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1. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 
3, 25, 26 ve 40 neı maddelerinden «İş kâ
ğıtları» kelimelerinin çıkarılması haıklkmda 
kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu 
raporu. (1/27) (S. Sayısı :.63) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 2 . 1966] 318 

2. — Hafta tatili hakkındaki 394 'sa
yılı Kanunun 4 n'cü maddesinin (D) fıkra
sınla bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin
ci'nin, yurdun çeşitli yerlerinde görülen asa
yişsizliklere, özledikle Doğudaki eşkiyalık ve 
Bacıdaki gangsterlik olaylarına son verilme
sine ve bunun için gerekli tedbirlerin alınma
sına dair demecine, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Ketaıal Şensoy, kendir 
müstahsilinin karşılaştığı güçlüklere, SEKA'-
nm •kendir elyafı alımlarındaki tutumuna ve 
bu konuda tcd'bir 'alınması gerektiğime dair 
'gündem dışı demeçte bulundu. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun hemen bütün yurtta yü
rürlüğe girdiğine, Çıraklık Kanununun çıkma
ması sebebiyle çırakların da bu kanunun 'kap
ışanıma dâhili edildiğine ve kanunun henüz çık
maması sebebiyle çıraklık müessesesinin yı-
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tasarısı ve içişleri ve Çalışıma Komisyon
ları raporları (1/62) ( S.-Sayısı : 62) 
[Dağıtma tarihi : 19". 2 . 1966] 318 

3. — T. d Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine1 6842 sayılı Kanunla ek
lenen ('g) fıkrasının değiştirilimesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 123) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1966] 318 

4. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
/llköğretm len okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/89) (S. Sayısı : 127) 318 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye serilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu. (1/234) (S. Sayısı : 156) 318:324 

kıldığına dair demecime, Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem cevap verdi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, 
Turizm ve Tanıtma ve Ankara Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'm da İçişleri komisyonlarından 
çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Vâki davet üzerine bir Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Heyetinin Yugoslavya'y1 ziyaret et
mesine vo 

Kore Parlâmentosundan 10 kişilik bir heye
tin memleketimize davet edilmesine dair Müş
terek Başkanlık Divanı kararları kabul .'olun
du. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisi 19 ncu dö
neminde Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-
silen katılacak asıl ve yedek üyelere ait liste 
Genel Kurulun Ibilgisine sunuldu. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Giresun Milletviekili Ali Cüeeoğlu ile Çan
kırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, halen 
Avrupa'nın muhtelif melmıleketlermde çalışan 
ve ekonomik kriz dolayısiyle işlerinden çıkar
tılan işçilerimizin' durumlariyle gereği gibi iil-
ıgilenmiyen Hükümet hakkında gensoru açılma
sına dair önergeleri okundu ve ıgc'leeeık Birle
şimde gündeme 'alınıp alınmaması hususunun 
.görüşüleceği bildirildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı 'maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı yeniden açık oya su
nuldu ve oyların ayırımı sonunda kabul olun
duğu ^açıklandı. 

Çanakkale Milletvekili Ci'had Baban'm, yer
li ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve ckono-
ımik cephelerini bütün ayrmtılariyle aydınlat
mak üzer>e Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırmasına dair önergesi, üze1-
rinde yapılan görüşmelerden sonra, 17 üyeden 
bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulma
sı, görev süresinin komisyonun seçiminden iti
baren 2 (ay olması ve Türkiye içinde araştır
ma yapabilmesi için yetki verilmesi hususları 
kabul olundu. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in 4753 sayılı 
Kanuna -göre dağıtıma talbi tutulacak <araızi 
miktarının tes'bit edilmiş olup 'olmadığına dair 
sorusuna Köy İşleri Bakanı Turgut Toker, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın teslbit edilmiş olduğuna ve za-

Sözlü sorular 

1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapümasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/546) 

Yazılı sorular 

1. — İzmir Milletvekili Cemal Hakkı Se
lek'in, Bafa gölünde tesis olunan dalyanlara 

rar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım ya
pıldığına ve 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 Ocak 
sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu ara
cılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair so
rularına da Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem 
cevap verdiler. 

Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, tü
tün için taban fiyatının tes'bit edilmiş olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu, soru 
sahibi ikinci defa da Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, düştü. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 tarih 
ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren kasaba 
ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu; bu sorunun 
Tarım, Köy İşleri ve İçişleri bakanlarının, 
kendilerine verilen görevlerle ilgili ıbulunıma-
dığına dair yazıları okunarak, Başbakanlığa 
yönetileceği bildirildi. 

184, 188, 190 ve 197 sayılı sorular, ilgili ba
lkanlar Genel Kurulda kazır bulunmadıkların
dan gelecek soru gününe bırakıldı. 

20 . 4 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başlkanvekili Sivas 

Ahmet Bilgin Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

ve hukukî mesnetlerine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa 'gönderilmiştir. (6/362) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Ziraat Odalarının topladığı aidata dair ya
zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/363) 

3. — Saımısun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir ziraat oku
lu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/364) 

SORULAE 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, İsrafı önlem© hakkında (kanun teklifi 

(2/486) (Maliye ve Plân komıisyonlarına) 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
91 yaşında vefat eden dost ve müttefik Alman
ya'nın Devlet adamı Konrad Adenauer'in hayatı
nı, kişiliğin belirten ve kendisine Tanrıdan rahmet 
dileyen demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, çok kısa 
olmak üzere rica ediyorum, buyurun efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü gündemi
mizde çok mühim bir konu olan komisyonlara 
üye seçimi işi vardır, lütfen üyelerin yerlerini 
muhafaza etmelerini ve dışarı çıkmamalarını ri
ca edeceğim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, dün 91 yaşında vefat eden, 
dost ve müttefik Almanya'nın Büyük Devlet ada
mı Konrad Adenauer'in hâtırasını taziz için hu
zurunuzdayım. 

Adenauer küçük bir memurun oğlu idi. Doğ
duğu Kolonya şehrinin Belediye Reis]iğini yap
tı. Hitler iktidara geçtikten sonra, liberal gö
rüşle, hürriyet dostu Adenauer tevkif edildi ve 
hapsedildi. Nazi devrini hapiste geçirdi. Uzak 
görüşlülüğü ve sabrı meşhurdur. Hapiste iyi 
günlerin geleceğini daima söylemiş ve yazmıştı. 
Harb bittikten sonra tekrar Belediye Reisi oldu. 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ilinde Kö§k adiyle bir ilçe kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/487) (İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

İngilizler, beceriksizdir diye işten alıkoydular, 
işten çektiler. 

.1949 da yeni Alman Devleti Kurulunca Baş
vekil oldu. Büyük başarılar kazandı. Alman
ya'ya, 2 nci Dünya Harbi sırasında Nazi devrin
de kaybettiği itibarı, dünyanın güvenini tekrar 
sağladı. Almanya'nın hür Batı dünyasında ye
rini bulmasında büyük hizmetleri oldu. Alman
ya'yı NATO ya, Almanya'yı Ortak Pazara soka
bildi. Dillere destan Alman kalkınma mucizesini 
yaratan Başbakandı. 

Muhterem arkadaşlarım, meşhurdu, evvelâ 
Avrupa sulhüne büyük hizmet etti. Burada at
tığı büyük adım asırlarca düşman yaşamış 
Almanya ile Fransa'nın anlaşmasını sağlamak 
ve dostluğunu temin etmek oldu. 

Dünya sulhüne büyük hizmetleri oldu. Ade
nauer Türk dostu idi. Kendisini şahsan tanımak 
şerefine nail oldum. Her vesileyle Türkiye'ye 
yakınlığını, Türkiye'nin geleceğini, istikbalini 
tekrarlar, uzun geçmişi olan Türk - Alman dost
luğunu överdi. Kendisine dostlarının buldu
ğu kusur, zamanında çekilmesini bilmemesi oldu. 
Yaşlandığı için partisi artık vazifeden çekilmesi 
gerektiği kararını verdiği vakit üzüldü. (A. P. 
sıralarından alkışlar) Fakat vazifeden kaçmadı, 

B Î R Î N O Î O T U K U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

• 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 89 ncu Birleşimini açıyorum. 
Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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vazifesine devam etti, Partisinin başkanlığını 
ölümünden bir yıl evveline kadar uhdesinde 
muhafaza etti. (Bravo sesleri, sağdan alkışlar). 
Almanya'nın Bismark'tan beri en büyük Devlet 
adamı olan, 20 nci yüz yılın yetiştirdiği, yalnız 
Almanya'nın değil Avrupa'nın, yalnız Avrupa'
nın değil dünyanın büyük devlet adamı Ade-
nauer'e dünya büyük saygı göstermektedir. Salı 
günü yapılacak cenaze törenine Amerika Birle
şik Devleri Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaş
kanı ve dünyanın pek çok yerlerinden büyük 
devlet adamları gelmektedirler. Eminim Türki
ye'de en yüksek seviyede temsil ettirilecektir. 

Bu büyük adamın ölümü ile Almanya kıy
metli bir evlâdını, dünya büyük bir devlet ada
mını kaybetti. «Âlemlere Rahmetten başka ne 
gönderdim ki» buyuran Yüce Tanrı Konrad Ade-
naur'a da Rahmetini esirgemesin. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bugün
kü gündemimizin çok dolu olması hasebiyle baş
ka gündem dışı söz veremiye.ceğim. Gündemimize 
geçiyoruz, efendim. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'a Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/626) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan içişleri 
Bakanı B. Faruk Sükan'm dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı B. Seyfi Öztürk'ün vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ile Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî 
Üyesi Sıtkı JJlay'ın, 7 Mart 1962 tarih ve 38 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması için 
kanun teklifi ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi üzerinde görüşünü tesbit ede-
bihnesi içim Hükümete, 10 Nisan 1967 tarihin

den itibaren 45 gün mehil verilmiş olduğuna dair 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/247, 
380) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanlı
ğının bir önergesi vardır. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı ile Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi 
Sıtkı Ulay'ın 7 Mart 1962 tarih ve 38 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması için kanun tek
lifi ile, Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun (teklifi 
üzerinde görüşünü tesbit edebilmesi için Hükü
mete, 10 Nisan 1967 tarihinden itibaren 45 gün 
mehil verilmiş olduğunu, İçtüzüğün 36 ncı mad
desinin ikinci fıkrası gereğince Genel Kurula 
sunulmak üzere saygılarımla arz ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin görüşülmesinin, Hüküme
tin yetkili temsilcisinin bulunmasını sağlamak 
üzere Komisyonun 20 Nisan 1967 günkü top-
lantısına ertelendiğine dair Anayasa Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (2/160) 

BAŞKAN — Yine Anayasa Komisyonu Baş
kanlığından bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Çiftçiyi 
Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifinin görüşülmesi Hükümetin yetkili 
temsilcisinin bulunmasını sağlamak 'üzere Ko
misyonumuzun 20 Nişan 1967 günkü toplantısına 
ertelenmiştir. 
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İçtüzüğün 36 ncı maddesinin son fıkrası ge
reğince Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile 
arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Y. 
Başkanvckili 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/625) 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 20 . 4 . 1967 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 10 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı mazeretine 
binaen, 24 . 4 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım izinlerini tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 10 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren. 

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

Denizli Milletvekili Fuat Avcı, mazeretine bi
naen, 24 . 4 . 1967 tarihinden itibaren. 

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

6. — Komisyonlardaki açık üyelikler için 
seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komis
yon seçimlerine gideceğiz. Yalnız Komisyon se
çimlerine mukaddem bâzı • noktaların Heyeti 

Umumiyeye arzını muvafık bulmaktayım. 
Muhterem arkadaşlarım sayın milletvekille

rinden bâzılarının vefatları, istifaları veya 
bakanlıklara atanmış bulunmaları hasebiyle 
muhtelif komisyonlarda vâki olmuş münhalle-
re yeniden üye seçimi hususunda gruplara 
yazılmış ve adayların isimleri gelmiş bulun

maktadır. Şu anda seçime geçmeden evvel bâzı 
açıklamalarda bulunmayı faydalı 'görmekte
yim. Bugün seçimleri yapılacak komisyonlar
da üye iken Bakanlığa atanmış bâzı milletvekili 
arkadaşların bu komisyonlardan istifalarına 
dair önergeler gelmemiş ise de İçtüzüğümüzün 
45 nci maddesinin dip notunda: «Bir komisyon 
üyesinin bakan olması halinde otomatikman 
komisyondan çekilmiş sayılacağına dair» ka
yıt vardır. Bu bakımdan o zatları müstafi say
mış bulunuyoruz. 

İkincisi, seçimlerde bir kolaylık olmak üze
re seçimler bir liste halinde yapılmış ve basıl
mıştır. Bu hususun birlikte yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir tasnif heyetinin seçilmesi muvafık ise 
oylarınıza sunuyorum efendim: Hepsi için bir 
tek tasni E heyetinin seçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Oy kâğıtlarını lütfen dağıtın. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı komisyon se
çimleri için bağımsız olan milletvekili arkadaş
ların da seçilebilmesi için açık yer bırakılmış
tır. Talibolan arkadaşlar lütfen isimlerini bil
dirirlerse seçime arz edeceğim efendim. Bağım
sızlar için boş yerleri okuyorum: 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu. 
İki yer açık bırakılmıştır. Bunlara talibolan-

lar varsa isimlerini yazdırsınlar efendim. Tas
nif heyetini seçiyoruz efendim. 

Muammer Dirik (Manisa) ? Burada, 
Âdil Toközlü (Kastamonu) 1 Burada, 
Hüseyin yılmaz (Gaziantep)? Burada mı 

efendim, (hasta sesleri). 
Nazif Kurucu (Konya) ? Yok. 
Bülent Eeevit?.. Yok. Sayın Hamdi Orhon .. 

Burada. 
Hangi seçim bölgesinden bağlıyacağımızı çe

kiyorum efendim: (Ankara) 
(Ankara seçim bölgesinden başlanarak oy

lar toplandı), 

BAŞKAN — Seçime katılmamış arkadaşlar 
var mı? («Var var» sesleri) lütfen. 

Seçime katılmamış arkadaş var mı ? Tas
nif Komisyonu lütfen yerini alsın. 

Oylama işlemi bitmiştir. Sepetleri kaldı
rın. 
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7. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
halen Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde ça
lışan ve ekonomik kriz dolayısiyle işlerinden çı
kartılan işçilerimizin durumlariyle gereği gibi 
ilgilenmiyen Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/52) 

8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
ın, Kalen Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde 
çalışan ve ekonomik kriz dolayısiyle işlerinden 
çıkartılan işçilerimizin durumlariyle gereği gibi 
ilgilenmiyen Hükümet hakkında gensoru açılma
sına dair önergesi. (11/53) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimizdeki gensoru maddelerine geçiyoruz, iki 
gensoru önergesi vardır. Bunların birlikte 'gö
rüşülmesi için önerge vardır, okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Almanya'daki işçilerle ilgili gensoru önerge

lerinin ikisi de aynı mahiyette olduğundan her 
ikisinin birleştirilerek müzakere edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Mehmet Güven 

M. ALI ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş
kan, önerge üzerinde konuşma hakkım mahfuz 
kalmak şartiyle oya koymanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — İki önergenin ikisinin de konu-, 
su bir. Yalnız iki arkadaş ayrı ayrı konuşma 
hakkının mahfuz olmasını istiyorlar. Bu iki 
önergenin birleştirilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. önerge sahibi arkadaşlardan Mehmet 
Ali Arsan, buyurun." 

MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Ali Cüceoğlu konuşacak. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ali Cüceoğlu. 
ALI CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

milletvekilleri; gensoru önergesi vermek, Hü
kümeti bu yolla murakabe etmek zaruretini ni
çin duyduk, bunu izah etmekte ve Almanya'ya 
gidiş sebeplerimizi açıklamakta gensoru öner
gesinin ciddiyeti bakımından zaruret olduğu
na inanmış bir insan olarak durumu açıkla
mama müsaade etmenizi istirham edeceğim. 

Biz Almanya'da tetkikler yapmak ve dola
yısiyle Almanya'da bizzat, % 100 Türk işçi

sinin malı olan ve emeğini değerlendirmek su
retiyle bir araya gelmek ve bir şirket kurmak 
suretiyle bir yatırıma gitmek istiyen kuru
luşun mümessillerinin davetini aldık. Bu da
vet evvelâ bize yapılmamıştı, Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına gelmiş, getirilmiş ve Başkan
lıkça üç isim zikredilmek suretiyle bunlara 
izin verilmesi istenmişti. Bunların içinde olan 
bir arkadaşınız da ben idim. 

Meclis Başkanlığı, bu davete ismen olduğu 
için izin vermiyeceğini beyan etmiş, haklıdır. 
Ancak, «Heyet olarak bizden davet istersiniz, 
biz seçeriz, gruplar seçer göndeririz» denmiş
tir. Bundan sonra o şirketin Umum Müdürü Eti-
bank ile müştereken bir protokol imzalamış ve 
bu protokol gereğince Karadeniz Bakirli Prit 
işletmeleri tesislerini kurmak üzere bir ortak
lık kurmaya karar verdikleri için... 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, müsaade bu
yurun. Siz önergeniz hakkında mı konuşacaksı
nız yoksa Almanya'ya seyahatinizin zaruri 
sebeplerini mi izah edeceksiniz Rica ederim. 
Bu konu önergenin dışındadır. Yoksa Sözünü
zü keserim açık söyliyeyim. 

ALI CÜCEOĞLU (Devamla) — önerge
mizde var Başkanım, önergemizin metni içeri
sinde bunlar var. Türksan Şirketinin daveti 
üzerine gittik diye önergemizde yazılıdır. Ben 
önergem üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Yazılsın efendim. Size hiç kim
se sormamıştır; hangi mazeretle gittiniz veya
hut gitmediniz. 

ALI CÜCEOĞLU (Devamla) — Ben maze
ret söylemiyorum beyefendi, Gensoruyu izah 
ediyorum. 

BAŞKAN — Gensoruyu iüzum ettiren sebe
bi açıklıyacaksmız, onun için size söz vermiş 
bulunuyorum, mazereti değil. 

ALI CÜCEOĞLU (Devamla) — Açıklıyo
rum; niçin gittik ve işçilerin dertlerini nasıl 
tesbit ettik, bunu açıklıyorum beyefendi, işçi
nin derdini açıklıyorum: Şirket kurmuşlar, bu 
şirket yatırıma 'gidecektir. 

BAŞKAN — işçinin derdini açıklıyorsanız 
onların açıklanmasını istilzam eden şey genso
ru- önergesini istilzam ettirmez. Gündem dışı söz 
alırsınız başka türlü sual sorarsınız. Gensoru 
önergesi Hükümeti murakabe etmek demek
tir, sizin mazeretinizle uğraşamaz. 
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ALİ CÜCEOĞLU (Devamla) — Hükümeti 
denetliyoruz. 

BAŞKAN — Bilmem, eğer bu şekilde de
vam ederseniz sözünüsü keserim, bakın tekrar 
ediyorum. 

ALÎ CÜCEOĞLU (Devamla) — Biz şirketin 
özel davetlisi olarak Almanya'ya gittik. Ga
yemiz, Hükümet 1964 senesinde Sayın Doçent 
Nermin Abadan tarafından hazırlanmış ve 
Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan neşredilmiş olan bir kitapta «Batı Almanya'
deki Türk işçileri ve sorunları» ismini taşıyan 
bu kitapta tavsiye edilmiş olan hususların hiç
birine değinmemiş oldukları içindir ki, biz bun
ları birer birer tesbit etmiş ve Hükümetin bu 
konuda, yabancı diyarlarda çalışan Türk işçi
lerinin hak ve hukuku ile asla ilgilenmemiş ol
duğu kanaatine vardığımız için, bu seyahati 
kabul etmiş ve bu seyahatte de bunları tesbit 
etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Etibank ile müş
tereken kurulacak bu tesisten gaye, Türk işçi
lerinin emeklerinin değerlendirilmesi idi. Yarın 
Almanya'dan Türkiye'ye avdet edecek olan bu 
Türk işçileri, Almanya'da bugün hakikaten bir 
ekonomik kriz bahis-konusudur, vardır ve işçi
lerimizin en az 20 - 25 000 i bugün işsiz vazi
yette dolaşmaktadır. Bunların binbir meşakkat 
içinde biriktirmiş oldukları bu tasarrufların 
değerlendlrilımesi ve yatırıma teşvik edilmesi 
için bizzat Çalışma Baıkanıımız Meclis kürsü
sünde 13 licü Birleşimim 1 nei oturumunda şunu 
^söylemiştir: Hükümet olarak, -dışarıda tahminen 
850 milyon mark üzerinde bulunan ve işçileri
mizin emeğinin 'karşılığı tcşekikül etmiş olan 
bu melhlâğm Türkiye'ye intikali ettirilmesi hu
susunda gelecek olan bu şirket yetkililerini 
iıhraz ettiklerinde, kendilerine vâki temennile
rine uygun istikamette bir çalışmanın içerisine 
girileceğini Muhterem Heyetinize duyurmak, 
ıbildinmeık isterim,' demiştir. Bu bildiri, 
2 . 12 . 1966 tarihli Birleşimde söylenmiştir. 
İşçilerin mümcsiller'i Türkiye'ye gcılmiş şir'ket 
kurmuşlar, Etibanikla protokol imzalatmışlar, 
bu yatırımı yapacaklar. Hükümete müracaat 
etmişlerdir, Parlâmentoya müracaat etmişler
dir, özel olarak, üye olaraik da bize müracaat 
etmişlerdir. Biz bunu bir fırsat telâkki ederek 
bizim Almanya .seyahatindeki ımaısratBlarımı-
zı, - bize fazla ücret değil, otel, yatak ve yemek 

masraflarımızı - karşılamak suretiyle davet et
mişler, ka'bul ederseniz sizleri gezdireceğiz, iş
çilerin perişan halini görürsünüz, Parlâmento
ya bunu aksettirip, ondan sonra bizıim hakkı
mızı savununsunuz demişlerdir. Bu davete bir 
vicdanlı insan olarak, memleketini seven bir in
san olarak paki, demişimdir. Ve Mecılis Baş
kanlığından izin istiyerek gitmişimdir. Ben ve 
arikadaşlarıım, işçilerin bu dertlerini dile geti
rebilmek için ve Hükümetin bu konuda ne ka
dar ihmalkâr davrandığını açıklıyabilıme/k için 
bu gensoruyu vermiş, bu gensorunun açılması
nın zaruri olduğuna inanmış bir insanımı. Bunu 
açıklatmak için de bu şirketin Karadeniz Ba
kirli Prit İşletmesini beraberce kurduğu tak
dirde işçinin eline ne geçecek, bunu tesbit eden 
'bizzat Etibankın neşretmiş oılduğu kıitaibın bir 
kısmını okumak isterim. Etıilbankm Mart 1967 
sayılı dergisinde, 1967 yılı içerisinde fiilen ku
rulmasına başlanacak: olan ilik kademe tesisler 
ikmal edildiğinde 40 000 ton bakır, 200 000 
ton sülfürik asit, 500 000 ton prit üretilecek, 
ikinci kademede ele alınacak olan diğer tesis
ler kurulduktan sonra 500 000 ton pritin iş
lenmesinden 400 bin ton demir cevlberıi, 400 
bin ton munzam sülfürik asit, 130 000 ton saf 
kükürt ile çinko, bakır sülfat, altın ve gümüş 
elde edilecektir. Bunun neticesinde Etibankın 
'eline geçecek olan para, halihazır Etibankın 
elinde işletmiş olduğu bakır işletmelerinden el
de ettiği gelir 125 milyon liradır. Eğer işçi
lerle beraber müştereken bu şirket bu tesisi 
kurmuş olsa idi işçilerle bora'ber Etibankın eli
ne geçecek olan gelir 510 milyon lira olacaktı. 
Ve bu şirketin, hakikaten inanarak ve iftihar 
ederek söylüyorum, ilk günkü protokolü gör
düğüm zaman göklerim yaşanmıştı. Etibank 
yüzde 49 hissesini alıyor, yüzde 51 hissesini bu 
şirkete vererek millî bir kuruluşun tahakkuku 
için bir faaliyetin içine girilmesini arzu edi
yordu. Biz bu yolda çalışma. ve faaliyet göste
rirken, art düşünceli ve art zihniyet taşıyan 
kimselerin menfi propagandalarına da muha-
tabedildik. Ve bunun neticesi olarak şimdi gö
rüyoruz ki, bu protokol Etibankla mevcudolma-
sına rağmen Hükümet Türlksan'la protokolü 
tamamen yıkmadan, bir başka firma ile, bir 
Amerikan firması ile bu ortaklığa girmiştir, 
bir protokol daha imzalamıştır. Seıbebolaraık 
belki, ileri sürebilirler; paraları yoktur, toplı-
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vamadılar, diye. Çalışma Bakanımız Mecliste 
'biraz evvel okuduğum beyanatiyle bu şirketi 
teşvik etmeık suretiyle yardımda bulunacağını 
beyan etmişti. Maalesef yardıımda bulunmadığı 
gibi kendisinin sağlamış olduğu kolaylıklar da 
reddedilmek suretiyle işçilerin yarın düşüncesi 
'endişesi içinde yapmış olduğu bu tasarruflar 
heder edilmek ydluna gMûlmişıtir. Sizlere bu 
konuda bir işçi arkadaşımızın beyanını da oku
mak isterim. Bir işçi arkadaşiim der ki, Şaban 
Turan ismimde Almanya'da NSU otoımobıil fab
rikalarında çalışan bir arkadaş: «Muhakkak 
günün birinde memleketimize döneceğiz. Fa
kat benim kanaatim ve düşüncem, döndüğü
müz zaıman memleketteki duruimuımuzun ne 
olacağıdır ve bunun için biz kıymetli Parlâ
mento üyelerimizin, yarımımızın, istikbali için 
ve güzel memleketlimizin kalikınıması bakımımdan 
işçilerin yapmış oldukları tasarrufları kanunla 
birkaç şirlkdtler kurulmasına ve Hükümetimi-

zdn de bu şliıfketlere .yardımcı olmasını candan 
temenni 'etmekteyim. Yoksa bizleri düşünmeden 
her birlinizi kendi başlarımıza bırakıp yapmış 
olduğumuz tasaruflammız iki - üç sene zarfın
da teikrar büter ve yine sefalelt hayatı başlar, 

burada çektiğimiz sıkımtı günleıümiiz boşuna 
geçmiş olur.» dcanek suretiyle de bu endıişemiızi 
ortaya koymaktadır. 

Yine önergemiz ile ilgili olarak bu arkada
şın bir beyanatını dalha okumak isterim. O da, 
Hükümetin Almanya'da çalışan işçilerimizin 
durumunu teslbit, halıilhazır boşta gezenlerin işe 
yerleştirilmeden ve boşta gezenlerin yurda av
deti sağlanmadan ve oradaki işçilerin hak ve 
hukuku teminat altına alınmadan tekrar işçi 
gönderiiltmesi kararı hakkında bu gencin ferya
dını da okumak Meriitm: 

«Tekrar Almanya'ya işçi gönderilmesiine ta
raftar değiliz. Sebebi, malûmunuzdur. Evvelâ 
buradaki arkadaşlariımızm bütün hakları ga
ranti altına alınmadan tekrar işçi göndermenin 
büyük hata işlemliş, oluruz, bunun mesuliyetimi 
isiz kıymetli Parlâmento üyeleri olaoalksınız, diye 
yazmaktadır. Ve bu işçi arkadaşım kendi an
layışına, ve üslûbuna göre bunu kaleme almış
tır. 

