tı ı*. Bu 'bakımdan şimdi gelen kanunda ve 
'bundan evvelki halen mer'i kanunda da bu 
prensip 'bulunduğuna göre, her vatandaş as
kerliğini muayyen müddetler içinde yapacak
tır, bu böyledir. Bu kanunun getirdiği: ye
niden askerlik •müddetlerinin tevhidi sırasın
da bunu takviye olarak bir »hüküm konmuş
tur. Şimdi, askerliğini yapmamış olanların 
toptan affını çıkarmak veyahutta (bunları pa
taya bağlamak, veyahut ta askerlik hizmet
leri haricinde başka hizmetlerde kullanıl
ın ak 'meselesi askerliğin psikolojisine tama-
ıııiyle aykırıdır. Askerlik^ çağma gelen her 
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Türk askerlik vazifesini yapmalıdır. Bu hu
sus, katiyen vazgeçilmez bir düstur olarak 
kalmalıdır. 

Şimdi, muhterem Kenan Esemgiıı arkada
şımızın (buyurduğu da doğrudur. Yaşlıların 
askerlik altına alınmalarında, hakikaten göze 
hoş görünımiyen taraf, veyahut 'bâzı ahvali 
rulhiyeleri dokunan bir taraf olduğu da in
kâr edilemez. Ancak, Ibizim prensibimiz; her 
Türkün askerlik yapması' keyfiyetidir. Biz, 
bu müesseseyi rahnedar etmemek ve sarsıma-
ıma'k 'mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, bir defa 
bedel almak, para almak ve sivil hizmetlerde 
çalışmak, bunlar tamamiyle düşünülmemesi, 
lâzımgelen metotlar ve yollardır. Askerlik 
hizmeti içinde bu zevatın, askerlik vazifele
rini yapması, yani her hangi bir sebeple za
manında askerlik hizmetini yapmamış olan in
sanlara askerlik hizmetlerinin yaptırılması za
ruridir. 

Şimdi, bunun karşısında, başka müesse
seler de var; meselâ çok yaşlanmış, askerlik
te hio hizmet göremiyecek insanlar da bu su
retle her hangi bir sebeple yakalanabilirler. 
Fakat askerî sılhhi heyetler vardır, bunlar o 
şahsın askerlik yapamıyacağı hakkında çü
rük raporu verirse bunlar zaten askerlik dışı 
bırakılabilirler. Bunun haricinde, çürük ra
poru alaımıyanların haricinde yaşlı olanlar 
ve askerliğin meşak ve me'Z'alhimine dayana-
ınıyaca'k olanlar da bulunabilir. Ancak vak
tinde askerliğini yapmamış olanların ihti
yarlığında bu hizmetin meşak ve meza'himine 
•katlanması zarureti vardır. Kaldı ki, asker 
ocağında bu şekilde vaktinde askerliğini yap
mamış olan insanlar için yaşlarına elverişli 
hizmetler de mevcuttur. Binaenaleyh, -kanu
nun Hükümet tasarlısında geldiği şekilde (ka
bulü. zaruridir. 

Hürmetlerimle. 
KENAN -ESENOÎN (Zonguldak) — Sıra 

benimdir efendim. 

BAŞKAN —Sırayı Kiyaset takdir eder efen
dim. Sizden evvel söz istemiş olan sırada baş
ka, arkadaşlarıınıız var. 

Komisyon adına, buyurun Sayın Eren. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, bu endişeler varit değildir. Ka-
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nun tasarısı mütalâa buyurulmuştur. Bunda, 
neşrinden sonra yürürlüğe gireceği yazılı ol
duğuna göre, bugün, 45 yaşını bitirip de, 
askerlik çağını1, şimdiye kadarki askerlik hü
kümleri gereğince» geçirmiş olanlara her han
gi bir şümulü olmıyacaktır. Yani, ne Muh
terem General Kenan Esengin arkadaşımızın 
endişeleri varittir ve ne de diğer arkadaşları
mın endişeleri varittir. Bunlar münhasıran is
tikbale matuf yeni bir hükümdür. Bugün, 45 
yaşına kadar gelenler için hazırlanan bu ka
nun tasarısı kanunlaştığı ve Resmî Gazetede 
yayınlandığı gün hükmü, henüz bu yaşı bitir
memiş olanlara münhasırdır. Fakat o müd
deti bitirip de bu ıkanun yayınlandığı tarih
te askerliğini yapmadan 46 yaşma basmış 
olanlara şâmil değildir. Onlara dokunmaz. Böy
le bir şey olması için kanunun makabline teş
miline dair bir hüküm konması lâzımdır. Bu 
da yoktur. Binaenaleyh bu endişe de varit 
değildir. O gibilere yine 1111 sayılı Kanunun 
şimdiye kadar uygulanagelmiş olan eski hü
kümleri gereğince işlem, takibat ve askerlik 
uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben maddenin özü hakkında konuşa
cağım. Bu madde, Büyük Meclisimizde, Anayasa
mızın eşitlik prensibini gerçekleştirmekte olan 
bir madde mahiyetindedir. Türk vatandaşları ka
nun önünde eşittirler. Fakat, bir kısmı deniz or
dusunda şerefli vazifelerini üç sene, jandarmada 
2,5 sene, kara ordusunda da 2 sene yapmakta idi
ler. Bunun gerekçeleri var idi. Bir sebep tahtın
da bu iş böyle yapılmakta idi. Bugün bütün va
tandaşlar aynı şekilde iki sene askerlik hizmeti 
yapmakla Anayasamızın eşitlik prensibi içerisin
de bir tatbikatı görmüş olmanın sevinci içindeyiz. 
Zaten, bu maddeye en ufak bir muhalefet, zıt bir 
görüş olmadığı gibi, bütün efkârı ıımumiyede, bü
tün kalblerde, bu maddenin yerine getirilmesi ar
zusu mevcuttur. 

Diğer noktaya gelince, arkadaşlarımızın temas 
ettikleri fakat bir takrir vermedikleri için belki de 
gündem dışı mahiyetinde olan diğer bir noktaya 
gelince : Arkadaşlar, Anayasanın 60 ncı maddesi, 
yurt savunmasına katılmak, her Türk'ün hakkı ve 
ödevidir, prensibini vaz'etmiştir. Bu prensip içe
risinde Sayın Sözcünün ifade ettiği tamamlayıcı 1 
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malûmatın ışığı altında, hakikaten o ibarenin ora
da durması askerlik gibi şerefli bir ödevden kaç
mak istiyen insanlara, bir yumruk, bir sille ve 
kanunun bir şamarı olarak hazır durmalıdır. Ben
denizin kanaatim budur, hukukçu olarak da bu 
kanaati taşımaktayım. Böyle bir ümit kapısı bı
rakmamamız lâzımdır. Ben şunu becerirsem belki 
hizmeti atlatırım, gibi bir düşünce vatandaşın ak
imin kenarından dahi geçmemelidir ve- buna fır
sat ve imkân olmamalıdır. O bakımdan madde ga
yet yerindedir, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, komisyondan 
gelmiş bulunan arkadaşlarımız varsa lütfen oyla
rını kullansınlar, sepetleri kaldıracağız. 

Buyurun, Sayın Esengin. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlarım, şimdiye kadar konuşan arkadaşla
rın çeşitli fikirlerine kısaca cevap vereceğim. 

Evvelâ, ben bu maddenin aleyhinde konuşma
dım. Yalnız bu madde içinde gelen bir fıkra dola-
yısiyle bir temennide bulundum. Dedim ki, «Bu 
madde 1076 sayılı Kanuna paralel olarak, bu ka
nunda yazılı olan bir sözü de içine almıştır. Bunu 
teyidetmek için veyahutta bir etki altında alın
mıştır, güzel. Ama, bunları incelesin, bu durum
da ne kadar insan vardır, tesbit edilsin, başka bir 
tasarı getirsinler, bu tasarı ile demin söylediğim 
ihtimallerden birini, halledelim. 

İkinci mesele : Bizim bâzı alışkanlıklarımız 
var, bu alışkanlıklarımızdan bir türlü uzaklaşa-
mıyoruz. Hep nazariyet yapıyoruz : Efendim, 
herkes askerlik hizmetini yapacakmış da, yapmı-
yaıı şu olurmuş, bu olurmuş... Bunlar belli şeyler. 
Bu bir vakıadır, olmuş, .senelerden beri çeşitli se
bepler dolayısiyle bir kısım insanlar, yaş haddine 
çıkmış; 45 - 50 - 55 yaşlarına gelmişler, bunları 
alıp ordu içinde çalıştırmak gülünç oluyor, fay
dasız oluyor. Bu kimselerden istifade'edilecek, or
duda kullanılacak yerler vardır diyenler varsa, 
bana yerlerini göstersinler. Eğer bunların hepsi 
okur - yazar, kültürlü insanlar olarak biliniyor
sa, onları alıp yazıcı yaparım deniyorsa, bu da 
doğru değil. Zaten bunların çoğu tamamen bu
nun dışında ve köşelerde kalmış insanlardır. Bu 
bakımdan bu durumdan da onları kullanamıya-
eaksmız. Binaenaleyh, tekrar ediyorum, bu tasarı 
çok güzeldir, aynen çıkr:m. Ama bu tasarı dolayı
siyle bir kelime konmuştur buraya. Bu kelime bize 
bir şey ilham etti, Millî Savunma Bakanlığından 
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bir temennide bulunuyoruz. Bu çeşit vatandaşlar 
varsa, ki vardır, çoktur, bunları derliyelim, to-
parlıyalmı, bir kalıba sokup temizliydim, dedik. 
Yoksa ne tasarının aleyhindeyiz, ne de askerlik 
mukaddes vazifeymiş, değilmiş gibi sözlere lüzum 
vardır. Biz demiyoruz ki, vatandaşlar askerlik va
zifesini yapmasın, mukaddes olan vazifeden kaçı
nılsın veya bir gedik bırakalım da herkes kaçsın. 
Affedilmenin dahi bir başka yolu vardır. Para 
alınır. 

Birçok memleketlerde alınmıştır. Eskiden de 
bedel alınırdı. Bir adam çalışmak istemez, artık 
50 yaşma gelmiştir, fakattan düşmüştür, dok
tordan yalancı raporu alacağına, askerlik şube
sinden başka türlü rapor alacağına getirir Dev
lete iki bin lirayı yatırır, terhis kâğıdını verir, 
o da namuslu olarak gider vatanında gezer, 
memleket de faydalanır. Niye bundan kaçmıyo
ruz, neden işi başka meselelere döküyoruz! 
Ben biliyorum bit* hayli insan vardır. Asım Bey 
kanunun evveliyatına şümulü yoktur dedi. Fa
kat bunları bırakacak mıyız? Yani bu kanun 
çıktıktan sonra bu yüzbinlerce kişiyi hiç uazarı 
dikkate almıyacak mıyız'? Asıl o zaman eşitsiz
lik olur. Adamlar der ki, oh, liradan bir zaman 
geçti, bizi artık bıraktılar. Bundan sonra bu
nun arkasından takibedilir. Binaenaleyh ister
se bu tasarıdan evvel olsun, isterse sonra olsun 
bu gibi çeşitli boşluklardan faydalanarak bu du
ruma gelmiş olan vatandaşları sıkı şekilde takib-
etmek, tedbir almak ve şimdiye kadar birikmiş 
olanların da hakkında lâzmıgelen tedbirleri kul
lanmak mecburiyeti vardır. Bu kanunun değişti
rilmesi hususunda her hangi bir şey söylemiyo
rum. Bu kanun maddeleri esasen 1076 sayılı Ka
nun maddelerinde de vardır. Bir tasarı getirilsin 
bu vatandaşlar derlenip toplansın, bu memle
kette ne kadar böyle insan varsa, bu hususta 
kararı gene Meclis verecektir, bu vatandaşlar 
af mı edilecek, yoksa parayla mı çalıştırılacak, 
yoksa başka bir vazifede mi istihdam edilecek, 
bu Meclisin bileceği bir iştir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, oyunu kul-
lanmıyaıı arkadaşımız varsa, lütfen oyunu kul
lansın. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu maddedeki «muvazzaflık hizme-
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tini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağından çı
karılamaz» kaydı, insan psikolojisi bakımından 
çok isabetlidir. Ketumiyet ve kaçakçılık yoluy
la askerlik yapmamış olanları ve kaçmakta de
vam ve temaruz edenleri önlemek istiyoruz. 

Arkadaşlar, insan psikolojisini tetkik eder
seniz, insanda kurtulma ümidi oldukça kaçar. 
Fakat, bütün ümit kapılarını kapadığınız anda 
dâva kendiliğinden halledilecektir. Bu madde 
bunu hallediyor. Tatbikat neticesi olarak kaçak
çılık ve ketumiyet azalacaktır. İkincisi, birtakım 
suiistimal ihtimallerini de önliyecektir. Müşah
has bir misal, düşünelim. 44 yaşına gelmiş bir in
sanın kaçakçılığını ve ketumiyetini şube reisli-
ğince tesbit edilmiştir. 44 sene askerlikten bü
yük bir korkuyla kaçan bir insanın, eğer dok
torundan şube reisine kadar alâkalı memur sui
istimale müsaitse, bu adamın 1 sene kaçarak 45 
yaşını doldurmak için neler verebileceğini tah
min etmek güç bir şey değildir. Bu itibarla hem 
suiistimalleri önlemek ve hem de kaçakçılığı 
azaltmak bakımından müspet tesiri olacaktır. 
Aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergeleri 
vardır, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1 ne i madde hakkındaki müzakere kâfidir. Oy

lamaya geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gaziantep Malatya 

Hüseyin İneioğlu II. Ziya Özkan 
Eskişehir 

Celâiettin Uzcr 

Başkanlığa 
İlk madde aydınlanmıştır, oylanmasını arz ve 

teklif ederim. 
İçel 

Yahya Dermancı 

BAŞKAN -T- Önerge hakkında konuşmak is-
tiyen arkadaş var mı? Her iki önerge de aynı 
mealde olduğundan oylarınıza sunuyorum. Kifa
yeti kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde hakkında bir değiştirge önergesi ol
madığına göre, olduğu gibi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci mad
de kabul edilmiştir. Geçici maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce silâh altına alman deniz er 
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ve erbaşları iki buçuk senelik, jandarma er ve ı 
erbaşları iki buçuk senelik, jandarma er ve 
erbaşları iki sene üç aylık muvazzaflık hizmet
lerini ikmal ettikçe terhis edilirler. 