Yine biz Almanya'ya gidenken ve gittikten 
sonra bir arkadaşi'mızm da gayet enteresan bir 
mektubundan yine bir parça okumak isterim; 
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Recep Balıikçı isminde bu işçi kardeşim der 
ki: 

«'Sizlerden dilek ve temeninimiz şudur: Biz 
burada çalışan işçiler için ne düşünüyorsunuz? 
Nasıl olsa burası bizim için sonsuz hayat yok
tur. Arkadaşlar bir evlât kimin günahını çe
ker, elbette büyüğün günahını çe'ker. Ata ev
lâdını okutmazsa, ata evlâdına sermaye vermez
se elbette o evlât haylaz olur. Günlün birinde 
evini terk eder. Bizlersek şimdi ayniyiz, ne 
kadar acı; büyükler evinden çocukları ile ailesi 
iîe anne ve babası ile yemeklerini yiyorlar biız-
lerse vatandan mahrum, anne ve babadan mah
rum, üstelik evlât aile sevgisinden mahrum. 
Büyüklere döviz lâzım da bizlere sevgi ve ha
yat lâzım değil ,mi ? 

Almanya'ya gelirken binbir doktordan geç
tik, döndüğümüz zaman niçin bir doktordan 
geçmiyoruz ?» 

Şimdi arkadaşlar, bu işçimizin beyanatını 
da tahlil etmek isterim. Hakikaten Almanya'
ya giderken ve işe başlamadan Türk işçisi te
peden tırnağa muayeneden geçirilmektedir ve 
onun sağlam olduğuna kanaat getirip rapor 
alındıktan sonra işe başlatılmaktadır. Fakat 
Türkiye'ye gönderilirken ne meşgul olan var
dır, ne soran vardır, hattâ hattâ daha acısı, 
biraz sonra okuyacağım mektuplarda gümrük
lerde binbir türlü işkenceye muhataboimakta-
dırlar. Eğer Hükümet tedbir alsa Türkiye'ye 
avdet eden işçilerin Türkiye'ye geliş istikameti 
üçtür: Ya deniz yoliyle, ya hava yoliyle, ya ka
ra yoliyle. Kara yolundan geliş Kapıkule'dir. 
Kapıkule d e kurulacak bir tesis, bir sıhhi 
kontrol, bunları muayeneden geçirmek suretiy
le, hasta olanların Sosyal Sigortalar Kurumu
nun hastanelerinde tedavi ettirmek ve oddan 
sonra köyüne, evine göndermek Hükümetin va
zifesi olmalıdır. Kaldı ki, Hülkümet bu yapa
cağı masrafların karşılığını, yine Sosyal Sigor
talar Kurumu olarak Alman makamlarımdan. 
Alman sigorta müesseselerinden alabilecek du
rumdadır. Bir işçiye Türkiye de yapacağı ba
kım masrafı, Türkiye d e yapacağı muayene 
-masrafını Almanya'dan alacaktır. Bunu eğer 
bir rakama vuracak olursak, milyonlarca markı, 
biz sanki döviz bakımından çıok zengin bir mil-
letmişiz gibi, yine Almanya'ya hediye ediyoruz. 
Bu da alınması lüzumlu tedbirlerin başındadır. 
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Bunun için Hükümetin bu yolla murakabesi ba
kımından gensorunun açılması da zaruridir ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, işçi gönderilmesi ko
nusu ile ilgili yine bir işçi kardeşimin yazmış 
olduğu yazıyı okuyorum. Eset Öztürk ismimde 
Sinde] tingen Türk İşçileri Cemiyeti namına yaz
mıştır ve aynen şöyle söyler: 

«Muhterem büyüklerim geçen hafta gazete
lerin baş sayfalarında Sayın Çalışma Bakanı
mız «Almanya'ya 20 bin işçi daha gömderece-
giz» başlıklı yazıyı heyecanla okuldum. Arka
daşlar ve kıymetli büyüklerim; Sayın Çalışma 
Bakanımız yirmi bin işçinin Almanya'ya gönde
rileceğini değil de yirmi biin işçimizi .geri çağı
racağından baihsctsclcr çok daha iyi olur. Gün
üm Sayın Çalışma Bakanımız buradaki işsiz bin
lerce Türk vatandaşının işlsiz, parasız evsiz pe
rişan olduğunu bilmemektedir. Evet siz büyük -
lebden şöyle bir cevap alalbiliriz: İşsizse memle
kete dönsün bizler de her an için cennet vata
nımıza dönmeyi arzu ediyoruz. Sayın büyükle
rimiz memlekete döndüğümüz zaman hangi fab
rikada çalışacağız ve tereddüdediyoruz. 

•Sayın büyük]erimizden memleketimizi cen
net Türkiye'mizi sanayileştirmelerini ve biz ce
fakâr işçilerin de sıcak yuvalarımıza dönmele
rimizi sağlasınlar.»' 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Türk işçisi ya
rının endişesi içinde Almanya'da çalışıyor. Sos
yal görüşü değişmiş, yaşayış tarzı değişmiş ve 
yarın yurduna ve köyüne döndüğü zamanki ha
yatiyle bugün Almanya'da'ki hayatını intıfbak 
ettirmdk, birleştirmeik zorundadır ve bunun en
dişesi içindedir. Gezerken Almanya'da, Dilburg 
kasalbasmda bir işçi vatandaşımız1]a karşılıklı 
konuşmada aynen şu sözleri söylemiştir: «Ben 
evime döndüğüm zaman eski evimde artık otu-
ramam; daha şimdiden ev plânlarımı hazırla
makta, çizmekteyim. Onun için bize yardımcı 
olun» delmiştir. Ve yine orada bir arkadaşım, 
bu tabir benim değil Kaya Öz d emir arkadaşımın 
ifade tarzıdır diyeceğim. Çünkü işçilere anla
tırken kendisi 'bunu gayet hissi olaralk anlat
mıştır. Dilburg'da Malatyalı orta yaşlı bir in
san karşımızda el bağlayıp durmuş: Ne olur 
sevgili büyüklerimiz 'bizim derdimize çare bu
lun daha burada hayatına alışamadığımız, doğ
ru dürüst ekmeğini, yemeğini yiyemediğimiz,' 
dinine alışamadığımız, diline alışamadığımız in

sanların içinden bizi kurtarın. Bizi vatanımıza 
iş sahalarına kavuşturun, döğüşü çekişi bırakın 
demişleridir. 

Şimdi arkadaşlarımın çoğunu görüyorum; 
fa en bunları anlatırken, iş olsun kalbilinden ve 
küçümseyerek konuşmakta ve birbirleriyle sdh-
'bet etmektedir. Halkları var arkadaşımı. öün-
'kü bu arkadaşın dediği gilbi onlar, çoluk çocufc-
lariyle rahat, huzur içerisinde aile hayatı yaşı
yorlar. Ama o vatandaş orada işkence çekiyor.. 
(A. P. sıralarından «seyalhat hatıralarını anla
tıyor» sözleri) Ve yine bir işçi teşekkülünün 
mümessili olaralk ve o işçi teşekkülü adına mek
tup yazan bir arkadaşım: Sözlerime; Büyük İs
kender'in benim ba'baım Filip değil Aristodur 
kelamlariylc başlıyorum. Yalklaşık 33 milyon 
Türk'ün babası da hüsnüniyetle, dürüst olarak 
Devletin ve milletin hızla kalkınması için ça
lışan insanlar olmalıdır. Öyle ise salhlilbİnin il
me, insanlığa, ahlâka ve kendi siyasi telâkki
lerine olduğu veçhile, vatandaşlarının hukuku
na ve Almanya 1da bulunan Türk işçilerimin her 
türlü hususi telâlkkİlerin'in üstünde olan yüksek 
menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek mâ
nevi mcclburiyctimizdir» diye bize hitabetmiş-
1 erdir. 

Yine bir arlkadaşımızıın yazısından okuyaca
ğım ve ondan sonra niçin 'bu konulara değindi
ğimi kendi görüşüme göre izah ederek gensoru 
açılması için oylarınızı istirham edeceğim. Ga
yet objektif olarak yazan bu arkadaşım altı se
nedir Almanya'dadır, 1961 yılında gitmiştir, üç 
tane çocuk balbasıdır ve ailesiyle beraJber ça
lışmaktadır. Ailesini işten çıkarmıştır ve bu
nun için de şunu yazmaktadır: 

«1962 yılından bu yana hem falbrikada ve 
paydoslarda, sonra evde çalışan eşim takatin
den tamamen kesilmiştir. 

Bir ay evvel eşimi işten ayırdım. Altı nü
fuslu olan aile topluluğumun yemek v. s. ev iş
leri için ancalk başa çıkan eşimin ev 'kadını ola
ralk evde kalması dah'i yasa'k. Çalışma müsaa
demiz 15 Ocak 1967 tarihine kadardır, ya ça
lışacak veya Almanya'yı terk edeceksiniz diyor
lar. 

Soruyorum; bu adalet midir1? Neden çalış
maya medbur tutuluyor? Okula devam eden 
1955 ve 1960 doğumlu 2 çocuğum akşama ka
dar kış ve kıyamette sıolkaklarda mı beM'iye-
ceklerdir ? 
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Bu millette ne çocuk sevgisi, ne aile sevgisi. 
ne insanlık sevgisi, ne de misafir sevgisi bahis 
mevzuu olamaz.» 

Şimdi 'Türk işçisine yapılan bütün bu mua
meleler Almanya'da çalışan italyan, İspanyol, 
Yugoslav ve Yunan işçilerine yaprlam a m akta
dır. Çünkü bu işçilerin orada 'gayet güzel teşki
lâtları vardır, teşkilâtlanmışlardır. Hükümete 
19'64 yılında Nermin Abadan tarafından verilmiş 
olan rapor ve bu raporun Başbakanlık 'tarafın
dan neşredilen kitabının 165 mci sayfasından şu 
kısmı okumak isterim. İtalya Hükümetinin, 300 
bin işçisinin hak ve 'menfaatlerini (gözetmek üze
re normal büyükelçiliğinden başka, 'büyükelçi
lik payesini taşıyan özel bir işçi elçiliği ile 17 
Alman şehrinde (birer işçi (bürosu bulundurduğu 
ve yine Alman işvereni ile akdedilen mukavele
lerin hepsinin Almanya'da yerinde inceleme ya
pılmak suretiyle imzalandığı ve yine Yunanlıla
rın gerek Alman Çalışma müdürlüklerinde gö
revi ifa eden Yunan personel komisyonları, ge
rekse 'Ortodoks kilisesine bağlı gezgin rahipleri 
yardımı ile gösterdikleri faaliyetler göz önünde 
bulundurulacak olursa, yakın 'bir gelecekte Al
manya'da 100 000 işçiye sahibolabileeek Türki
ye'nin süratle yaygın ve tesirli 'bir resmî teşkilât 
kurması muhakkak surette gerekmektedir, der 
1964 yılında. 

Biz, konsolosluk kadrolarına uydurulmuş bi
rer işçi ataşeliği, çalışma ataşeliği 'kurmuşuz. Bu
raya tâyin ettiğimiz insanlarla temasımızda li
san bilmediklerini (görmüşüzdür. Almanya'da 
işçilerin hakkını hulkukunu koruyaıcak memur 
diye, işçi ataşesi diye 'gönderdiğimiz insan Al
ırı ancadan bihaberdir. Alman ıma'kamlariyle nasıl 
temas edeceğinden 'bihaberdir ve ondan sonra o 
işçinin hakkını arıyacaktrr. Ve 'hâlâ Almanya'da 
çalışacak işçi ataşeleri 'hakkındaki kanunu biran 
evvel yürütüp de âcil bir şekilde çıkarıp kadro
larını göndermek: suretiyle teçhiz etmiş değiliz. 

Yine işçi ataşelerinden aldığımız (bir malû
matta da aynen şöyle demiştir : «Nasıl hareket 
edelim? Vasıtamız yok, yolumuz^ yok, paramız 
yok, nereye (gidelim? Bizi 'buraya (gönderdiler, 
oturuyoruz» demişlerdir. Şimdi bütün ibu tedbir
sizliklerin içinde 20 000 den 'fazla Türk işçisi 
'başıboş 'gezmekte, her ıgün 'gazetelerde 'bin sahte
kârlık konusu okumaktayız, 'her ıgün gazeteler
de bir cinayet tesbit edildiğini okumaktayız. On-
çian sonra Alman Türk dostluğundan 'bahseder

ken de bu işçilerin zehirlendiğinden haberimiz 
yoktur. Bu işçilerin Almanya aleyhindeki bâzı 
ideolojik cereyanların tesiri altında kalarak na
sıl tahrik edildiklerinden haberimiz yoktur ve 
biz bütün bu konuları enine boyuna, kışta kıya
mette binbir mahrumiyet içerisinde bunları in
celerken, 'maalesef 'biraz evvel o işçi arkadaşımın 
mektubunda belirttiği gibi, çoluğuyla çocuğuy
la, ailesiyle, karısı ile rahat, sıcak yatağında hu
zur içinde yaşıyanlar bunu istismar yoluna sap
mışlar, adetâ istiskal yoluna saparak küçümse-
mişlerdir. Almanya'da 160 bin yaklaşık olarak 
Avrupa'da 300 bin Türk işçisi vardır. Çalışma 
Bakanının beyanatına göre 850 milyonun da üze
rinde olduğunu söylediği bir 'Türk tasarrufu var
dır. Niçin bu Türkiye'ye gelmez de Almanya'da 
muhafaza edilir? Bunun asıl sebep ve nedenle
rini Hükümetin çok iyi bilmesi lâzımdır. Alman
ya'da çalış'an Türk işçisinin bu tasarruflarının 
yurda 'aktarılması için bir prim usulü ihdas edil
miştir. Bir mark resmî kur üzerinden 285 kuruş 
yaklaşık olarak Türkiye'ye gönderilmektedir. 
Ama bugün Alman banikaları 320 kuruşa bir 
m'arkı bozmaktadır. Aradaki bu fark Türk işçi
sinin Almanya'ya giderken gaye ve maksadına 
uygun olarak daha fazla kazanç sağlamak ve ta
sarruf yapmak niyet Ve arzusu içinde olduğu 
için parasını Almanya bankalarında (saklamak
tadır. Türkiye'ye dönerken ben bu paramı alır, 
Türk parasına tahvil eder, ondan sonra Türki
ye'ye dönebilirim şeklinde konuşulmaktadır ve 
bu hususta da gümrüklerde bütün tasarrufunu 
Türk parasına tahvil ederek yakalanan vatan
daşlarımız vardır. Bunlar tecziye edilmektedir, 
tecziye edildiği gibi paraları da müsadere edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa'da büyükelçi
likler, konsolosluklar, ataşelik (gibi birtakım ha
riciyenin vazifelerini 'gören ve 'memleketimizi 
temsil eden kuruluşlar vardır. Çok yürekler acı
sıdır, size bir tanesini okuyacağım ve insanın 
bunu okuduğu zaman ağlıyacağr geliyor. Biz 
oraya,1 Devleti temsil etmek için ataşe gönder
mişiz, sefaret kurmuşuz ama vatandaşın ne der
dinden, ne hayatından, ne sıhhatinden haberi 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
«Türkiye Büyükelçiliği başlığında sayı 

4897/1278 22 Aralık 1965. Konu: Kardeşiniz 
Şaban Yalçın hakkında. 

— 295 
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Kardeşiniz Şaban Yalçm'ın akibeti hakkında 
Federal Almanya Başbakanına yazmış olduğunuz 
ilgide kayıtlı dilekçenize Federal Hariciye Neza
reti vasîtasiyle size duyurulmak üzere aşağıdaki 
cevap verilmiştir. 10 Ağustos 1965 tarihinde 
Stutgrat'ta ağır bir iş kazası geçirmiş bulunan 
kardeşiniz Şaban Yalçm'ın maalesef kollarının ke
silmesi zorunda kalınmıştır. Bu sebeple kardeşi
nizin size gönderdiği mektupları arkadaşları yaz
maktadır. Halen Stutgrat'ta Katerinen HospitaP-
de bulunan Şaoan Yalçın için hayati bir tehlike 
mevcut değildir. Ancak tedavisi uzunca bir müd
det devam edilecektir.» 

Şimdi bu Şaban Yalçın'a bakıyoruz arkadaş
lar; kolu, bacağı sağlamdır, sıhhati yerindedir, 
sıhhatini kazanmıştır. Ve bu mektubu eline alan 
bu arkadaşımızın annesi geçirdiği bir şok netice
sinde gözlerini kaybetmiştir. İşte Şaban Yalçm'
ın da fecî vaziyette yanmış vücudu. Ve bizim ha
riciyemizde bulunan arkadaşlarımız lütfedip de 
Alman Başvekiline mektup yazan bu arkadaşın 
hastasına - altında gayet lüks Mercedes arabası 
var - niçin gidip bakmazlar, aldıkları yazıyı bu 
şekilde yazarlar. 

Yazı da fecî arkadaşlar; Almanca metinde kol 
ve bacaktan bahis yoktur. Tercümeyi böyle yapıp 
yollamışlardır, Almanca metin de eklidir. Ne ko
lundan bahis vardır, ne de bacağından. Ve bizim 
hariciyemiz bizi burada böyle temsil ediyor ve 
işçileri, işçi mümessillerinin hepsini - yine bu Sa
yın Nermin Abadan hanımefendinin neşretmiş 
olduğu kitapta yazıldığı gibi ve yine biz gittiği
miz zaman bize naklettikleri gibi - işçilerimize fe
na muamele yapılmaktadır. Hattâ ve hattâ daha
sı var, işçilerin burada bana vermiş olduğu yazı
ya göre bütün işçi birliklerinin başında bulunan
ları sahtekâr diye vasıflandıracak şekilde zihni
yette insanlar orada vazife görmektedir. 

İşte bunun için biz bu gensorunun açılmasını, 
bütün bu meselelerin enine boyuna müzakere ve 
münakaşa edilmek suretiyle gereğinin biran ev
vel yapılabilmesi için Hükümeti murakabe etmek 
ve Avrupa'ya gitmiş gelmiş bütün arkadaşların 
hissiyat, görgü ve görüşlerini ortaya koyabilme
leri için getirmiş bulunuyoruz. Yoksa, iş olsun 
lâf olsun diye gensoru açıp vaktinizi almak için 
değil. 

Yine arkadaşlar, Almanya'da bize verilen ki
tapları takdim ediyorum: Tarassut Kulesi, Yaho-
va'nm krallığını ilân eder Hristiyanlık propagan

dası. İstanbul'da basılıyor, Türk İşçisine bedava 
dağıtılıyor. Ve yine Almanya'da Türk işçisinin 
elinde Yhonna'ya göre İncil, bir tarafı Türkçe, 
bir tarafı Almanca, adam o kadar kurnazca pro
pagandasını yapıyor ki, Türk işçisine bu vesile ile 
hem Almanca öğretirim, hem de dinimi telkin ede
rim diyor. Ve yine Allah Kutusu diye bir kitap. 
Bunlar hep bedava olarak basılıp, işçilere dağıtı
lan vesikalardır. Biz de din adamı göndermişiz. 
Bizim din adamlarımızın da mümkün mertebe 
gayretlerini yerinde müşahede etmiş bulunuyo
ruz. Ama onların kitapları 2,5 Marka satılıyor ve 
işçiye para ile veriliyor ve bunun üz'erinde de 
kimse durmuyor. Vatandaş her vesile ile bizden, 
yine bir ahlâk reformundan bahseder ve der ki: 
«Neden bunlarla ilgilenmez Hükümet, neden Par
lâmento bizimle ilgilenmez? Biz Almanya'ya git
mişiz, diyarı gurbete gönderilmişiz, acaba Türk 
vatandaşı değil miyiz, Türk vatandaşlığından çık
tık mı?» diye dert yanar ve yine bizimle konuşan 
Türk işçileri; «Bizden her gelişimizde Mark is
tiyorlar, Mark tabiî tatlıdır, dedi adamın bir ta
nesi. Hakikaten tatlıdır ve ben orada bütün va
tandaşın karşısında, Alman basın mensuplarının 
karşısında Mark'm tatlı olduğunu açıklarken o 
arkadaşımı ikna edebilmek için en az 45 dakika 
ter dökmüş, konuşmuş bir arkadaşınızım ve san
ki oturmuşum, Hükümetin bir numaralı avukatı 
kesilmişim, onun müdafaasını yapıyorum. Yine 
arkadaşım Kaya Özdemir de bunu çok iyi bilir
ler, kendileri de yanımda idi ve arkadaşım be
nim Cumhuriyet Halk Partili olduğumu öğrenin
ce, ben de Halk Partiliyim dedi, ama derdim çok, 
no yapayım, dedi. 

Mulhitıeram aılkadajşilarım; temıaısıtnııızın ço
ğunda yaptığımız incelemelerin hemen hemen 
diyebilirim ki, hepsine yatkın bir zaman z-aır̂  
fınıda gördük iki, Türk işçisi muıhıteılif yönler-" 
•dıeın istisımıar edilımieıktıeıdir. E'n büyük dertle
rimden bir tanesini sizıe burada izah etmek 
dısıteırim. : 

Hükümet karar almış, -kararname ile olmuş 
olacak bu- Almanya'dan izime gıelen Türk işçisi 
eğer huısuısti otoımolbili ile ıgeıliyonsa, Alman 
Otomobil Kulübüme 1 000 maırk yatıracak, o 
ıbelgeyi alacak, gıünırüğe ibraz edecek, araba
sını Türkiye'ıye sokacak. B,ana bir işçi arkada
şım bunun hesabını yaptı : «Bir araba için bin 
ımark vieriıyıoraz, adaımılaır markı alınken hiç 
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güçlük çikanmıyıonılar, hemen patrayı allıyorlar, 
dönüşte parayı a'labiltoelk için müracaat ettiği
mizde en az üç gün oyalıyorlar. Ben üç gün 
'işiıniiden oluyorum, üç ıgfüın masraf ediyorum. 
Bunu en az asgari olanak hesap edersek 60 
mark eıder dediler rvie 30 mark da komisyon 
alıyorlar, 90 mark. 160 bin işçim var benim 
Almanya'da dedi, her sene '60 bini muhakkak 
ıgelir, dedi. 500 küsur bin mark Alman Hükü
metine hediye ediyoruz 'dedi. Biz o kadar zıen-
'gin miyiz? Bıizıe tedbir versinler. Eğer Hükü
metin dolara ve döviz ihtiyacı varsa desinler 
ki, Kapıkule'den girerken bize Hükümet ola
rak 100 er mark vereceksiniz, tsıeve seve vere-
lim, giralm...» dediler. 

Almanya'da ıçalışan işçilerin oturduğu yer 
ile fabrikaları arası bir hayli mesafe kateıtmıe-
'lerinli icabettiriyoır. Almanya'da araba fiyat
ları düşük, 300 - 400 ımark'a kullanılmış, ken
edi ihtiyacını karşılıyacak arafba alma imkânına 
sahiptir. Onun için tekrar yurda gelirken kal
kıp bu arabası altında duran bir Türk vatan
daşı ne diye trene binisin de, ne diye uçağa 
binsin de para veırsin. Bundan da dert yandı
lar arkadaşlar; «Türlk uçalklan bizi palhalı gö
türüyor, Alman uçalklan bundan çok uzuea gö
türüyor, Avrupa uçaHan çok uzuea götürü
yor, Bıiz Türk uçaklanna para veremiyoruz di
ye ütülüyoruz» dediler ve yine FrankfurtMa 
Türk Havayollarının terminal binasını gör
düm. Terminal binası çok muazzam, belki kâra
sı da çok fazıla. Bilmiyorum belki bunu Tuıriızm 
Bakanı veya Ulaştırma Bakanı bilir, haftada 
iki gün açıyorlarmış ve turizm diye burada 
bar bar bağırıyoruz, turizm dövizleri harcıyo
ruz, otellere bir sürü tahsisler yapıp suiisıtd-
maliere kaldar giden yollan gayet mahirane 
buluyoruz. Ama bu müessesenin vitrininde tu 
Tiiamle ilgili iki tame fotoğraf görüyoruz. Çam
lıca tepesinden Boğaz ve Hisar çekilmiş renk
siz, s i lk, karışık bir resim. Yanlımızda Gana'
nın havaıyollan var : Sanki Gana'yı turistin1 

ayağına getirmiş, turisti memleketine çekecek 
sekilide tedbirini almış. Ciddî çalışan müesse
seler. E, biz ıburaya para veriyoruz ve bu pa
ra lan elde etmek için de gayn âdil vergi
leri de cesaretle alabiliyoruz. Şimdi bu durum
lar dururken bu vatandaşın hiçbir derdi ile il
gilenilmeden, onun derttlerinıe çare bulmak 
şöyle dursun, fcenldi arzulariyle bir araya ge

lip, birleşip kurduklan bir şirketin elimden, 
senelik 510 milyon liralık gelir sağlıyacak bir 
işletmeyi de Hükümetimiz rahatlıkla alabili
yor. Almanya'da Alman bankaları % 6,5 lira 
faiz verebiliyor aldığı paralara. Alman banka
larının markları 310, 320, hattâ 330 kuruşa ka
dar bozdunduklan olmuştur. Yöne Alman ban
kaları vadeli yatırılan bu, mevduatlara muay
yen bir devre sonunda bir miktar para vere
biliyor. Bütün bunlar paırallann dışan çıkma
ması için alıınlmış tedbirlerdir. Biz niye tedbir
ler almayız? Bu paraların yurda transferini 
sağlıyacak prim usulünü bu Almanya^daJki du
ruma göre niçin ayarlamayız? Yine biz bunun
la ilgili olarak Türkiye'de bu paraların, yatı
rımı teşvik edebilmek için Hükümet eliyle 
niçin şirket kurup veya yardımcı olmayız ve 
bunlann buraya aiktanlarak yarmlannı düşü
nen bu işçilerin durumlarını, Türkiye'ye av
detlerinde huzur içimde yaşama imkânları sağ
lıyacak teşebbüslere 'gitmeyiz ve onlan teşvik 
-etmeyiz ? 

Şimdi arkadaşlanim, bütün bu açıkladığım 
hususlar birer gerçektir, hakikattir ve bir ar
kadaşımızın da çalışıma yönünden yazmış ol
duğu bir konuyu açıklıyarak sizleri daha faz
la yormak istemiyorum. Gensoru açıldığı tak
dirde daha açıklıyacağımız, daha söyliyeeeğitmiz 
ve enine - boyuna tartışacağımız konular ola
caktır. İnşallah reylerinizle bu da tahakkuk 
eder de o zaman daha etraflı ve derinliğine ko
nuşma imkânını buluruz. 

Bu arkadaşımız şöyle der : «Siyasete doku
nuyoruz, fakat bunu size hatırlatmaya mecbu
ruz. Almanya'yı gezip gördünüz, Türkiye ile 
Almanya arasında nasıl bir mukayese yapa
bilirsiniz? Alman şehirleri kuyumcudaki altın 
yüzük gibi işlenmiştir. Sizler bu durumu gör
dükten sonra, içiniz sızlamıyor mu? Ben tek 
bir vatandaş olarak azap duyuyorum, sizler 
bana ne cevap verirsiniz Hiç.» Ne cevap ve
relim arkadaşlar? Biz elimize gelmiş olan dö
vizi, illâ ki sen otomobil kulübüne 1 000 mark 
yatıracaksın, şu kadar markı Almanya'ya ba-
ğışlıyacaksın diye bırakıyoruz. Almanya'ya sağ
lam gönderdiğimiz işçiyi Türkiye'ye geri alır
ken hiç muayene etmeden Anadolu'ya köyüne 
yollayıp, hastanede sefalete terk ediyoruz. Eğer 
biz bunları muayeneye tâbi tutup, sigortadan 
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alacağı parayı 'garantileychilseydik gayet ra
hatlıkla hem bir sürü döviz elde etmek imkâ
nını bulacaktık ve hem de o işçinin hayatını Tür
kiye'ye geldiği zaman da tedavi ederek evi
me sağlam yollama imkânını bulacaktık. 