BAŞKAN — Okunan geçici madde üzerinde 
söz istiyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın 
Ertem. 

iLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu geçici maddede encümen bir 
değişiklik yapmıştır. Hükümet tasarısındaki 
müddetleri kabul etmemiştir. Halbuki burada 
şöyle bir durum hâsıl olmaktadır. Jandarma 
kadrosu 95 bin kişidir. Bunun 55 bini elde mev
cuttur, vazife görür; 13 bini eğitimdedir. Ha
len vazife gören 42 bin kişidir. Halbuki bu tarz
da, Hükümet tasarısının kabulünden daha az 
müddetle terhis yapıldığı takdirde, Şubat ayın
da 9 bin er terhis edilecektir. Eğitim merkezin
deki erlerin adedi ise 13 bin kişidir. Bunlar an
cak Nisan ayı içerisinde vazifeye katılabilecek
tir. Bu duruma göre jandarma 2,5 ayda 33 bin 
kişiyle vazife görmek mecburiyetinde kalacak
tır. Halbuki jandarma karakollarının vazifeleri 
muayyendir. Esasen kadrosunun üçte ikisiyle 
çalışmaktadır. Bu durum karşısında jandarma 
karakolları çalışamaz bir hale gelmek zorunda ka
lacaktır. Bu suretle gerek sıms?-kaçakçıları ile ya
pılan mücadelede, gerekse karakolların normal 
vazifelerinde gerekli randıman alınmaması .ihti
mali ortaya çıkacaktır. Bu tarzda bir duruma gi
derken acaba Millî Savunma Encümeni bu hiz
metin nasıl ifa edilebileceğini düşünmüş müdür? 
Gene Hükümet bu mevzuda gerekli tedbirleri al
mış mıdır? Bendeniz bu hususların açıklanmasını 
rica ediyorum. 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (izmir) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı, şahsınız 
adına mı? 

MEHMET ALI AYTAŞ (Devamla) — Şah
sım adına.. 

BAŞKAN — O halde söz sırası Ferda Güley 
arkadaşımızmdır. 

Buyurun efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Arkadaşıma ay

nen iştirak ediyorum, bu maksatla söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Buyurun, Mehmet Ali Tytaş. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Millî Savunma Komisyonun- i 
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da jandarmanın bugünkü askerlik müddetinin 
3 ay eksiltilerek iki sene 3 ay yapılması husu
sunda ekseriyetle karara varılmıştır. Sayın ll-
hami Ertem arkadaşımızın ve ona iştirak eden 
Ferda Güley arkadaşımızın şüphesiz bâzı endi
şeleri vardır. «Memleketin asayişi bozulacak» 
deniyor. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Nasıl 
olsa askerlik hizmeti iki seneye inmiyor mu? 
Yani Jandarmada ve Denizde askerlik hizmeti 
iki seneye inmiyor mu? Inmiyccek mi? Evet 
iki seneye inecek. Binaenaleyh, Sayın Ilhami 
Ertem arkadaşımızın ve Ferda Güley arkadaşı
mızın endişelieri bugün tahakkuk etmezse, ya
rın tahakkuk edecektir. Bu bir. 

İkincisi: Deniz derhal, altı aylık bir indir
me yapıyor. Silâhlı Kuvvetlerden bir büyük 
kuvvet olan, sahilleri gayet uzun bir memleke
tin müdafaasını deruhte eden Deniz Kuvvetle
rinden derhal altı ay indirme imkânını buluyor. 
Acaba Jandarmanın karşısında bulunduğu me
seleden daha hafif bir pozisyonda mı Deniz 
Kuvvetleri? Bunu katiyen kabul etmemek lâ-
zımgelir. Deniz nasıl yapmışsa Jandarma da 
bunu yapabilin-

Bir şey daha söyleniyor, deniyor ki ; «Jan
darma noksan kadroda çalışıyor.» Bu da müm
kün ve doğrudur. Bu, bir eğitim işidir. Aslın
da Jandarmaya verilen erlerin artırılması key
fiyeti bir Hükümet işidir. Bunun Hükümetçe 
artırılması pekâlâ tertiplenebilir. Bu da bir 
başka bahis. 

Bir başka bahis daha var: Muhterem arka
daşlar, bugün Jandarma teşkilâtı ve usulleri 
şöyle esaslı bir tetkika tabi tutulursa, 3 ay in
dirilmesi hususunda hiçbir aksaklık vücuda gel-
miyeceğini temin etmek isterim. 

Meselâ bu işi er eğitim merkezlerinden al
malıyız. Bugün Jandarma Genel Komutanlığın
dan gelen arkadaşlar söyledi: Jandarma er 
eğitim merkezlerinde talim terbiye müddeti al
tı aydır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde, er eğitim merkezlerindeki 
talim terbiye devresi 3 aydır. Bu 3 ayın 45 gü
nü tonıel eğitimle, geri kalaaıı ihtisas eğitimi 
ile geçer. 

Şimdi, bütün askerlik çağma gelen erler, 
askerî -temeli eğitimi görmek mecburiyetinde
dir. Bu temel eğitimde, modern usullere göre, 
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ıiesib.it edilen anlayışa göre 45 gün, yani 7 - 8 
hafta kâfi gelmektedir. Temel askerlik eğiti
mini, askerlik çağma gelen herkes 8 hafta içe
risinde öğrenmektedir. Ondam sonra ihtisas eği
timine alınmaktadır. Yani asıl ondan sonra, 
günden güne teknik bir sınıf, teknik bir mev
cudiyet olan ordunun elindeki en ince âletler 
için geri kalan zaman içinde talim ve terbiye 
©diliyor. j 

Muhterem arikadaşlarıma hatırlatmak iste
rim: Askerlik aslında üç ayda öğrenilen bir 
meslek değildir. Askerlik iki sene müddetle 
öğrenilir. Eğitim merkezlerinden geçirilen er
ler kıtalara giderler ve kıtalarda geri kalan 
eğitimi ta'kibederler. iki senelik askerlik hiz
meti sonunda yetişmiş, millî müdafaaya muk
tedir, yurdu müdafaaya muktedir elemanlar 
olarak telhis edilirler. Mesele burada, Binaen- , 
aleyh, 45 günlük temel askerlik eğitimini, jan- ' 
darma pekâlâ öğrenebilirler. Geriye kaılan za
manda da jandarma olarak ihtisas eğitiminde 
öğrenebilirler. Ondan sonra jandarma lotaları
na giderler, orada jandarmalık hizmetini iki 
senede öğrenirler. Be^im aklıma gelen budur. 

Sizi teferruatla işgal etmek istemem. Bu ilg
ilerle meşgul olmuş biı arkadaşınızım. Teşkilât 
ve eğitim işlerini, bunlar nasıl cereyan ettiğim, ' 
bunları biraz bilir olmakla iftihar ederim. I 

(Binaenaleyh, bu şartlar şöyle esaslı bir ted- ! 
kike tabi tutulursa, pekâlâ 3 ay indirme müm
kündür. j 

Şimdi, bu 3 ay indirmede nasıl bir çare bu
lunabilir? Bir defa, Hükümet buna çare bula
bilir; jandarmaya verilen er miktarını yeniden 
gözden geçinmek sureliyle, jandarmadaki ek
sik kadroyu tamamlamak Hükümetin elindedir. 
Hükümet bunu yapabilir. Ayrıca, bir ihtisas 
sınıfı olarak, jandarma da kendi metotlarını, 
teşkilâtına yeniden gözden geçirerek, pekâlâ, 
3 aylık bir indirme yapabilir. Ve bundan, söy
lendiği gibi, memleket asayişi hiçbir zaman 
muhteıl olmaz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ' 

arkadaşlar, Anayasamız icabı eşitlik prensibini i 
savunuyoruz. j 

Sayın tlhami Ertem arkadaşımız aksaklık- ' 
tan bahsetti. Biliyoruz ki, halen Türk Ordu-
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suna 5 celb asker sevk edilmektedir. 4 celb 
vazifede, bir celb de halen eğitim merkezlerinde 
bulunuyor. Biz Deniz Kuvvetlerinde askerlik 
hizmetini 2,5 seneden 2 seneye indirdiğimize 
göre, Jandarmada da iki seneye indirmekle ak
saklık tevlidedileceği ifade ediliyor. 

Geçen gün İçişleri Komisyonunda, Sayın 
İçişleri Bakanı Jandarma subaylarının kadro
ya göre % 78 inin noksan olduğunu ifade etti
ler. Aksaklık tevlidediyorsa, bu esas subay, 
komutan kadrosunda aksaklık bulunduğundan 
tevellüdeder. Halbuki ekseriya tabiî senatör
lerin ağzından duyuyoruz. Mahrut bozulmuştu, 
mahrut bozulduğu için şimdiki Emin suların 
emekliliği takarrür etmiştir, derler. Halbuki 
resmî makamların ve hali hazırda vekil bulunan 
Sayın Dahiliye Vekilinin ifadesine göre, % 78 
nisbetinde kumandan noksan bulunuyor. 

Şimdi, malûmuâliniz, Jandarma birliklerin
den bir kısmı karakol görevi olan birlikler, di
ğer bir kısmı ise toplu birlikler halindedir. Bi
raz evvel konuşan kıymetli Aytaş Paşanın ifa
desine göre, Hükümet bu işi ayarlıyabilir. Ben 
de ayni fikirdeyim. Karakollardan toplu bir
liklere kuvvet tahsis etmek suretiyle, hattâ 
Kara Kuvvetleri Komutanlığından yardım ola
rak piyade temin etmek suretiyle bu kuvvet 
toplu kıtalarda kullanılabilir. 

Hizmetin aksamasına gelince, malûmuâli
niz, talimnamede bir kayıt vardır. Muharebede 
bir birliğin % 20 si tamamiyle şehit olsa dahi 
o birlik gene muharebeye devam eder. 

Askere celbedilen beş sınıf olduğuna göre 
ancak son sınıftan terhis olacaktır. Binaenaleyh 
% 80 i devam edebilecektir. Fakat gine aksak
lık tevlidedecek noktası varsa Sayın Millî Sa
vunma Bakanı ve Hükümet bunu gayet kolay
lıkla ayarlıyabilir. Bence asıl aksaklığın gide
rilmesi % 78 i noksan olan subay kadrosunun 
temin edilmesiyle mümkündür. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın İçişleri Komisyonu Başkanı tl
hami Ertem arkadaşımız... 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Şahsım adı
na konuştum. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Olsun, yet
kinizi ifadede sakmca görmedim: 
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Arkadaşımız ifade ettiler. Bendeniz oturdu

ğum yerden kendilerini, sizi tasdi etmemek için, 
tasdik etmekle yetindim. Fakat, bilâhara ko
nuşan arkadaşlar değişikliği kabul ettikleri 
için, Sayın Başkanlık Divanından özür diliye-
rek, tlhami Ertem arkadaşımızın müdafaasına 
devam edeceğim. 

Başkanlık Divanından özür diliyorum; Çün
kü Millî Savunma Komisyonundayım ve huzu
runuza gelen matbu tasarıya «muhalif oldu
ğum» şerhi konulmamış, «imzada bulunmadı» 
denilmiştir. Halbuki, bendeniz bu geçici mad
deye komisyonda muhalif kaldım. Bu sebeple 
müsaadelerini rica ederim. 

Ilhami Ertem arkadaşımızın söyledikleri 
gibi, Jandarma erlerinin mevcut kadrosu 97 552 
dir, bu miktar olması lâzımdır. Fakat, bütçe 
mülâhazası ve diğer âmillerin tesiri altında, 
55 532 mevcut vardır. Yani, 42 000 eksikle 
vazife görülmektedir. Bu 55 532 mevcudun 
13 197 si daimî olarak eğitim merkezinde altı 
ay eğitime tabi tutulur. Geriye 42 335 er ka
lır. 42 335 er kadroya nazaran % 43 nisbet ifa
de eder. Yüzde 100 le yapılması lâzım gelen 
vazifeyi Jandarma Genel Komutanlığı ve İçiş
leri Bakanlığı % 43 le yapmaya çalışır. Eğer, 
Hükümet tasarısını, Jandarma erlerinin üç ay 
evvel terhisi şeklinde değiştirmek istiyen arka
daşlarımızın bu tasarrufları Yüksek Heyetiniz
de itibar görürse, hemen bu ay nihayetinde, 
Şubatın başında 8 640 er terhis edilecektir. 
Bu kadar er Şubatta terhis edilince er sayısı 
42 335 iken ve kadroya nisbeti % 43 iken, bu 
nisbetler daha da inecek, mevcut 33 695 vo 
nisbet de kadronun % 34,5 u olacaktır. % 43 ile 
güçlükle yapılabilen bir hizmeti, % 34,5 ile yap
mak mecburiyetinde kalacağız. 

Çünkü, terhis edilfecek 8 600 küsur erin ye
rine, ne celp yolu ile, ne de eğitim merkezle
rinde eğitimlerini bitirmiş avdet yolu ile hiz
mete er gelmiyecektir. 

Eğitim merkezlerinden er gelebilmesi için 
daha 2 - 2,5 aya ihtiyaç vardır. Ve yine celp 
için de o kadar müddete ihtiyaç vardır. Bu 
mekanizma böyle kurulmuş bulunuyor. Bir 
kap ki, bir tarafından su geliyor, kabı doldu
ruyor, diğer tarafından akıyor; böyle müteva-
zin kaplar halinde tanzim edilmiş bulunuyor bu 
İŞ-
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Şimdi deniz erlerine madem ki, 36 ay hizme

tin karşılığı 30 aya indirilerek altı ay ikram 
ediliyor. Binaenaleyh Jandarma sınıfında bulu
nan erlerimize de aynı espiri içinde üç ay ikram 
edilsin ve böylece bir muadelet temin edilmiş 
olsun. Bu düşüncede olan arkadaşlarımız bu 
mekanizmaya ehemmiyet vermiyorlar ve bunu 
Hükümet yapsın diyorlar. Hükümet düşünmüş 
taşınmış, komisyona giden ve huzurunuza gelen 
bu tasarıyı tanzim etmiş. Deniz Kuvvetleri üç 
seneden madem ki, altı ay feda ediyor, Jandar
ma Kuvvetleri de 6 ayın yarısı olan üç ayı fe
da etsin. Ne elde edeceğiz? 3 ay kâr ettirece
ğiz. Faydası bu. Ne zarar edeceğiz? Zararı, yet
kililer, mesuller ve Hükümet anlatıyor: «Ben 
şu kadar mevcutla bütün yurda dağılmış olan 
ve büyük bir mesuliyet ifade eden bu çarkı 
döndüremem, bu işi yapamam, yapmam mad
deten mümkün değildir.» diyor. Bunu kim di
yor?. Hükümet diyor. Bunu kim diyor?.. Jan
darma Genel Kumandanlığı temsilcileri diyor. 
Bu kâfi gelmez mi? Eee, Deniz Kuvvetleri yap
mış. Yapmış ama, Deniz Kuvvetlerinin mev
cudu 25 bin civarında, bu bir. 

İkincisi, Deniz Kuvvetleri, Sayın Mehmet 
Ali Aytaş Paşa arkadaşımızın dedikleri gibi, 
bütün, şu kadar dâhilinde dağılmış değil, ak
sine toplu bir halde bulunan bir kuvvet. Jan
darma Nusaybin'den tâ Edirneye kadar, Mer
sin'den tâ Samsun'a kadar bütün yurda dağıl
mış, ıher karakolda bugün dört kişi, beş kişi 
halindedir. Eğer bugiir> mevcudolan miktarı in-
dirirsek karakollardaki bu miktar bir, iki kişi
ye düşecektir. Adliye hizmetinde jandarma, 
ımülbiye hizmetinde jandarma, bizzat ordunun 
hizmetinde jandarma, asayiş ondan, her şey on
dan sorulur, ne yapsın?... Bunu yapması müm
kün değildir. Eğitimden 2,5 ay sonra geleçelk. 
Celpten gelen erler doğrudan doğruya zaten 
eğitime gidecek. Bu 2,5 ay zarfında mekaniz
ma dursun mu?... Zaten % 34,5 a kadar düş
müş personel kadrosuyla bu büyük hizmetin 
ağırlığı altlına girilir mi?.. Arkadaşlarımız bun
ları düşünmemişlerdir. 

Deniz Kuvvetleri misâli doğru değildir; şu 
bakımdan da: Deniz Kuvvetleri talim terbiye
de olan bir müessese. İleride bir savaş çıkarsa, 
bu savaşa hazırlanmakta olan, silâhlı kuvvet
lerimizin diğerleri gibi bir muhtemel savaş ve-
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iya yurt savunması için hazırlanmakta olan bir 
müessese. Halbuki, bu müessese, bu kanun ta
sarısının görüşüldüğü şü anda dahi hizmetin 
içinde, yurda iç hizmet ve iç asayişi temin va
zifesi içinde. Dolayı s:yl e ikisini bir a.ra,ya ge
tirmek bir misal olarak koymak, Anayasanın 
eşitlilk prensibinin burada rahnedar oluyor fik
rini ileri sürmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, General Mehmet 
Ali Aytaş'dan, Sayın Nazmi özoğuPdan ve Mil
li Savunma Encümeninde tasarıyı bu şekilde 
değiştirmek için oy vermiş olan diğer arkadaş
larımdan rica ediyorum, bu çıplak gerçeği gör
sünler; Hükümetin mükellefiyeti ve mesuliyeti 
.altında olan bu talebi desteklemek üzere bu gö
rüşlerinden feragatta bulunsunlar. Kendilerin
den bunu isltirham ediyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Savunma 
Bakanı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
SANÖAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım; Deniz Kuvvetlerindeki vaziıyetle jandar
mayı bir arada mütalâa etmek mümkün değil
dir. Deniz Kuvvetlerinin er ve subay mevcudu 
jandarmaya nazaran kabili kıyas olmıyacak nis
pette, istenilen hedeflere çdk yaklaşmış bir du
rumdadır. Deniz Kuvvetleri daha evvel NATO 
dan aldığı talimatla re organizasyonunu yapmış, 
hiçbir teşkilât sarsıntısı olmıyan bir müessese
dir. Deniz Kuvvetleri bu mevzuu daha evvel 
düşünmüş ve ona ^öry^ tedbirlerimi on ay evve
linden almış bulunuyordu. Bu mesele Yüksek 
Askerî Şûraya geldiği zaman arz ettiğim du
rumla karşı karşıya gelmiş bulunuyorduk. Eşit
lik sağlamak mülâhazası ile Jandarma Genel 
Kumandanlığının mütalâası soruldu. Jandarma 
Genel Kumandanlığı iıle mutabakata varıldık
tan sonra, mesele birlikte tezekkür edilerek, 
aynı şekilde muameleye tâbi tutularak Hükü
mete teklif yapıldı. Hülkümet teklifi böylece 
Komisıyona gelmiş bulunuyor. 

Takdir edersiniz ki, evveılâ sınıf tefriki 
celpten aşağı - yutar ı bir sene evvel olmakta
dır. Bu sınıf tefrikinden bir sene sonra celp 
vâki olmakta ,erler eğitim merkezlerine, ora
dan da kıtalara gitmektedirler. Bu zincirleme 
safhalarda bir aksaklık en aşağı 3 ay ve daha 
fazla olara'k da ne kadar -bir zaman bir arıza 
tevlidedeceği şimdiden tahmin edilemez. Yal-
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nız Jandarma Genel Kumandanlığının ve Da
hiliye Vekâletinin mütalâası odur ki, eğitim 
mcrikezleriyle bu aradaki üç aylık zaman fası
lası Ibüyük bir hizmet aksaklığını tevlidedeceği 
merkezindedir. Jandarmanın, aynı zamanda Ce
nup hudutlarımızın bekçisi, dahilî asayişin mes
ulü, ve henüz organizasyonu tamamlanmamış ve 
yeni başlamış hir müessese olduğunu ve mevcu
dumun da eksik olduğunu düşünürseniz takdir 
edersiniz ki ; mesullerinin noktai nazarını, Hü
kümettin noktai nazarını daha haklı kabul et-
me'k lâzımgelir. Komisyon arkadaşlarımdan 
ben de bilhassa rica ediyorum; bunu bir mese
le yapmıyalım. Mesul mevkideki hâdiselerle 
birlikte yaşamaikta olan arkadaşlarımızın gö
rüşüne uygun lolarak halledelim veyahut bu hu
susu Yü'ksc'k Meclisin takdirine terk edelim. Bu 
noktai nazarlardan birlisini tercih ederler ve 
mesuliyet bu sekilide söz sahiplerinden buraıya 
intikal etmiş olur. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Sayın Ertem. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (izmir) — Sayın 

Başkan, hen şahsım adına konuştum. îlhami 
Ertem'den sonra müdafaa hakkında konuşmak 
istiyorum. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Ay taş 
^komisyon iadına 'konuştular ve ıbana cevap ver
diler. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, Sayın Aytaş şa
hısları adına 'konuştuklarını ibeyan ettiler. 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Efendim, 
ben yalnız şu kadarını arz edeceğim. Aytaş 
Paşanın hana cevap verdiğini dikkate alarak 
komisyon adına konuştuklarını zannettim. Ak
si takdirde hana cevap vermeleri mümkün de
ğildi. Ama, meseleye bu açıdan kısaca temas 
edeceğim. 

Eğer 'bu kanun tasıaraı yalnızca Millî Sa
vunma Komisyonunda konuşulmayıp da, aidi
yeti ve ilgisi şurada çok -açık olarak 'belli ol
duğu üzere, İçişleri' Komisyonunda da görü
şülmüş olsaydı 'bugünkü bu münakaşalar bu 
şekilde belki cereyan etmiyecekti. 

Sayın Aytaş Millî Savunma Komisyonunda 
konuşmamışlar, bundan anlaşılıyor ki; jan
darma ile ordunun hizmetleri birbirinden ay
rılamamakta, jandarma hizmetinin hususiyet
leri» üzerinde durulmama'ktadır. Çünkü Sayın 
Aytaş dediler k i ; altı aylık hir eğitimde şun-
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Buyurun Mustafa. Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarını, kanaatimce mevzuu iki 
kısımda mütalâa etmek lâzımdır. Birincisi 
kanunun •hitabettiği grupun 'hususiyeti, diğeri 
de hukuk prensipleri. 

Arkadaşlarınım ii'ado ettikleri jandarma 
grupun a mensubolan 'kimselerin miktar 'bakı
mından azlığı, vazife görürken çektikleri sı
kıntılar hakkındaki 'beyanları hakikaten doğ
rudur. Ve hattâ daha ileriye giderek demek 
lâzımdır ki; bugünkü duruma göre Türkiye'de 
pek cok jandarma erleri vazifeye yaya giderler, 
yoldan geçen otobüslerden yardım isterler ve oto
büs ve sair taşıt bulamadıkları zaman 8 - 10 saat 
yaya yürüdükleri olur. \raz kış da bu devam 
eder. Ancak meseleyi bu şekilde vaz'etmeyip de 
bunun esasına indiğiniz zaman jandarmaya men-
subolanların azlığı, susu busu hakkındaki müta
lâaların pek de isabetli olmadığı meydana çıka
caktır. Diyorlar ki, jandarmanın yüzde 43 ü 
mevcuttur. Yüzde yüz olması lâzımgelirken yüz
de 43 ü mevcuttur. 
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lar yapılır ve 2 - 2,5 sene askerlik devam etti
ği müddetçe de hu eğitim devam eder. 

Muhterem arkadaşlarım; jandarmada me
sele tamamen aksinedir. Askerlikte belki asker
lik devam ettiği müddetçe eğitim devam eder. 
Ama jandarmada altı aydan sonra eğitim bi
ter. Tek başına jandarma eri icabında pusu
ya girer, iki kişilik devriye halinde ateş açar, 
tek başına ve devriye halinde vatandaşla te
masa geçer, bunları tatbik eder. Yani, 6 ay 
zarfında eğitilir, G aydan sonra eğitilmez. 
Memleketin asayiş ve emniyetini, kanunların 
icrayı hükümlerini temin etmek için kendi in-
siyatifi ile tek başına vazife görür. Jandarma 
hizmeti böylesine bir hizmettir. Onun içindir 
ki, jandarmadaki eğitimi zannımca, kısaltmak 
kabil değildir. Bir jandarma erinden beklenen 
hizmetin azameti hepinizin malûmudur. Aşa
ğı - yukarı bütün kanunları bilmesi lâzımdır. 
Çünkü, bütün kanunlar kendisine ıbir vazife 
vermiştir. Binaenaleyh, bu G aylık müddetin 
indirilebileceğine kaani değilim. 

ikincisi; Sayın Millî Savunma Bakanı ve 
Ferda Grüley Beyefendinin de helirtmiş olma
larından dolayı temas etmek istemem, jandar
ma ile Deniz Kuvvetlerinin mukayese edilomi-
yeceği açıkça bellidir. Günkü, jandarmanın 
vazife gördüğü kadrolar malûm ve muayyen
dir. Bütün kazalardaki karakolların adedleri-
ni azaltmadığınız müddetçe bunları bu vazife
lere tâyin etmiye medbursunuz. Zaten bugün 
dahi sık sık jandarma karakollarına kilit asıl
dığını, icabında karakol kumandanının bile 
tevkif veya ihzar müzekkerelerini infaza gitti
ğini görürsünüz. Bu sebepledir k i ; emniyet ve 
asayişte çok mühim olan köy devriyeleri usu
lüne göre yapılmamaktadır. Bu durumlar da 
göstermektedir ki jandarma bugünden daha 
aza düşerse vazifesini yapamıyacaktır. Onun 
için benim kanaatim bu vazifelerin aksaksız gö
rülmesinin bir çaresini bulabilmektir. Hükü
met kadronun indirilmesinin mümkün olmadığı
nı söylemiştir. Bu açıdan durumun dikkate 
alınması ve Millî Savunma Encümeninin de bu 
açıdan işe bakması faydalı olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır. 
Ancak lehinde, ahd imde ve üzerinde 6 sayın 
arkadaşımız konuşmamış olduğu için bunu şim
dilik oya koyamıya cağım. 

I Arkadaşlar; işin esasını buradan ele alalım. 
I Niçin yüzde yüz olmuyor? Bugün yüzde 43 ü 
I var. Bütçe mülâhazalariyle, şu ve bu mülâha-
I zalarla. Niçin jandarmanın hususiyeti ele alm-
I mryor? Madem ki, jandarma bütün sınır boyun-
I ca vazife görüyor, Deniz Kuvvetleri toplu cle-
I ğildir, jandarmanın bu hususiyetini ayırma za-
J inanında nazarı itibara alıp yüzde yüz miktarını 
I ayırmak, onlara daha fazla imkânlar bahşetmek, 
I mümkünse bunlara vasıta vermek lâzımdı. Bu 
I yapılmamış. Mevzu gele gele 5 - 6 bin kişi aza-
I lırsa vazifenin aksıyacağı noktasına inhisar edi-
I yor. Ben bunda büyük bir isabet görmüyorum. 
I Meselenin bir de bu tarafını bırakıp, sırf 
I hukuk prensipleri bakımından ele alınması lâ-
I zımdır. Bu noktada gerek Hükümet ve gerekse 
I Komisyon tekliflerinin her ikisinde de isabetsiz-
I lik olduğunu görüyoruz. Bilindiği gibi kanun-
I larm en büyük hususiyeti prensip bakımından 
I umumi ve eşit olmasıdır. Bakıyoruz Hükümet 
I tasarısında Deniz Kuvvetleri mensuplarından 
I altı ay indirilme yapılıyor. Madem ki eşitlik 
I prensibi vardır, herkese aynı hakkı tanımak lâ-
I zımdır. Şu halde birisinin, hasbelkader jandar-
I ma olması, niçin altı ay fazla askerlik yapma-
I sim icabettiriyor? Mademki kanun herkese mü-
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savi olarak eşit haklar verecektir; ya hiçbir in- I 
dırme yapmıyalım, yapacaksak Deniz Kuvvet
leriyle jandarma da aynı miktarda indirme ya
palım. Bunun aksini söylemek bugünkü hukuk 
devletiyle bağda§amıyacak bir prensiptir. Müte
madiyen hukuk prensiplerinin ve kanunların her
kese eşit tatbik edileceğini söylüyoruz. Bir ka
nun yapıyoruz. Birisinden altı ay, birisinden 
üç ay indirme yapıyoruz. Ben bunda hukuki bir 
esas ve prensip bulamadım. 

Bu bakımdan sayın komisyondan maddeyi 
yeniden tetkik etmesini, indirme yapacaksa mü
savi indirme yapmasını, yapmıyacaksa hiç in
dirme yapmamasını ve böyle hukuku zedeleyici 
bir madde ile karşımıza çıkmamasını hassaten is
tirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Ko
misyonun izahatından sonra okutacağım. Buyu
run Sayın Eren. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlar; muhterem arkadaşlarımın teker teker 
ve kendi açılarından hakikaten haklı olarak yap
tıkları mütalâalara komisyon adına arzı cevap 
edeceğim. 

Kanun tasarısının Yüksek Meclise şevkinde 
yazılı gerekçeler dört esasa dayanmaktadır : 
(Eşitliğin temini, moralin ıslahı gayesi, Millî Eği
tim ve kültür seviyemizin yükselmiş olması ve 
bir de NATO ve SENTO'nun tutumu ve kendi 
kuvvetleri arasında bir hizmet müddeti ayarlama 
zaruretidir. Bu yazılı gerekçeye Jandarma söz
cüleri, komisyonda bir de sözlü gerekçe ekledi
ler. Dediler ki : «Biz Deniz Kuvvetleri gibi vak
tiyle hazırlanmadık ve hem bu hazırlıksız olma
mız dolayısiyle, hem de mürettebat zaten 90 000 
yerine 53 000 gibi az bir fiilî mevcutla çalıştı
ğımız için jandarma mevcudumuz büsbütün aza
lır; asayiş bozulur; hizmet aksar.» îşte bu söz
lü gerekçeyi de komisyonda ilâve ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, gelen tasarı haddi
zatında bu gerekçeyi bizzat ihlâl etmiştir. Şöyle 
ki, eşitlik gayesi güden tasarı, eşitliği, geçici 
madde ile kendisi bozmuştur. Yani vatandaşlar 
arasında Anayasanın 12 nci maddesi gereğince 
mutlak olacak mevcudolması lâzımgelen eşitliği 
gerekçesinde belirten tasarının geçici maddesi bu 
amaç; bozmuştur. Zira, Deniz Kuvvetlerinin üç 
senelik hizmeti 2,5 seneye indirilirken Jandarma- 1 
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nın 2,5 senelik hizmetini hiç indirmemek sure
tiyle eşitlik bozulacaktır. Yani aynı millî ga
yeye ve göreve hizmet eden, ayni köke bağlı, 
ordunun bu iki sınıfı arasında ilk anda 
bir eşitsizlik hâsıl olacaktır. Bu kuvvetlerin 
şimdiki hizmet müddetlerindeki indirim eşit
liğini bozacaktır. Birisi, altı ay indirimden he
men istifade eder; öteki, hiç indirim görmeden 
iki buçuk yılı askerlikte devam ettirir. Evet, şe
refli bir hizmet, ama, eşit olmalı... 