Yine arkadaşlarım, işçi gönderme meselesi
ne dokunacağım. Niçin halen Türkiye'den Al
manya işçi ister? Bizim biz-zat şahidolduğumuz; 
•bir iş kolunda 12 Türk işçisi çalışıyor, Alman 
işvereni bunların dördünü -muhafaza ediyor, 
sekizine yol veriyor ve aynı iş koluna sekiz ye
ni Türk işçisi alıyor. Sebep? Çalışan işçinin 
saat ücreti 4,5; 5,5; 6,5 mark. Yeni alman iş
çinin saat ücreti ise 2; 2,5; 3 mark. Adam bir 
işçiye verdiği ücretle bu kere iki işçi istihdam 
ediyor ve onlar yeni gelmiştir, onları kullan
ma imkânı vardır, o dört elemana tevdi ediyor 
ve bunu /gayet ustalıkla yapıyor. Biz bunları 
incelemeden, dinlemeden kalkıyoruz, yine işçi 
göndereceğiz, Almanya bizden işçi istiyor, di
yoruz. Evvelâ bizim Almanya'ya gönderdiğimiz 
işçilerin neden bir sicili yoktur? Neden iş ata
şelikleri henüz tam mânasiylc faaliyete geçiril
memiş? İnşallah geçirildikten sonra da bu bü
yükelçiliğin yaptığı ıgibi, eli ve kolu sağlam 
olan adam için, «eli ve kolu kesilmiştir» diye 
yazılmaz, ciddî olarak vazifelerine eğilirler ve 
ciddî olarak murakabe görürler. O zaman bel-* 
ki bu işler biraz daha düzelir. Onların bu iş
lerle hiıç ilgilenmediklerini tesbit ettik. Ve 
çok acıdır, üzülerek ifade ederim; Almanya'
da, Müniıh'de Türk işçi kadınların çalıştığı 
yerden randevu alıp görüşemedik, konsolos
luk eksik olmasın faaliyet gösterdi, telefon 
etti, ama o da Almanca bilmiyormuş, ingiliz
ce, Fransızca biliyormuş, vasıta ile, bizim gi
bi konuştu; alamadık arkadaş'laır ve Türk ka
dın işçileri ile görüşemedik. Ama erkek işçi
lerle şahsi t eşelbb üsler imiz ile rahatlıkla temas 
imkânını bulduk. Ve şuraya gelmişken şunu da 
hatırlatmak isterim : Hiçbir yerde hiç'bir tema
sımızda bizi Parlâmento Heyeti olaırak ka'bul 
etmeyin, biz Parlâmento tarafından vazifelen
dirilmiş değiliz, Hükümetin de vekili değiliz, 
diye beyanımız olmuştur ve 'bu beyanlarımız 
Köln Radyosuyla da neşredilmiştir ve biz bunun 
için ne elçiliklerle temas kurduk, ne sefaretle 
ıgörüştük, ne de konsolosluklarla hiçbir müna
sebetimiz olmadı. Yalnız şahsi teşebbüslerimiz
le Münin'de bu hanım işçilerin çalıştığı yere 

girmek müsaadesini şahsan alamadığımız için 
belki konsolosluk yardım eder diye ziyaretine 
gittik ve oranın da acıklı manzarasını gördük. 
Çalışma ataşesi perişan, loturmaya yeri yokmuş, 
şimdi bir masa vermişler, yine oraya gönder
mişiz. Bir oda gösterdiler, kim oturur dedik, 
«Millî Emniyetten birisi oturur» dediler. Ne iş 
yapar dedik, «Komünist avlar» dediler. (Gü
lüşmeler) 

Arkadaşlar, bunlar gülünecek şeyler ama, 
hisli olarak düşünüleıceksc ağlanacak şeyler ve 
size şunu açıkça, samimî olarak söylüyorum^ 
bir Türk arkadaşımdan sanki bir polis romanı 
dinler gibi ihâdise dinledim. Buradan Türk 
pasaportu alan, dövizini alan, turist .olarak 
buradan hareket eden bir Türk vatandaşı Avus
turya gümrüğünden; oradaki gümrük memu
runun şaihsi ve indî mütalâası ile, «Sen çalış
maya geliyorsun, giremezsin, pasaportuna ip
tal damgası, dön geri.» Gazetelerden hep oku
duk bunları ve ben canlı olarak çocuktan din
ledim. Açıkça söyledi çocuk, «Ağabey dedi, 
ben bu işten yirmi bin mark kazandım, bir 
minü'büs aldım ve bu minübüsle, işçiler gelece
ği zaman yaz mevsiminde doğru Avusturya 
gümrüğüne gidiyorum, bu geri çevrilen işçile
ri toplayıp biner mark alıyorum. İtalya tara
fından, Holânda tarafından, hudutlardan, po
lislerle çarpışarak, kovalamaca oynayarak on-
laırı sokuyorum.» 

Şimdi, bizim Avusturya'da sefaretimiz var
dır. Ve Avusturya ile öyle zannediyorum ki, 
mütekabiliyet esasına dayanan bir anlaşmamız 
vardır. Bizi istemiyorlar, ralhatça girip geç
memiz lâzımdır. Adamın elindeki pasaportu 
sağlam, dövizini almış, Hükümetin verdiği iki-
yüz dolar dövizini almış gidiyor, «Hayır sen 
geçemezsin..» Niye? «Avusturya'da çalışacak
sın sen, belki de başımıza belâ olup serseri ola
caksın.» Bu endişe içinde bu işçinin pasaportu 
iptal edilmekte, bu vatandaşım geri çevrilmek
tedir. Hakikaten turist olarak gezmeye gitmiş 
bir sürü insanın da bu şekilde sefalet çektiğini 
yine gazetelerden okuyoruz. 

Şimdi, mademki bir Devletiz, mademki bir 
Devletin temsilcisi Avusturya'da oturur, e, bu
nun vazifesi nedir? Her halde Türk Hüküme
tinim mevcudiyetini, Türk Hükümetinin şahsi
yetini o gümrük kapılarında tanıtmaktır. Benim 
resmî pasaportum, damgası, her şeysi sağlam 
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pasaportum, indî mütalâalarla geri çevriliyor. 
E, bütün bu konular burada birer birer müna
kaşa, konusu yapılmalıdır ki, vatandaş tama
men aydınlansın, Hükümet bu ataletinden uyan
sın, âcil tedbirler alınsın, eğer Avrupa'da işçi 
çalıştıracaksak. Ve Türk ismini, bugüne ka
dar saygiyle, hürmetle anılan Türk ismini, de
jenere .etmekten kurtaralım ve sabıkası olan, 
kötü ruhlu olan, orada kötü durumu görülen 
insanların pasaportunu iptal edip yurda geri 
çağıralım veyahut Türk vatandaşlığından çıka-
racaksak çıkaralım. Hiç olmazsa Türk Hükü
metinin ve Türk vatandaş haysiyetinin kırıl
masını önliyelim. 

İşte 'bütün bu kısaca arz ettiğim bu (gerçek
leri birer birer konuşup, tartışmak ve münaka
şa edebilmek için bu gensorunun açılmasında 
zaruret olduğu kanaatindeyim. 

işte hizüm Türk lokallerinden birisinden 
aldığımız ilân : Türk Lokali.. Üzerinde yazar. 
«Şehrimiz Merkez Commereial Bank, Alman 
Markını kesintisiz 3 Türk Lirasına çeviriyor. 
Bilgi alınmak için Bankadaki Herr Fran-
kum'a müracaat edilmesi..» 

Bize 2,83 ten posta ile yo'llıyacak. Ve pos
tadan da şikâyetçiler. Ve bunun için de son 
bir söz söyleyip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bizim Posta - Telefon Kanununa göre, işçi 
arkadaşımın aynen naklettiğini söylüyorum; 
İDİr taahhütlü mektup ^göndermiş ve taahhütlü 
mektubu ile de bilet göndermiş. Bunu da açık
ça söylüyor. Benim bu taahhütlü mektubum 
eşime gönderdiğim tren biletini ihtiva ediyor
du. Kalın görülmüş, postanece açılmış, için
deki alınmış ve mektup imha edilmiş. Müraca
at ediyorum, müracaatım haklı çıkıyor ve PTT 
idaresinden bir yazı alıyorum : «Mektubunuz 
postaca zayi olmuştur, ama zayi eden tesbit 
edilememiştir. Bunun tazminatı sekizyüz ku
ruştur, üç ay zarfında ya gelin alın veyahut bir 
vekil ıgönderin.» 

Şimdi, işçi arkadaşım bana dedi ki : «Abi 
burada bir vekâletname yapmak otuz liradır, 
ben 840 kuruş için şimdi bir vekâletname mi 
yapıp yollıyayım? Üç ay içinde nasıl girelim? 
Zaten izinli gidemiyorum, dedi, izin aldık mı 
peşimizden temelli izin geliyor, iş akdi diye 
iptal edilip gönderiliyor. Onun için biz bura
da korku içindeyiz. Yarın ne olacağız, hangi

mize kâğıt gelecek endişesi içinde huzursuz bir 
hayat yaşıyoruz.» dedi. 

İşte arkadaşlar, bütün bu işler ve anlattı
ğım bütün bu hâdiseler birer gerçektir. Bu ger
çekleri görmek, bu gerçeklerin çaresini ara
mak bizlerin ve Hükümetin, kanaatime ve an
layışıma göre, aslî görevidir. Bu göreve Hü
kümeti davet edebilmek için bu gensorunun 
açılmasına inanıyorum. Ve bu inançla müspet 
oy kullanmanızı diler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ali Cüceoğlu arkadaşımızın 'gensoru önerge
siyle ilgisi bulunmıyan iki hususu tavzih et
mek zaruretini hissediyorum. Birisi, Sayın Ali 
Cüceoğlu izin alarak gittiklerinden bahsettiler. 
Sayın Cüceoğlu'na Başkanlık Divanından asla 
bir izin verilmemiştir. Böyle bir şey yoktur. 
Bu bir. 

İkincisi, «Bâzı art düşünceli kimseler propa
ganda vesilesi yaptılar, kendi aileleriyle sıcak 
evlerinde otururlarken bizim bu vaziyetimizi 
istimrar ettiler.» buyuruyorlar. Eğer bu sözü ile 
Başkanlık Divanını kasdediyorlarsa, yani ken
dilerinin istismar edilmesi,. (C. H. P. sıraların
dan «yok öyle blır şey» sesleri) Kendilerinin bu 
suretle istismar edildiğini, yani izinsiz olarak 
yurt/ dışına gittiklerinden dolayı Resmî Gaze
tede isminin neşredilmesini kasdediyorlarsa, 
'bunu Başkanlık Divanı İçtüzüğün 195 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına göre yapmıştır, arz 
ederim efendim. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Açıklamama 
müsaade etseydiniz Başkanlık Divanı ile ilgisi 
olmadığını an]ıyacaktınız. İzin verme keyfiye
tini anlatacaktım. 

BAŞKAN — Siz lütfen yerinize oturun. 
Zatıâliniz konuşurken hiç kimse mukabele et
medi. Ben konuşurken oturduğunuz yerden 
bağırmaya hakkınız yoktur. Muamele yaparım. 
Buyurun Sayın Arsan. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, grup sözcülerinden sonra konuşmak 
imkânı var mıdır? 

BAŞKAN — Yok efendim. Anayasanın 80 
ncu maddesi sırayı tamamiyle tasrih etmiş, tav
zih etmiştir. Evvelâ önerge sahipleri. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — 'Sayın 
Başkan, saym milletvekilleri; değerli arkadaşını 
Ali Cüceoğlu Almanya'da bulun'an işçilerimiz 
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hakkında, kısa da 'olsa, özlü olarak Yüce Heye
tinize bilgi arz etmiş bulunmaktadır. Aynı 'konu
lara değinerek sabrınızı tüketmek arzusunda de
ğilim. Onun için arkadaşımın değinmediği bir
kaç hususu Yüce Heyetinizin huzuruna 'getir
meyi bir vazife addederim. 

Muktereım 'milletvekilleri, 3 arkadaş olarak 
Avrupa'ya gitmeye karar 'verdiğimiz »zaman An
kara'nın bir otelinde sayın, Almanya'da Türk 
Hükümetini temsil eden büyükelçi arkadaşıımız-
la 'Türk işçilerinin Almanya'daki meselelerini 
konuşunken, kendisine bugün Almanya'da 'bulu
nan işçilerimizin Sayın 'Hükümetimizin görüşü 
olarak 860 000 O00 Doyçe Mark üzerinde tasar
rufları bulunduğunu, ıbu tasarrufların kanalize 
edilerek İkinci Beş Yıllık Plânımızın öngördü
ğü tesislerin süratle 'kurulmasına yardımcı olma
sının 'ciddî bir memleket 'meselesi olduğunu ve 
bunun partiler tarafından istismara gelmiyeeek 
bir konu olduğunu kendisine arz ettiğim zaman, 
Sayın 'Büyükelçi aynen, yanımızda bulunan Av
rupalı işçi temsilcilerinin huzurunda, bugün gö
rüşmüş olduğum 'Dışişleri Bakanının 'bana ver
diği izahata göre, Almanya'da ibulunan işçileri
mizin tasarruflarından çok daha mühim, im eşele- , 
lerin bulunduğunu, Almanya'da bulunan 850 
milyon Doyçe - (Markın ımdselenin yüzde birini 
•teşkil ettiği hususundaki (beyanı ıhakikaten beni 
bir milletvekili olarak eiddî «bir endişeye sevk et
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Hükümet 
Başkanı, zaman zaman 'kendileri 2 nci 5 Yıllık 
Plânın 'gerçekleşmesinde iki milyara yakın dış 
yardıma ihtiyaç bulunduğunu beyan ederken ve 
dünyanın ileri birçok ımemlektlerine birtakım 
heyetler göndererek 'onlardan projelerimiz için, 
yatırımlarımiK için 'birtakım krediler temin et
mek çabasında bulunurken, 'Türk işçisinin emeği 
olan ve hiçibir yabancı ülkeye kendi öz toprak
larımız üzerinde menfaatler temin etmeden yine 
Türk işçisinin, Türk Milletinin kendi malı ola
cak yatırımlarımızın dış kredisini temin etmesi 
lâzımgelen dövizlerin yine Türk işçileri tarafın
dan temin.edilmesinden daha 'mühimi Almanya'
da, Almanya ile Türk Hükümeti 'arasında mese
lelerin olduğu 'beyanı, cidden öğrenilmesi lâzım-
gelen meselelerden ibiridir kanaatindeyim. 

Muhteremi milletvekilleri, 1967 malî yılı büt
çesinde Y. T. P. adına konuşan 'Sayın Ekrem 
Aliean'ın da bu kürsüden izaih ettiği gilbi, (bu/gün 

iktidarda 'bulunan Adalet Partisinin felsefesine 
de uygun olarak, memleketin iktisadi kalkınma-
ısmın süratlenmesinde halka açık anonim şirket
lerin teşvik 'görmesi ve (bunların Hükümet tara
fından desteklenmesi el'betteki kayda değer bi
rer alınması lâzımgelen tedbirler olduğu şeklin
deki •beyanları 'cidden Türkiye gerçeklerine uy
gun, takdir edilecek bir beyan idi. Bugün Avru
pa'da işçilerimizin tasarruflarını ilgilendiren- ve 
işçilerimizin almterleri ile teşekkül etmiş küçük 
kıpırdamışlar, büyük şirketler şeklinde irili 
ufaklı 12 tane Türk işçisinin emeğini temsil eden 
şirketler vardır. Bugün 'bu 'şirketler Adalet Par
tisi milletvekillerinden ve bizlerle bu 'geziye işti
rak eden 'çok değerli arkadaşımız 'Sayın Kaya 
özdemir'de müşahede etmişlerdir ki, bugün eid
dî 'bir endişe içindedirler. Hükümete ve Devlet 
Plânlama Müessesesine yazmış oldukları yatı
rımlar hakkında ve Türkiye'de 2 nci Beş Yıllık 
Plânın öngördüğü tesislerin neler olduğu hak
kındaki, noktai nazarları hakkındaki bilgileri 
talcbetmeieri karşısında hiçibir cevap alamama
ları, Hükümetin dış ülkelerde ibulunan işçileri
miz hakkında ciddî surette bir çalışma gayreti 
içinde bulunmadığını göstermeye yeter kanaa
tindeyim. 

Sayın Çalışma Bakanımız Ali Naili Erdemin, 
başarılı 'çalışmalarını yakından ıgörmekte ve mü-
şaJhede etmekteyiz. Ama Almanya seyahati sıra
sında Köln'do, Kölın işçi Cemiyetinin huzurun
da yapmış olduğu bir konuşmada ve bu arada 
Türksan yöneticel eriyle yapmış oldukları te
maslar, neticesinde Türksan'a ciddî birkaç pro
jenin süratle gönderileceğini taahhüdetmesl 
ve arkasından; Çalışma Bakanlığı resmî olarak 
bu şirketle en kısa zamanda projelerin gönderi
leceği hakkında yazışmayı yaptığı halde ara
dan bir sene geçmesine rağmen henüz Çalışma 
Bakanlığı kanaliylc bir projemin gelmemesi de 
meselenin bu kadar üzerinde ciddiyetle durul-
madığmı ortaya sereceği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizden soınra Hükü
met adına muhakkak ki, bizim konuşmaları
mız?, cevap verecek Çalışma Balkanıdır. Fakat 
şurasını belirtmek lâzımdır ki, bizim bu Yüksek 
Heyetinize getirdiğimiz gensoru yalnız Çalış
ma Bakamının çalışmadığı ve onun işçilerimiz 
hakkında ciddî surette meselelerine eğilmediği 
yönünde değildir. Bugün yalnız Almanya'da iki-

— 300 — 



M. Meclisi B : 89 20 . 4 . 1967 O : 1 

ytrcbinr kapayan, Avrupa'da üçyüzbine yak
laşan:-Türk. işçis'nin. meselesi yalnız bir ba
kanlığın maselesi değil, topyekûn bir Hükümet 
meselesidir, Bugün Yüksek Heyetlinizin ma
lûmudur ki, zirai bir ortamdan endüstriyel bir 
orsama geçişte işçilerimizin kanaat ve düşün
celerinde birtakım değişiklikler olmuştur ve 
töplânfcıLarımızdâ işçilerimizin haleti ruhiyele-
rimi çörürken onların bizlerden ciddî talepler! 
şu olmuştu : Muhterem arkadaşlarım, bizler dün 
belki Sbğukkuyu lâstiği giyebiliyorduk, belki 
dün kr>avat takmıyorduk, belki dün, çok kaba 
tâbir ama, eşekle köyümüzden kasabamıza gidi
yorduk , ama bu™ün otomobile binmesin', moto
siklete binmesini, kravat takmasını ve doğru 
dürüst lokantada yemek yemesini öğ
rendik. Türkiye'ye döndüğümüz zaman bunları 
amyacağımız: da bir gerçektir. Şayet bunları 
bulamazsak bir huzursuzluk iç'me 'bürünece
ğimizi ve Türkiye'nin bugünürü siyasi havasın
da bizlerin"da aşın cereyanların uşakları şek
line ve bu cereyanların-tesirleri altında mem
leketin siyasi kaderinde birtakım demarjlar yap
mamız da muhtemel olabilir. Hükümetlerimizin 
meseleyi bu yönden c*ddî surette plânlaması 
ve bu yöndcın meseleyi düşünmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, meselâ bıı^ün ikti
darda bulunan siyasi parti, şu konuştuğumuz 
sorumlulukların hepsini hedef teşkil etmemekte
dir. Muhakkak ki, Adalet Partisi iktidarının 
bugünkü sorumlu] u'ctaki payı işç'lerlmizin 
Avrupa'ya gönderilirken yapmış olduğu an
laşmaların Türk - Alman sompatizanlığına daya
nılarak yapılması ve birtakım yabancı ülkele
rim yapmış olduğu anlaşmalardan daha az 
haklarla anlatmalar imzalanması ve bu tarz
da gönderilmeleri, dört sene - beş sene sonra da 
olsa, Almanya'da bir huzursuzluğun doğma
sına sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, buşi'ın iktidarda 
bulunan Adalet Partisi ve Yüksek Meclisimiz
de temsil edilen siyasi partilerin kanaatler! 
(Bağımsız Türkiye) idealinde gerek, Batı, ge
rek Doğu ile iyi ilişkiler kurmak ve millî 
menfaatlerimizin her sayın üstümde tutulması
nı temenni ederlerken iki yüzbine yakın Av-
rupa'dak: işçimizi alâkasızlık (neticesinde hiç 
arzu etmediğimiz ve düşünmek dahi isteme
diğimiz Türk - Alman dostluğunu zedeleyici ni- I 

tclikte fikirlerin de işçilerimiz'n tarafından "kâ-^ 
pumasının, elbette ki, bu tedbirsizlikler' kar-
şısmda doğabileceğini düşünmek de bir vakıadır: 

Muhterem m'llctvckilleri, Avrupada' bulundu
ğumuz zaman, KÖln'de Türk işçilerine hİta-" 
beden Köh; Radyosunu ziyaret ettiğimiz zaman, 
K')l n Radyocunun başarılı gayretlerini ve 
Türk işçilerine hitaplarında, Türk işçilerine ilet-' 
t iği haberlerden dolayı gayret ve çabalarına hu
zurunuzda teşekkürlerimi bir milletvekili olarak-
arz etmek isterim. Gömül arzu ederdi ki, Oalışf-: 
ma Bakanlığı, sefaret ilgilileri sık sıfe bü m'ües 
sese ile temas etsinler ve memleketin Koln rad
yosu tarafından yapılmış bir anket neticesi M-
tün yabancı işçiler arasında % 76 sini teşkil eden 
haberleri dinlemede rekor kıran Türk işçilerinin" 
meseleler karşısındaki alâkalarını daha cazip"şek
le getirsinler. Memleketten haberleri daha ciddî' 
şekilde vermek veya verdirmek için temaslarda-
bulıınulınası elbette ki, bir Hükümetin felsefesi-" 
no y'kışır kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, gensorumuzun kabu
lünü Yüce Heyetimizden istirham ederken meşe-? 
•e1 eri elimizdeki birtakım dokumalarla Yüce 
Heyetinizin huzuruna sermek arzusundayız. 

Konulmamın babında "arz ot+'̂ î**» ••O.M-.; hiy 
•o1 avı naVett:'m. ve öğrenmek isteriz ki, 8500000ÖCF 
Dovce Marklık Türk işçisinin tasarrufları yanına 
da-bunların memleket hizmetine koşulmasından 
ve bunların memlekete akmasından daha mühim-" 
meseleleri yüklenen Hükümet ağzından bu mit-
İv m meselelerin neler olduğunu Yüee Parlâmen
to üv^e^'n'n bilmesi lâzımdır kanaatindeyim:' 
P.fmfcü, Hükümet yetkilileri elbette ki, bu kür-' 
"•üden bî^oro cevap verirlerken bü meselelerin' 
nn\av olduğunu da açıkhyacakkrdı'r, kanaatin> 
deyim. 

Net:oa olarak şunu arz etmek intivonrm ki, 
bıi'niu başlangıçta hannri şartlarla gönderilirse^ 
«vinderils'n, sorum.1 ufukları han<*i iktidarlara 
aidolurm olsun, si vasi partilerimizin görüşleri ne 
oiu-ı?.a ols?-un, memleket dısmda bulunan üc vüz-" 
h'n av - yıldızlı pasaportumuzu taşıyan Türk* 
tellerinin ıstıraplarının, Türk temlerinin alın 
terlerm'n de^e^endirilmes'nde Yükscık Meclisin 
ve Sayın Hükümetimizin elbette ki, gayret ve ça
ba p-n^ermeleri gerekir kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, neticeye varmadan 
önc^, malî bütçe dolayısiyle Sayın Gümrük ve" 
Tekel Bakanına sormuş olduğum bâzı soroîaVJtf-
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yazılı olarak cevaplarını lütfetmişler, sağ olsun
lar, Gümrük ve Tekel Bakanı cevaplandırmış. 
Ve burda çok enteresan bulduğum bâzı hususla
ra da Yüce Heyete arz etmek ve Hükümetin aca
ba işçiler hakkında bir politikasının olup olma
dığını da Yüce Heyetinizin muhterem üyelerinin 
düşüncelerine ve kanaatlerini terk etmeyi uy
gun buluyorum. 

Sorumun bir tanesi şu idi: «Dünyanın han
gi ülkelerinde is'mleriyle triptik mevzuatının 
bulunduğu» diye bir soru sormuştum. Ba.na ver
dikleri cevap: «Sık münasebette bulunduğumuz 
Avrupa memleketlerinde tr'pt'ık belge peyderpey 
'kaldırılmaktadır. Bu memleketlerin dışında bu-' 
lunqn memleketlerde triptik rejim uygulana gel
mektedir.» 

Simdi, Tü^kive Cumhuriyeti Gümrüık ve Te-
feel Bakanlığı henü^ Avrurrnm vovnhut Dünvp. 
riiın hangi memleketlerinde, is:m olarak, triptik 
boVes'n'n uvgul andığından bihaberdir. b°>na ver
dikleri cvaha göre. Çünkü b°n kendilerine pre-
nel olarak bir soru sormadım. «HanTİ memleket
lerinde»" d"ve isim olarak soldum. Bu da sunu 
'gö^e^ivor ki, me^elelerim'ız politik blr'knc cevapla 
vevnıhnt dem^ork , haliktan yana. hallon kula
ğına ho". p-elecdk konulmalarla meseleVrn halle
dilmediği bir vakıadır. Ve denrsim: isçilerimizin 
getirecekleri esvalar tenb't edilmiş olup broşür
ler halinde tevzi edilmiştir. Gümrük memurları
na zâti esva konn^nda yolcunun içtimai duru
mu ile kavıtlı takdir hakkı tanınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'da ealıştır-
dı^im^ işçilerimizin sosyal durumun Çalınma 
Batkınlığı tarafından gavet ıvi bilinmektedir. 
Bunlar saat ücretler i vl e fönderiMr ve n-enellikle 
% 90 mm ellerine avda 600 ilâ 1 000 Mr-rk ara
sında nara çeper. Simdi bu rcerâ arasındaki içti
mai dramımı her halde bütün işçilerin aynı olsa 
kanaatindeyim. 

Simdi gümrük ka/pılarına dahi muayyen üc
retler arasında şunları getirpcr^'ni beyan ede-
medi^'imiz ve gümrük ka"m1annd°;ki m'imrük 

" jmuhafa"^, memurlarına, inisiyatifi bıraktığımız 
7Amnn, }rz işçilerin gümWik mesole1 erini halle-t-

:;jtik diıvnb'lir miyiz acriba? Ve getirebilecekleri e -̂
ypılar hakkında resmî broşürler dağıttık diyebi
lir Tniviz? • - -

k?.imdi ben meselenin politik yönü üzerinde 
;; durmak istemiyorum. Bir mesele ya vardır, ve

ya yoktur. Ya Avrupa'da bizim üçyüz bin tane 

ay - yıldızlı pasaport taşıyan işçimiz vardır ve 
bunların problemleri vardır, bunların problem
lerine Hükümetler ciddî surette eğilmekte midir, 
eğilmemekte midir? Mesele bunun ortaya çıkarıl
ması meselesidir. 

Yüce Heyetinizin konuşmalarımı başka yön
den değerlendirmemesini istirham ederim. Siya-
<A kanaatlerimiz ne olursa olsun, kendi memle
ketimizin çocukları olan ve bizim siyasi kanaat
lerimizle bezenmiş 300 000 işçinin meselesini eni-
ne bovuna konuşmaya Yüce Meclisin muhterem 
üvelerin;n fırsat vereceği kanaatiyle saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana-
vasamızm 80 ncu maddesi gereğince gensoru 
önergesi rahipleri konuştuktan sonra siyasi par
ti grupları sözcülerine söz verilmesi gerekmekte
dir. Siyahi parti gruplarından söz istiyen arka
daşlar lütfen isimlerini bildirsinler, söz verece
ğim. 

SABAN ERİK (Malatya) — T. I. P. Grupu 
adına sö" istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurur efendim. 

TÜRKİYE tSCt • PARTİSİ GRUPU ADI
NA ŞABAN ERİK (Malatya) — Savın Bta«fean, 
'".avın m'lld^vdkni'cıVı; Cuımıhurivet Halik Parti-
rü M'llcitvdVli Ali Cüceoğkı Olc Bağımsız MiMöt-
vcikili Mehmet Alti Arsan a: lkada.şl arımızın Al
ınan va'da çalışan işç'löivımli'zin sorunlariylc ilgili 
olardk Hüfrikııot haikCnnda verdikleri gensoru 
önergesi üzerinde Türkiye İşçi Part.'ısinin gö
rüşlerini sunmak üzere söz a'Lmış 'bulunmak-
tayım. 