Muhterem arkadaşlarım, 'gerekçedeki ikin
ci nokta, (moral) idi. Halbuki bu da tasarı
nın kendi ıgerekçesini bozduğu diğer bir nok
tasıdır. Gerekçe diyor İki: Ordu içerisinde, iki 
buçuk sene, üç sene ve ilki sene ıgi'bi farklı (hiz
metler, ımorali bozmaktadır. O halde hepsini 
iki seneye indiren bir tasarı, ilk defa jandar
mayı yine iki 'buçuk senede 'bırakmak suretiy
le âdeta bu sınıfı cezalandırır ve onun şimdi 
silâh altındaki mu'vazzaf eratının moralini bo
zar 'bir mahiyet almaktadır. 'Gerekçesinde (mo
rali düzelteceğim) diyen tasarı Türk 'Silâhlı 
Ku'vvetleriride m'orali bozmaktadır. Bu tasarı
nın igerekçesinin üçüncü bir noktası da Türk 
Millî Eğitimi seviyesinin yükseldiğini 'bu se
beple silâh altındaki muvazzaflığın iki yıla in
dirilmesi mümkün olabileceği inancıdır. Halbu
ki tasarı bunu geçici maddesiyle bozmuştur. 
Çünkü, eğitim ve kültür seviyesi yükseldiğine 
göre (şimdi jandarma eğitim merkezlerinde bu
lunan son celp erleri üç aydır eğitim görmekte
dir ve bu müddet içinde oldukça yetişmiş ve 
mesleke yarar bir hale gelmişlerdir) diyebiliriz. 
Şu halde sözlü gerekçede komisyonumuzda Jan
darma Genel Komutanlık sözcülerinin bizimle 
müzakerelerinde ileri sürdükleri (fiilî jandar
ma mürettebatın kadrodan yarıya yakın nok
sandır ve şimdi bu kanunla jandarmayı da 2,.r) 
yıllarını bitirmeden terhis edersek hizmet aksar; 
asayiş bozulur) iddiası, gerekçelerine uymaz. 
Komisyonda muhterem Bakanlık temsilcileri ve 
Jandarma Genel Kumandanlığının yüksek rüt
beli subayları mevcuttu. Fikirlerini hürmetle 
dinledik. Mukabil fikirlerimizi arz ettik. So
nunda ortalama olarak, çoğunlukla komisyon 
3 ay indirimli bu şekli kabul etmiştir. Biz son 
harbte on altı haftada bir kurmay yetiştirildiği
ni de görmüş bir nesiliz. Jandarma eğitiminde 
ilk ayının bu Şubata kadar dört ayını geçiren 
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bir asker eğitim seviyemiz yüksek ise hizmet 
bilgi ve ehliyetini almış demektir. Dolayısiyle 
bunlar Şubat 1963 sonunda kıtalarına sevk edile
bilir ve iki sene üç ayını bitirip terhisi gereken 
sekiz bin küsur jandarmanın yerini fazlası ile 
doldurur. Kalır eğitim (kıtalarında iki aylık boş 
bir devre, bir Mart ve Nisan 1963 sıkıntısı... 

Muhterem arkadaşlarım, zaten eğitim mer
kezindeki bu jandarmalar, kadroda yüzde 43 
eksiği olan kıtalara sevk edilmektedirler. % 43 
le iş görebilen jandarmamızın maalesef hiçbir 
zaman kadroya göre mevcudu yüzde yüz temin 
edilememektedir. Bunun mesuliyeti evvelâ Hü
kümete sonra da Meclise aittir. Fakat kendi 
mesuliyeti açısından görürsek, Jandarma Genel 
Komutanlığımızın Yüksek Meclis karşısında; 
hizmetim aksıyacak yapmayın! Aman, benim 
tertibim (bozulacak diye hizmetten 3 aylık bir in
dirimi bile önlemeye kalkması kanun vazıını lü
zumsuz yere işgal etmekle tefsir olunabilir. En 
doğrusu bir tasarıya Eylül 1962 de, ya da Ni
san 1963 de Meclise getirilmeli idi. Niçin Ara
lığın 12 nci günü 'Sayın ismet inönü'nün imza-
siyle 'Meclise sevk edilmiştir? Ekim 1962 başın
da veya Eylül 1962 nin sonunda Meclise sevk 
edilse idi, öncelik ve ivedilikle müzakeresi ya
pılabilirdi. Bu şekilde de şimdi silâh altında 
bulunan jandarmaların kanuna göre iki yılı bi
tirenlerinin bile terhisleri hemen aynı günde ya
pılabilir ve boşalacak yerlerine de eğitim kıtala
rında o günlerde eğitimleri biten erler verilir 
ve yeniden celbedilecek jandarmanın mürette
bat sayısı dar, bu kanunla erken terhis edilecek
lerin sayısı kadar normalden fazla olarak alınıp, 
hizmette ve asayişte bir aksamada olmazdı. Böy
lece, tasarının Meclise giriş ve çıkışı Mayıs 1963 
celb ve terhislerine uyardı ve bu mahzurlu şekil
de huzurunuza gelmezdi. Halbuki tasarı altı ay
lık devrenin tam ortasında Meclise getirilmek 
suretiyle âdeta bu iş, çukurun içine düşen bir 
değirmen taşını, bir çocuğa çıkarttırmaya ben
zerdi. Bu itibarla arkadaşlarım, Hükümet bu 
tasarıyı Meclise getirirken bunu düşünmeli idi. 
Meclis olarak biz Anayasanın eşitlik hükmünü 
bozarsak, filhal vazifemizi yerine getirmemiş ve 
Anayasaya aykırı bir kanun çıkarmış oluruz. 
Eğer Anayasa buna müsaade etse idi, bendeniz 
eski bir asker olarak ve sayın komisyonla birlik
te, bu Türkiye'de jandarma hizmetinin aksama-
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ması için tasarıyı aynen kabul ederdik. Madeni 
ki Anayasanın eşitliğini savunuyor, o halde jan
darmayı denizle eşitlemek için Hükümetin bu 
tasarıyı daha evvelden hazırlaması ve Meclise 
getirmesi gerekirdi. 

Silâhlı Kuvvetlerin harb gücü ve Türkiye'
nin iktisadi kudreti ile ilgili tedbirler alınma
dan kanun sevk etmek elbet isabetli sayılamaz. 
Bu kanun içinde Silâhlı Kuvvetlerimizin iki ayrı 
sınıfını farklı ölçülerle karşımıza getirip Meclisi 
çözümü güç bir durum karşısında bırakmak doğ
ru değil! Biz, hepimiz, asayişin ihmal edilmeme
sini elbet isteriz. Ama, Anayasanın da ihlâl edil
memesini isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettiğim gibi, 
Ekimde yapılmış olan celb dolayısiyle, eğitim 
merkezlerinde şu anda üç aydır eğitim gören er
ler vardır. Kanun Şubatta yürürlüğe girerse bun
ları karakollara verirsek büyük mahzur doğmaz. 
Zira hem bunlar oldukça yetişmiştir, bende ka
rakollarda hizmete ehil yetişmiş erler vardır. Ka-
rakollardaki bu eski usta erler yeni erleri de kısa 
zamanda hizmete alıştıracağından az kadro ile 
tedbir alınamamış gibi bir düşünce ve gerekçe 
bedenizce, varit değildir. Bu tedbir alınırsa hiç
bir mahzur kalmaz kanaatindeyim. Hulâsa jan
darmayı da 3 ay indirip eğitim merkezleriyle he
men boşluğu telâfi etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; bir mesele daha var: 
«Anayasa mı tercih edilir, yoksa Hükümetin müş
külâtını iktiham edemiyeceği noktalarda Anaya
sayı çiğnemek mi tercih edilir» Yüksek Mecliste 
hiçbir üye, (Anayasayı çiğnemek pahasına Hü
kümetin istediği tedbirleri almak lâzımdır) diye
mez. O itibarla bendeniz, bu işi netice olarak, ka
rarı Yüksek Meclisin hakemliğine bıraktığımızı 
arz ediyorum. Biz, kanun ve Meclis yönünden 
kendi muhakememizi, Millî Savunma Komisyo
nunda çoğunluğu kazanan düşüncemizi şimdi size 
arz ettik. Hakikaten, Hükümetin görüşünü kabul 
ederseniz buna da ittıba ederiz. Meclisin ekseriye
tinin hükmüne, sizin ufak bir parçanız olan ko
misyonunuz da elbet iştirak eder. Yani, komisyo
nun bu mütalâalarına rağmen «Hayır, Hükümet 
jandarmayı 2,5 yılı bitirmeden terhis etmesin 
çünkü erken bir terhisin mahzurlarının bilâhara 
telâfisi mümkün değildir» denirse buna da bir 
şey diyemeyiz. Binaenaleyh son temennimiz yine 
eşitlik içindir : (Anayasayı ihlâl etmiyelim, ka-
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ııun bizatihi getirdiği gerekçeyi yine kendisi boz
masın) diye, komisyonun mutedil olarak getirdiği 
üç aylık, bir indirimle jandarma erinin de mane
viyatını kırmadan, eşitliği bozmadan veya pek az 
bozarak bu kanun yürürlüğe girsin. Bu hususta 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Bir sual sora

cağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Asım Bey

efendi; «Bir taraftan Anayasaya aykırılık, öbür 
taraftan Hükümet tasarısında bir eşitsizlik» dedi, 
ben anlıyamadım. 

Tasariyle getirilen teklif arasında birtakım 
farklar vardır. Deniz eratı iki buçuk sene, öbür 
taraftan jandarma iki sene üç ay, diğerleri iki 
sene oluyor. Vatandaşlara yükletilen külfette, 
müsavat ve eşitlik mevzuunda ortada bir haksız
lık vardır. Herkes iki sene askerlik yapmalıdır. 
Ama şimdi deniz erleri 2 sene 6 ay yapacaklar. 
Jandarma iki sene 3 ay yapacak. Binaenaleyh, bu 
mütalâanızı ve bu nevi Anayasayı ihlâl mânası
na geldiğini anlıyamadım. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Devamla) — Durumu şu açı
dan mütalâa buyurmak lâzımgelirdi. Deniz kuv
vetlerine 6 ay indirirken jandarmada yalnız 3 ay 
indirim azdır. Denizde yalnız üç ay tenzil edin, 
deseydiniz bu daha doğru olurdu. Fakat buna gi
decek olursanız, eşitlik yine kalmazdı. Komisyo
numuzda ise tasarı üzerinde âdilâne ve ihtiyaca 
göre bir telif yapılmıştır. Komisyon, Anayasa ile 
tanı mânasiyle uyabilecek bir vaziyetten ziyade 
onan hükmünü vâzıı kanunun gayesi bakımından 
yerine getirmemek gibi bir vaziyetten sakınmış-
tır. ikisinin ortasını bulmak zaruretiyle komis
yon denkde 6 ay ve jandarmada 2 ay bir indiri
min yapılmasını tercih etmiştir. Denizde eski hiz
met 3 yıl ve jandarmada iki buçuk yıl iken bun
lar 2 yıla indirilince denizde 12 ay ve jandarma
da 6 ay inecek demektir. O halde her ikisinin ya
rılarını hemen silâh altındaki! erden de indirdim 
dedik. Bu şekilde ifade buyursalardı daha isa
betli olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim, sual sormak istiyen 
arkadaşlar var. 

Sayın Mustafa Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın hati

bin ifadelerine aynen iştirak ediyorum. Ancak 
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neticede ayrılıyorum. Eşitlik hakikaten doğru bir 
şekilde vaz'edildi; fakat tasarıda bir telifi beyin
le eşitliği ben telif edemiyorum. Yani üç ay in
dirmek suretiyle eşitlik sağlanmaz. Eşitlikte te
lifi beyin olamaz. Binaenaleyh, mesele anlaşıl
mamıştır. Netice hâsıl olmamıştır. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Devamla) — Halen fiilî du
rumda üç ay geçtiği için bu üç ayı geriye doğru 
götüremeyiz. Altı ay dersek bu müddetin biti
mi orta mevsime rastlıyacak, muvazene gene 
bozulacaktır. Halen altı ayın tam ortasında bu
lunduğumuz için, ancak kalan üç ayı telâfi ede
biliyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Deniz 

veya jandarmanın müddetlerini iki seneye in
dirmek, münhasıran müsavat temin etmek için 
değildir. Yani şimdiye kadar üç sene askerlik 
yapmışlarsa bu durum Anayasaya aykırı mıdır? 
Hayır... O zaman öyle münasip görülmüş ve öy
le kabul edilmiştir. Şimdi de bu müddetin iki 
seneye indirilmesinde bir mahzur olmadığı dü
şünülmektedir. İndirirken de biri altı ay, biri üç 
ay indirmiş; tatbikatın zorluğu dolayısiyle üç ay 
indirmiştir. Bunun Anayasaya aykırılığı nereden 
çıkıyor ?. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Sayın Kenan 

Esengin arkadaşımız diyorlar ki, «eşitlik mese
lesi, Anayasaya aykırılık veya uygunluk mese
lesi nereden çıkıyor?». Ve yine diyorlar ki, «esa
sen yürürlükteki kanunla mürettebatın celbi 
normal işlemektedir.» böyle bir şey fiilen mev
cut değildir, Hükümet icabında iki buçuk yıla 
çıkarır; icabında iki seneye indirir. 

Kanunun geçici maddesinden maksat, adalet
sizliği gidermek içıin, kanunun gayesine varacak 
bir intikal devresi hükmüdür. Bu itibarla intikal 
amacını adaletle temin edecek bir ifade yer al
sın düşüncesi bize hâkim oldu. Ondan dolayı 
maddede Millî Savunma Komisyonunca bir eşit
lik sağlandığı; yani, iki senelik hizmete inerken 
şimdi silâh altındaki arkadaşlarımızın birinden 
altı ay tenzil etmek, diğerinden üç ay tenzil et
mek suretiyle her iki sınıfından da iki seneyle 
olan farkın yarısını indirmiş oluyoruz, demek
tir. 3 yıl hizmetli denizin iki seneye inmesi hu
susunu gerektiren bu kanun yürürlüğe girdiği 
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zaman, jandarmanın da 2,5 senesi liki seneye ine
ceğine göre denizdeki fark bir yıl ve jandarma
daki fark 6 ay oluyor. Fiilî hizmetlerin eşit ola
rak, iki miktarın kanun hükmüne uygun ve ya
kın hal şekli olarak, nispi, itibari bir hizmet eşit
liğini sağlamak bakımından Denizde bir senenin 
yarısı 6 ayın, jandarmada ise 6 ayın, yarısı 3 
ayın tenzili gerekiyor. Hülâsa : Amacımız, nis
pi ve itibari eşitliktir. Başka türlü bir eşitlik 
çaresini de komisyon aramış; bulamamıştır. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var. Okutuyo
rum efendim. 

Başkanlığa 
Konu açıklanmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ederiz. 
Antalya Trabzon 

Nihat Su Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Kifayet takririmi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet 
takriri kabul edilmiştir. 

Bâzı değişiklik talebeden önergeler var. 
Bunları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin Hükümet tasarısında oldu

ğu şekilde kabulünün oya arzını arz ve teklif 
eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
40 sıra sayılı kanun tasarısının geçici madde

si, kanunun getirdiği yeniliğe muhalif olduğun
dan geçici maddenin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın Sakarya 
Reşad özarda Muslihittin Gürer 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, Hükümet 
tasarısında olduğu gibi, kabulünü istiyor, Encü
men de bu kanaattedir. Diğer önerge ise geçici 
maddenin kaldırılmasını teklif etmektedir. Ay
kırılığı sebebiyle evvelâ bu son önergeyi tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Reşad özarda ve Muslihittin Gürer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Buyurun 
Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
CAR (İstanbul) —• Muhterem arkadaşlarım; 
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döndü dolaştı, kabak geçici maddenin başında 
patladı. Bu madde bir intikal devresini tanzim 
edecektir. Bu geçici maddenin aynen muhafazası 
bir zarurettir. Bunda bir Anayasa mevzuu da 
yoktur. Anayasanın 12 ve 60 ncı maddeleri bit 
hususta sarihtir. Yaşlılarınız bilirler ki, eskiden 
dersaadet doğumlular, ulema sınıfı mensupları 
askerlik yapmazlardı. Türkler bu imtiyazlı ta
rihi yaşamış insanlar olarak Anayasalara bu ka
bil imtiyazları önlemek için eşitlik prensibi 
bu mânada koymuştur. Yoksa hizmetin icabet-
tirdiği farklılık, eşitliği Anayasa bakımından 
ihlâl eder bir vaziyet değildir. Alelıtlak kanun
ların geçici maddeleri bu kabîl hükümleri ihti
va eder. Bunları Anayasaya aykırı telâkki eder
sek, bu takdirde intikal devrelerini tanzim et
mek imkânı yoktur. Bunlar kısa bir devreyi tan
zim eden hükümlerdir. Hükümet teklifinin ay
nen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oyunu
za sunacağım. 

(Reşat özarda ve Muslihittin Gürer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değiştirge önergesinin, Komis
yon tarafından dikkate alınması mülâhazasiyle 
geçici maddenin kaldırılması teklifini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Sayın Güley, sizin teklifiniz Hükümet tekli
finin kabulü mahiyetindedir. Müsaade buyurur
sanız maddeyi okutalım ve bunu da aynen oya 
sunalım. («Değil, değil» sesleri) öyle mi efen
dim? O halde Sayın Güley'in teklifini okutuyo
rum. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Önergesi 
tekrar okundu.) 

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

Hükümet teklifini okutup oyunuza sunaca
ğım. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce silâh altına alman deniz 
ve jandarma er ve erbaşları iki buçuk senelik 
muvazzaflık hizmetlerini ikmal ettikçe terhis 
edilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

girer. vur 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. . 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Bayın Ali İhsan 
Balım ve Sayın Bakan lehte söz istemektedir
ler. Sayın Bakan ısrar etmezler ise, sözü Ba-
hm'a vereceğim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI iLHAMİ SAN-
CAR (İstanbul) — Arkadaşımın konuşmasını 
arzu ediyorum. 

BAŞKAN — Buyuran Balım. 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlarını, silâhlı kuvvetlerimizde çe
şitli sınıfları için askerlik hizmetini ifa et
mek üzere alınan er ve erbaşlann mütevazin bir 
şekilde aynı hizmet süreleri içinde hizmet 
yapmalarını şağlıyacak bu kanun tasarısı he
yeti umumiyesi ile beraber kabule şayandır 
ve tatbikatta büyük faydalar doğuracak, çe
şitli sınıflara ayrılan erlerin muhakkak ki, mo
rallerini yükseltecektir. Bu 'bakımdan şahsan 
tasvibediyorum. 

Yalnız (bir hususa kısaca temas ötmek is
terim, Kenan Esengin üstadımız konuşmala
rında; yoklama kaçağı bekaya kimselerin 
meydana gelmesi, doktorlar para ile rapor 
veriyorlar da onun için oluyor şeklinde bir 
•imada bulundular. («Böyle bir şey yok» ses
leri) Var efendim, Bu husus zabıtlarda da 
vardır. Zannederim, söz gelişi ağızlarından 
kaçan bir ibaredir. Ben de bir hekimlik mün-
tesibiyim, tenzih ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, biraz -evvel ya
pılan seçimlerin sonuçları gelmiştir. Bunla
rı okutuyorum, 

18 . 1.1963 0 : 2 
Yüksek Başkanlığa 

İmar ve iskân Komisyonunda açıık bulu
nan üyelik için yapılan seçime (232) üye ka
tılmış ve neticede aşağıda ismi yazılı üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Ağrı İçel 

Kerem özcaıı Mehmet Ali Arslan 
Üye 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyon üyeliği için yapılan se

çime (235) üye katılmış ve neticedte ilişik 
listede isimleri yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Ağrı İçel 

Kerem özcaıı Mehmet Ali Arslan 
Üye 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Dilekçe Komisyonu (18) 
C. H. P. 

Mahmut Deniz (Adıyaman) 
Fahir Giritlioğlu (Edirne) 
Ahmet Zeydan (Hakkâri) 
Lokman Başaran (İsparta) 
ıSüreyya öner (Siirt) 
Bekir Sami Karahanlı (Urfa) 
Bekir Şeyhoğlu (Tokat) 

Y. T. P. 
Ahmet Çakmak (Bolu) 
Reşat Turhan (.Sivas) 

C. K. M. P. 
Şevki Güler (Afyon Karahisar) 

A. P. 
Kerem özcan (Ağrı) 
Reşat özarda (Aydın) 
Turgut Çulha (Bolu) 
Alp Doğan Şen (Diyarbakır) 
Ahmet Gürkan (Konya)) 
Ahmet Fuat Ak (Zonguldak) 

M. P. 
Oğuz Demir Tüzün (Niğde) 

BAĞIMSIZ 
Nihat Berkkan (Ankara) 

230 
230 
230 
230 
230 
230 
218 

233 
233 

235 

235 
235 
235 
235 
235 
235 

233 

233 
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BAŞKAN — İsimleri okunan arkadaşları

mız, tamamlanan muamele gereğince Dilekçe 
Komisyonuna seçilmişlerdür. Kendilerini tebrik 
ederim. 

Sayın arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden ev
vel bir nokta hakkında beyanda (bulunmak iste
rim. ıSaat 14 te yapmış olduğumuz toplantıda 
maalesef gerekli çoğunluk sağlanamamış idi. 

Bundan böyle sayın arkadaşlarımdan şu 
noktayı rica ederim ki, saat 14 te birçok ko
misyonlar mesai içinde bulunmadıkları için 

1. — Kastamonu Milletvekili îhsan Şeref Du-
ra'nın, Kastamonu ilinin 1962 yılı programına 
ait yol onarımı ve bakımı ile su işlerinin hangi 
kısımlarınım, yapılmış olduğuna dair yazılı soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in 
yazüı cevabı (7/207) 

6 . 11 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Bayındırlık Bakanın
ca, yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
îhsan Şeref Dura 

Bütün illerde olduğu 'gibi, Kastamonu İli 
içinde 1962 yılma ait Bakanlık ve mahallî ida
rece yapılacak yol onarım ve bakımı ile su iş
leri, Bayındırlık Bakanlığınca programa bağlan
mış ve milletvekillerine de bildirilmişti. 

1. Bu programdan şimdiye kadar han'gi kı
sımlar yapılmış ve yapılmkatadır? 

2. Kış mevsimine girmek üzere bulunduğu
muza göre programın tatbik edilmiyen hangi kı
sımları kalmıştır? 

3. Yapılmıyanlar varsa sebepleri nedir, me
suliyeti mucip bir durum var mıdır? 

4. Yol bakımından en sıkıntılı durumdaki 
illerden biri olan Kastamonu yolları hakkında 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

18 .1.1963 O : 2 
Mecliste gereken çoğunluğun sağlanması müm
kün olmuyor. (Bugün de öyle oldu. 

Bu bakımdan, komisyonlarda bulunan arka
daşlarımdan rica ediyorum, hiç olmazsa saat 14 
te muayyen bir zaman için çoğunluğun temin 
edilmesi yönünden teşrif etsinler, bundan sonra 
tekrar mesailerine devam buyursunlar. 

Vakit igeçmiş bulunduğundan 21 Ocak 1963 
Pazartesi günü saat 14,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

• • • 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 11.1.1963 

Hususi Kalem 
Sayı : 108/30-422 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : 7.11.1962 gün ve 7-207/3560/17419 sa

yılı yazınız. 
Kastamonu ilinin 1962 yılı programına ait 

yol onarımı ve bakımı ile su işlerinin hangi kı
sımlarının yapılmış olduğuna dair Kastamonu 
Milletvekili İhsan Şeref Dura tarafından veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

îlyas Seçkin 

1. Kastamonu ilindeki 1962 bütçe yılı tat
bikat programı ile tesbit edilen, çalışmalarımız
dan : 

a) Geçit yolu olarak bulunan, 10 Km. si 
Sinop, 3 Km. si Kastamonu îli dahilindeki 13 
Km.lik Türkeli - Çatalzeytin yolunda, Sinop ci
hetinden başlanan çalışma devam etmekte olup, 
inşaatın bütçe yılı içinde tamamlanmasına gay
ret edilmektedir. 

b) Devlet bakımındaki Devlet yollarından; 
89 Km. Kastamonu - İnebolu, 87 Km. Kastamo
nu - Taşköprü - Boyabat, 45 Km. Kastamonu -

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 181 — 



M. Meclisi B : 32 1 8 . 1 . 1963 O : 
İlgaz, 89 Kın. Kastamonu - Araç, 46 Km. İlgaz 
hududu - Tosya - Kargı yolunda olmak üzere 
356 Km. yolda normal bakım faaliyetimiz devam 
etmekte olup, 356 Km.nin 310 Km.si kar müca
dele programına dâhil bulunmaktadır. 

c) Devlet bakımındaki il yollarından; 148 
Km. Kastamonu - Cide, 64 Km. Kastamonu ay
rımı - Tosya, 25 Km. Tosya ayrımı - iskilip yo
lunda olmak üzere 237 Km. il yolu üzerinde 
normal ba'kım faaliyetimiz devam etmektedir. 
237 Km.nin 64 Km.sinde zaman zaman kar mü
cadelesi yapılacaktır. 

d) Kastamonu - İnebolu yolundaki 20 m. 
lik Şeydiler, Kastamonu - Tosya yolundaki 40 
m. lik Karadere, Cide içindeki 26 m. lik Cide, 
Tosya - Kargı yolundaki 40 m. lik Dikmen köp
rülerinin inşaları devam etmektedir. 

e) Kastamonu ilinin il yollarından; Çatal-
zeytin yol ayrımı - Bozkurt - Abana yolunun 
0-21, Daday - Eflani yolunun 32-36, Ecevit -
Ağlı - Azdavay yolunun 22-27, Gökçeclağ - Ayan
cık yolunun '5-22 Km.lerinde il tarafından ona
rım çalışmaları yapılmaktadır. 

İl yolları onarım programında görülen Araç-
Boyalı-Kurşunlu yolu ilin teklifi üzerine prog
ramdan çıkarılmış ve 'bunun yerine Gökçeağaç-
Ayancık yolu alınmıştır. Bakım programındaki 
muhtelif yollardan tasarruf edilen 50 000 lira 
G'ökçeağae - Ayancık yolu onarım işlerine akta
rılmıştır. 

f) Kastamonu ili köy yollarından; Daday 
ayrımı Hacışahin - Başköy yolunun 6-9, Akka-
ya - Tosya iltisakı yolunun 0-12, Kastamonu -
Mengüze ayrımı - Arazya yolunun 0-2, Abana -
İlişi yolunun 0-4, Devrekani - Şenlik yolunun 
0-15 Km.lerinde il tarafından onarım çalışma
ları yapılmaktadır. 

h) Kastamonu ilinde 407 Km. il ve 67 Km. 
köy yolu ilin bakımı altında 'bulunmaktadır. 

i) İlin programında bulunan tesislerden, 
atelye ve garaj binaları inşaatı bitmiş olup, am
bar ve akar ya'kıt pompalarının yapımı devam 
etmektedir. 

j) Su işleri konusundaki çalışmalara ge
lince : 

Kastamonu ilinde 1962 «bütçe yılında inşaatı
na geçilmek üzere Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün programında 9 aded ve il progra
mında 10 aded olmak üzere ceman 19 aded iç
me suyu inşaatı işi mevcuttur. 

Bu 'konulardan, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü eli ile yapılanların inşaatı devam et
mektedir. İl eli ile gerçekleşecek işlerin etüt ve 
projeleri yapılmakta olup, vilâyet geçen yıllar
dan intikal eden 45 iş üzerinde çalışmış ve in
şaatlarını ikmal etmiştir. 

2.-3. Programların uygulanması normal 
seyrini takibetmektedir. 

4. 1963 yılı icraat programı Millet Mecli
since kabul edilmiş olan birinci 5 yıllık Kalkın
ma Programına uygun bir şekilde hazırlanmak
ta -olup J Mart 1963 tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir. Bu 'programa göre Kastamonu ilinde 
yapılacak yol inşa ve bakım faaliyeti bilâhara 
bildirilecektir. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye'de öğretmensizlikten kapalı olarak du
ran kar aded ilkokul, orta okul ve lise bulun
duğuna dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakam Şevket liaşii Ilatipoğlu'riun yazılı 
cevabı (7/212) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
Ihsian Ataöv 

1. Türkiye'de kaç aded öğretmensizlikten 
kapalı olarak dimin oku] vardır? (İlk, orta, 
lise.) 

2. Kaç. ilkokulda, müdür muavini bulunmak
tadır Bu şahıslar sınıf okutmakta mıdırlar? 
Bu muavinlerin kapalı okulları açık tutması 
ve muavinlik gibi idari işlerde esas mesleki 
öğretmen olmıyanlardau istihdamı düşünülemez 
mi? 

3. Ankara'da kaç ilkokul vardır bu okulla
rın çocuk okuyan kaç sınıfı mevcuttur? Bu 
okullardan maaş falan kaç öğretmen vardır? 
Sınıf olmıyan öğretmen var mıdır? 

4. Ankara orta ve liseleri ile teknik okul
larında ne kadar öğretmen kadrosu açıktır? Ba
kanlıkta, çalışan elemanlardan kaç tanesi bu 
kadrolardan ücret almaktadır? Menşe ve iş
gal ettiği kadrolar ile aldıkları ücretlerin lis
tesi ile bildirilmesi, 

5. Ankara öğretmenlerinin de diğer bakan
lık memurları gibi öğle yemeği yemelerini te-
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min ve hizmet arabaları ile hizmet yerlerine 
tevzi hususunda bir imkân düşünülmekte mi
dir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10 . 1 . 1963 

Talim ve Terbiye 
Dairesi 

Sayı : 66 

Konu : Antalya Milletvekili İh
san Ataöv'ün yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar • 
Müdürlüğü ifadeli 22 Kasım 1962 tarih ve 
3669/18092 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Tür

kiye'de öğretmensizlikten kapalı bulunan orta 
okul ve liselerle ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Millî Eğitim- Bakanı 

Prof. Dr. 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

1. Halen yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 
öğretmensizlik ve diğer muhtelif sebepler yü
zünden 164 ilkokulumuz kapalı bulunmaktadır. 