Arkadaşlar, çalışana çağında olan insanla
rın iş bulup çalışabilmeleri, insanlık halklarının 
en başta gelenidir. Çünkü, ekmeğini çalışarak 
çıkarmak zorunda olan bir insan iş bulamazsa, 
yaşamak imkânı bulamaz. Şu halde çalışarak 
yaş1 yan insanlar için yaşama'k ha'kkı, çalışma 
hakkının üzerinde duranalktadır. 

Ülkemiz, ha ı̂k tabakalarının yaşama ve ye
tişme meselelerini halledecek bir biçimde yö-
notllm'ediği (için, bugün Türlkiye'de işsizlik so
runu âdeta bir toplumsal facia olarak fcırşıanıza 
dikitianekıtedir. 

Bu itibarla, başlarının çaresine bakimak du
rumuna düşen insani anımızdan binlercesi, ken
dilerini, başta Almanya olmaik üzere, bâzı Av-

I rupa ülkelerine akmışlardır. 
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. «- Böylece, aslmda, Türkiye'nin en yüce değeri 
olan emek gücü, sosyal ve dkonomik yapımızın 
bozukluğu yüzünden, el 'diyarlarına akmaya 
başlamıştır. 

Mesele üzerinde söylenenlere baikarak key
fiyet bayağı sevindiricidir. 

Avrupa'ya işçi akını, Türlkiye'deki işsizlik 
problemini kısmen hafifletmektedir. 

Avrupa'ya giden işçilerimizin gönderdikle
ri dövizler, ekonomik sakıntılarımızın yıllık ge
çiştirilmesine bir ölçüde yararlı olma'ktadıır. 

Avrupa'ya giden işçilerimiz teknik bilgiler 
ve görgüler edimmektedir!er. 

Avrupa'ya giden işçilerimiz başka ülkelerin 
halklariyle kütle teması kurmaktadırlar, böyle
ce bâzı uluslarla ilişki'lcırimiz ileri duruma gir
mektedir. 

Şimdi, işbu raddeye g:ılince, bu belirtilen hu-
vsuslara bir şey söylemek zor olur. Ama asıl 
mesele iş'bu raddeye 'gelmemeliydi. Bu ilke, 
halktan yana düşünce ve eylemlerle yönetil
meliydi. Türk sanayii baştan aşağı kurulma
lıydı. Tünk işçisi, okmek kapısını Türk toprak
ları üzerinde ıbuknailıydı. Öyle çoluğunu çocuğunu 
kendi hallerine bırakıp el diyarlarına gitme
meliydi. Tünk işçisi, bir Alman patrona, bir 
Belçikalı patrona, ne 'bileyim ben bir Ilolândalı 
patrona değil, Türk halkına çalışmalıydı. Türk 
işçisi öyle bir toplum düzeni içinde olmalıydı 
ki, yaşantısının tabiî seyri içinde... 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Bırak saf
satayı.. 

T. t P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Siz memleket istismarını bıra
kınız. Sen .anlamazsın bunu, sen kendi sınıfına 
hıyanet eden bir adamsın. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyin efendim. Çok rica ederim. 

KAYA ÖZDEMIR (istanbul) — İtalya işçi
leri Almanya'da çalışıyor, Yugoslavya işçileri 
Almanya'da çalışıyor sen hâlâ ne diyorsun?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyin efendim. Karşılıklı konuşmaya 
sebebaluyor. 

T. t. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Tüıfe işçisi öyle bir toplum dü
zeni içinde bulunmalıydı ki, yaşantısının tabiî 
seyri içinde imrenilecek görgüye sahih olmalıy
dı.. Uluslararası ilişkilerimize gelince; bu, ek
mek aramaya giden işçilerimizin bükülmüş bel-
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I lora üzerinde değil, ilerılemiş ve yüeelmiş bir 
Türkiye'nin, dünyanın namuslu şekilde dönmesi 
yönünde etkisi üzerinde kurulmalıydı. 

Şimdi, çaresiz, bunlar bir tarafa. Hayli za
mandır işçilerimizin çalıştığı yabancı ülkeler
den, özellikle Almanya'dan, -kötü haberler gel
mektedir. A'man c'konomisi müsıpet seyrini kay
betmektedir. Bu yüzden işsizlikler doğmakta
dır. işsizlik felâketi de yabancı işçileri ve 
hele Türk işçilerini vurmaktadır. 

Arkadaşlar, 

Kapitalist ekonomiler kuruluşlarındaki mev
cut iç çelişmelerinden ötürü zaman zaman çö
küntülere düşer. Biz, ne hikmetse, Alman mu
cizesine sensuz bir hayranlık duyduk. Alman-
ya'dalki işçilerimiz üzerine hesaplarıımızı da, 
bu hayranlık içinde, ölçüsüz şekilde kurduk. 
Soneler geçtJkçe aKtan mimarda MaıCc elde 
edecektik. Onun içindir ki, Almanya'daki iş
çilerimiz hakkında zorlu haberler geldikçe 
şajtık. Çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. 
Oysa bunun böyle olacağını Avrupa
lı iktisatçılar belirtiyorlardı. Olaylarda 
geleceği söylüyordu. 1958 den 1964 e 
kadar, 6 yılda, fert başına dış ticaret 
fazlası ortalama olarak yılda 100 Mark bu
lukken, 1955 te ithalât, ihracatı aşmıştır. Ni
tekim, ekoncımik sıkıntıya düşülmekte olduğu
nu o zamanki Başbakan Prof. Erhard 1965 yı
lında Parlâmentoda dkuduğu Hükümet progra
mında belirtmiştir. «Perşembenin gelişi Çar
şambadan bellidir» derler. Hal böyle olunca, 
Almanya'da işçi çalıştıran ve o işçilerin gönde
receği dövize büyük ölçüde bel bağlıyan bir 
ülkenin ilgilisi olarak Hükümet, meseleye dik
kat ötmeliydi. 

Söylentilere göre işsizliği doğuran sebepler 
şöylece sıralanmaktadır : 

1. Maden ocaklarında rezervler tükenmek; 
üzeredir. Esasen, taşfcümürü, yerini elektrik 
ve petrole bırakmaktadır. 

2. Hızlı şekilde bir otomasyon uygulaması 
vardır. 

3. Ekonomik duraklama yüzünden bâzı 
finmalar işlerini ya tatil etmişler, ya da sınır
lanmışlardır. 

Bu sebepler yüzünden meydana gelen işsiz 
İlk yabancı işçilere, özellikle Türik işçilerine, 
yansımaktadır. Çünkü Almanya'ya işçi gönde-
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nejı.-öteki ülkeler, meselâ italya, İspanya ve 
Yunanistan gerekli teşkilâtlarını kurmuşlar, 
kendi işçilerinin meselelerine koşuyorlar. Me
selâ İtalyanların bu alanda 2CO den fazla gö
revi İsi vardır. Diz daha yeni yeni tedbirler al-
»nraya uğraşıyoruz. 

Sonra, din, dil, Örf ve âdet bakımından 
Tünle işçileri Almanlara çok ters dü
şüyor. Türk işçisinin affınıza mağruren 
söylüyorum alfranga helayı ıkullanıması bir 
ımesele oluyor, dımuz ati yemesi 'bir me
sele oluyor, sosyal münasıebotlcr bir mesele olu
yor. Bıı yönde oraya ıgUndcrilcn işçilerimiz 
önceden gereği şekilde eğitilmeli ve uyarılma
lıdır ve hattâ oralarda sürekli şekilde blenil-
melidir. Ama gelin görün ki, bu zerrece yapıl
mıyor. Onun için, Almanya'daki yabancı iş
çiler arasında Türk İşçileri en yabancı işçi olu
yor. 

öte yandan, işçi gönderdiğimiz ülfkelerin iş
çileri de yabancı işçilere karşıdırlar. 

İsveç'te işçi konfederasyonu, yabancı işçi 
gelmesine karşıdır. Hiç değilse, yabancı işçi akı
nının sıkı bir kontrol altına alınmasını ist emek
tedir. Yabancı işçilerin rasgele değil, çek çak 
«faniden- işçi sıkıntısı çekilen işkollarında ge
tirilmesine rıza göstermektedir. İşçi sıkıntısı 
çekllmiyen işkollarında ve hele geçici hlor iein 
yalbancı işçi 'gütirilmcoine katiyen karşıdır. 
Çünkü, gayet haklı olarak, İsveç işçileri, işçi 
bolluğu karşısında üc re tilerin ters yönde o iki
ye uğrayacağından endişe etmektedirler. Nite
kim, buna karş-Jİıik, işverenler, yabancı işçi gcl-
fmeslnln serbest bırakılmasını ist çimektedir lor. 
Ancak' iktidardaki sosyalist parti işçilerin par
tisi olduğu için işçilerin isteklerine ıryaıakta-
dır; Bu davranış Almanya'da da vardır. 196G 
yılı Nisan ayında Köln'de yabancı işçiler aley
hine gösteriler yapıılmıgtır. Bâzı işyerlerinde 
Alman işçileri, Türk işçilerine: «Bizim memle
ketimizden gidiniz...» demektedirler. Neo - Fa
şist yapılı Alman milliyetçi partisi yabancı 
isçiler aleyhinde propaganda yüırütrnciktedir. 
«Alımanya Almanlarmdıır» diye sloganlar yay
maktadır. 

Bugün Almanya'da sayıları iküçüımsc.nmi.ye-
oek. ölçüde açıkta kalmış işçimiz vardır. Bun
ların bir. kısmı işsizlik sigortasından ya>rarlan-
WjM&ı, b)r tam yararlanınamaıktaçlır. Yarar

lananlara da haftada verilen 61 mark yetme
mektedir. Çünkü buna göre işçinin eline ay
da 240 mark 'geçmemektedir. Oysa, yapılan 
araştırmalara göre (ki, bu araştırma Doç. Dr, 
No-raıin Abadan tarafından Devlet Plânlama 
Teşkilâtı adına yapılmıştır.) Almanya'da bir 
işçinin ortalama olarak aylık konut gideri 
33,81 mark, besi gideri 15G,78 marlk, sair 76,30 
mark toplam olarak 2GG,94 marktır. 

Beri yandan dalıa geçen seneler içinde Al
manya'ya gitmek için sıraya girmiş insanları
mızın sayısı G00 000 kişidir. İlgililer her sene 
80 000 işçi göndermeyi hesaplamışlardı. En 
• lumlu koşullar içinde bu sene bu rakam 
30 000 olur. Ama öte yanda 'bugün bu mik
tar insan Almanya'da işsiz geziyor. Ve bu iş
siz gezen insanlar yarın übüngün Almanya'dan 
çıkarılacaklardır. Şu halde oralarda işsiz kal
mış insanlarımız varken buradan hâlâ yeni 

, işçi göndermek tutarsız oluyor. Sonra orada 
işsiz kalan insanlarımız, birİktİrebdldlderi 
beş - on kuruş paralarını sarf etmek durumun
da kalıyorlar. Halbuki, işçiler oraya gele*ceık-
lerini garanti altına almak için gitmektedir
ler. Bir araşıtrnmada elde edilen sonuçlara göre 
genellikle işçiler Almanya'ya para biriktirmek, 
borçlarını ödemek, ev sahibi olmak için gitmek
ledirler. Kaldı ki, işçilerin tasarruflarından 
döviz olarak yararlanmak da plân hedefleri
mizdendir. 

Arkadaşlar, 
Çalışmakta olan işçilerimizin çeşitli 

problemleri vardır. Almanya'da çalışan bir 
ijçimiz kolay kolay ailesini yanına getireme-
mcktcdlr. îaveç ve Alman makamları, Türk iş
çilerinin ailelerini istememektedirler. Da
ha 'henüz kendi işçilerine fconut sağlıya-
ma d ilalarım ileri sürmektedirler. Aile haya
tından uzdk kalan işçi, hele genç işçi yaşama 
dinenini kuj Çjecllyor. Bu yüzden çeşitli aile me
seleleri ve iş kazaları doğuyor. .Esasen, Al
manlar geneli ide, bakar işçi İEit'canekted'ir. Ama, 
İşçi, lıay£,C zorluğu karşısında, işi kapmak için 
burada bJkâr olduğunu söyler, oraya gidince 
do çoctJk parası alnıdk, için cvliliğM açığa vu
rur. 

İşçilerimiz 'teknik yönü olmryan işlerde çalış
tırılmaktadırlar. Yine Doç. Dr. Nermin Aba-
dan'ın yaptığı incelemeye ıgöre «İşçilerimizden 
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% 40,8 i hiçbir aldtıi ve % 43,3 hiçbir maCri-
nayı iş esnasında kuillanmamatö'adır. Başka 
bir deyinle »feöl ve sırt kuvveti ile çalışmakta
dırlar.» G*erçi, Çalışma Bakamımız, Alman Ça
lışma Balkanına 6 maddelik bir tasarı vererek, 
Almanyatâaki işçilerin yetiştirilımcai iç!n özel 
kurslar açılmasını istemiştir. Ama bundan hiçb'r 
şey çikmaz. Bir fdmkada harcunraliye işlerde 
çalışan bir işçiye /kurs açıp da teknik yönde 
bilgi vermek olmaz. Hem zaten Ira istek hiçbir 
yönden olmaz. Neninin Abadan, incelemesinin 
bu konuyla ilgili (bölümünde şu hükmü veri
yor: 

«... refah Devletini (gerçekleştirme amacını 
giîden yüksek derecede endüsteileşmiş ülkele
rin işçi sınıfı bir yandan çocuklarını gittikçe 
ihtisaslaşan bir teknik öğretimce itabi tutacak-
•lar, öte yandan ıbir 'gelecek 'tam ve yarı oto
matik yardımlariyle ifa 'edilmiyen ve özel bir
takım vasıflar gerekbiraıiyen bedeni işlerde 
daha iddiasız ve ekonomik Ibaıkımdan muhtaç 
yabancı iş gücünün artan ölçüde istihdam <cdil-
ımesini 'jstiyoceklerdir. 

Daha söyletmek istesem çok şey var. MCGC-
lâ, işçilerimiz işyerılerinde ve ikâmetgâhların
da horlanmaktadır. Bir işçi aynen şu şekilde 
dert yanmıştır. «Bizi »burada çöp ftencikcöi 'ina-
dar saymıyorlar...» İşkillenJımizle önceden yapılan 
mukavelelere >çok ker.e uyulmamak!'a, karar
laştırılanlardan daha düşük, şartlar içinde ça
lıştırma . yapılmaktadır. Haklarını any.an isçi
lerimiz, Türkiye'ye (geri jgönderiıl elekleri teh
didiyle susturulmaktadırlar. Bir alay açıkgöz 
işçilerimizin 'başına 'üşüşmüş, 'onları çeşl'tli çe-
killerde istismar 'etmektedir. 

Arkadaşlar, .sözlerimin 'başımda da ihsas »et
tirmeye çalıştığım 'gibi, .bütün bu 'meselelerin 
halli Türkiye'nin 'ekonomik yönden kalkın
masına, ıbugünkü eşitsizliklerin ve adaletsizlik
lerin giderilmesine ıbağlıdır. Başka ne yapar
sak yapalım boştur. 

Çalınma Balkanı Sayın Ali Naili Erdem, 'ge
çen ilkbaharda işçilerimizin durumuylc siğili 
olarak, ıbir Avrupa gezisi yapmıştır. 

Bu "arada Halânda'ya geldiğinde işçilere bir 
ntatuk »çekerek «Size Türkiye'nin yeşil 'ovala
rından, mavi denizlerinden, karlı tepelerinden, 
berrak 'semalarından selâmlar getirdim...» de
miştir. Bunun 'üzerine bir işçi şöyle karşılık 
vermiştir. «Sayın Bakan, siz faizim ekmek ka

pılarımızı Türkiye'de açın ve foâzi <oraya~afîırf... 
'bize Türkıiyetoı'n tepelerinden selâm goilrmetc 
için değil, bizi Türkiye'ye götürmek için ge
lin...» işçinin 'bu isteği görüştüğümüz foönu üze
rinde asıl meseledir. .'""'" 

Ama gelin görün ki, Sayın Bakan Köln'de, 
bir davette ıbir de şöyle konuşma yapıyor: 
«Türkiye Devletinin (bugünkü hâkim iktisadi'. 
politikası özel sermayeyi ve 'özel teşebbüsü teş
vik ekmektedir...» 

Türk halkının, Türk işçisinin .bugünkü kötoi 
durumu işte bu politika yüzünden ortaya gel
miştir. Hâlâ özel teşebbüsü ve özel sermâyeyi 
teşvik ederek bu 'memleketin kaderine hâkfiim 
olmak, Türk 'halkını sefalet ve cehalete büsbü
tün mahkûm etmektir ve dolayısiyle Almanya'-
daki işçilerimizi sefil ve perişan etmektir. 

Onun için halikın mcnfaatlerin'e taban taba
na zıt durumda bulunan ve özel teşebbüsçülüğü 
kör - topal yürütmek için Almanya'daki işçK 
lerimize sadece bir döviz kaynağı gözüyle (ba
kan Hükümet hakkında gensoru açılması iste
ğine katılıyoruz ve bu yönde verilmiş olan 
önergeyi destekliyoruz. Saygılarımla. .(T, t. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koksal, grup adına 
mı? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Koksal 'grup adına fou-
yurun. 

A. P. GKUPU ADINA FEYYAZ KOKSAL 
(Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım. • 

Avrupa'da çalışan işçilerimizin problemleri v6 
dönüşleri için Hükümetin yeterli tedbir almadığı 
gcrekçesiyle Hükümet adına gensoru açılmasını 
talebeden Sayın Giresun Milletvekili Ali Cüceoğ* 
lu ve Sayın Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
canin birbirinin benzeri önergeleri dolayısiyle 
gensoru öngörüşmesi için Adalet Partisi Grtipu 
adına huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzu önergede umu
mi iktisadi politika, istihdam politikası, haricî po
litika ve hattâ umumi politika yönünden getiril
mek istenir gibi bir hareketle başlangıç noktasını;. 
tosbit etmiş ve fakat bayrağımız, Hıristiyanlık 
propagandası, çocukların eğitimden mahrum ol* •. 
ması gibi ve sair hisse hitabeden idari faaliyetlerin. 
teferruatına inmiş ve gurbet kuşları gibi atılmış, işçi-
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lerimiz tabiriyle politik istismara doğru - belki 
sayın önerge sahiplerinin arzuları da hilâfına -
yönelmiştir. Bu arzu istismar değilse bu küçük 
tarizimden dolayı sayın arkadaşlarımdan özür di
lerim. 

Muhterem arkadaşlarım, fakat mesele objektif 
açıdan ele alınsa ve bir siyasi sorumluluk arama, 
istizah şeklinde değil, genel görüşme olarak hu
zurunuza getirilse idi Türk işçisine belki daha 
faydalı olurdu ve Yüce Meclis vaktini daha ve
rimli harcardı kanısındayız. 

Sayın arkadaşlarım, her hangi bir meseleyi 
yaz'ederken bilhassa rakamların doğru olması za
ruridir. Şu anda Avrupa'da çalışan işçilerimiz 
300 bin civarında değil, bunların yarısı mertebe
sindedir. 

1967 Mart ayı içinde yurt dışında çalışan iş
çilerimiz: 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortak Pazar 
memleketleri : 

Federal Almanya 
Holânda 
Belçika 
Fransa 

EFTA memleketleri : 
İsviçre 

•Avusturya 
İsveç 

Ceman yekûn 

136 600 
12 150 
7 138 

800 

156 688 

4 900 
4 595 
1 650 

168 350 dir. 

İzinli bulunanlar buna dâhil değildir, bunlar 
takriben 10 000 civarındadır. 

Alman İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Fede
ral Teşkilâtın rakamlarına göre Şubatta 6 500, 
Mart sonunda 5 500 işsiz ve İşsizlik Sigortası 
yardımlarından faydalanan işçimiz de bu rakama 
dâhil değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, dış ülkelerde çalışan 
işçilerimizin takriben % 85 i Federal Almanya'
da çalıştığına göre önergeye mesnedolan husus
ları Almanya'da çalışan işçilerimize has dokü
manlarla dile getireceğim. 

Almanya Federal Cumhuriyetinin İş Bulma 
ve İşsizlik Sigortası Federal Daire'resmî organı
nın yayınlarından bu hususta faydalanacağım. 
Resmî derginin 1965 özel nüshasındaki rakamlar 
§u şekildedir : 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı işçi piyasası 
Alman iktisadi kalkınmasının neticesi olarak 
1954 te açılmıştır. 1960 a kadar hiçbir Türk iş
çisi Almanya'ya gitmemiştir. 1960 Temmuzun
da Alman arşivlerinde 2 495 Türk işçisi kaydı
na tesadüf edilmektedir. Bu tarihte d.ğer yaban
cı işçiler şöyledir: 

121 bin İtalyan 
13 bin Yunan 
9 bin İspanyol. 

1961 de Türk ekonomisinin duraklama dev
resi işsizliği artırmış ve Türkler dış ülkelerde de 
iş aramaya başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu yılda 1961 de 
sayın önerge sahiplerinin diğer yabancı işçilerin 
elde ettikleri haklardan daha az imkânlarla gön
derildiklerini ifade ettikleri andlaşma, Ekim 1961 
işçi mukavelesi zamanın hükümetleri tarafından 
İyi niyetle ve bir nizam için akdedilen ikili anlaşma
dır. Elbette serbest piyasa .ekonomisinin hüküm 
sürdüğü iktisadi sistemde Almanya'da iş ve işçi 
do serbest piyasadadır. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif hükümetler 
zamanında 1961 Ekim İşçi Anlaşmasından sonra, 
muhtelif tarihlerde, işçilerimiz lehine ek anlaş
malarla diğer işçilere eşit duruma getirme çaba
sı gösterilmiş ve mütekabiliyet esaslarına göre, iş
sizlik sigortası hariç, eşitlik sağlanmıştır. 

İşsiziiık Sigortası da işveren meım'leketteki 
ikaımat ımoiıddıeMn̂  haıSTOİ'ilımiştir. Eşıidolmı-
yan husualandan birisi de budur, eşitsizlik de-
dikkıri 'husus ayrıca Ontak Pazar ülkeleri ara-
sıındalki senbeat işçi akımına işçilerimiz tabi 
değildir. Eşitsizlik dedikleri hususlar bunlar. 

Bu garblar dâhiılkudıe Almanya'daki işçileri
mizin sayısı : 

Ocak 1962 do 10 130 
» 1963 4© 22 054 
» 1964 fce 44 953 
» 1965 te 94 975 

ve nihayet Eylül 1965 somumda 132 777 yi bul
muştur. 

Muıhbor'em arkadaşlarım, işte istizahın gen
soru takririnin yöneltildiği Hüküınuetimiızin 
devraldığı rakam budur ve birçok ıbususlar da. 
daıha önceden hazırlanmıştır. 

Sayın önerge sahiplerinin geçmiş hükümet
lere de tarizde bu'lunımaları veya omları övme
leri gerekirdi. Muhterem ankadaşlarıım, Partd-
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imiz Adalet Partisi, Devletin mübemadiliği 
prensibinle istinaden şu zamanda şöylece nok
san bir iş yapılmıştı diyecek değdi, daha iyisi
ni yapma prensibiyle Avrupa'da çalışan işçi 
meselesine de eğilmiş bulunuyor. Ve meseleyi 
her güm daha iyiye götürmektedir. Bu husus
lar ve idareye taallûk eden hususlar Hüküme
timiz tarafımdan cevaba gayet basiıt bir şekil
de ele alınmış ve şöyle bir paragrafla ikti
fa olunmuştur : 

1961 de işçi sevkiyatı anlaşma yaprlması-
na rağmen, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında «istihdam politikasının bir başka yönü 
•de işgücü fazlasının kıtlığını çeken Batı - Av
rupa ülkelerinin ihracıdır. Ancak, Türkiye iş
gücü fazlalığı" olan, fakat niteliği yüksek iş
gücü konusunda kıtlık çeken bir ülkedir, iş
gücü İhracımın niteliği yüksek işgücü haıVınde 
olması ıbu kıtlığı antınalbilir. Bu sakıncamın ön-
lenımıesi içıin 'gerekli (tedbirlerin 'alınması 
şarttır. > 

Ve mesele kendiliğimden inkişaf kaydedin
ce yıllık programlarda 1964 ten sonra istihdam 
politikasında ve dış ticaret muvazenesi poli-
sıında işçi ımeeıelesiyle daha yakından ilgilenil-
ımişfcir. Ve bimmotiıee işçi dövizi ve işçimizin 
tasarrufu mesele haline gelımiştir. 

22 Tcımımuz 1964 te mer'iyete • giren 499 sa
yılı Kanunla işçi dövizlerimiz normal yoldan 
•memleketiım'ize glınmiye başlamıştır. 

19*64 Teımımuız sonuna kadar ancak 1 792 000 
dolar gelmesine mukabil sene sonuna kadar 

1964 yılı sonumda 0 114 O00 dolar 
1965 -te 63 781 884 • » 
ve 1966 da 115 334 335 » yurdu
muza girımiştir. 1967 nin ilk üç ayı, işçi sayısı 
az da olsa gerilemıeye rağmen, 1966 gibi sey
retmektedir. 

Bunun 'için işçi tasarruflarının hayali ra
kamlarla değil, 'bizızat taıtlbikabta tıesbit edilen 
ayda 50 dolâır 200 marık üzerinden Tnesaplııya-
rak son yıl döviz ranıtrccniz 115 milyon dola
rım âzamiye yakın, optimum olduğumu tesbit 
letmemiz zaruridir. Bu şartlar altında ilgilileri 
şaşırtıcı beyanlarda bulunmaktan ve yanlış 
tavsiyelerden kendimizi korumamız lâzımdır. 

Türk parasının değeri ile ilgili hususlar>da 
arkadaşlarımızı ihtiyatlı konuşmaya davet 
ledıeriz. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi kalkınma
mızda ve sanayileşme hamlemizde her imkân
dan faydalanmak zaruridir. 

Bu hususta dış tediye imkânları ve iç fi-
nanzımamı beraber sağlıyacak ımekamizmayi 
•kurmak ve hafctâ cazip tekliflerle işşil'öriımizhı 
karşısına çıkmak en azından randımanı artı
rıcıdır. 

Kâr hissesi fazlası, rizıiıkosu az bakır komp
lekslerinim işçi tasarruflariyle yapılma arzusu 
bu politikanın neticesidir. 

Ancak bu husus serbest irade ile sağlana
caktır. Zoda, yatınım yap denemez. 

İşçile'nlmiz Anavatama döndüklerimde yapa
cakları işler • hakkımda anket yoliyle ineeleme-
ler de ayrıca tetkike değer 'hususlar teslbit. 
edilmiştir. 

ArJkıci-ie cevap veren. işçilerin kendi veya 
bekalarımın işlerinde çalışıp çalışmıyacafela* 
rı hususları sorulduğunda yüzde 80 İşçimizin! 
kendi işinde çalışacağı arzusu izhar edilmiştir. 
Çalışma iatiyorlar. Bunlara göz yummayız, tş-
çl'lerJrmizim yüzde 17 si köyden gelmektedir, 
yüzde 17 nlm yüzde 14,5 u yani büyük bir kıs
mı tekrar köye dönmek istemıeikteddr. Aniket 
neticeleri bunu veriyor. Bu hususları nazarı 
itibara almak zorundayız. Bu güne kadar 
normal yollardan 1961 den beri 60 000 in üze
rimde işçi ımıcımleketimize dönmüştür ve isitUı-
dam yönünden de bir problem olmamıştır. Bu. 
şeklide meseleyi eksajere etmeye, korkunç bir 
vaziyeıbte tabloyu çizmeye. lüzum yoktur. El-
bette bedbinler alımaeaktır, alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
En son olarak işgücü sorunumuzun müşarlfk 

üye «assasiye üyesi» bulunduğumuz Ortak Pa
zar Avrupa ekonomik topluluğu bünyesi içinde. 
halle devam edileceğinden de emin bulunmanızı 
istirham edeceğim. 