Ortaöğretimde ise sadece, tâyin olunan 
müdürün vazifesine gitmemesi yüzünden, 
1962 - 1963 öğretim yılından itibaren öğretime 

• başlaması karar- altına alman Çankırı Orta ka
zası Ortaokulu öğretime açılamamıştır. 

Kadro Alman ücnet , ı2/3 alanların 

1 250 674,86 2 
1100 595,26 1 

950 515,66 4 
Ö00 434,06 15 
700 391,64 18 
600 339,25 98 
500 28436 1 
450 269,61 81 

Toplam 220 

18.1.1963 0 : 2 
2. Halen ilkokullarımızda 591 öğretmenimiz, 

müdür yardımıcısı olarak vazife görmekte
dir. Bu müdür yadımcıları, genel olarak öğ
renci sayısı yüksek, dolayısiyle eğitim ve öğ
retim işleri ke$if olan okullarımızda istihdam 
olunmaktadırlar. Müdür yardımcılığı görevi, 
idari işlerle birlikte, okullarımızın eğitim 
hizmetlerini de 'kapsamakta bulunduğundan, bu 
vazifelere, öğretmen olmıyanlarm tâyin edilme
lerini Bakanlık olarak uygun mütalâa etme
mekteyiz. 

3. Ankara merkezinde 98 ilkokulumuz var
dır. Bu ilkokullardaki dersane sayısı 884, sı
nıf ve şube sayısı ise 1 677 dir. Bu 1 667 sı
nıfta, 1 677 öğretmenimiz hizmet görmektedir. 

4. Ankara merkezindeki liselerin, çeşitli 
branşlardan 141 öğretmene; orta okulların 199 
öğretmene; erkek teknik öğretime bağlı okul
ların 15 öğretmene, kız teknik öğretime bağlı 
okulların ise 8 öğretmene ihtiyacı vardır. 

Bakanlık merkez teşkilâtında çalışan ele
manlardan, okullarda ek görev olarak vazife 
alanlar için bu okullara kadro tahsis edil
mekte ve bu elemanlar, 2/3 ücretlerini bu kad
rolardan almaktadırlar. 

Zaten Bakanlığımız orta okul ve liselerle, 
teknik okullara, öğretmen tâyin edilmedikçe, 
kadro tahsis etmemektedir. Bu bakımdan okul
larda açık öğretmen kadrosu bahis konusu de
ğildir. 

Bakanlığımız merkez teşkilâtında çalışan 
elemanlardan, ilkokullar haricolmak üzere, di
ğer okullarda ek görevi bulunanlara ait liste 
aşağıda çıkarılmıştır: 

Menşeleri 
sayısı. Yükselk Ok. veya Üni îlköğ. Ok. 

2 
1 
4 

15 
18 
85 13 
1 

37 44 

163 57 
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5. Millî (Birlik idaresince çıkarılan .bir em

re uyularak, bakanlıkla ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri mensuplarına, bütçeye konulacak 
özel bir ödeneklfe, 75 kuruşu ilgili memurlar 
tarafından, 12,5 kuruşu da Devletçe ödenmek 
şartiyle, günde vasati maliyeti' 2 lirayı geçme
mek üzere, öğle yemeği verilmektedir. Memur
larımızdan bir 'kısmının faydalanabildiği bu im
kânın, Anfcara Valiliği emrinde çalışan öğret-
ımenlerimize de teşmiline maalesef imkân gö-
lülmem ektedir. 

Bakanlığımızın hizmete tahsis edilen araba
ları da keza bütün Bakanlığımız mensuıplarınm , 
faydalanmalarına- yetecek sayıda değildir. "Bu 
bakımdan Anlkara merkezinde çalışan öğret
menlerimizin bu ihtiyaçlarını karşılıyacak im- '[' 
kândan da maalesef mahrum bulunmaktanız. 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Amasra Kurcaşile karayolunun 
öncelikle ' ele alınarak kısa zamanda ikmalinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in 
yazılı cevabı (7/221) j 

19.11.1962 

Millelt Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki" sor umu a Bayındırlık Balkanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi '(saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Möhmet Ali Pestilci 

1. Vilâyet merkezi veya komşu kazalarla 
hiçbir karayolu irtibatı bulunmıyan Kurcaşile 
kazasının bu ihtiyacına cevap verecek olan 40 
kilometrelik Amasra - Kurcaşile karayolunun 
inşaası üıanıgi safhada bulunmaktadır? Hangi 
tarihte bitirilecektir ve bu müddet içindeki ya
tırım ve inşa programı nedir? 

2. Medeni âlemle ancak denizden irtibatı 
olan bu 'kazanın geçmiş yıllarda uğramış oldu
ğu İhmallerde 'göz önüne alınarak, inşaası baş
lamış iolan Amasra - Kurcaşile yolunun öncelik
le ele alınması ve pek kısa bir zamanda ikma
li ıhususu Bakanlıkça düşünülmekte midir? 

18 .1.1968 0 : 2 

Bayındırlık Bakanlığı 12.1.1963 
Hususi Kalem 
ıSayı: 144/35 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi: 10.12.1962 gün 7-221/3766/18648 

sayılı yazı. 
Zonguldak Milletvekili Möhmet Ali Pestil

ci'nin, Amasra - Kurueaışile yolu hakkındaki 
yazılı sorusu <aışağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

îlyas Seçkin 

1. Oıeçit yolu olarak ele alınmış bulunan 
40 Km. lilk Amasra - Kurucaşile yolunun 0-17 
kilometreleri arasındaki çalışmalammız devam 
etmekte olup, yıl sonuna kadar bu kilometre
ler ^arası yaz kış geçit verir duruma 'getirilebi
lecektir. 

1963 yılında yolun 30 ncu kilometreye ka
dar olan kısmının ve 1964 yılında da tamamı
nın (bitirilmesine çalışılacaktır. 

Bu müddet içindeki yatırım, 1963 yılı için 
800 000 lira olarak tasarlanmıştır. 1964 yılında 
da gerekli miktarın derpiş edilmesine gayret 
edilecektir. 

12. Amasra - Kurucaşile yolunun Kurucaşi
le ve Cide için olan önemi göz önünde 'bulun
durulmakta ise de mezkûr yol üzerinde imkân
larımızın müsaadesi nisbetinde faaliyet ıgösteri-
lebilmelktedir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Eflani ilçesi ortaokulunun 1963 yı
lında öğretime başlaması için bir hazırlık bu
lunup bulunmadığına ve Zonguldak öğretmen 
Okulu binasının yapımına hangi tarihte başla
nacağına dair yazılı soru önergesi, Milli Eğitim 
Bakanı Şevket Basit H atipoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/224) 

19.11.1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 
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1. Eflani ilçesinde inşası iki sene evvel ik

mal edilmiş olup tedrisata hazır ortaokul bina
sında Bakanlıkça öğretmen verilmemesinden 
tedrisat (yapılmamaktadır. Bakanlıkça iş bu or
taokul ne zaman öğretmen verilerek tedrisata 
aşılacaktır, 1963 ders yılında tedrisata başlan
ması hususunda bir hazıriılk veya karar mev
cut mudur? 

2. Zonguldak'da açılmasına karar verilmiş 
ve bu ders yılı bir ortaokulda öğretime başla
mış bulunan Zonguldak öğ-etmen Okulu için 
müstakil, okul binası inşaatına hangi tarihte 
başlanacaktır. Bakanlığın bu husustaki hazırlı
ğı ve yatırım programı nedirî 

T: C: 
Millî Eğitim Bakanlığı 10 . 1 . 1963 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Konu: Zonguldak Millet
vekili M. Ali Pestilci'nin 
yazılı, soru önergesi hak
kında. 

İlgi: Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü 10 Aralık 1962 tarih ve 
7/224, 3769 -18643 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'

nin Eflani ilçesi Ortaokulunun açılması, ile 
Zonguldak llköğretmen Okulu binasının yapı-
mın-a. dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
/ Ş- R- Hatipoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

1. Eflani ilçesi merkezinde, Bakanlığımız, 
il, belediye ve halk tarafından yapılan yardım
larla 3 dershane, 1 atelye, 1 lâboratuvar, 1 ki
taplık ve 4 idare odasını ihtiva etmek üzere, 
2 600 metrekarelik arsa üzerinde, «Eflani Or
taokul Yaptırma Derneği» eliyle bir ortaokul 
binası inşa ettirilmiş ve bina, arsasiyle birlikte 
Hazine adına tapuya tescil ettirilmiştir. 

Bakanlığımız, çeşitli faktörleri göz önünde 
bulundurarak, ortaokul açılması düşünülen yer-

18.1.1963 0 : 2 
leri sıraya koymuş bulunmaktadır. Düzenle
nen cetvele göre Eflani ilçesinin sırası 226 dır. 

Bu duruma göre Eflani Ortaokulunun henüz 
açılma sırası 'gelmediğinden buraya öğretmen 
tâyini cihetine gidilmemiştir. 

Bahis konusu okul, bu yıl öğretime açılamı-
yacaktır. 

2. öğretmen yetiştiren kurumlara ait 5 yıl
lık yatırım programında Zonguldak llköğret
men Okulu için arsa istimlâki ve okul binası in
şası işi yer almış bulunmaktadır. Ancak, 1963 
yılı plânının uygulanabilmesi için istenen Öde
neğin tamamı verilmediğinden, Devlet Plânla
ma Dairesinin direktiflerine uyularak, başlan
mış işlerle, öğrenci artışına imkân sağlıyacak 
ilâve bina inşaatlarının öncelik sırasiyle ele alın
ması kararlaştırılmıştır. Bu yüzden, 1963 yılı 
programına dâhil edilmiyen Zonguldak llköğ
retmen Okulu inşası işi, bütçe imkânı Ölçüsün
de, 1964 yılında ele alınabilecektir. 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes
tilci'nin, Zonguldak'ta yapılması kararlaştırılan 
Teknik Okulun inşasına hangi tarihte başlanaca
ğına dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Basit Hatipoğlu'nun yazılı, cevabı 
(7/125) 

21 .11 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. Zonguldak'ta "yapilmasına karar verilen 
Teknik Okul inşasına hangi tarihte başlanacak
tır, bu hususta Bakanlıkça yapılan hazırlıklar 
hangi safhadadır ve yatırım programı nedir? 

2. İstanbul'a nakledilmiş bulunan Maden 
Teknik Okulundan boşalan binalarda Bakanlık
ça ne gibi bir istifade şekli düşünülmektedir? 

3. Zonguldak'tan nakledilmiş bulunan Ma
den Teknik Okuluna ait lâboratuvarın da nakli 
hususunda bir karar veya teşebbüs mevcut mu
dur? 
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1\ O. I 

Millî Eğitim Bakanlığı 10 . 1 . 1963 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Konu: Zonguldak Millet
vekili M. Ali Pestilci'nin I 
yazılı soru önergesi hak- I 
kında. 

îlgi: Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka- I 
nunlar Müdürlüğü ifadeli 10 Aralık 1962 tarih I 
v« 7/225, 3772/18645 sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'- I 

nin Zonguldak'ta açılacak Teknik Okuluna dair 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. I 

Gereğini emirlerine arz ederim. I 

Ş. R. Hatipoğlu 
Millî Eğitim Bakanı I 

1. Zonguldak'ta yeni bir teknik okulu 
açılması hakkında Bakanlığımızca bir kanun 
tasarjsı hazırlanarak Türkiye 1Büyük Millet 
Meclisine intikal ettirilmiştir. 

Bu tasarının 3 ncü maddesinde, bahis ko
nusu okulun öğretim'binası, lâboratuvar, atel-
ye, yurt'binası ve öğretmen lojmanları gibi her 
türlü, inşaatının yapılması, gerekli arsaların 
istimlâki ile, lüzumlu teçhizat ve tesisatın te
mini için, .4 yılda verilmek üzere, 16 milyon 
liralık bir teklifte bulunulmuştur. 

Tasarı henüz kanunlaşmadığından, Bakan
lığımızca bu konuda 'bir hazırlığa girişilmemiş-
tir. Tasarının kanunlaşması halinde sağlana
cak ödenekle derflıal faaliyete geçilecektir. 

2. Zonguldak Maden Teknik Okulunun 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Teknik 
Okuluna nakli ile 'boşalan tesisler, dershane bi
nası ile küçük ve harap bir yurt binasından 
ibarettir. 

Boşaltılan 'bu 'bina ve tesisler, üniversitece 
staj ımerkezi olarak kullanılacaktır. Bahis 
konusu binalar, ihtiyaca cevap verebilecek şe
kilde üniversite tarafından onarılmaktadır. 

3. Sözü geçen Maden Teknik Okuluna ait 
lâboratuvarların her hangi bir yere nakli ba
his konusu değildir. 2 nci maddede bahsedilen 
merkeze gelecek öğrencilerle, aynı site için
de mevcut Erkek Sanat Enstitüsü ve Ticaret 
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Lisesi öğrencileri bu lâboratuvArlardan fayda
lanacaklardır. 

6. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
bâzı genel müdürlüklerin, alım ve satımlarda, 
2490 sayüı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu 
dışında bırakılmalarının, diledikleri gibi hare
ket etmelerine imkân verip vermediğine Sair 
yazılı soru önergesi .ve Bayındırlık Bakam îl-
yas Seçkin'in yazılı cevabı (7/226) 

11.12.1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların, Bayındırlık Bakam 

tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Îlhami Ertem 

Bakanlığınıza bağlı» bâzı genel müdürlükle
rin alım - satımlarında 2490 sayılı Kanun .ılığı 
bırakılmaları, delidikleri gibi keyfî hareket 
etmelerine imkân verir mi ? 

Alımlarda, prensibolarak en düşük fiyatı 
töklif edenin tercihi gerekmez mi? Takdir 
haklarını birtakım objektif esaslara göre kul
lanmaları icabetmez mi? 

Aksi hal, Hazineyi zarara sokmakla kalma
yıp, vatandaşlar arasında huzursuzluk ve Dev
lete itimatsızlık yaratmaz mı ? 

Meselâ, Edirne'de 11. 8 .1962 tarihinde D. S. 
İşleri 111 nci Şubenin elbise ihalesi, neden en 
düşük teklifte bulunan 15 yıldır terzilik yapan, 
resmî ihalelere girip' aldığı taahhütleri ifa eden, 
Ticaret Odasına (kayıtlı1 Şevki Küpe'ye verilme
miştir? 

T. e. 
Bayındırlık Bakanlığı 15.1.1963 

Hususi Kalem 
Sayı : 154/39 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . İ2 .1962 gün ve 7/226/3834/18994 

sayılı yazınız. 
Bâzı genel müdürlüklerin, alım ve satım

larda, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale 
Kanunu dışında bırakılmalarının, diledikleri' 
gibi hareket etmelerine imkân verip vermedi
ğine dair Edirne Milletvekili Îlhami Ertem 
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tarafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. , 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
îlyas Seçkin 

Bakanlığıma bağlı Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında
ki 6200'sayılı Kanunun 34 ncü maddesinde sa
yılan işlemler, Bakanlığım tarafından tanzim 
ve Bakanlar Kurulunca 15 . 7 .1954 tarihinde 
kalbul edilmiş 'bulunan, esaslar dairesinde ya
pılmaktadır. Bu esasların 4 ncü maddesi, işin 
©nahiyet ve özelliklerinin gerektirdiği hallerde 
fiyat ve teklif istemek usulüne cevaz verdiği1 

gibi aynı esasların 7 nd maddesi de tekliflerin 
komisyon tarafından aleni olarak açılıp mu
kayese edilmesini ve bu mukayeselerde vasıf, 
müddet ve fiyat itibariyle Devlet 'Su işlerinin 
menfaatjne en uygun teklifin bir kararla be
lirtilmesini âmirdir. 

Sayın iKhami' Ertem'in yazılı sorusuna konu 
teşkil etmiş olan ihale, Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğümüzün Edirne Bölge Müdürlüğün
deki m^staihdemîne elbise diktirmek maksa-
diyle mahallî teşkilât tarafından yapılan bir ek
siltmedir. 

Mahallinden «İman bilgilere göre, eksiltme 
komisyonuna, tâyin edilen müddet içinde, 9 
teklif verilmiştir. Eksiltme komisyonu bahis 
konusu 9 teklifi ve bunlarla beraber verilmiş 
olan astar ve telâ numunelerini mukayese ede
rek neticede, diktirilecek 20 elbisenin her biri 
için '64,85 lira olarak fiyat bakımından yapıl
mış en ucuz teklifi değil fakat verilmiş numu
nelere gşre malzemesi daha üstün vasıfta olan 
66,98 liralık teklifin idare menfaatine en uygun 
olacağı kanaatine varmıştır. Gerçekte, diktiri
lecek 20 elbise için, en ucuz fiyat teklifine na
zaran, ımeemuan 42,60 liraya baliğ olacak mun
zam ödemenin dikişte kullanılacak yardımcı 
malzemenin vasf mdaki üstünlüğü karşılıyacağı 
ve idarenita; Ibunda menfaati olduğu neticesine 
varılmıştır. 

Kanunun Devlet Su îşleri Genel Müdürlü
ğüne verdiği yetki dâhilinde yapılmış olan ba
his konusu eksiltme ve ihalede usule ve idare
nin menfaatlerine aykırı bİT cihef görülmemiş-

' tir.'._1 
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7. — Sivas Milletvekili CHiner SarısÖzen'in, 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Teşkilât kanu* 
nu tasarısının, Yasama 0rganına gönderilmesi 
için gerekli işlemin neden yapılamadığına dair 
yazılı soru önergesi ve Mîllî Eğitim Bakanı Şev
ket Basit Hatipoğlu'nun yazılı cevabı, (7/228) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Milletçe kalkınmanın en önemli unsurların

dan olan halk eğitimi konusunda Hükümetin 
muhtelif vesilelerle gerekli dikkat ve çalışmalar
da bulunulduğuna dair verdiği intihanın aksi
ne bugüne kadar teşkilât kanunu tasarısı Millet 
Meclisine gelmemiştir. 

Bütün Bakanlıkların muvafakatinin alınmış 
olmasına rağmen «Halk Eğitimi Genel Müdür-
lüğü Teşkilât Kanunu» tasarısının 4 aydan beri 
sallantıda bırakılması sebeplerinin ve bu tasarı
yı Balkanlar Kurulunda gündeme aldırarak, ne
den takip ve işin intacedilmediğinin, Millî Eği
tim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasmı saygı ile rica 
ederim. 

17 . 12 . 1962 
Sivas Milletvekili 
Güner Sansözen 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
: Sayı : 68 

10 . 1 . 1963 

Konu : Sivas Milletvekili Güner Sa-
rısözen'in yazılı soru önergesi Hk. 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 20 Aralık 1962 tarih 
ve 7/228, 3891/191245 sayılı yazınız: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in, «Halk 

Eğitimi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu» na 
dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Bakanlığımızca hazırlanan «Halk Eğitimi 
Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu» tasarısı, 
ilgili Bakanlıkların tasviplerine sunulmuş ve 
(mütalâaları müspet olarak alınmıştır. Ancak, 
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Maliye Bakanlığı bugünkü malî durçım muvace
hesinde bütçeye yeni külfetler yükl'iyeoek ka
nun- taşanları hakkında müspet mütalâa beyan 
etmenin kalbil olamayacağı mülâhazasiyle tasarı
nın şevkinden-şimdilik sarfınazar edilmesini, 24 
Nisan 1962 tarih ve 114416/5879 sayılı yazıla-
riyle Bakanlığımıza 'bildirmiştir. 

Buna rağmen, vatandaşların sosyal, kültürel 
ve e&onomik yönlerden yetiştirilmesi ve seviye
lerinin yükseltilmesinin, millî ülkülerimize bağ
lılıklarının geliştirilme ve kuvvetlendirilmesi-
nin; demokratik yaşayış düzeninin yurdumuzda 
kökleşmesinin ancak böyle bir kuruluşun faali
yete geçirilmesiyle mümkün olabileceği inancın
da bulunan Bakanlığımız, kanun tasarısını 21 
Haziran 1962 tarih ve 1251 sayılı yazı ile Baş
bakanlığa sunmuş bulunmaktadır. 

Bahis konusu tasarı, halen Başbakanlıkta bu
lunmakta ve Bakanlar Kurulu gündemine alın-
rftâk üzere sıra beklemektedir. 

:•..,.';-'&• :—Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, açık 
bulunan veya yeniden fhdas edilen noterlikle
re kimlerin; tâyin edildiğine dair yazılı soru 
önörge&i. Adalet Bakanı AbdülhaJe Kemal Yö-
rük'ün;yazdı eevabı (7/229) 

28 . 12 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

"Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let. buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

. > • ...'••• Bolu Milletvekili 
• Kâmil inal 

1,; Bugünıe kadar açık. veya yeniden ihdas 
edilene noterliklere kaç; kişi tâyin edilmiştir? 

2. 'Tâyin edilenlerin adı, soyadı ? 
a) Hangi siyasi partilere mensuboldukları ? 

'•(•:: T . C . ' • 

Adalet Bakanlığı 9.1.1963 
Hukuk tşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 346 

Konu : Bolu Milletvekili Kâmil 
înal'ın soru önergesi hakkında, 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Ankara 

İlgi : S Ocak 1963. gün ve. Genel Sekreterlik 
Kanunları Müdürlüğü ifadeli 7/229-3092/19767 
•sayılı yazınıza : 

Yazınıza ilişik olarak gelen Bolu Milletvekili 
Kâmil inal imzalı 28 Aralık 1962 günlü önerge
de sorulan hususlar hakkındaki Bakanlığımız ce
vabı aşağıda arz olunmuştur : 

1. önergenin 1 numaralı bendinde; «Bugü
ne kadar açık veya yeniden ihdas edilen noter
liklere kaç kişinin; tâyin edildiği» hususu sorul-
ufakta olup, başlangıç tarihi tasrih edilmemiştir, 

Bu itibarla; önergenin verildiği tarihe göre, 
1962 yılı içinde inhilâl eden veya yeniden ihdas 
edilen noterliklere kaç kişinin tâyin edildiğinin 
öğrenilmek istendiği, kabul edilmiş' ve cevabımız 
1962 yılma hasredilmiştir. 

a) 1962 yıli başında 87 aded noterlik, 70 
aded noter yardımcılığı ve 516 aded de' geçici yet
kili noter yardımcılığı mevcut: idi'. 

,b) Aynı yıl' içinde m.uhtelif*sebeplerle (ölüm, 
istifa ve saire) •• 10: aded noterlik inhilâl etmiş ve 
yeniden 52 aded noterlik ihdas edilmiştir. . 

j e) inhilâl eden. noterliklerden 7 sine ve ye-
! niden ihdas edilen noterliklerden de "50 sine yılı 
i içinde tâyin yapılmış olup, bu .suretle, 1.962 yılı 
| içinde.açık veya yeniden ihdas edilen noterliklere 

ceman 57 kişi tâyin edilmiştir. 
| . 2. 1962 yılı. içinde, açık veya, yeniden ihdas 

edilen noterliklere tâyin edilenlerin adı ve soyad-
lan ile meslekleri ve tâyin edildikleri noterlikleri 
gösterir liste birlikte sunulmuştur. 

i '3. .önergenin^ 2 hci maddesinin (â) bendin
de : «tâyin edilenlerin hangi siyasi partilere men-
sûböldukları» hususu sorulmaktadır. 

3456 sayılı Noterlik Kanunüıruri 4166 sayılı 
Kanunla değişik'8 nci maddesinin İnci fıkrasın
da : «Noterliğin'açılması veya yeniden tesisi ha-

i linde keyfiyet Adalet Bakanlığınca merkezde Res-
{ mî Gazete ve ayrıca noterliği açık yerde çıkan 

her hangi bir gazete ile bir ay müddetle ilân olu-
! nur. Gazete çıkmıyan yerlerde bu ilân- Gumhuri-
I yet Savcılığınca münasip bir şekilde yapılır. Bu 
• müddetin hitamında talipler, arasındaiı 7 hci mad-
i dede yazılı şartları haiz olanlardan biri Adalet 

Bakanlığınca tâyin olunur» denilmekte ve 5928 
sayılı Kanunla değişik 7 hci maddesinde de : 
«Noter olmak içini : 

I - Türk olmak, 
II- - Medeni ve. siyasi haklarına .sahip . bulun

mak, • . .. • .. . - •"• • : ••• .:': ••''•".., , .-.'. . 
I I I - 25 yaşını b i t i rmiş olmak, ; •,•;,•...-..*• 
IV •• Askerlik fiilî hizmetini yapiruş, veya,hiz

mete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 

) 
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V - E n aşağı dört sene hâkimlik veya C Sav

cılığı etmiş veya bu sınıftan sayılan hizmetlerde 
bulunmuş veya dört sene avukatlık veya hukuk 
fakülteleri, hukuk grupu dersleri, profesörlüğü 
veya doçentlik etmiş olmak, 

VI - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge
reği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut veya 
akılca bir arızası bulunmamuk, 

VII - Türkiye Hukuk fakültelerinin birinden 
çıkmış olmak veya Siyasal Bilgiler Fakültesi ve
ya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden 
çıkmış olup da Türkiye Hukuk fakülteleri prog 
ramlarına göre eksik kalan'derslerden imtihan ve
rerek tasdikname almış olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç 
tan mutlak surette veya kasdî bir cürümden do
layı üç ay veya daha fazla hapis cezası ile mah
kûm veya bu kabil suçlarla hapsi müstehzim her 
hangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bu
lunmamak, 

b) Cezai veya inzibati bir karar neticesinde 
hâkim veya memur olmak ehliyetini kaybetme
miş bulunmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uynııyan hal
lerde bulunmamış olmak, 

d) Hileli veya taksirli olmıyark iflâs etmiş 
ise iadei itibaretmiş olmak, 

IX - Kumar- oynamayı itiyadedinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut ah-
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lâkça halkın güvenini giderecek her hangi bir hal 
ile dile gelmemiş olmak şarttır. 

denilmektedir. 
Bu suretle, bir kimsenin noter olarak1 tâyin 

edilebilmesi için sözü edilen 7 nci maddedeki 
olumlu şartların kendisinde bulunması ve olum-'-' 
suz şartların da bulunmaması lâzım ve kâfidir.' 

Madde metninden de sarahaten anlaşılacağı 
veçhile noter olabilmek için her hangi bir siyasi -
partiye mensubolmak veya olmamak şartı bahis 
konusu değildir. Nitekim yukarda açık veya ye 
niden ihdas edilen noterliğe tâyin edilen, yahut : 

müracaat edip de tâyin cdilmiyen hiçbir kimse 
Bakanlığa verdiği dilekçede, mensübolduğu siya
si partiyi yazmadığı gibi, düzenlenen dosyaların-; 
da da müracaat sahiplerinin partilerini gösteren 
her hangi bir vesika ve belge de bulunmamakta-, 
d ı r . • • , . . • • . : 

Bu bakımdan, açık veya yeniden ihdas edileli: 
noterliklere tâyin edilenlerin, hangi siyasi partiye 
mensubolduklarının resmen bilinmesine imkân öl-' 
madığından, kayıtlara müsteniden cevaplandiril-
ması iktiza eden sorunun bu kısmına Bakanlık;. 
olarak karşılık verilmesi mümkün bulunmamak
tadır. ." :'; 

. Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük:: 
Adalet Bakanı î 

1962 yılı içinde açık veya yeniden ihdas edilen noterliklere tâyin edilenlere ait liste 
Mesleği ve kayıtlı 

Noterliğin yeri Tâyin edilenin adı ve soyadı bulunduğu baro 

Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Beyoğlu 

4 
5 

10 
11 
İ2 
13 
14 
15 
16 
2 
2 
2 
8 
9 

İbrahim Sarıibrahimoğlu 
Sabri Baykam 
Asım Emrem 
O. Rasim Eyupoğlu 
Mustafa Sırrı Atlı 
Ahmet Köseoğlu 
Halis Tokdemir 
Osman Can atan 
Celâlettin Gökler 
Hüseyin Cahit Sak 
Fethiye Tunçsiper 
îsmet Erbay 
Osman Fuat Bilgin 
Hüseyin Muzaffer Erer 

Adana Avukatı 
Adana Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Samsun Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Balıkesir Avukatı 
Aydın Avukatı 
Balıkesir Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
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Mesleği ve kayıtlı 

Noterliğin yeri Tâyin edilenin adı ve soyadı bulunduğu baro 

Beyoğlu 
Bursa 
Bursa 
Ceyhan 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Düzce 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
İskenderun 
îstanbul 
İstanbul 
îstanbul 
îstanbul 
îstanbul 
îstanbul 
îzmir 
îzmir 
îzmir 
îzmir 
Kadıköy 
Kars 
Kırıkkale 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mersin 
Nazilli 
Ordu 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 

10 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
5 
6 
7 
8 
2 
2 

3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

Kâzım Kiziroğlu 
Hatice Şermin Vardar 
Şefik öz 
Hasan Çelik 
Asaf Uz 
Hulusi Dülgeroğlu 
Yeniden ilân edildi 
Avni Demircioğlu 
Mehmet Sait Erdinç 
Fahrettin Tanju 
Şaban Mahmut Ersöz 
Piraye Uluğ 
Hamza Ali Çelebi 
Tahsin Karakaş 
özer Kuray 
Yılmaz Ataksor 
Abdullah îzmen 
Macit Bakkaloğhı 
Kâtibe Yürür 
Mesude Varol 
Akif Hüsnü Üstel 
AH Galip Sümengen 
Adlî Kısagün 
Abdülkadir Fazlı Ertekin 
Muhittin Güneş 
M. Enis TSrtürk 
Celâl özdemir 
Rıza Kulavuz 
Hediye Yücebilgin 
Ahmet Şaban Küçükkâtipoğlu 
Kemal Gören 
Mustafa Kemal Gençer 
Kemal Şensoy 
Senih Üstel 
Ali Rıza Hafızoğlu 
Ahmet Rıza Kulaçoğlu 
Kemal Doğandor 