Zira şu husus bir muhalif arkadaşımızın res
mî beyanlarıdır. Bizim Partimize mensulbolan de-' 
ğil, diğer partilerden bir arkadaşımızın resmî be
yanlarıdır. Esasen, Ortak Pazara inanmıyan^ ora
yı istemiyen biricik parti kalmıştır, öbür partile
rimiz bu hususta müşterek fikirdedir. Muihalif 
üye arkadaşımızın beyanı şudur : 

«Gerek Ortaklık Konseyi, 'gerek Hükümeti
miz temsilcilerinin vermiş olduğu bilgilerden, iş
gücü sorununun Ortaklık Konseyince incelenme-
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Sinin hakikaten olumlu bir mecraya girdiği anla-
gilinja'ktadır.» Bu. çok yakında verilen bir beyan-
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
, anavatana dönecek işçilerle ilgili sorunları-

TOjpzıJge, işçilerimizin ekonomimize en uygun şe-
Mfcçle ejıtegre. olmalarını diğer tâbirle readaptas-
yonu umumi iktisadi politJka çerçevesi içerisin-
de,Ifeinci Beş.yıllık Plânda sanayi sahaları ve 
&Q0<pi2ra<tifler yolu ile, ele alınarak yerimdn artın-
lacağmdan emin bulunuyoruz. " 

t0r;kak: Pazarda işgücü akımının serbest cere
yanı da ancak ortaklığın hazırlık 'döneminden 
s^paki rgeçiş döneminde ayaJk uydurabileceği-
üH.jz bir mevzudur. işgücü 'meselesinin Türkiye'
nin, iktisadi kalkınmasında önemini kabul ede
rek millî işçilerle 'muamele eşitliğine itina göste
rilmesi-hususu üye devletlerce de kabul olunmuş 
Vrff -mesele teyidedilmiştir. Bu hulusta Yüce Mec-
<Uş&n Ortak Pa&ar Parlâmento üyeleri de malû
matlardır. 

' Muhterem -.arkadaşlarım, işçilerimizin çalış
kanlığı ve dürüstlüğü ile yabancı işverenlerde 
işlerinin 'beğenilmesi neticesi, işçilerimizi iş yer
lerine sımsıkı .bağlamış ve belki de ilerdeki kriz
lerde dahi iş yerinden en son kopacak ihale sok
muştur. Burada 'işçilerimize Yüce Meclisçe min
net'hislerimizin iletilmesi hususu yerinde bir 
mevzudur. 

"Bu husus, her'bir işçimizin bize sağladığı 
maddi döviz kazancı haricinde birer sulh unsu
ru, mentlökotlerarası dostluk bağı olmaları şek
linde tecelli eder. 

Muhterem arkadaşlari'm, hemen hemen her 
meselesine temas edilen, eğer gensoru da 'açrlsa 
diğer arkadaşların da daha fazla bir şey getir-
mîyeeeMeri, işçilerimizin problemlerinin daha 
fâfcla polemik mevzuu yapılmasını uygun bulma
dığımızı arz ederim. Biraz evvel bir parti sözeü-
SÜ&ün bu işi nasıl tekrar po'lemik mevzuu haline 
getirdiğini ve hattâ Alman iktisadi sistemini da
hi şu kürsüde nasıl tenkide tabi tuttuğunu gör
dünüz. öze] teşebbüsü, özel sermayeyi teşvik 
meselesinin tekrar bu kürsüye bu mevzu ile geti-
rfimasinin yersizliğini nazarı itibara alarak Hü
kümet hakkında gensoru açılmasının reddini oy
larınızı 'bu istikamette kullanmanızı rica eder 
Yüce "Meclise Adalet Partisi Grupu adına say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz istiyen 
olmadığına göre, buyurun Saym.Ba'kan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM 
(îzmir) — Sayın Başkan, muhterem ^milletvekil
leri, C. H. P. milletvekillerinden Sayın Ali Cü-
ceoğlu ile bağımsıız Çankırı Milletvekili "Sayın 
Mehmet Ali Arsan tarafından, "evvelâ İmzalan
mak suretiyle verilmesi düşünülen aynı -gensoru 
önergesi, sonradan arkadaşlar tarafından, öner
ge sahipleri tarafından ayrı ayrı verilmesi daha 
uygun mütalâa edilmiş olacak ki, -ayrı ayrı ve
rilmek suretiyle muhterem Meclisinizee dışarda 
çalışan işçilerimizin - sorunları ha?ldkında Hükü
metin gensoru müessesesi ile denetiminin yapıl
ması hususu taflebedil'miştir. 

Gensoru Önergesi dikkatle tetkik edildiği'za
man, esasında ciddî bir üslûp içinde hazırlandı
ğını, yeteri derecede sahih bilgilere istinaıdettiril-
mek istendiğini müşahede etmekteyiz. Fakat hu 
gensorunun açılması hususunda burada konuş
mada bulumun arkadaşları diınlediğ miz zaman 
gensorudaki ciddiyet önergede yazılı metinde 
no derece ağırlığını bizlere hissetiryorsa, ko
nuşmalarda da meselenin ciddilikton. o: derece 
uzaklaştırılmak istidadını bu konulmalar ortaya 
koymuştur. Hükümet olarak önerge ve gen
soru teklifleri üzerinde görüşlerimizi yazılı me
tin üzerinde ayını ciddiliğe muvazi olarak ha
zırlama gayretinin içine girdik. Ancak buradaki 
konuşmalarda bulunan arkadaşlarımızın konuş
malarını dinledikten sonra, evvelemirde bü'kcînuş-
malarda Muhterem Heyet'niz*i aydınlatma lüzu
munun hâsıl olduğuna kaani bulunarak, evvete-
mirde Saŷ .n Ali Cüeeoğlu'nu.m yapmış olduğu 
konuşmalara kısa hatları içerisinde .arzı :cevap-
larda bulunmaya çalışacağım. 

Evvelâ Sayın Ali Cüceoğlu, âdeta, konuş
masında bir endirıen'ın içinde. Sanki "Türk-
san'm davetlisi olarak gitmelerinden dolayı ken-
diler'ni ' muaheze eder, istihza eder veya bu 
konuda kcsıdilcrine bir lâf atılmış bir durum 
varmış #lbi, ikide bir konuşmasının, cümlesinin 
ortas:nda, başında, sonunda bu konuya te
mas etler ve defaatle, «Biz şunun için gitmiş
tik, bunun için gitm*ştik, sıfatımızı söylemenrş-
tik» şefcliaıdo bir açıklama yapmak lüzumunu his-
setiler. Zannediyorum ki, buna hiç lüzum yoktu. 
Eğer kendileri hakkında niçin gittiler, diye<bir 
sual açılmış olsaydı, zannederim böyle bir sual 
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içinde bu tarz b'r cevaplamanın yeri var idi. 
Fakat anlaşılıyor ki, gensoruyu bir vesile itti
haz ederek sayın gensoru sahibi arkadaşımız 
kafalarda acalba böyle bir istifham hâsıl ol
muş mudur noktacından hareketle bunlara ce
vap vermek lüzumunu da hissettiler. Aynı kcauş-
masını yapan Sayın Ali Cücooğlu mehaz ola
rak, esas olarak Sayın Nermin Abadan'm dı
şarıdaki işçilerin sorunlarlyle ilgili yayınlamış 
olduğu bir kitabına temas ettiler ve «Bu konu
da Hükümet, Nermin Abadan tarafından tav
siye edilen hususları yerine ?etirm/""m'ş. nazarı 
itibâra almamıştır.» şeklinde de konuşmasında 
bir noMaya yer verdiler. 

Evvelâ Muhterem Heyetinize bir hususu be
lirtmek isterim : Nermin Abadan'un kitabı 1964 
senesinde gerçekten Başbakanlıkça çıkarılmış
tır. Fakat bu kitap, ciddî bir tetkike tâbi tu
tulduğu takdirde görülecektir ki, esasında me
haz olarak kabul edilecek bir k'tap olamaz 
Bu kitapta c'ddî bir tetkikin mahsûlü o1 arak 
dile getirilen hususat, , bizzat hâdiselerin içer'-
sisde yetkili şahıslarla yapılan c'ddî bir temasın 
neticesinde kaleme aimnrş olan hususlar de
ğildir. Çoğu bir masada hazırlanmış olan vo 
kendisine verilen bilgilerle yetinmeyi yeterli 
görerek hazırkınmış olan bir kitaptır. B'ran için. 
bu kitabın gerçekten noktası noktasına ciddî 
mahiyeti arz ettiğini kabul etsek de Hükümetin 
buna harfiyen iştirak edeceği veya telkin ve
ya tavsiyelerime mutlaka uyacağı şeklindeki, 
bir zorunluğu Sayın Al : Cüceoğlu'nun han^i 
şeye istinaden tevdi ettiklerini bir türlü .onlı-
yamadım. Konuşmalaroıda Tür'ksan'm ciddî 
çalışmalarına temas ederlerken bur;1 ya geldikle
rinde Etibarikla bir protokol imzaladıklarını 
oysa ki, ş'mdi Etibankm b'r Amerikan sirket; 

ile Türkaan'la yapmış -olduğu protokolü boz
mak suretiyle yeni bir anlaşmaya gittiğini ifade 
ettiler. Derhal ifade ed?y'm ki, bu, doğru
luğu tetkik edilmeden, gerçekten'bu husus y.^r 
mıdır, yok mudur, diye tetkik edilmeden ifade 
edilrri'ş olan bir husustur. Etibamkın Türkoanlr. 
yapmış olduğu protokol hiçbir şcklivle meri
yetten kaldırılmış durumda delildir, d^vam et
mektedir. Bu konuda Amerikan Şirketi diye bah
settikleri şirketle yapılan husus Etibankla bu ya
tırımın kuruluşuna mütedair olan, sermayesinin 
teminine mütedair olan idari organizmasına mü
tedair .olan, yönetimine iştirakine mütedair olan 

20 . 4 . 1967 O : 1 

bir antlaşma değildir. Amerikan şirketiyle yapı
lan şey, bu kuruluş nasıl bir teknik yapının için
de hazırlanmalıdır. Sadece istişari bir organ ma
hiyetindedir. Bu itibarla Etibankla Türksan ara
sında yapılan protokol devamdadır. Biraz evvel 
E tibank Genel Müdürünü çağırmak suretiyle 
b'ldiğimiz bu hususun doğru olup o1 madiğim:.bir 
kere daha tahkik etmek lüzumunu hissettik. Biraz 
evvel muhterem heyetinize arz ettiğim hususları 
aynen ifade etmelerdir. B'naenaleyh, sayın tak
rir sahibinin Türksan ile Etibank arasında yapı
lan protokol münfes'h addedilmiştir, Amerikan 
Şirketiyle yeni bir anlaşma yapılmıştır şeklinde
ki beyanı doğru değildir. 

Yine Sayın Ali Cüceoğlu konuşmalarında 
cp\ nazarı d'ıkkatimi celbetti, b 'r hususu belirt
mek ist: yorum, - defaatle şu konuva temas etti
ler: «Tü"ksan dramda çalışan işçilerin tasarruf• 
larnrn deleriendirilmcsi hususunda kurulan 
Anonim Ortaklığın bu tasarruflarının Türkiye'
de yapılacak olan yatırımlara intikalinde Hükü
metten yeteri derecede müzaheret de görmemiş
le rd i , Etibanktrn {formülerdir» dedi. Anlaya
madığım .b'rsev, Etlbnn |k Hükümetin dışında bir 
teşekkül müdir* onu b'lm'vorum.. Et.ibank dur
duğu yerde, Hükümetin telkin ve tavsiyeleri ol
madan muayyen bir şirketle otump karşılıklı 
müzakere''e^de -bulunamaz. Etibank'a o emir Hü
kümet tarafından verilmiştir, ondan son^a mü
zakereye bağlanmıştır. Savın genom sahibi ar-
kadaşımada bu hususu hatırlatırım. 

Bir konulmasında bir noktaya daha temas 
ettiler, dediler ki, bir isçi arkadaş orada konuş
masında; «Ben artık doğduğum eve dönemem, 
yaşadığım eve dönemem, bon'm kafamın içinde 
vepyeni yalayacağım ev'n p1 ân1 arı yaşamakta
dır» diye işçinin yaptığı bir konuşmayı naklet
tiler. Sıvın gensoru sahibi arkadaşım acaba '499 
sayılı Kanunu teVdk etmediler mi? 499 sayıh 
Kanun gayet sarih; dışarda çalışmakta "olan •• iş
çiler çalışma sürelerinin üeiûrcü yılı hitamında 
knnd'ieri Emlâk Kredi Bankası*nm açtırmış ol
duğu hesaplara Türkiye'ye döndüklerinde'mes-
km sahibi o ^ a hususunda kredi imkânına sa
hip olmak için bu kısma para yatırabilirler. Esa
sında bu yol orada. Bu isçi arkadaş sayın Ali Cü-
ceoğlu ortada 499 sayılı bir Kanun olduğunu ve 
bn kanundan istifade edebileceklerini ifade'ede
bilirdi. 
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Konuşmasında bir noktaya temas ettiler. Ko
nuşmalarını yaparken buradaki sayın milletveki
li arkadaşlarımız kendi aralarında konuştukla
rında: «Siz meseleyi ciddiye almıyorsunuz, bir 
nevi hafife alıyorsunuz, esasında eok ciddî bir ko
nudur. Biz ise orada kışta kıyamette, binbir mah
rumiyet içinde bu hususu inceledik» dediler. Kış
ta kıyamette binbir mahrumiyet içinde muhte
rem üç kişilik heyetin içinde nasıl bir mahrumi
yetin olduğunu bir türlü anlıyamadım. Türk-
san'ıın temsilcisi olarak Almanya'ya gidiyorlar, 
yemek içmek paraları veriliyor, yatma paraları 
veriliyor, ve ondan sonra da mahrumiyet içinde 
bütün bu hadiseleri incelediklerini söylüyorlar. 
Bunu da bir türlü anlıyamadım (Gürültüler) 
İncelemede mahrumiyet içerisinde olmaz, o zaman, 
geco gündüz çalınmak suretiyle... O zaman bir me
şeler ortaya çıkar. Siz Türksan'm davetini ve
sile ittihaz ederek oradaki isçilerin meselelerini mi 
tetkik etmeye gittiniz, yoksa doğrudan doğruya 
Türksan'a kayıtlı olan ortak üyelerinin adedini 
artırmıya mı fittiniz? Eğer ortak adedini artır
mak istiyor idiyseniz oradaki mevcut olan me
sain V n tümünü ortak adedin artırılmasına ver
meks in iz lâzımdı, bu tarz çalışmalar içinde ol 
mamaklığmız icab^derdi. («Gensoru açılsın, konu
şuruz» sesleri) Sizin konuşmalarınızda bu... 

Konuşmalarında yine bir konsolosun büyük-
elcin'n vevahut konsolosun mektubuna temas et-
tilerb&zı fotoğraflar verdiler. Ben Sayın Ali Cü-
ceoğlu'na hatırlatırım, o tarihte Bonn Büyükel
çisi Z'ya Müezzinoğlu'dur, hatırlatırım. (C. H. P. 
sıralarından, «Ne varmış bunda?» sorusu) o ga
yet iyi anlar, takrir sahibi gayet iyi anlar. (C. 
H. P. sıralarından, «Biz de anlıyalım» sesleri) 

BARKAN — Karşılıklı konuşulmamasını ri
ca edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bir triptikten bahsettiler, konuş
malarında. Triptik konusuna kısaca temas ede
yim. Eğer Savın Ali Cüceoğlu Avrupa memleket
lerindeki Türk İşçileriyle yapmış olduğumuz ça
lışmalara ait çıkarmış olduğumuz kitabı zanne-
yorum ki, tetkik etmişlerdir, ama tetkik etmiş 
olduğu bu kitabı bu gensoruyu vermeden evvel 
bir kere daha incelemek lüzumunu hissetmiş ol
salardı, zannederim bu kitabın içerisinde hiçbir 1 
şey ilâve edilmeksizin yapılan bütün konuşmaları 
objektif olarak, net, kaleme alnıdığmı müşahede | 

edeceklerdi. Dışarıda çalışkan işçiler sadece 
Almanya'da değildir, gensoru esnasında, dışarı
da çalışan üç yüz bin işçi tâbirini kullanmak su
retiyle Almaya dışında çalışan işçilerin sorun
larına da değinmeyi hedef ittihaz etmektedir. 
Oysa ki, Sayın Ali Cüceoğlu yapmış olduğu ko
nuşmada yalnız ve yalnız Almanya'da yaşıyan 
işçilerimizin sorunlarına temas ettiler. Eğer bu 
yönü ile de kitabı tetkik etmiş olsalardı, burada 
da bu suallerin dile getirildiğini göreceklerdi. 
Bu kitapta da triptik konusu vardır. Triptik 
esasında bir zaruretin neticesinde ortaya çıkmış
tır. Bir nevzuhur hâdise var. Dışarıya muayyen 
müddetlerle gidip dönen arkadaşlar dışarda me
seleleri bütünüyle, deriliğinc ve büyüklüğüne 
vakıf bir havanın içinde dönüyorlar ve hemen 
her dönen arkadaş, şunu hemen Muhterem Heye
tinize sol yemek isterim, hemen her dönen arka
daş, - giden üç arkadaş müstesna - Bakanlıgı
gımıza çalışmalarını bir raporla takdim etmişler
dir. Ve bizler de bu raporları tetkik etmek sure
tiyle bugüne kadar yapmış olduklarımızın yanın
da yapılması icabeden hususları da tesbit etmek 
suretiyle çabada bulunmuşuzdur. 

Bu triptik nedir? Triptik esası itibariyle bir 
mecburiyetin, neticesinde konmuştur. Saym Ali 
Cüceoğlu arkadaşımdan rica ederdim ki, bu ko
nuda işçi kardeşlerimiz orada kendilerine sual 
tevdi ettiklerinde şunu da söylemiş olsun; bu 
yoldan triptik müessesesini koymadan evvel Tür
kiye'ye girmiş kaçak arabaların adedi 2 500 dür, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından aranmak
tadır, hiçbirisi bulunmamıştır. 2 500 kaçak 
araba Türkiye'ye girmiştir, ondan sonra triptik. 
mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Orada konuşan 
sayın işçi arkadaşımıza, bizler de orada seya
hatimiz sırasında bunları ifade etmişizdir. Arka
daşlarımıza eğer şu husus dile getirilmiş olsa 
idi, denilmiş olsaydı ki, «Arabası ile Türkiye'ye 
giren arkadaşımız, kaldığı müddetin hitamında 
çıkarken, arabası ile birlikte çıkacaktır. Bu ah
valde, kendilerine triptik anlaşmasına istinaden 
her hangi bir depozit akçesi almmıyacaktır» şek
linde bir konuşma yapılmış olsa idi, ben ken
dilerine minnettar olurdum. Triptik anlaşması 
kaldırlıdığı takdirde, Türkiye'ye girecek olan 
kaçak arabanın adedini bugünden tesbit etme
mize imkân yoktur. Ancak yapılacak şey şudur, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile yapmış olduğu
muz çalışmaların neticesinde, Türkiye'ye girişte, 
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giriş kapısında böyle bir depozit akçesinin alın
masını talebetmişizdir. Bu depozit akçesi Türki
ye'ye girişte gümrük kapılarına tevdi edilsin, çı
karken de kendilerine iade edilsin denmiştir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığıyla yaptığımız bu 
çalışmalar müspet bir anlayışın içinde devam et
mektedir. Yoksa triptik anlaşması, Hükümet 
eden arkadaşların keyfî ortaya çıkarmış olduk
ları bir anlaşma değildir, Hükümetimizden evvel
ki Hükümetler zamanında konulmuştur ve bir 
gerçeğin ifadesini cevaplamak bir gerçeğe cevap 
vermek için konulmuştur. 

Sayın Ali Cüceoğlu zannediyorum ki bir hu
susu birbirine karıştırmış olacaklar, eğer yan
lış tesbit etmedi isek, diyorlar ki, «Turist pasa
portuyla Avusturya kapısına gidenler orada bu 
işi meslek ittihaz etmiş olan şahıslar tarafından 
isviçre veya Almanya'ya aktarılmaktadır.» Doğ
rudur. Evvelâ ifade edeyim ki, turist pasapor
tuyla gitmek hususunda Hükümetimizi şöyle 
bir tedbirin içerisinde bulunmaktadır: Dışa
rıya işçi göndermeyi meslek ittihaz etmeye 
çahşan bâzı müesseseler Türkiye'de bâzı beyan
nameler dağıtmak suretiyle, «Sizleri kısa süre 
içerisinde dışarı 'göndereceğiz, bize bu konu
da müracaat ediniz, şu miktar parayı da de
pozite olarak müessesemize yatırınız» demek 
suretiyle, bu fevkalâde samimî ve sâf insan
ları bir otobüse bindirerek Viyana kapdarma 
kadar getirmekteler, ondan sonrada getirenle
rin hiçbirisi orada bulunmayıp bir başka yere 
dönmekteler. Bu kapılarda kalan insanlar da 
elbette turist pasaportuna istinaden gelmiş ol
duğundan dolayı Avusturya Hükümeti tara
fından geriye gönderilme mecburiyeti ile karşı 
karşıya bulundurulmakta... Bunun bir başka 
şekli yok. 

Yapılan şey şu olmuştur: Turistik pasapor
tu ile (gidenlerin, pasaportlarına >bir şey işlen
meye başlanmıştır, denmiştir ki, tur 'st pasa
portu ile iştirak etmektedir, işçi değildir, iş ala
maz. Bu todıbiri almıak mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde turist pasaportu ile gidenlerin ora
da hangi kötü şartlar içerisinde yaşadıklarını 
tesbit etmemize imkân olmadığı gibi, tedbirle
rini de almamıza, önlememize imkân " yoktur. 
Bunu meslek haline getirmiş olanlar vardır, 
Son 1966 yılı içinde yapmış olduğumuz çalış
malarda bu tarz dışarıya işçi şevkini meslek 

haline getirmiş 85 müessese veyahut şahıs tes
bit edilmiş ve mahkemelere verilmiştir. 3008 sat* 
vılı îş Kanunu 1936 senesinde düşünülmüş, 
o tarihte yürürlüğe girmiştir. Dışarıya bir gün 
işçi: gönderilmesi keyfiyetinin mevzuubahis 
olup olmıyacağının o tarihte bilinmesine im-

Ikân 'olmadığı için dışarıya bçı gönderen bir 
şahsın karşılığında uyrıyacağı cezai müeyyide 
25 lira para eczası... Bu sebepten defasında dı
şarıya işçi gönderip 25 lira para cezasını ver
meye âmâde olan şahıslar turist pasaportu 
adı altında dışarıya rahatlıkla- işçi göndermek
te ve oralarda bu isçileri kendi perişan hayat
ları içinde bırakmaktadırlar. 

Aziz dostum, îş Kanununun Meclisteki mü
zakerelerine zaman zaman siz de iştirak etti
niz, zannediyorum son celselerinde bulunmadı
nız, orada İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı. 
dışında arac;lıkta bulunan şahıslara cezai müey
yide olarak para cezasının dışında hapis ceza
sını da getirmişizdir. Bu Kanun Meclisten çık
mıştır. 

Sayın önerge sahibe, «Hrıstiyanlık propa
gandası yapılıyor.» dedi. Bu bir vakıa. Yalnız 
hrısti yanlık propagandası yapılmıyor, bunun 
dışında Anayasamızın reddettiği, sosyal yapı
mızın reddettiği diğer ideolojik tesirler de de
vamlı surette işçilerimiz üzerinde tesirlerini 
artırma şeklinde bir kampanyaya girme gayre
ti içinde yapılmaktadır. Buna karşılık Türk 
Hükümeti nasıl b ' r kampanyanın içerisine -gir-
mintir, şeklindeki hususu belirtmek için de 
oraya gönderilen aydın din adamları tarafın
dan, yine yanlış 'tesbit etjmeniıYi3caı, 2,5 marka 
satılan bir kitaptan bahsetmişlerdir. Sayın Ali 
Cüceoğlu'na b'r hususu belirtmek isterim, ora
da yaşı yan arkadaşlarımızın her türlü muzır 
cereyanlardan korunmaları hususunda Türk 
danış bürolarının 1966 senesi Mart ayında ak
tif 41 derneğine gönderilen kittaplar içinde 
14 000 adedi münhasıran muzır cereyanlar ve 
hırıstiyanlık propagandasının karşısında alın
ması lâzımgelen tedbirlerin neler olabileceğine 
dair kitaplardır. Bunlar kâfi clmıyabilir, bun^ 
lar kâfidir artık, mesele bitmiştir iddiası için
de değiliz. Bunlar kâfi değildir ama, şunu ha
tırlatmak isterim ki, bu çalışmalar 1965 senesi
nin sonu, 19.66 Bcnesinin başından itibaren 
yapılmaya başlanmıştır. Hâdiselerin ıbaşlan-
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ğıç tarihinj söylemek zannediyorum ki mesele
yi tesbit etmek içindir. 

Sayın Mehmet Ali Arsan arkadaşımız ko
nulmasında esası itibariyle, zannediyorum ki 
benim ifade etmek istediğim birçok konuyu 
kendi tarzı üslubu içinde beyan etmeye çalıştı. 

Yalnız anlıyamadığım bir şey oldu, proje 
gönderilmemiştir demdi, bunu anlıyamadım. 
Oysa ki, Türksan Başkanı veya Genel Sekreteri 
Nejat Bey en son bana geldiğinde projeleri 
bizzat çantasından çıkarıp bana gösterdi. Ya 
bun da bir yanlışlık var, veyahut bize gösteri
len projelerle yetinmediklerine delâlet eder, bu
nu bilmiyorum. 

Sayın Şaban Erlk'in bu konuşma münasebe
tiyle ortaya koyduğu görüşlere hiçbir şekilde 
iştirak etmediğimizi ifade etmek isterim. Ko
nuşmalarında esası it.barlyle Holânda'da yap
mış olduğumuz bir konuşmaya değinerek Tür
kiye'nin dağlarından, ovalarından, göklerinden 
getirdiğimiz selâmı bir tarafa bırakın, bize 
Türkiye'den gitmemenin yolunu arayınız diye 
bir işçin n cevapta bulunduğunu ifade ettiler. 
Ben o toplantıda idim. Hafızam beni bugüne 
kadar hiç yanıltmadı, ben bu konuşmayı hatırla
mıyorum. O toplantıda bulunan diğer arka
daşlar da vardı. Fakat öyle zannediyorum ki. 
Sayın ' Şaban Erlfc'e bu konuşma yanlış intikal 
ettirilmiş, böyle bir konuşma yok; fakat biran 
iç'n olduğunu kabul edelim. Simdi muhterem 
arkadaşlarım, gensoru üzerinde yazılı metin 
üzerinde yapacağım konuşmayla bu kısımları 
rakamlar içersinde ceveplamaya çalışacağım. 
Yalnız Şaban Erik'in konuşmasında dile getir
diği bir nususa şu şekilde cevapta bulunmak 
mecburiyeti var : Diyorlar ki, «Almanya'da bu
lunan işçilerimiz oradaki özel sektör tarafın
dan sömürülmektedir.» Ben kendilerine cevapta 
bulunayım, Sayın Şaban Erik ve mensubu 
bulunduğu siyasi teşekküle göre Türkiye'de 
işçiler onların görüşüne ?*öre sömürülmektedir, 
Holânda'dı sömürülmektedir, Alman'ya'da sömü
rülmektedir, Belçika'da sömürülmektedir, İs
viçre'de do sömürülmektedir, îsveçte sömürül
mektedir, öyle- ise demokratik parlömanter niza
mın olduğu ve özel teşebbüsün bulunduğu, mü
teşebbise intfcân sağlandığı her yerde, onların • 
anlayışına göre, daima işçiler sömürülecektir. 
Biz bu tarz bir görüşün içinde değiliz, bunu 

kısaca belirtmek isterim. Mefhumu muhalifi 
aş kâr. 