Yargıtay Üyesi 
Bursa Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Adana Avukatı 
Çorum Avukatı 
Denizli Avukatı 

Bolu Avukatı 
Diyarbakır Avukatı 
Eskişehir Hâkimi 
Giresun Avukatı 
Hatay Avukatı 
Hatay Avukatı 
Kayseri Avukatı 
îstanbul Avukatı 
Uşak Avukatı 
Giresun Avukatı 
îstanbul Avukatı 
îstanbul Avukatı 
Ankara Avukatı 
îstanbul Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Erzurum Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Kütahya Avukatı 
Malatya Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Mersin Avukatı 
Aydın Avukatı 
Ordu Avukatı 
Ankara Avukatı 
Askerî Adlî Hâkim 
Trabzon Avukatı 
Bolu Tahdit Komisyonu Üyesi 

«MP^F 
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Münhal noterliklere tâyin edilenlerin listesi 

Noterliğin yeri 

Adana 
İzmir 
Kayseri 
Maraş 
Samsun 
Kilis 
Yozgat 

3 
1 
2 

2 

Tâyin edilenin adı ve 

Ali Seyfettin Tokbey 
Bahri Pehlivanoğlu 
Ayhan Moru 
ihsan Hüdayioğlu 
M. Bahri Çolakoğlu 
M. ihsan Yazaroğlu 
Tevfik Yaşar Nefesli 

soyadı 
Mesleği ve kayıtlı 

bulunduğu baro 

Adana Avukatı 
Manisa Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Maraş Avukatı 
Samsun Avukatı i 
Gaziantep Avukatı 
Yozgat Avukatı 

Münhal noterlikler 
Diyarbakır 
iskenderun 
Kozan 
Polatlı 

2 
1 

k>®<« 





Millet^ Meclisi 
GÜNDEMİ 

OT.UZİKİNCÎ BİRLEŞİM 

18.1.1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

L.— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/473) 

2. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu üye adaylığına seçilmiş bulunduğun
dan Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi (4/153) 

3. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonuna seçilmiş bulunduğundan Millet Mec
lisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerin
den.istif a ettiğine dair önergesi (4/154) 

4. — G. Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam
lara verilecek tazminat (hakkındaki kanun tek
lifinin. geriyerilmesine dair önergesi (4/155), 
(2/382) 

5. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Türk vatandaşlığı kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet ve İçişleri ko
misyonlarından seçilecek dörder üyeden mü
rekkep Geçici: bir komisyonda görüşülmesine 
dairi öaergesi. (4/156), (1/202) 

6. — îmar ve îskân Komisyonu üyeliğin
den istifa eden istanbul Milletvekili Muhiddin 
Güvenr'in yerine Niğde Milletvekili Haydar 
Özalp'in- aday gösterildiğine dair A. P. Millet 
Meclisi Grup Başkanlığı tezkeresi. (3/474) 

7. — 140 sayılı Kanun gereğinde yeniden 
teşkili gereken Dilekçe Karma Komisyonuna 
üye seçimi., 

El . iKtttüî DEFA OYA. KONACAK İŞLER 

n 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 

Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 

2. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu iJe Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

5. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

6. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

7. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
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bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla- I 
rından sözlü sorusu (6/474) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

10. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil- I 
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

12. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

13. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri KesMn'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

16. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında I 

başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nün, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yıl; bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

23. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

24. — İçel Milletvekili Mashar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binav'm. ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

26. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın. bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) , 

27. — Van Milletvekili Muslin Görentas'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 



28.' — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek aynlması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

23. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

30. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

31. •*- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve tmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

33. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde. ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

3 — 
I 36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950-
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

37. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın) Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü, sorusu (6/509) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

41. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

42. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş
kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
buunup bulunmadığına dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/512) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın-

J dan sözlü sorusu (6/514) 
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45, — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine/kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

46. — Artvin Milletvekili Nihat Ata?nın, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaftırma 
Bakanından sö2İü sorusu (6/517) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü-) 
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi: 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e l nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

3. — 1962'yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko

misyon Başfe&nlıkları ftezkereleri <V17a8) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma talihi : 8 , 1 . OâfijB] 

4. __ Niğde Milletvekili Asrnı lEftn ve 30 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli «ftttdığı 
Kanununun muaddel 64 ncü-maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde ektenmesuıe 
dair Konya Milletvekili ihsan .Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığa «Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçme'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) {S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 .1962] 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'm, inhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 36Ö) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRÎNCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi baklanda kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri» 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt-
ma tarihi : 17. 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasansı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi: 19.9 .1962] 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup

hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962} 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporlara (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3650 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 »u-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — Bursa .Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ^C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hür İniş'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10.1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

12. — .Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta-
sansı ve-Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

1 3 . — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve -Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (İ/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16.10.1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu rapoanı (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16.10.1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan TCınmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Tardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe Komisyonları raporlan (2/68, 
2738) (S. Sayası : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) ifS. Saym : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 .1962] 

17* —/Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 aaü maddesinin 2 .nci fıkrasının yürürlükten 



26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22.12.1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

19. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı: 13) [Dağıtma ta
rihi : 17.12.1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonları raporları (1/215) (S. Sayısı: 14) 
[Dağıtma tarihi : 17 .12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel. 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12 .1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun-
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz-
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 



33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölöek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 .1963] 

36. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

37. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

1-
38. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 

hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriyeden doğma 19.10.1931 do
ğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Naz-
miyeoğlu 1926 doğumlu Hasan Güneyin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/232) 
(S. Sayısı : 34) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

39. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

40. — Seferihisar ilçesinin ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporlan (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

42. — Ordu Milletvekili Ferda Güîey'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10.1962] 

43. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. O. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporlan. (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38) [Da
ğıtma tarihi : 11 , 1 , 1963] 
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44. — Subay, askerî memur ve. assubayların 

lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi (hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta-
şansı ver Geçici Komisyon- raporu. (17344) (S. 
Sayısı : 39)- [Dağıtma tarifci : W. 1 .1968] 

45. — Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu. (1/347) (S. Sayısı : 40) [Dağıtma 
tarihi : 11.1.1963] 



Dönem : 1 / A 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S 1 S. Say ı s ı : 4 U 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1 /347) 

T. C. 
Başbakanlık 14.12.1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1885/4002 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 3.12.1962 tarihinde kararlaştırılan «Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kânun 
tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

GEREKÇE 

1. Halen yürürlükte bulunan 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa gö
re muvazzaflık hizmeti deniz sınıfında 3, jandarma sınıfında 2,5 ve kara sınıfında 2 yıldır. 

Hazırlanan ilişik kanun tasarısı ile Silâhlı Kuvvetlerde bütün sınıfların muvazzaflık hizmet 
süreleri 2 yıl olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

1111 sayılı Kanunun meriyete sokulacağı yıllarda mükellefiyet sırasına girecek bilûmum era
tın, genel olarak sosyal teknik ve eğitim yönünden asgari bir seviyede bulunması ve bu gibi 
mükelleflerden deniz sınıfına ayrılacak erlerin bu sınıfın bünyesindeki çeşitli silâh ve malzeme 
bulunan harb gemilerine intibakındaki güçlük ve savaş görevlerini gereği gibi yapabilmelerine 
müsait durumda olmamasından, önce karada bir süre kara eğitimi görmeleri ve bilâhara çe
şitli deniz meslek kurslarına gönderilip bu kursların hitamında harb gemilerine verilmesi sure
tiyle hâsıl olan bu zaruri durumlar göz önünde tutularak deniz erlerinin diğer sınıf erlerine na
zaran bir yıl fazlasiyle 3 yıl süre ile askerî mükellefiyete tabi tutulmalarını sağlamak için ka
nun meriyete sokulmuştur. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bugüne kadar geçen 35 yıl içinde memleketin genel 
olarak sosyal, teknik ve eğitim alanında hissedilen bariz gelişme sebebiyle buna mütenazır ola
rak Kara ve Hava Ordusunda mevcut harb silâh ve vasıtalarının yüksek seviyede gelişmiş olma
sına rağmen bu sınıf erlerinin tesbit edilen iki yıl zarfında muvazzaflık hizmetini kendisinden 
beklenen seviyede başarmış olmaları, bu sınıflar arasında mevcut silâhların birinin diğerine na
zaran farklı bir durum arz etmemiş olması, askerî mükellefiyete tabi vatandaşların hizmet sü
relerinde yeniden bir ayarlama yapılmasını zaruri kılmaktadır. 

Deniz Kuvvetlerinde mevcut bulunan erlerin % 80 i kara hizmetlerinde istihdam edilmektedir. 
Deniz sınıfı erler, çoğunlukla kara sınıfındaki emsalleri gibi kara hizmetinde aynı görevi 
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ifa etmelerine rağmen bir yıl fazla hizmete tabi tutulmaları deniz sınıfı erlerin moral kırıklığı
na sebebiyet verdiği gibi adalet prensiplerine de uymamaktadır. 

Ücretli askerlik usulünü tatbik eden devletler (İngiltere ve Kanada) haricolmak üzere mü
kellefiyet usulüne tatbik eden devletlerde her sınıfta muvazzaflık hizmeti (2) yıldır. 

Bu bakımdan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde de deniz sınıfı muvazzaflık hizmetinin 2 yıl olması 
NATO ve CENTO Paktına dâhil bir Devlet olmamız sebebiyle bu yönden de uygunluk sağlamış 
olacaktır. " • " • 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde iki yılını ikmal eden deniz sınıfı erlerinin terhis edilip 
edilmiyeceği konusu incelenmiş, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kuvvette bulunan 
10/13 nisbetindeki erin iki yılını ikmal ettiğinden terhis edileceği ve kuvvetin iç hizmetlerini dahi 
tedvir edemiyecek duruma düşeceği dikkate alınarak tasarıya geçici bir madde ilâvesi ile kanunun 
yayımı tarihinden itibaren silâh altına alınacakların iki yıl, halen silâh altında bulunanların da 
2,5 yılını doldurdukça terhislerinin yapılması için kayıt konmasına zaruret duyulmuştur. 

Münhal kadro boşluklarının celbedilecek erlerden deniz sınıfına kademeli olarak daha fazla tah
sis yapmak suretiyle doldurulması ve Deniz Kuvvetlerinde önemli bir sarsıntı olmadan bu kanu
nun yürürlüğe girmesindeki sakıncalar ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

2. Jandarma er okul alaylarında eğitim ve öğretimin 6 ay olması ve yetiştirilen jandarma er
lerinden daha uzun süre istifade edilmesi gerekçesi ile 1111 sayılı Kanuna konan 2,5 yıl muvazzaf
lık hizmetine ait hüküm bu tasarı ile 2 yıla indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu sınıf erlerinden halen hizmet gören ve 2 yılını ikmal edenlerin terhisleri halinde J. Gn. K. lı
ğı mevcudu çok azalacak ve yapılacak celpler ile kadro boşlukları asgari 6 ay sonra doldurulabile
ceğinden jandarma sınıfı erlerin de Deniz Kuvvetlerinde olduğu gibi 2,5 yıl hizmetten sonra terhis
lerinin yapılmasına zaruret duyulmuştur. 

3. Askerlik Kanununun 5 nci maddesine «Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir fert as
kerlik çağından çıkarılamaz» hükmü konulmuştur. 

Mevzuatta mevcut boşluklardan faydalanarak bâzı vatandaşlar yapmakla mükellef bulundukla
rı en kutsal olan askerlik hizmetinden uzak kalma imkânını bulmaktadırlar. Mevzuattaki bu boşluk 
vatandaşların yoklama kaçağı, bakaya kalmasına sebebolmaktadır. Bir vatandaşın askerlik hizme
tini yapmaması eşitlik esasına, adalet ve mükelle iyet prensiplerine aykırı olur. 

Bu bakımdan 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madlesindeki hükme paralel olarak Askerlik Kanu
nunun 5 nci maddesinin tadiline aidolan bu tasar da «Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir 
fert askerlik çağından çıkarılmaz» hükmüne yer verilmiştir. 

4. Gümrük sınıfı lâğvedilmiş olup bu sınıfa ait vazife jandarma sınıfı tarafından görülmekte 
olduğundan halen yürürlükte bulunan Askerlik Kanununun 5 nci maddesindeki (Gümrük Koru
ma) kaydına yeni tasarıda yer verilmemiştir. 

5. Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesindeki geçici maddenin 
tatbikatı nihayet bulunmuş olduğundan bu hükme de yeni tasanda yer verilmemiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı -. 4i;) 
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YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirak
leri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Anayasamızın eşitlik prensibi ve gerekçede izah edilen hususlar muvacehesinde kanun tasarısı 
komisyonumuzca tasvibedilmiştir. 

Ancak, geçici madde ile Deniz Kuvvetlerinin yaptığı 6 aylık indirime muvazi olarak ve moral 
faktörü göz önüne alınarak jandarma sınıfında da 3 aylık bir indirme yapılması komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve kanun tasarısının geçici maddesi «bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce silâh altına alman deniz er ve erbaşları İM buçuk senelik, jandarma er ve erbaşları iki sene üç 
aylık muvazzaflık hizmetlerini ikmal ettikçe terhis edilirler» şeklinde değiştirilerek diğer madde
ler aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi komisyonumuzca karar al
tına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. . 
Kars 

S. öktem 

Edirne 
N. özoğul 

izmir 
$. Akkan 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Kars 
B. Vural 

Ordu 
Ferda Güley 

İmzada bulunamadı 

Amasya 
/. Sarıgöz 

İstanbul 
M. Rıza Bertan 

imzada bulunamadı 

Koeaeli 
H. Kısayol 

Samsun 
A. F. Alişan 

Aydın 
H. Aydmçer 

izmir 
M. A. Aytaş 

Muş 
S. öztürk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve 'bu ka
nuna geçici >bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE jl. <— 01 Haziran 1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Muvazzaflık hizmeti kara, de
niz, hava ve jandarma ısınıflarında iki yıldır. Bu 
hizmet askerlik şubesinden sevk tarihinden baş
lar. İki yıldan ziyade askerlik yapanların fazla 
hizmetleri askerlik çağının sonundan iki kat 
olarak düşülür. Muvazzaflık hizmetini yapma
dıkça hiçbir fert askerlik çağından çıkarılmaz.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği (tarihten /önce silâh altına alınan deniz 
ve jandarma er ve erbaşları iki buçuk senelik 
muvazzaflık hizmetlerini ikmal ettikçe terhis 
edilirler. 

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

MADDE 3. ı—- Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. I 

3 . 12 . 1962 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 
DeVlet Bakanı 

N. ökten 
(Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakam ve 
Bşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
E. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

MİLLİ SAVUNMA LKOMİlSYONIMUN -
DEĞİıŞ'TİRllŞİ 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Kanun tasarısının birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

«Madde 5. — Kanun tasarısının birinci mad
desi ile değiştirilmesi derpiş edilen (beşinci mad
de aynen kabul edilmiştir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce silâh altına alınan deniz er 
ve erbaşları iki (buçuk senelik, jandarma er ve 
erbaşları iki sene üç aylık muvazzaflık hizmet
lerini ikmal ettikçe terhis edilirler. 

MADDE 2. — Kanun tasarısının ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğ-itim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

tmar ve İskân Bakanı 
F. K. Oökay 
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