Muhterem arkadaşlarım önergeyi gerçekten 
ciddî yapısı içinde tetkik ettiğimiz zaman öner
genin muhteviyatının, ağırlığının -iki noktada 
toplandığını görmekteyiz. Bunlardan birisi dö-
nüşto ortaya çıkacak olan problemler ne
lerdir, bu problemlerin çözümlenmesi nasıl ol
malıdır? İkinci, kısmı, tasarrufların Türkiye'ye 
intikali nasıl mümkün hale getirilecektir? 
önergenin ağırlık noktası bu iki sualin üze
rinde toplanmaktadır. Evvelâ ortaya koymuş 
oldukları 300 000 rakamı yanlış bilg'ye istina-
dotmektedir. Adalet Partisi Grunu adına ko
nuşan arkadaşım son rakamları içerisinde bunu 
cevaplandırdığı iç:n bendeniz tekrar etmiyorum. 
Ancak önergede üzerinde durulması icabeden 
bir şey var, diyorlar ki, önergede, «1967 senesi 
Avrupa'sında başlıyan ekonomik kriz işdlerimi-
zin dönüşünü icabeltirmiştir.» 

Şimdi muhterem milletvekilleri, Federal 
Almanya'yı istisna kılarsak diğer ülkelerde ça
lışan işçilerimiz için böyle bir problem yoktur. 
Aksine işten çıkartma yerine işe yerleştirme 
vardır. En tipik misali İsviçre'dir. 

Bunu Muhterem Heyetinize şu şekilde ifade 
etmek :öterim : İsviçre'de çalışan yabancı işçi 
miktarı 750 000 dir. Bunun 500 000 i İtalyan-
dır. İsviçre Hükümeti 1965 yılında aldığı bir 
karara göre her sene yüzde beş oranında bir 
azaltma suretiyle işçi nisbetini azaltmayı Hü
kümet bir karar olaraık vaz'etmlş ve tatbikatı
na da geçmiştir. Tatbikat bu şekilde devam 
ederken, aynı haliyle İsviçre'de çalışan işçileri
mizin oranında da bir azalma icabedeı'ksn tama
men aksi olmuş ve 1966 yılında İsviçre'de ça
lışan işlilerimizin m'ktarmda % 10 nisbetinde 
bir artış olmuştur. Gerçekte kararın dışın
da bir uygulama mahiyetinde gözükmcErtedir 
ama, kısaca Muhterem Heyetinize şunu söyli-
yebilirim, İsviçre'de çalışan ve büyük bir kıs
mı itibariyle vasıflı işçi olan işçilerimizin çalış
malarından İsviçre'de bulunan ısıverenler mem
nundurlar. Çıkan yabancı İtalyan işçi yerine ev-
leviyetle Türk işçisi almaktadırlar. Meseleyi Fe
deral Almanya'yı müstesna kılarsak diğer ül-
ıkelerde böyle bir problem yoktur demirtim. 
Müraade ederseniz, Almanya içer'shideki, son 
durum nedir, bu noktaya getirmek istiyorum. 
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GeEç t̂eto 1986 yılı Ekira.ayı iptidasında baş^ 
L^an* ekonomik kriz 1967 senesinin Şubat ayı
nın «sonuna, kadar en-yüksek-"bir rakamı i ş ^ l et
mek suretiyle devam -etmiştir. Ancak bu konuda 
muhtelif vesilelerle mükerreren yaptığımız ko
nuşmalarda bu krizin geçici olduğu ve bu kriz
den^ en ^«müteess i r olacak işçilerin Türk işçl-
leîr-i olacağını • ifade etınriştim. Hadisat, zaman 
bjjsJ-eEİnrbu tahminlerimizi ve göriişü/müzü doğ
ruladı^ şöyle: 

31 . 3 . 1967 tarihi itibariyle Almanya'da iş
siz miktarı 576 000 dir. Bu miktar, Şubat so
nunda, 673 000 idi. Görülüyor ki, geçtiğimiz 
Mart ayı, içerisinde 94 000 işçiye yeniden iş bu
lunmuş ve böylece kriz atlatılıp normal çalışma 
düzenine geçilmiştir. Almanya'da Mart sonu 
ütiibariyle mevcut 576 000 işsizin 28 900 ü yaban
cı işçidir. Bu yabancı işçilerin dört .büyük iş
çi grupu içindeki dağılışı şöyledir: 8 700 İtal
yan, 5 500 Tüık, 4 900 Yunan, 3 500 İspanyol. 

Mevcut işsizliğin işçi grupları arasındaki te
sir -: derecesi; yüzde oranlan içerisinde ifade et
mek gerekirse, şöyledir: 

İtalyan işçileri üzerindeki tesir oranı yüzde 
31, İspanyol-İşçileri üzerindeki tesir oram yünde 
27, Yunan işçileri üzerindeki tesir oranı yüzde 
18, Türk işçileri üzerirideki tesir oranı yüzde 
16,7 dir. 

Bft verdiğim rakamlar. 14 . 4 . 1967 tarihli 
rapora istinadetmektedir. 

Böylece krizin en yüksek devresi Şıfaa-t ayı
nın sonunda atlatılmış, yine kriz içinde en a-
ımüteessir olanların da Tiir'k isçileri olduğu bu 
rakamlar neticesinde ortaya çakmıştır. 

önergede bir gerçeğe temas edilmiş, o şu: 
Dışarıya işçi akmı belli bir plâna Yft'inader 

başlamamıştır. Bu bir vakıadır. Ba^ang^ç y -
Iı'hı '1961 yılı kalbiıl edersek, biı gidiş han^' 
is kokarında olmalıdır şeklinde düzenlenmemiş
tir. Bir akın başlamış, ortaya bir sürü olay e/ık-
mıs, sonradan ne gibi tedbirler akabiliriz diye 
düşünülmeye başlanmıştır ve 30" Ekim 1961 ta
rihinde Almanya î e bir isçi anlaşması yvn-ı. 
ımîstır. önerce sahiplerinin her ikisi de: «Crön-
derilirken dönüşlerinin bir plâna • bağîarmamif 
olması'rkftyda değer ıbir plâns-zlık örneğidir.^1 

Bu sorunun muhata'bı her halde biz olmasn1-
gerek, önerce sahibine bAn şunu ifade etme1-
istedim, gidişini r^âna fbağlanmıyaniann donü"-
lesini -plana bağlamalarım ^baklemök zanned'ryo-

rum-'kî, zaittir. Ancak hükümetlerin temadilik 
esprisini esas kabulettiğimin takdirde bu konu
da* yapılaMîen hususlar nelerdir, bunları kısaca 
belirtmek isterim. 

Evfeîömirde Deviöt- Plânlama Teşkilâtında' 
plânın 15 yıllık perspektifi içerisinde ihtiyaç du
yulan teknik; elemanların hangi iş kollarında 
ne miktarda olabileceğinin bizlere tadâdî rakam 
halimde ifade edilmesi istenmiştir. Bu çalışma
lar-bundan 1,5 ay evvel ikmal edilmiş ve bize 
'bir rapor halinde gönderilmiştir. Ancak bu-
raporun gelmiş olmasından sonradır ki, 'dışarı
ya gönderilen işçilerde taleple ^birlikte elimizde 
bulunan meveudolân işçiler arasındaki oranr 
yapmak, mukayeseyi yapmak imkânına saMböla-
bi^ceğ'iz. Ancak geçmiş hükümetler de bu-şe
kilde uygulamalarda 'bulunmuşlar ve yeteri de
recede kalifiye elamanın gitmemesinin ve mut* 
^ k surette vasıfsız işçinin daha çok miktarla 
nrönderilmeainin gayreti içinde, bulunmuşlardır. 
Fakat esasında bu miktar 'bir plâna bağ^nma-
dığı için, elde hu hangi iş kollarında teknik ele- • 
~>nna 'ihtiyaç duyu^acağma mütedair bi.r istatis
tik! liste bulunmadığı için 'bu yapılan gayretler 
nah«î rrayret1er''İPin öteye creçemem tetir. 

önergıe sraihi'pıVn'aı'n dile ıge>tiırli;kı?ıeri bir hu
susu dstha muhıtencrn •ıheye'vnize arz letarek is
tiyorum. Diyarlar ki, «Yapılan anlatmalar çü
rük 'Cilup, işçiler:miz!ın ,icıh/ne değildir» 

Bu fövkaüâıcta yanlışT »bir beyandır. İşçi an
laması 1901 de yapılmış, bunun içinde ço
cuk 'zrüTmınm cilan aıdığı görüşülmıüş 1964 tie 
bu da ikmal ediılımiştiır. Sosyal güvenlik an
laşmam da ikmal •cdilnniştir ve dış ülkelerde 
çalışan yabancı işçilere tanınan haklar ne ise,; 
Türk .işıçiısine de aynı haklar tanımmıştır. Bi-
naenaıleyıh Hükümetiımiz zaımanınıdaın -evvel da
hi olsa yapılmış olan bu anlaşmaların*çürük 
rılduğunu ve Türk işçisiınim- aleyhine tolduğunu 
kabui etmeyıe imkân yoktur. 

'Muhte-neım arkadaştanım, önerge' sahibinin 
dönüşle ilıgtiM probleımlıer diye' .ortaya .koyduğu 
kısm'a değiıîım"elk̂ iiı3ftriy'â ,Hım. 

öımergıe sahibi d iyar ki, dönüşlerin tedbiri 
aılınt!»ai33a-cidıdî meselıeler doğacaktır. Evvel* 
eminde- ıbu iddia gerçcktöen d>öğru bir düşünce 
midir, yoksa • tfflhm.'nılere: müsttönit' yanlış bir 
netice istâhısall midir5 Bunu ıtetkik edelim. 

>Müıhıt&r»eîft a?kaıdai?lariim, gerçekten Alman* 
ya; ©köMioımaik -'khizıin >e& şiddötliskıt bti yılın Şıt-3 
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bat ayı sonuna kadar yapmıştır. Fakat önerge 
sahibinin görüşlerinin tamamen alisine, her 
hangi 'bir toplu dönüş 'Olmamıştır. Almanya'da 
işsizliğin en yükseli* haddinde noksanlaşan iş
çi roisbeti, yine dört yabancı işçi gmıpn tırasm-
•da şöyledir, Muhterem Boy etinize bir muka
yese imkân venir düşünceaiyle arz etmek isti
yorum : 

İtalyan işçisinden noksanlaşan 'işçi miktarı 
123 '254, İspanyol işçicıindem noksanlaşan mik
tar 48 533, Yunan işçisinden naksanlaşan ımik-
ıtar 35 447 dir. Bu miktarlar ımTivaoeılıesinde 
noksamilaşan Türk işçisi miktarı şöyledir: İtal
yan işçilerinin beşte 'biri nisibetiııde, İspanyol1 

işçilerinin yarısı nisbcıtinıdedir iki, 24 250 dir. 

Şimdi burada bir hususu muhterem. heyeti
nize belirtmek istiyorum. 1963 yılı sonuna ka-
ıdar Türkiye'ye izinli olaralk dönen 16 605 işçi 
'üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu an
ket çalışmalarından 'gayet tipiık nebioeler alın
mıştır. 

İçinde 15 kadar sual vardır, bu suallerden 
•birisi şudur: Dışarıda ne kadar müddet kala
caksınız? 16 G05 işçi üzerinde yapılan bu an
ketin neticesinde 10 000 e yakın işçi «âzami 3 
sene» demiştir. Bu hale göne, 'gitme tarihini 
1961 yıılı ıkabul 'ettiğimiz takdirde, o tanihten 
'bıı yana Türkiye'ye, muhterem önerge sahip
lerinin şiimdi ürkütocok rakamdır, diye ortaya 
çıkarmak istedikleri rakamların üzeıOndo dö
nüşle/r .olmuştur. Ama, bunların hiç binisi sos-
yal ve ekonomik yapnmız üzerinde menfi isti-
kaımetıte tesir ika atmomiştir. Ancak, önerge 
sahipleri arkadaşların, dışarıdan işçilerin top
lu olarak 'Türkiye'ye dönmeleni halinde muıhte-
ınıel, ontaya çıkabilecek soranlara karşı Hükü
metin alması lâzımgelcn 'tedbirlerin ne olması 
iktiza eder konusunda daha evvel basında uzun 
"Ufcadıya yazılar yazılmış, 'birçok profesörlerin 
fikirlerine müracaat edilmiş ve 'bu 'konuda bir 
nevi 'röportajlar da hazırlanmıştır. Bu çalış
malar sırasında 1964 yılı içinde kurulan Bakan-
lııklararası Koordinasyon Komitesi bu mevzuu 
bir ıgündeım maddesi halinde 'müzakere etmişr-
tir. 'Bu müzakeresi sırasında üniversite öğre
tim üyelerinin fikirlerimi almak lüzumunu his-
setımiş ve İstanbul İktisat Fakültemi Dekanı 
ıSayın Profeısö.r Orhan Dikmen'in, 'keza Profe
sör Sabahattin Zaim'kı keza Profesör Orhan 
Tuna'nın, keza Profesör Ekreım Zâdil'in ve bu-

nun yanında daha .birçok §ahısların 'bilgilerini 
istirhamı istihsal etmiştir. Bu .hocaların, bu ko
nuda İhtisaslaşmış bulunan şahısların Bakan-
lıklararası Koordinasyon Komitesine verdikle
ri bilgiletr, önerge sahibi arkadaşlarıımızın söy-
lediılaleırinin tamamen aksinedir. Bu profesörle
rim cümlesi §u noktada ittifak halindedir: Böy
le bir dönüş Türkiye'de karamsar bir tablo çi-
zemez ve Türkiye'nin .ekonomik ve Sıosyal ya
pısında reaksiyoner ıbir durum hâsıl ©demez. 

Yine 'bu konuyla ilgili olarak aynı ankette 
yapmış olduğumuz çalışmalarda, Sayın Adalet 
Partisi Grupu sözcüsünün de (konuşmasında yer 
vondlği gibi, işçilere tevdi ettiğimiz bir sual 
oldu: «Türkiye'ye dönüşünüzde hangi iş kolla
rında çalışacaksınız?» Rakam yüzde 80 dir. 
Haıttâ sen yaptığımız çalışmalar bunu daha yu
karıya çıkarmıştır. Muhterem Heyetinize sade
ce bir fikir vermek kastiyle, bunu bir iki cüm
lenin iç'inde ifade etmek istiyorum: 

Tarım ve sıra işçisi 8 504 'kişiye sormuşuz, 
8 504 işçi damiş ki, biz daha 'ûvvel tarım âş 
kolunda çalışıyorduk, 'bunların 7 460 ı yine ta
rım iş kolunda çalışacağız, diye cevapta bulun
muştur. 

60 sıcak demirciden, 52 si yine sıcak demirci 
olarak çalışacağız demiştir. 

Dökümcü; 118 kişiye sormuşuz, bunların 118 
i de yine aynı şekilde dökümcü olarak çalışa
cağız demiştir. 

Frezeci, tornacı; 276 işçiye 'ki bu 16 605 işçi
nin içinde bulunan ra'kamdır - 276 frezeci çık
mış, bunların 253 ü yine aynı iş kolunda çalışa
caklarını söylemişlerdir. 

Tamirci, makinist; 258 kişinin 224 ü yine ay
nı iş kolunda çalışacaklarını söylemişlerdir. 

Boru montörü 11 kişi, 11 kişi de yine aynı 
iş kolunda çalışacağını 'söylemiştir. 

Kaynakçı 259 kişi, bunlardan 246 sı yine aynı 
iş kolunda çalışacaklarını söylemiştir. 

Muhterem Heyetin zamanını almamak için 
daha aşağı doğru inmiyorum. Bunlar şunu orta
ya koymaktadır : Muayyen bir müddet dışarda 
ister eğitim kasdı ile, ister tasarrufta bulunmak 
kasdı ile, ister görgüsünü artırmak kasdı ile, ça
lışmakta bulunan işçilerin Türkiye'ye döndük
lerinde % 80 inin üstündeki rakamı aynı iş kol
larında çalışacak, bu çalışma keyfivnM savın 
önerge sahiplerinin ortaya attıkları iddiayı ta* 
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mamiyle nakzeder. Böylece döndüklerinde orta
ya ekonomik ve sosyal eiddî sorunlar çıkacak
tır, şeklinde bir iddia bahis konusu olamaz. 

Sayın önerge sahipleri, tasarrufların Türki
ye'ye intikalinde nasıl bir çalışma düzenine gir
diniz diye önergelerinde bu hususa yer veriyor
lar ve bunun bir gensoru halinde işletilmesini di
liyorlar. 

Sayın milletvekilleri; tasarrufların Türkiye'
ye intikalinde bugüne kadar iki yol devam et
miştir. Yollardan birisi Köy İşleri Bakanlığı ta
rafından kurulan kooperatifleşme yolu ile dı
şarıya işçi gönderilmesi - ki, bu yol 1965 senesi 
ortalarında başlamıştır - bugüne kadar olumlu 
neticeleri alınmıştır. İkinci yol, Bakanlrklararası 
Koordinasyon Komitesi son çalışmalarında Ener
ji ve Sanayi Bakanlıklıklarınca hazırlanan pro
jelerin fizibilite ve rantabilite hesaplarının ya
pılması 'hususunda Devlet Plânlaıma Teşkilâtını 
vazifeli 'kılmıştır ve şimdi Muhterem Heyetinize 
okuyacağım projeleri, dışarda çalışmakta bulu
nan işçilerimize intikal ettirilmek üzere büyükel
çilikler ve çalışma ataşeliklerine gönderilmiştir. 
Bu projeler şunlardır : Otomobil endüstrisi, çi
mento fabrikaları, makina endüstrisi grupuna 
dâhil tesislerin kurulması - bunlar uzun olduğu 
için sadece başlıklarını okuyorum - Ergani Ba
kır tesislerine rafineri ilâvesi, petro kimya ala
nında yapılacak yatırımlar : 

1. Ambalaj sanayii, 
2. Boru sanayii, 
3. Sentetik elyaf imali, 
4. Deterjan sanayii. 
Bunun dışında Kütahya Azot TesJsleri, Ak

deniz azotlu ve fosfatlı gübre 'tesisleri, Karade
niz fosfatlı gübre tesisleri, Elâzığ normal süper 
fosfat tesisleri, Karadeniz bakım kompleksi ki 
Türk - San'ın protokol imza ettiği yatırımdır ve 
Etibank Kepez santraline iştirak. 

Bu projelerin hepsi bu şekilde bütün işçilerin 
eline geçmesi için büyükelçiliklere, konsolosluk
lara, başkonsolosluklara, Türk Danış bürolarına 
gönderilmiştir. 'Böylece 'gensoru önergesinde kâ
fi derecede proje gönderilmemiştir, üzerinde du
rulmamıştır şeklinde beyanlara iltifat etmek 
doğru değildir, önergelerinde doların, markın 
resmî kur olaralk 2,75 ki konuşmalarında 2,85 
olarak 'tashih ettiler, oysa ki, oksportcularm bu
nu 3 - 3,15 kuruştan yapmış olduğunu, böylece 
Türkiye'ye döviz gelmesinin imkânsız olduğunu 

belirttiler. Sadece bir rakam vermek suretiyle 
bu iddianın tamamiyle yanlış olduğunu belirt
mek istiyorum. 

1%6 ilk üç aylık Türkiye'ye gönderilen dö
viz miktarı 23 100 000 dolardır. İlk üç ay. Ar
kadaşlarımızın iddiasını kabul edersek bu mik
tarın az olması icabeder. 1967 yılının ilk üç ayı, 
ekonomik kriz olmasına rağmen, gelen miktar 
23 500 000 dolardır. Şu hale göre, şu rakamlar 
göstermektedir ki, döviz miktarının, doların, 
markın bozdurulmasında Hükümetin ortaya koy
duğu resmî kurun artırılması şeklindeki beyana 
iltifat etmeye elimizdeki şu katî rakamlar hiçbir 
zaman mesağ vermemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten bir vakıa, 
dışarıya gittiğimiz zaman aynı şikâyetlerle biz
ler de karşılaşmıştık, îşei arkadaşlarımız gelir
ken neyi getireceklerini bilmediklerini ifade edi
yorlardı ve ellerine neleri getirebileceklerini bil
dirir bir bültenin veyahut buna benzer bir bro
şürün verilmesini istemişlerdir. En son yapmış 
olduğumuz çalışmalar neticesinde biz böyle bir 
broşür bastırdık. Bu broşür yine bütün teşkilâta 
flrönderilmiştir. Ancak, sayın önerce sahipleri hâ
lâ orada yaşamakta bulunan işçilerimizin bu cre-
Vırece'kleri malzemenin neler olacağını 'bilmedik
lerini ifade etmektedirler, öyle zannediyorrm 
ki, kâfi derecede gönderilmemiş olacak ki. böyle 
bir kanaate varmış olacaklar. Yoksa işçilerin eli
n i geçmesi için heim'lara 'kadar bunun damıtıl
dığına ait rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Böylece savın önerge şahini erimn gerek ya-
•^ı metinlerinde ve gerekse şifahi beyanlarında 
dile getirmiş oldukları hususat esasında vanlış 
ve eksik bilgilere istinadeden ve bu yanlış bil-
"r'lerden netice istihracını gaye edinen bir görü
şün içindedir. 

Çalışma Teşkilât Kanunu Senatoda vâki de
ğişiklikler sebebivle Anayasamızın âmir hükmü 
muvacehesinde Meclis Karma Çalışma Komisyo
nuna intikal etmiş, Çalışma Komisyonunun bu 
derişikliklerden birini benimsememiş olması se
bebi ile yine Anayasanın âmir hükmü muvacehe
sinde her iki Meclisten yeteri derecede seçilecek 
üyelerden teşekkül edecek Karma Komisyonda 
bu benimsenmiven maddenin müzaıkeresine kal
mıştır. Oecen Cuma günü kanunun bir tdk bu 
maddesi müstesna diğer hususları Muhterem He-
v^inlzden goomieıtir, sadece bu tema kalmıştır. 
Bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde zannediyo-
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m m l î , önerge sahiplerinin bir şikâyet konusu 
yaptıkları hususların büyük bir .kısmı 'bu çalış
maların neticesinde giderilmiş olacaktır. 

Esasında bu kanunun getirdiği y^ni'I-rklerdcn 
birisi; sosyal delegelik, diye bir müesseseyi ih
das etmek, getirdiği ikinci yenilik; 'çalışan işçi
lerimizin işverenlerle olan haklarını alabilmek
te hukuk müessesesine müracaatta avukat istih
dam ebmek hakkını vermektedir. Keza, dışarda 
çalışan işçilerimizin.'muhtelif sebeplerden dolayı 
bozuk olan beslenmeleri neticesinde vâıkı hasta
lıklarını gidermede mukaveleli doktor istihdam 
c^me'k keyfiyetini sağlamış olacaktır. Bu kanun 
Karma Komisyonda, her iki Meclisin yeteri dere
cede, eşit sayıda üyelerinden 'teşekkül edecek 
Karma Komisyonda müzakereleri ikmal edildik
ten sonra muhterem Meclisinizde reylerinize arz 
edilecektir ve ümidediyoruz ki, .bu ayın içerisin
de kanun Resmî Gazetede ilân. edilmek suretiyle 
yürürlüğe girecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın önerge sahip
lerinin ortaya koymuş oldukları 've gensoruyu 
icabettirir mahiyette nitelendirdikleri -hususların 
hiçbir y'onü ile iltifata mazhar olmryaoağmı be
yan eder, hürmetlerimi arz ederim. Sevgllerini'lc 
(A. P. sıralarından 'alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,. ger.oo-
ru önergeleri -hakkındaki görüşme bitmiştir. 
G'ündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Gündeme alınması hususunu 'kabul 
edenler... Etmiycnler... 'Gündeme 'alınması kabul 
edilmemiştir. 

KAYA ÖZDEMÎR (İstanbul) — Sayın Baş
kan; içtüzüğün 95 n-ci maddesi uyarınca sabrı
ma vâki taarruzdan dolayı zatıâlinizden söz irmi
yorum. T. t. P. Malatya Milletvekili Şaban Erik, 
şahsım hakkında; konuşurken «son sınıfına iha
net etmiş 'bir •milletvekilisin» tâbirini kullandı. 
Bunun için .söz rica 'ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Başkan
lık böyle bir sataşmanın olduğu kanısında değil
dir. Eğer direnirseniz ovlıyacağıaı. 

KAYA ÖZDEMÎR (İstanbul) — Tutanaklar
da vardır. Soz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim. Başkanlık 'böyle 
'bir sataşma olduğu kanaatinde değildir. Şayet 
direniyorsanız oylıvacağım. 

KAYA ÖZDEMÎR (İstanbul) — Israr ediyo-
ruan, 

BAŞKAN — Sataşma 'olduğunu kabul eden-' 
ler... Etmiyenler... Sataşma olduğu kabul edil
miştir. Buyurun efendim. 

KAYA ÖZDEMÎR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; evvelâ şu Meclisteki 
varlığımızın Anayasa ile neye dayandığını bil
mek mecburiyetindeyiz. Burada sayın milletve
kili arkadaşım Şaban Erik, beni sınıfıma, daha 
doğrusu yetiştiğim işçi kütlesine ihanetle vasıf
landırdı. Kendisinin bu tâbiri karşısında ona sa
dece bir cümle ile cevap vermek ve Anayasamı
z a 76 ncı maddesini hatırlatmak kanaatimce ye
terli ve kendisini cevaplandıracak bir husustur. 
Anayasamızın 76 ncı maddesi, müsaade ederseniz^ 
kısaca arza mecburum : 

Milletin vekillerinin seçildikleri 'bölgeyi veya 
kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil 
edeceklerini gayet açık olarak hükme bağlan
mış bulunuyor. Biz burada milletvekili olarak. 
işçi sınıfını veya köylü sınıfını veya bir barlka 
r.mıfı temsil eden milletvekilleri değiliz. Biz bü
tün bir milleti temsil etmek mecburiyetindeyiz. 
Oysa Millet Meclisine girdiğim günden bu tara
fa Yüce Mecliste teşekkül eden Çalışma Komis
yonunun iki devredir başkanlığını ve üç geçici 
komisyonun da başkanlığını yapmış bir arkada
şınızım. Yüksek Meclisinizde hayatıma ait vere*' 
miyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Hiç kimseye 
ihanetle beni hiçbir kimse töhmet altında bulun-
duramaz. Ama ihanet vasfının kimlere lâyrk ol
duğunu Yüksek Meclisiniz çc'k iyi bilir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyonlar için yapılmış olan 
seçimlerin neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için yapılan seçime (252) üye katılmış ve netice
de ilişik listede isimleri yazılı üyeler .hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

AK; olunur. 

Üyo 
Manisa 

Muammer Dirik 
Üye 

Trabzon 

Üye 
Kastamonu 
Adil Toközlü 

Hamdi Orhon 
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Anayasa Komisyonu ; (M. Ziyaeddin 
îzerdem) Konya, A. P. 251 

Bayındırlık Komisyonu: (Abdülbâri 
Akdoğan) Ağrı, A. P. 246 
(Hasan Ünlü) Tunceli, C. H. P. 249 
(Hasan Lâtif Sarıyüce) Çorum, M. P. 250 

İçişleri Komisyonu: (İlyas Demir) Te
kirdağ A. P. . 251 

Millî Savunma Komisyonu: (A. Fuat 
Alişan) Samsun, A. P. 251 
(Seyfi Kurtbek) Sivas, A. P. 251 
(M. Kemal Çilesiz) Giresun, C. H. P. 249 

Plân Komisyonu : (M. Kemal Yılmaz) 
Ankara, A. P. 251 
(Orhan Dengiz) Uşak, A. P. 245 
(Gültekin Sakarya) Sivas, A. P. 250 

Ulaştırma Komisyonu : (Şeraf ettin 
Paker) Sakarya, A. P. 251 
(Halil Bagpl) Tekirdağ, A. P. 251 

Meclis Kitaplığı Komisyonu : (Zarife 
Koçak) Bitlis, C. H. P. 246 

Dilekçe Karma Komisyonu: (Sabit Os
man Avcı) Artvin, A. P. 251 
(Kemal Kaçar) Kütahya, A. P. 251 

Kamu Ik. Teş. Kar. Komisyonu : (Nec
mettin Cevheri) Urfa, A. P. 252 
(Arif Hikmet Güner) Kırklareli, A. P. 252 
(Süleyman Onan) Kırşehir, C. H. P. 247 

Petrol Araştırma Komisyonu: (Atıf 
Hacıpaşaoğlu) Kayseri, A. P. 251 
(Ahmet Can Bilgin) Kütahya, A. P. 251 
(Cevad Odyakmaz) Sivas, A. P. 251 

BAŞKAN — İsimleri okunan arkadaşlar arz 
ettiğim oy miktarlariyle seçilmiş bulunmaktadır. 

Enerji Komisyonu : 
Hüseyin Balan (Ankara) 2 
Reşat Özarda (Aydın) 12 
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) 4 
M. Ali Arsan (Çankırı) 4 
Turizm Komisyonu : 
M. Ali Arsan (Çankırı) 11 
Reşat Özarda (Aydın) 10 
Osman Yüksel (Antalya) 1 
Memduh Erdemir (Kırşehir) 1 

BAŞKAN — Bu komisyonlara da yeniden se
çim yapılacaktır, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir saatlik müd
det zarfında görüşülecek işlere geçeceğiz. Yalnız 
bundan önce şu ciheti arz etmek istiyorum. Bu

günkü birleşimin ilk saatinde görüşülecek işlerin, 
elimizdeki gündemin üçüncü sayfasının sağ sü
tununda, (lütfen iyi bakınız, sonradan, okunmadı 
deniyor, onun için tekrar ediyorum) sağ sütu
nunda ikinci sırasında, 3 ncü sayfanın sağ sütu
nunda 2 nci sırada 63 Sıra Sayılı, 3 ncü sırada 
62 Sıra Sayılı, 4 ncü sırada 123 Sıra Sayılı, 5 nci 
sırada 127 Sıra Sayılı kanun tasarıları görüşüle
cektir arz ederim. (Askerî Personel Kanunu gö
rüşülecek sesleri.) Bilâhara görüşülecek işler ara
sına alındığını arz ediyorum efendim, bir saatlik 
işler meyanına girmektedir. (Gürültüler) Bun
lar şimdi görüşülecektir. Tetkik edilmedi mi 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Şimdi Askerî Personel 
Kanununu görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun anlaşılma dıy-
sa tekrar okuyayım. («Askerî Personel Kanunu 
görüşülecek» sesleri.) Müsaade buyurun, her otu
rumda muhakkak bir saatlik bir süre boyunca ka
nunların görüşüleceği Yüksek Heyetinizin tasvi
bine arz edilmiş ve kabul edilmişti. Şimdi iki gen
soru önergesinin (anlaşılmıyan müdahaleler, «As
kerî Personel Kanunu görüşülecek» sesleri.) Rica 
ederim yerinizden müdahale etmeyiniz. Müsaade 
buyurunuz, iki gensoru önergesi... 

ALİ KARCI (Adana) — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
ben sözümü bitireyim de ondan sonra lütfedin 
sırayla konuşalım. 

İki gensoru önergesi dolayısiyle bu saate kadar 
vaktimizi harcamış bulunuyoruz. Bir saat zarfın
da görüşülmesi icabeden hususların daima önde 
görüşülmesine de Yüksek Heyetinizin karar ver
miş olması dolayısiyle Başkan olarak ben ona 
başlamak mecburiyetindeyim. Usul hakkında baş
ka bir fikriniz varsa, buyurunuz Sayın Bakan, 
izah ediniz. Lütfen kürsüden, buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden konuş
mayın. Gündem dışı söz alarak Başkanlığın tu
tumu hakkında konuşabilirsiniz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım... 
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BAŞKAN — Çok rica ederim, oturunuz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞ-LU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Sayın Başkanın ifade ettiği kanun 
tasarıları ile ilgili bakan arkadaşlarımız halen 
Mecliste Askerî Personel Kanunu tasarısının gö
rüşüleceği mülâhazası ile bakanlıklarında bulun
duklarından haliyle bu taşanları görüşmek müm
kün olmıyacaktır. Bu sebeple Askerî Personel Ka
nununun görüşülmesinde zannederim usul yönün

den bir mecburiyet vardır. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN —• Başka usul hakkında söz istiyen? 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ama gündem dışı konuşmak hak
kında değil. («Halledildi, Askerî Personel Kanu
nu görüşülecek» sesleri.) 

Müsaade buyurun beyefendi, müsaade bu
yurun rica ediyorum, bir dakikanızı rica ediyo
rum, boşuna vakit kaybediyoruz, rica ediyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 2, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «î§ kâğıtları» kelime
lerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı Ulaş
tırma Komisyonu raporu (1/127) (S. Sayısı: 63) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı? Yok. Komis
yon yok, gelecek birleşime bırakılmıştır efendim. 

2. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/62) (S. Sayı
sı : 62) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı? Yok. 
yon? Yok. Bırakılmıştır. 

Komis-

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/152) 
(S. Sayısı: 123) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı? Yok. Komisyon 
da yok. Bırakılmıştır efendim. 

4. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile îlköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/89) (S. Sayısı: 127) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı? Yok. Ko
misyon? Yok. Bırakılmıştır. Geçelim Askerî Per
sonel Kanununa. 

NURt KODAMANOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, Millî Eğitim Bakanlığı mümessili var. 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyon olmayınca 
yine görüşemeyiz. Bakan yok, Komisyon yok. Her 
ikisini çağırıyorum yok, yine itiraz ediyorsunuz. 

Her şeyi içtüzüğe uydurmaya çalışıyoruz ama yi
ne müdahale ediyorsunuz. 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanu~ 
nu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapo
run okunmasına hacet var mı? («Var var» sesle
ri), («yek yok» sesleri) Kimi var diyor, kimi yok 
diyor. Müsaade buyurun oylıyacağım. Okunması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

Bu hakka dair bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanun tasarısının evvelce komisyonlarda 
ve Meclislerde etraflı bir şekilde incelenmiş ol
ması dolayısiyle tümünün müzakeresini ve mad
delerin oylanmasını, değiştirge önergelerinin ta
sarının tümü üzerindeki müzakerelerin bitimine 
kadar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Rize 
ismail Sarıgöz 

Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen var 
mır 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN 
aleyhte mi? 

Buyurun efendim. Lehte mi 

(1) 156 Sıra Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — Aleyhinde. I 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, önergenin aslında tüm aleyhinde değilim, 
fakat bugün olabilir ki, tasarının tümü üzerin
deki konuşmalar bitebilir ve maddelere geçilebilir. 
Bugünkü süre içinde değiştirge önergeleri Ko
misyona ancak bugüne sığacak ölçüde verilebilir. 
Bütün tasarıya şâmil olarak değiştirge önergele
rinin bugün verilmesini talebetmek doğru değil
dir. Bugün 1 5 - 2 0 madde görüşülür, onunla il
gili değiştirge önergelerini veririz, fakat bütün 
tasarıya ait değiştirge önergelerini bugün verir
sek birçoklarını değiştirmek gerektiği halde de
ğiştirememiş oluruz. Bu Mecliste kanun tasarısı 
üzerinde vaktiyle durulmuş ve çalışılmış olmasına 
rağmen ister istemez noksan çıkar, özürlü çıkar. 
Demek istiyorum ki, Komisyon bu önergesinde, 
çok az zaman kaldı, 7 de biteceğine göre yarım sa
atlik bir müddet var, bu yarım saatlik müddet 
içerisinde tümü üzerinde konuşmalar filân yapı
lır, söz istenmiyebilir ve maddelere geçilir. 200 
küsur maddelik bir tasarının tümüne ait bütün 
değiştirgelerin bugün verilmiş olmasını istememe-
li, bugün hangi maddelere kadar gelebileceksek, 
o maddelere ait değiştirgenin ötesine çıkılmamalı. 
Aksi takdirde, meselâ ben yarın görüşülecek 50 -
60 değiştirge önergesi veya 5 - 10 değiştirge öner
gesini komisyona verebilmeliyim. Bu hakkımı bu
gün böyle bir kararla elimden alırsanız, oturup 
dinlerim şüphesiz, fakat düzeltilmesini arzu etti
ğim hususlar düzeltilmeden bu Yüce Heyetten | 
çıkmış olur. Bunu tasvip buyurmıyacağınızı zan
nediyorum. Komisyonun böyle bir suples gös
termesini saygılarımla kendilerinden ve Yüce 
Heyetten rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç buyurunuz, lehin
de. 

MEHMET ALÎ AYTAÇ (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım; Silâhlı Kuvvetler Personel Ka
nunu çok eski bir zamandan beri Meclisin elinde 
kalmıştır. Bu, komisyonlarda ve Senatoda görü
şülmeden, Mecliste görüşüldükten sonra muhte
rem üye arkadaşlarımızın Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanunu üzerinde esaslı fikirleri olduğunda 
şüphe yoktur, gündemde de uzun zamandan beri 
bulunmaktadır. Bu itibarla esasen çok gecikmiş 
bulunan bu kanunun biran evvel meriyete girme
sini temin için bu mevzu üzerinde fikir yorduk-

I larına şüphe olmıyan arkadaşlarımızın verecekle-
I ri tadil tekliflerini kolaylıkla verebilecekleri aşi-
I kârdır. Binaenaleyh, kanunun biran evvel görü

şülmesini temin için Geçici Komisyon Başkanı ta
rafından verilen teklifin kabul edilmesi uygun 
olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Saym Balkan, 

muhterem arkadaşlarım, Ferda ;Güley arkada
şımız beş sene evvehbu kanunun üzerinde çalış
mıştır ve bu kanunun üzerinde virgülü, nokta
sı üzerinde çok titizlikle durmuştur komisyonda. 
Bu kanun Millet Meclisimizde her maddesi, her 
noktası üzerinde çok uzun münakaşalar yapıl
mıştır. Senatoya gitmiştir, Senatoda da çok 
uzun tartışmalar yapılmış, tekrar Millet Mec
lisine igelmiştir. Millet Meclisinde de her nok
tası üzerinde geniş geniş, aynı devre arkadaşla
rımız konuştular. Fakat bu kanunun Senato ile 
Millet Meclisine gelişi arasındaki geçen bir za
man ihtilâfı dolayısiyle veto edildi ve tekrar 
aynı maddeler huzurunuza geldi. Şimdi, arka
daşlar, hakikaten Askerî Personel Kanunu, Meh
met Ali Aytaş Paşamızın buyurduğu gibi, or
duca beklenmektedir ve hakikaten beklenmekte
dir. 

Şunu da zabıtlara geçmesi için ifade ediyo
rum, birçok menfi konuşmalar da var. Yani 
bu kanun çıkarılmak istenmiyor, istenmiyecek 
gibi konuşmalar da mevcuttur. Bunu zabıtlara 

I geçiriyorum. Binaenaleyh sabittir. Sizin için 
konuşmuyorum Ferda Beyefendi, asla böyle 
bir şey düşünmüyorum. Ben bir istihbaratımı 
zabıtlara geçiriyorum. 

Ferda Beyefendi hakikaten üzerinde durmak
tadır. İstirham ediyorum, bu zaten zannediyo
rum, sekiz on madde üzerinde tartışma olacak
tır. Diğer maddeler senelerden beıri bizim ordu
muzda tatbik edilmiş esasların en yeni esasla
ra göre hazırlandığı ve teknik elemanlar tara
fından üzerinde uzun uzun münakaşaların ya
pıldığı sabittir. Bu bakımdan istirham ediyo
rum, önergede zaten konuşmalar yarın da de
vam edecektir. Bugüne kadar arkadaşlarımızın 
da bu konuda hazırlık yapmaları lâzımdı. Ya
pılmıştır zaten. Önergeleri veririz, ve ihtilâf ol
mıyan maddeler üzerinde, bu kanunu biran ev
vel çıkarırız. Çünkü binlerce subay bu kanu-

I nun biran evvel çıkmasını istemekte ve bekle-
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inektedirler. Hattâ bu kanun neticesinde hukukî 
durumlarının kaybolmaması için, ayrılacak su
bay arkadaşlarımız da vardır, 'bu kanomu bek
lemektedirler. Biz bu kanunu ne kadar zaman 
evvel Meclisten çıkarır da tatbikat sahasına 
sokarsak orduya en büyük iyiliği yapmış ola
cağız kanaatindeyim, önergeler yarın da veri-
rilebilİT. 

FERDA OÜLEY (Ordu) — Yarın da verile-
bilirse mesele yok . 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Yarın da ve
rilebilir. Zaten konuşmalar devam edecektir. 
Altı grup konuşacaktır. O bakımdan şimdi de^ 
ğil, yarın da verilebilir, çünkü konuşmalar de
vam edecektir, altı tane grup vardır. O bakım
dan önergenin lehinde rey kullanılmasını aırz 
•ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Süleyman Onan, aley
hinde. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu bugün Umumi Hey
ete geldi. Bundan sonra Meclisin çalışma tea
mülüne uyarak biz bu kanunu çıkartacağız 
Ama böyle bir önerge verip de 212 maddeyi 
muhtevi bir kanunun ilgili maddelerinde tadili
ne aidolan görüşlerle, «Bugün önergelerinizi 
veriniz, ondan sonra çarçabuk çıkaralım.» de
mek, bir kanun yapıcıları olan bizlere gelmez. 
İzin veriniz, biz kanunları kusursuz çıkaralım. 
Meclisin çıkardığı kanunlarla ilgili olanlar so
nunda sızlanmasın. 

Bundan evvel çıkartılmış bâzı kanunlar var
dır. yeniden Büyük Millet Meclisine geliyor, 
çün/kü işlemiyor. Çiftçiyi Borçlandırma Kanu
nunun borçları taksitlere bağlama mevzuuna ait 
776 sayılı Kanun 'bakınız bugün işlemiyor ar
kadaşlar. Müsaade edin, artık bizim günde
mimizde. Biz, kemali samimiyetle şerefli Türk 
Ordusu mensuplarının haklarının kaybolmama
sı için bu kanunu çıkaracağız ve 'bütün Par
lâmento üyeleri bunda sanıyorum müttefikiz. 
Bu yönü ile maddeler konuşuldukça lüzumlu ta
dilât icabediyorsa, önerge veririz, tadil ederiz, 
ımüzakere «deriz, değilse, geldiği şekildie kabul 
ederiz ve bu Ikanun Ikusursuz çıkar. O yönü i]e 
değerli arkadaşlarım, fikir beraberliği yapmak 
suretiyle tatlılıkla bu kanunu çıkartmak bizim 
vazifemiz. Önergeyle bizi sıkboğaz etmeye kal

kışmasınlar. Bu kanun b'ize takdim edildiği za
man eğer öyle bir önerge de üzerine lef edilmiş 
olsa idi biz hazırlığımızı ona göre yapardık ve 
tadil tekliflerimizi sunardık. Şimdi bu kanun 
yeni geldi, önergede şimdi bize duyuruluyor. 
onun için iltifat etmeyin, kimsenin kafasında 
bir istifham kalmasın. 

Takdir Yüce Heyetinizİnd'ir, samimiyetle 
arza çalıştığım görüşlerime iltifat edeceğinizi 
umuyorum, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Önerge üzerindeki konuşmalar 
bitmiştir; iki lehinde, iki aleyhinde konuşulmuş
tur. Şimdi önergeyi bir kere daha okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(Geçici Komisyon Başkanı İsmail San göz'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde evvelâ grupları adına söz is-
tiyenler; Süreyya Koç C. H. P. Grupu adına. Bu
rada mı efendim? Yoklar. Mesut Ozansü, M. P. 
adına, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri. Askerî Personel Kanununun tümü üzerin
de partimin görüşünü (kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Çağımızın değişen şartları bu yeni tasarının 
önemini ayrıca belirtmeye ihtiyaç 'göstermiye-
cek kadar büyüktür. Genel olarak personel 
idaresi, bir örgütte amacın 'gerçekleşmesi için 
yeterli kişilerin 'bulunması, bunların çe
şitli eğitimlerle meslek ve Ihizmete inti
bak 'ettirilmesi, hizmet sırasında, geliştirilip 
olgunlaştırılarak daha yüksek mesuliyetlere ha
zırlanması, emeğin iyi değerlendirilmesi, teş
vik unsurları iyi işletilerek kendilerinden ras
yonel bir şekilde faydalanılması ile ilgili çalış
maların bütününü ifade eder. Falkat şunu da 
belirtmeye mecburuz kî, çalışma tek başına ma-
kina demek olmadığı gibi metot me'se'les'inin de 
çok üstündedir. Asrımızda idarenin en önemli 
unsurlarının işbirliği olduğu gerçeğinin ortaya 
çıkışı büyük çaba ve araştırmaların neticesidir. 
Bu konudaki bilginin artması muhtelif sahalara 
mensup birçok ilim adamlarının uzun ve sabır
lı çalışmalarını lüzumlu kılmıştır. İşte bütün 
bu araştırma ve incelemeler neticesinde idare-
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irin haiz olduğu •ehemmiyet de gittikçe da/ha faz
la önem kazanmıştır. Bu sebepledir ki, deği
nen Dünya şartları içerisinde birtakım noksan
larına rağmen Silâhlı Kuvvetler Personel ka
nun tasarısı personellerin modern ve ilmî esas
lara dayanılarak sevk ve idaresi zaruretini mey
dana çıkarmıştır. Devrimci bir karakter gös
teren Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel knnun. 
tasarısı başlıca iki yönden olumlu bir durum 
arz etmektedir. Birincisi, Türk Silâhlı Kuv
vetleri ile ilgili olan dağınık mevzuatı bir kotta 
toplamak, ikincisi modern idare sisteminin icap
larına kısmen de olsa cevap vermeye çalışmış 
olmasıdır. Bütün bunlara rağmen Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı bir kısım 
yönden yetersizdir, örneğin, teşvik unsuru 
personel idarenin temel faktörlerinden biri
dir. Müzakere edilecek olan tasarı, önemli bir 
teşvik unsuru olan kıdem meselesini ıslah ede
cek yerde, kaldırmak suretiyle askerî idareyi 
-etkili bir faktörden yoksun kılmıştır. Tasarı
da teşvik unsuru olarak gösterilen ödenek ve 
ikramiyeler maddî balkımdan bir falktör olabilir. 
Ama, bir kısım kimseler için teşvik unsuru ola-
mıyacağı gibi, ilme önem verilmediğinden dola
yı da orduda ihtisaslaşma gecikecektir. Bu se
bepledir ki, hukuk doktoru hâkimler, lisan 
imtihanı verenler, Âmme idaresi Enstitüsünü 
bitiren memurlar bu başarılarının neticesinde kı
dem alamıyacaklarından, kimse artık böyle 
bir külfete katlanmıyacaktır. Diğer taraftan 
tasarıda değerlendirmede kullanılan ölçüler ob
jektif olmayıp, sübjektiftir. Şüphesiz, idare
nin, bünyesinde çalıştırdığı personeli değerlen
dirmesi en tabiî hakkıdır. Ancak bu hak kulla
nılırken modern personel tekniğinin icabettk-
diği ölçüler içinde olması her sınıf ve meslek 
grupunun kendine uygun kıstaslar içinde de
ğerlendirilmesi de tabetmektedir, Tasarı ehli
yet ve liyakati tâyin için çan sistemi diye ifa
de edilen bir sistem getirilmiştir. Bu sistemin te
meli yukarda da belirttiğimiz gibi objektif de
ğil, sübjektif takdirlere dayanmaktadır. Bu sis
temin mahzuru profesyonel ordularda kısmen 
giderilebilir. Fakat bizde zordur. Yine tasarı 
sınıf özelliklerini de dikkate almamıştır, örne
ğin; kurmay subayı değerlendirecek ölçünün 
hâkimi, hâkimi değerlendirecek ölçünün dokto
ru veya mühendisi veya öğretmeni tartamıya-
<cağı bir gerçektir. Bu durum karşısında sistem, 

kıymetli personelin değerlendirilmesinde fayda
lı sonuç vermiyeb'ilir. Bu kanaatimizdir. Bu 
mahzurun giderilmesi için Yüce Mecliste görü
şülecek olan tasarıya, hiç olmazsa ilerde çıka
cak talimat ve tüzüklerle değerlendirme kurul
larının, sınıfların özelliklerine uygun olacağına 
dair bir hüküm bulunmalıdır. 

Bir diğer yönü ile tasarının kıymetlere im
kân verdiği kabul edilse dahi, diğer taraf
tan kıymetleri yok eden bir mahiyet taşımak
tadır. örneğin; bu tasarıya »göre muayyen süre 
içerisinde terfi edemiyen bir general, hattâ 
kadrosuzluk sebebiyle dahi olsa, emekliye sevk 
edilecektir. Aksine bir üst rütbeye kifayetsizli
ği sebebiyle yükselemiyen sınıf arkadaşları al
bay ve hattâ yarbaylar uzun müddet orduda 
kullanılabilecektir. 

Sonuç olarak, tümü itibariyle bâzı noksan
ları bulunmasına rağmen tasarının birçok yöib-
lerinin yenilik ihtiva ettiğini kabul etmek lâ
zımdır. Tasarıda bulunan arızaların gideril
mesi zımnında maddeler üzerinde imkânlarımız 
ölçüsünde değişiklik tekliflerinde bulunacağız. 
Konuşmamıza son verirken, ülkemizin bağımsız
lığının, egemenliğinin sembolü olan Türk Silâh
lı Kuvvetlerine çıkacak olan kanunun uğurlu 
olmasını temenni ederken, tasarının hazırlan
masında devamlı çalışmaları ile emek sarf eden
lere de ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — İşçi Partisi Grupu adına Ali 

Karcı. Yalnız Sayın Ali Karcı on dakika vak
timiz kalmıştır. Eğer on dakikada biterse bu
yurun efendim. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi Meclis Gru
pu adına Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli Ka
nunu hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Meclisi işgal et
memek için öncelikle bu kanunda eksik gördü
ğümüz bâzı konulara değineceğiz. 

Birincisi; bu kanunun uygulanacağı alanlar 
sayılırken, (Askerî liseler) kaydı konulmamış
tır. Kanımız odur ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu maddeleri görüşülürken, vere
ceğimiz değiştirge önergelerine Büyük Meclis il-
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tifat edecektir. Çünkü hepinizin de bildiği gibi, 
Türk Ordusu, bir halk ordusudur. Bugün şöyle 
bir subaylarımızın menşei gözden geçirilirse gö
rülür ki, hemen hemen subayların tümü dar ge
lirli halk çocuklarıdır. İşçi, köylü esnaf, sanat
kâr, küçük memur ve asker çocuklarıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunun uygulanma 
alanının askerî liselerin dışında bırakılması, is
ter istemez şöyle bir durum meydana getirmekte
dir. Harbiyeye, malî durumları liseyi okutacak 
kadar mükemmel olanların çocukları alınabile
cektir. Soruyorum: Ancak ortaokulu bitirte-
cek kadar güçte olan babaların çocukları subay 
olmak isterse ne yapacaklardır? 

Maalesef, şimdiden söyliyelim ki, bu durum
da olan vatandaşların çocukları subay olamıya-
caktır. Ne kadar isterlerse istesinler yine de 
subay olamıyacaklardır. Çünkü Erzincan As
kerî Lisesinin kapandığı, ve diğerlerine de sıra 
geleceği hepinizin malûmudur. Fakir halk ço
cuklarının, okuması, subay olabilmesi için askerî 
liseler bir kapıdır. Bu kapıyı kapatmaya hiçbi
rimizin hakkı yoktur. 

Zaman zaman gazetelerden öğreniriz: Aske
rî liseler kalkacaktır. 

Bu tasarıda askerî liselerden bahsedilmemesi 
maalesef bu söylentileri doğrulamaktadır. Hepi
niz bilirsiniz, askerî liseler geniş halk yığınları 
ile Ordumuz arasındaki en kuvvetli bağdır. Bu 
bağı devam ettirmek, Meclis olarak bizlerin gö
revidir. Zaten Ordumuzun kuvveti de buradan 
gelmiyor mu? Eratından en büyük subayına 
kadar halkın içinden çıkması Ordumuzun gücü
nün asıl çekirdeğini teşkil etmiyor mu ? Üstelik 
bu bütün tarihimiz boyunca da böyle olmamış 
mıdır?.. 600 yıllık geçmişimiz incelenirse bunun 
böyle olduğu ilk bakışta anlaşılır. Hele Nizam-ı 
Cedit'ten bu yana, bilhassa 1 nei Meşrutiyetten 
sonra bu hususun gözle görülür, elle tutulur ha
le geldiği, tartışmasız olarak ortadadır. Fakir 
halk çocukları bu süreler içinde önce askerî rüş
tiyelerde sonra askerî idadilerde parasız oku
yarak, savaş tekniğini öğrenerek çağdaş kültürle 
yoğuruldular. 

Çok uzaklara gitmeye lüzum yok, bunun en 
canlı örneği yakın tarihimizdir. 

Bırakınız askerî liseleri, ilkokulu bitirdikten 
sonra askerî rüştiyeler olmasaydı, belki de bir 
Atatürk'ün yetişmesi bile mümkün olmıyabilir-
di. 

I Bu bakımdan, bırakınız askerî liseleri kaldır
mayı, askerî ortaokulları yeniden açmanın yol
larını aramak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'de son zamanlarda bu yönde bir ge
lişme var. Hem de hızlı bir gelişme. Önceleri 
köy enstitülerine ilkokul mezunları alınırken, 
bugün yalnız ortaokul mezunları alınmaktadır,. 
öğretmen okullarına. Hattâ şimdi öğretmenlik 
yolu da fakir halk çocuklarına kapatılmak isten
mektedir. öğretmen okullarının 3 yıllık sürele
rini 5 yıla çıkaran kanun tasarısı komisyonlar
dadır. 

Sayın milletvekilleri, işte askerî liseleri kapsa-
mıyan bu kanunla ve askerî liselerin tasfiyesine 
imkân veren bu kanunla, yukarıda söylediğimiz 
öğretmen okulları durumu arasında gözden kaç-

I mıyacak kadar belirgin bir paralellik vardır. 
Bunu halktan uzaklaşan bir politika, bir seçkin
ler yönetimine doğru eğilim diye rahatça niteli-
yebiliriz, söyliyebiliriz. 

I Hâkim sınıflar, her şeyi halktan uzaklaştır
mak, bâzı şeyleri onun gözünden kaçırmak, yö-

I netimi kendi avuçlarında tutmak için burada 
görüldüğü gibi bâzı çabalara çok bilinçli olarak 
girmişlerdir, girişmişlerdir. Bunun en belirgin 
örneği ortadadır. Milyonlarca ilkokulu ancak 
bitirebilen çocuk, hattâ bin bir zorlukla ortaoku
lu bitirebilen çocuk, subay olamıyacaktır. Harb 
sanatını, babasının malî gücü liseyi bitirmeye 
müsaidolmadığı için öğrenemiyecektir ve öğrete-
miyecektir. Bu gençlerin yarınları bugünden 
çizilmiştir. Bellidir. 

Ortaokuldan sonra, öğretmen okullarının 
5 yıla çıkarılmak istenmesinin de nedeni budur, 
aynı şeydir. Aşağıdan geleceklere bütün yol
ları tıkamak. Amaç bu. Memleket yön ve yö
netiminde söz ve karar sahibi olacakları, hep 
hâkim sınıflar arasından çıkarmak, seçmek... 

Bütün bunlar, Türk halkına askerlik sana
tını, kültürü ve okumayı öğretecek olanların 
çocuklarına liseyi bitirtebilecek malî güce sa-
hibolanlar arasından çıkmasını temin amacı güt
mektedir. Soruyorum, zeki, kabiliyetli, çalış
kan, okuma ateşi ile yanan çocukların suçu ne ? 
Anayasamız 50 nci maddesi-ile, tüm Türk çocuk
larına fırsat eşitliği tanımıyor mu? O halde ne
den fakir halk çocuklarına öğretmen olmar 

I subay olma yollan kapatılıyor? 
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Sayın milletvekilleri, yukarda da söylediği
miz gibi, kültürü, okumayı halkın ayağına gö
türmek milletvekilleri olarak ilk görevimizdir. 
Kaldı ki, bu Anayasanın öngördüğü fırsat eşit
liğinin tarafımızdan uygulanmaya çalışılması bu 
kürsüden yaptığımız yeminin bir gereğidir. Bu 
bakımdan vereceğimiz değiştirge önergesine il
tifat buyurulacağma olan inancımızı bilhassa 
belirtiriz. 

Tasarıda eksik gördüğümüz 2 nci konu, uz
man jandarma çavuşlarının Türk Silâhlı Kuvvet
leri bünyesi dışında bırakılısıdır. Nasıl olur 
bu? Uzman jandarma çavuşları Türk Silâhlı 
Kuvvetleri bünyesi dışında mıdır? Biliyorum, 
buna evet diyecek bir milletvekili çıkmıyacak-
tır aramızdan. Istiyerek bu mesleke intisabe-
denleri nasıl olur da bu kanun kapsamı dışında 
tutabiliriz ? 

Uzman jandarma çavuşları diğer meslektaş
ları gibi her yerde görev alıyor, yıllarca emek 
verdikten sonra emekliliğe hak kazanıyor, sonra 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu çıkı
yor, ama bu kanunun dışında mütalâa ediliyor. 
Olmaz böyle şey. Bu hususta yine T. t. P. ola
rak değiştirge önergeleri vereceğiz. İltifat bu
yuracağınıza olan inancımızı tekrar belirtiriz. 

Kanun tasarısında eksik gördüğümüz 3 ncü bir 
konu da (çıkarla) ilgili olarak bâzı maddelerin 
konmamış olmasıdır. 

Tasarıda (Ticaretle uğraşılamaz) (Kazanç 
getirici çalışmalarda bulunamaz) (Hediye kabul 
edemez) (Denetimi altında bulunan men-
subolduğu kurum ile ilgili bulunan teşebbüsler
den doğrudan doğruya veya aracı eli ile çıkar 
sağlryamaz) gibi konular yoktur. Denebilir ki, 
bu hususlar İç Hizmet ve Askerî Ceza kanun
larına bırakılıyor. Yalnız burada şunu da hatır
latmak yerinde olacaktır, kanunlarımız, yukarı
daki eylemleri yasakladığı halde, konuya aydın
lık getirsin diye 657 sayılı Personel Kanununun 
bütün yukarıdaki hükümleri 28 - 29 - 30 ncu 
maddelerine alınmıştır. Biz Türkiye İşçi Par
tisi olarak bu konunun Içhizmet ve Askerî Ceza 
kanunlarına bırakılmasına karşıyız. Bunun için 
de bu eylemlerin bu kanunda yer alması husu
sunda önergeler vereceğiz. Oysa, personelin 
kişiliği ile ilgili bu hususların büyük bir açıklık 
ve kesinlikle bu kanunun kapsamına alınmasında 
büyük yararlar vardır. Bu suretle konu aydın

lığa çıkmış, açıklık kazanmış olacaktır. Tasa
rıda eksikliğini tesbit ettiğimiz dördüncü konu 
kanunun birtakım temel hükümlerin tanzimini 
yönetmeliğe bırakmasıdır. Biz bu duruma da 
(hayır) deriz. Çünkü bu yol birçok şeyleri Bü
yük Meclisin kararından kurtarıp, Hükümetin 
yahut Genelkurmayın tasarruflarına terk etmek
tedir. Oysa, yönetmeliklerin tesbit edeceği bâzı 
hususlar kanunun maddeleri içine alınmalıdır ve 
objektif bir kesinlik kazandırılmalıdır. Maalesef 
kanun bu bakımdan birçok açık kapılar bırak
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun eksik yönlerinden beşincisi 
de hiç şüphesiz, ölü doğmuş bir kanun durumun
da oluşudur. 

Her ne kadar Devlet Personel Kanunu ile. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ayrı 
ayrı iki kanun ise de gerçekte ikisi bir arada 
Devlet personel politikasını yansıtır ve üstelik 
her iki kanun arasında da çok önemli bağlar da 
vardır. 

Meselâ 141 nci madde (Subay ve astsubay 
maaş tutarlarının hesabı için gösterge tabloların
daki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsa
yısı Devlet memurları için tesbit edilen katsa-
yısıdır) der. 

Burada hemen şunu da eklemek gerekmekte
dir ki 1.41 % nci maddenin yaptığı bu atıf, Askerî 
Personel Kanununu tıpkı Devlet Personel Ka
nunu gibi işlemez bir hale getiriyor. Çünkü sı
nıf tüzükleri ve kadro kanunu çıkıp, katsayılar 
tesbit edilmediği sürece bu kanunun akçe ile il
gili en önemli yönü işlemiyecektir. 

BAŞKAN — Saym Karcı 10 dakika tamam 
olmuştur, vakit de bitmiştir. 

T. I. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — İki dakika içinde biter Saym Başka
nım. 

BAŞKAN — İki dakika daha konuşmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Devam edin efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADTNA ALİ KARCI (De
vamla) — Kaldı ki, burada şöyle bir soru da 
ortaya atılabilir; Personel kanunlarının akçe 
ile ilgili kısımlarının, kadro kanunu ve sınıf tü
züklerinin çıkmasından sonra bir başka deyimle, 
bu kanunun işlemesi halinde durum ne olacak
tır? Kat sayısı 5 hattâ 4 tutulursa hangi kay
nak yolu ile finanse edilecektir. 
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Yok eğer, göstergede üç rakam esas tutulur
sa bu kanunun akçe bölümünün ne memurları
mıza, ne de askerî personele hiçbir ferahlatıcı 
etkisi olmıyacağım şimdiden söyliyebiliriz. 

Hiç şüphesiz her iki kanun getirdikleri diğer • 
yeniliklerle bâzı faydalar sağlıyacaktır. 

Ne var ki yıllardır propagandası yapılan bu 
kanun asıl amaçlarından birini gerçekleştirememiş 
olmaktadır. 

Bu husuları Büyük Meclisin dikkatine sunar 
T. I. P. Grupu adına hepinizi saygılarımla se
lâmlarız. (T. I. P. Grupundan alkışlar) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sözcü ar
kadaşımızın hemen açıklamam icabeden bir, iki 
konu söylediler. Müsaade ederseniz bir iki yan
lış, tasarıda olmıyan bir iki beyan üzerine bunu 
cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Yarın açıklasamz Sayın Ba
kan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Bugün açıklamamda 
zaruret var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
kabul edilirse buyurursunuz. 

Efendim, Sayın Bakanın açıklamasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Kanunun tümü üzerindeki konuşmamı so
nunda yapacaktım ancak Türkiye işçi Partisi 
Sözcüsü Sayın Ali Karcı'nın kanun metninde 
olmıyan ve efkârı umumiyede çok yanlış anla
maya sebebiyet verecek beyanda bulunmaları 
üzerine söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Evvelâ Sayın Ali Karcı, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bir halk ordusu olduğu beyanı ile 
sözlerine başladılar. Türk Silâhlı Kuvvetleri, 

kendilerinin her zaman, sık sık memleket sat
hında tekrar ettikleri gibi bir halk ordusu değil, 
Türk Milletinin, Türk Devletinin Türk Hükü
metinin ordusudur, evvelâ bunu tasrih etmek 
isterim. 

T. Î .P . SIRALARINDAN — «Ağa ordusu 
mudur, zenginlerin ordusu mudur?» sözleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyin. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Halk ordusu değildir-
Türk Silâhlı Kuvvetleri... 

îkinci husus, yine efkârı umumiyede yanlış 
tefsirlere meydan verecek bir beyanda bulun
dular, bunu da açıklamak mecburiyetindeyim. 
Biz bu tasarı ile ordunun kaynağını teşkil eden 
askerî liseleri kaldırmıyoruz. Harbokulları ta
sarısı Bütçe Komisyonundadır. Konuşulmakta
dır ve harbokullarının kaynağını askerî lisele
rin teşkil ettiği bu kanunda tasrih edilmiştir. 
Bu Askerî Personel Kanunu münhasıran Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin mensuplarının hukukî, 
malî haklarını tanzim eden bir kanundur. Bu 
bakımdan askerî liseler ve harbokullan bu ka
nan içinde derpiş edilmemiştir. Bu hususu açık
lamakta fayda mülâhaza ettim, tümü üzerinde 
bilâhara konuşacağım, saygılarımı sunarım. 

ALÎ KARCI (Adana) — Türk Ordusunun 
halk ordusu olmadığı hakkındaki sözleriniz za
bıtlara geçti. 

BAŞKAN — Şu oturduğunuz yerden her 
şeye müdahale itiyadından vazgeçmenizi rica 
ediyorum Sayın Karcı. Her şeye, yerinizden iti
raz... Olmaz bu Beyefendi... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
yarın için söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Peki efendim, yazıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, vakit geçmiştir. 

21 Nisan 1967 Cuma günü saat .15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati 19,05 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
89 NCU BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

l 
A - BAŞK4N&1K DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komi^onlardaiki 'açık üyeMder içim se-
$ınv. 

2i — Odtfdsua» MilkitveMİJİ Alî Cüceoğlu'nun, 
hatca» Amwgtâaxn. nıuihfcelif metmâdkötlerinde ça
lışan ve ekonomliık krii'z dolayısiyle işlerinden çı
kartılan işçilerlümlizin. duruımlariyle gereği gibi 
iî'gMenm^rt ÖHMm*& liıakfeıaıdai gensoru açıl-
nftasma d&fir' önergesi. (11/52)* 

3- — Çalilkırı MilTe/trvefeili Mehmet Ali Arsan'-
m, halkn Avrupa ton; mülhMaf Memleketlerinde 
çalışan ve ekonomrik kriz' doliayi'siiyle işlerinden 
çıkartılan işçlerilin'izftn. durımlasriyle gereği gi'bi 
dlgileoılmiyen- Hükümet halk!kı<nda gensoru açılma
sına dair önergesi. (11/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEK 

n 
SORULAR,, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞLE 
m 

mmtâsım GÖRÜŞÜLMESI KAKARLAŞTI-
KllıAN İŞLER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
ktfKtrım tasarısı ve Millî Savmama, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rula» Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
y ı » : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - BAKLACINDA ÎVEDtLfK KARARI 

VERÎEEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINOTBİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uranhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 

15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 19G6] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1210 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 saydı Basm Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçiei Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 14.9) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları jenel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 



Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tızksresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) .[Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kalelini-
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dâir 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

17. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Kesat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1... 1966] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe 'Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

19. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 .1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-



misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

20. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

21. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1905 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komûsyonu 

raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4~. 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]' 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddecinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

3. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

4. — T. C. Emıekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

5. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile Mköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi ; 5 . 7 . 1966] 



•6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 7. — Cezaların 'infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1066] 

8. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları işletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/1.23) (S. Sayısı: .155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

9. — Cumihuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Raykıal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihraç olunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

10. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasrzoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

112. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 

4 — 
I kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 

(2/116) (S; Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

13. — Ankara Milletvekili Hasan T ürk ay ve 
3' arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-

I nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve' Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 14. — Ankara ve Istanibul şehirleri içme, 
kullanma1 ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 15. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

16. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 

17. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel • 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sennaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 

I 8 . 3• . 1967] 



18. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

19. — Ankara Ünliversiıtesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/344) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 4 . 1967] 

20. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 





Dönem : 2 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici 

Komisyon raporu (1 /234) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı . 25 . 6 . 1966 

Ankara 
4-210 Ek : 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 24 Haziran 1966 gün ve 10610/60480 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 762 numaralı Kanun metni ile 

ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın lan alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçe
sinin tasdikli bir suretini ekli olarak takdim ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı 21 . 6 .1966 

Genel Sekreterliği 
Sayı : 6493 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

•*~ İş - Deniziş - Tabiî Âfetler - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun tasarıları 
Cumhuriyet Senatosu komisyonları ve Genel Kurulunda görüşülmüş, değişiklikler yapılmış ve 
Millet Meclisine iade edilmiştir. Son günler içinde sözü edilen tasarıların Anayasanın 92 nci 
maddesinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun olmayıp Millet' Meclisince kanunlaştığı ilân edil
miştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, Devletin teşkilâtı olarak Yasama Organının iki 
kanadında kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesine esas olan Anayasanın maksadını her 
iki Meclisin içtüzüklerine, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının ayrı 
ayrı ve müşterek olarak aldıkları kararlara ve yıllardan beri yürütülen münasip mutabakatlara 
dayanan meşru ve hukukî geleneklere aykırı olan bu kanunlaştırma olayının Yüksek Makamı
nıza ulaştırılmasına karar vermiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Anayasanın mak
sadına ve hükümlerinle uygun olmıyan ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli etmiş iradesini ber
taraf etmeye matuf bu davranışın, tasarıların kanun olma niteliklerinde zaıf ve tereddütler mey
dana getirmesi ve çeşitli ihtilâflar doğurması ihtimallerini düşünerek meselenin hukukî yönünü 
ve oluşunu Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince uygun bulunmıyan kanunların Meclislere geri 
çevirme yetkisine sahip Yüksek Makamlarınıza duyurmayı bir ödev saymıştır. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin kanun tekniğine uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 
cevap verebilecek ve objektif, umumi, mecburi ve daimîlik niteliğinde olmasını temin için uzun 
tecrübe ve çabalardan sonra, çift Meclis sistemi demokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. Ana-
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yasamızda kanunların belirtilen nitelikte olması maksadiyle çift Meclis sistemini siyasi hayatımı
za getirmiştir. 

Kanunların yapılma şeklini tesbit eden Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisi Komis
yon ve Genel Kurullarında görüşme süresini aşmamak ve 3 aydan çok olmamak kaydiyle me
tinleri görüşme yetki ve görevini Cumhuriyet Senatosuna vermiştir. Temel maksat, bütün kanun 
tasarı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesidir. Bir teklif ve tasarı Millet Mec
lisinde tümü reddedilmiş olsa dahi, Anayasa tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmesini temel hukukî kaide olarak tesbit ederken işlerin sürüncemede kalma ve uzama ihti
mallerini önlemek üzere tedbir almış bulunmaktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisi Komisyon ve Genel Kurullarında görüşme sürele
rine bu tedbirin çerçevesi olarak tâyin eden Anayasa, Cumhuriyet Senatosunu da bu süre 
ile kayıtlamıştır. Millet Meclisi Komisyonlar ve Genel Kurulundaki görüşme süresi kadar bir 
sürede görüşme hakkını Cumhuriyet Senatosuna tanımıştır. Ancak, bu sürenin 3 ayı geçemiyece-
ğini ayrıca tâyin ^etmiştir. Sürenin başlangıcı hesabı ve takibine ait teferruat hükümleri şüphesiz 
ki, Anayasa konusu ve hükmü olamaz. 

Sürenin başlangıcında Anayasa prensibi işaret edilmiştir. Millet Meclisi Komisyonları ve Ge
nel Kurulunda görüşme süresi Millet Meclisinde görüşme süresinde başlangıç teklif ve tasarının 
komisyona havale ve bunun hukukî işlemi olarak gelen kâğıda derç ise, Cumhuriyet Senatosunda 
da başlangıcın aynı şekilde hesabı tabiîdir. Bir hukukî kaide içinde aynı meselede iki ayrı ölçü 
mümkün olamaz. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İçtüzükleri hükümlerine göre (Cum
huriyet Senatosu içtüzük 23, Millet Meclisi İçtüzük 67 nci maddeleri) komisyonlara havale ile 
yasama faaliyetleri başlıyabilir. Sürenin başlangıcında Millet Meclisinin komisyona havale, Cum
huriyet Senatosunda ise, Millet Meclisi metninin Cumhuriyet Senatosunca alınma tarihlerinin esas 
alınması gibi farklı bir şeklin müddetin hesabında esas tutulmasının hukukî bir mahiyet ve mes
nedi gösterilemez. Bu konuda iki Meclis arasında bir fikir ayrılığı mevcut değildir. 

A) 15 . 4 . 1966 tarihli 86 sayılı Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı; 
B) Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına bir soruya 22 . 12 . 1965 günü Millet Meclisi Ge

nel Kurulunda Millet Meclisi Başkanvekilinin verdiği cevap; 
C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda görüşülen 500 ü aşan tasarı ve teklifte tatbik 

edilen gelenek. 
Sürelerin başlangıcında mutlak bir mutabakat göstermekte idi. Bu konuda Başkanlık Divan

larında bir anlaşmazlık mevcudolmadığı halde 26 . 3 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı 
Anayasa Komisyonuna meseleyi götürmüş, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ise, 4 . 5 . 1966 
tarihinde süre başlangıcında Millet Meclisinin kayıttan beri, Cumhuriyet Senatosunu kayıtlıyan 
bir görüşe varmıştır. Sürenin başlangıcının tesb itinde Cumhuriyet Senatosunda tatbik edilecek 
usul ve şeklin Anayasanın 92 nci maddesinin maksadına uygun ve devam eden tatbikat çerçeve
sinde «Gelen kâğıtlara derç» tarihi olması gerekli ve hukukî iken bir anlaşmazlık olmadan bir 
Meclisin tek taraflı olarak değiştirme yoluna gitmesi ve yeni kayıtlar koyması hukuka aykırı
dır. Sürenin başlangıcında esas Anayasanın koyduğu objektif ölçünün dışında bir şekle sokularak 
Cumhuriyet Senatosunda görüşme imkânı ortadan kaldırılamaz. Cumhuriyet Senatosunun görüş
me imkânlarının kaldırılması, daraltılması Anayasanın temel fikrine ve ruhuna aykırılıktır. . 

Sürelerin hesabında Anayasanın 92 nci maddesindeki «Bu fıkrada belirtilen süreler Meclis
lerin tatili süresince işlemez» kaydı tasrihi anlamındadır, tahdidi anlamında değildir. Anayasa
nın hazırlanması sırasında 21 Mayıs 1961 tarihinde komisyon sözcüsünün açık ifadesinde belirt
tiği gibi, sürenin hesabında tatilin sayılmıyacağı tabiî görülmüş ve tasrih kabul edilmiştir. Daha 
nelerin sürelere katılmıyacağını Anayasa yapıcısı tüzüklere, geleneğe ve tatbikata bırakmıştır. 

Nitekim iki Meclisin Başkanlık Divanları 28 Kasım 1963 tarihli 28 nci toplantılarında mese
leyi karara bağlamışlar «Meclislerin Divanları ve komisyonları gibi teşriî faaliyet organlarının 
teşekkül edememesi sebebiyle teşrii faaliyette bu lunamadıkları zamanın» tıpkı Meclisler tatilde 
imiş gibi süreden sayılmıyacağmı kesin bir şekilde tesbit etmişlerdir. Yüzlerce tasarı ve teklif bu 
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tesbitin çerçevesindeki hesaplarla görülmüş ve hukukî tam neticeler tevlidetmiştir. Bu konuda 
hukuîkî esas Anayasa görüşmeleri esnasında teyidedilen maksada uygun olarak «Teşrii faaliyet 
organlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşrii faaliyette bulunamamak halidir» yani teşrii fa
aliyette bulunma imkânları mevcut ise süre işliyeoeık, imkân mevcut değil ise süre işlemlyecek-
tir. Objektif bir hukuk kaidesi bu şekilde gelenek olarak tesbit ve temin edilmiş bulunuyordu. 
Meclislerin Başkanlık Divanı ile komisyonların seçimi konusunda iki Meclis arasında ve divan
larında her hangi bir anlaşmazlık da mevcut değildi. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 Ka
sım ayı Cuımihuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimlerinin uzaması üzerine gös
terdi. Teşrii faaliyette bulunabilmek için Meclis 'divanları ile komisyonların seçimi kâfi ve müm
kün müdür? Komisyonların Başkanlık divanlarının seçimleri gerekli midir1? Bu konu tartışmala
ra esas oldu. Teşrii faaliyet esas olduğuna göre onun tam işleme şeklinin temini zamanına gitmek 
gereklidir. Cıımıhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre komisyonlar iki yılda bir seçilir ve iki yıllık gö
revi biten komisyon seçim döneminde görev yapamaz, ©ski Komisyon yenisi seçilene. kadar gö
rev yaıpamryaoağına göre, görevi biten Komisyon yerine yeni komisyonun seçilmiş olması kâfi 
değil bu komisyonun çalışma imkânına sahibolabilmesi için Başkanlık Divanının teşkili gerekir 17 sa
yılı Müşterek Başkanlık Divanı Karan bu görüşü teyidetmekte ve Meclislerin divanları ve komisyon
lar gibi (teşrii faaliyet organlarının teşekkülünü öngörmekte sadece Başlkanlık Divanı ve Kamist-
yon seçimlerini tasrih etmemefcte bunlar teşrii faaliyet organlarının tenkilini öngörmektedir. 
Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimlerimin mutla'k münasip mutabakat halinde bulunan Meclis
ler ve divanlar komisyonların Divan seçimlerinde de anlaşmazlık halinde değillerdi. 22.12.1965 
tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunda bir soruya cevap veren Millet Meclisi Başkanvekili 
Baskanluk Divanı adma «ıbu müddetin başlangıcının temin edilmesi için evvelemirde Senato ko
misyonlarının Başkanlık divanlarının kurulması ve her hangi bir kanun tasarısının görüşülebile
cek bir hale gelmiş olması lâzımdır» şeklindeki ifadeleri bunun kesin delilidir. Son aylarda Mil
let Meclisi bâzı tasarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp değiştirilen metinlerini 
Anayasa gereğince Millet Meclisince yeniden görüşülmesi cihetine gitmiyerek süresi içinde görüş
me yapılmamıştır iddiası dermeyan etmesi üzerine Cuımihuriyet Senatosu Başkanlık Divanı an
laşmazlığa bir çözüm şekli bulma ümidi ile 4 . 1 . 1966 tarihli toplantısında konunun Müşterek 
Baskanluk Divanında görüşülmesine karar vermiştir. Ve Müşterek Başkanlık Divanı toplantısını 
Millet Meclisinden talebetmiştir. Millet Meclisi Başkanlığı {Müşterek Divan gündemini tanzim 
yetkisine sahibolarak konuyu ancak istişarî mahiyette görüşmek kaydı ile gündeme almıştır. Bu 
kayıtlı toplantıda (14 Ocak 1966) ayrıca Komisyon Başikan, sözcü ve kâtiplerinin seçilmesi için ge
çecek zamana da sâri bulunmıyacağmı istişari mahiyette karara bağlamıştır. Kararın Millet 
Meclisinin tâyin ve talebi ile istişarî karakterde alınması sebebiyle Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı 18 Ocak 1966 tarihli toplantısında divanın daha önce aldığı karar gereğince «Ko
misyon Başkanlık Divanı seçilmesine kadar geçen sürenin sayılmıyacağrm» esas tutan kararını be
nimsemiş ve Cumhuriyet Senatosu grupları temsilcilerinin iştiraki ile Danışma Kurulu 24.2.1966 
tarihli toplantısında bu görüşü tasrih etmiş, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu aynı günlü Bir
leşiminde Danışma Kurulunun bu kararını kabul etmiştir. 

Cumihuriyet Senatosu komisyonlarında ve Genel kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin so
nucu olarak derişiklikler yapılan metinler Anayasanın 92 nei maddesindeki mekik sistemine gö
re Millet Meclisi komisyonlarına, Genel Kuruluna gerekli hallerde iki Meclisten eşit sayıda üye
den -kurulu karma komisyonlarda görüşülmesi icabederken Millet Meclisi evvelce kabul ettiği 
metni kanunlaştırması Cumhuriyet Senatosu Komisyon ve Genel Kuruldaki değiştiırmeleri berta
raf etme ve Millet Meclisi Komisyon, Genel Kurul ve karma komisyonların sarf edecekleri çalış
maları önlemek de Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın maksadı tasarı ve tekliflerin iki Mecliste görüşüimesidir. Süreler, gecikmeleri ön
leme için bir tedbirdir. Tedbir mahiyet ve şümulünü, tesirini ve kullanış şeklini esas olarak tes-
bit eden Anayasa işleyiş ve tatbikattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi İçtüzüklere ve geleneklere 
bırakmıştır. 
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Guimihuriiyet Senatosu Anayasanın rulh ve mânasına uylgun ve maksadı içinde olarak İçtüzük 

ve Müşterek Başkanlık Divanı kararları çerçevesi içinde metinleri görüşmüş, karara bağlamıştır. 
Millet Meclisi Anayasa ile bağdaşmayan ve kurulun meşru gelenekleri tek taraflı olanak değişti
rerek süre içinde görüşme yapıltaıaımıştır iddiası ile metinler'in kanun'laşltığını iddia etmektedir. 
Cuımıhuriyet Senatosu g'ele'n metinleri varılan mutabakatlara uylgun olarak ıgtirüşimıüş ve karara 
bağlamış bulunuyordu. Bu ımutalbakatlara uygun olarak süreler hesabedilmiş ve değiştirmeler ya
pılmıştır. 

Millet Meclisi bilâhara bir karar lallmış'tır. Bu karar haklı ve yerinde olsa daıhi, önceki gelene
ğe uygun görüşme şeklini ve hukukî durumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sistemini temindeki asıl maksadına aykırı lolan, Anayasanın malksadı-
na uygun bir görüşe usulümde geçmiyen bu şekildeki kanunlar Anayasa Ma'hkıemesinde iptal dâ
vası konusu edilebileceği gibi muhatap kimseler tarafından her zaman ımalhkemelerde Anayaisa 
aykırılığı jddia edilecek bir za'fı bünyelerinde taşıyacaklardır. 

Bu şekilde kanunların çıkmamasını arzu eden ve Anayasanın tasarı ve tekliflerinin belirli bir 
süre içinde behemehal Cumhuriyet Senateısunida igörüşülmeısimi emreden Anayasa maksadımın mu
hafazasını ümideden Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı durumu Sayın Oumhurbaşfcanına 
tiaygılariyle arız eder.-

Cumlhurijyet ıSenaltosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyoyı 19 .11. 1966 
Esas No. : 1/234 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 9!> ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere, Cumhurbaşkanı tarafın
dan T. B. M. Meclisine geri gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetleri Askerî Personel Kanunu, 
Genel Kurulun 27 . 6 . 1966 tarihli 102 ııci Birleşiminde Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen '5 er üyeden kurulu Geçici Komisyonumuzda, ilgili bakanlık temsilci
lerinin de iştirakleri ile yeniden tetkik ve müzakere, edildi : 

Toplantıya katılan üyelerin ittifakları ile Millet Meelisinee kabul edilen Türk Silâhlı Kuv
vetleri kanunu tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

; Genel. Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa, saygı ile sunul ur. 

Başkan Sözcü 
Rize Burdu ı- Balıkesir Kdirne 

/. Sarıgöz F. Kırbaşh A. Ahin İV* Özoğul 

Kayseri İzmir 
F. Koksal M. Ali Ay taş 

imzada 'bulunamadı 
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TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU 

Kanun No Kabul tarihi 
762 20 . 6 . 1960 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile Harb okul
ları, fakülteler ve yüksek okullar ile astsubay sınıf okullannda okuyan askerî öğrencilere uygu
lanır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer askerî ve sivil şahıslar kendi özel kanunlarına tabidir
ler. 

/ / - Amaç 

MADDE 2. — Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin; sınıflandırılmalarını, 
yetiştirilmelerini, atanmalarını, terfilerini, görev ve yükümlülüklerini, taltiflerini, maaşlarını, taz
minat ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını düzenler. 

111 - Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda yer alan bâzı kavramların anlamları aşağıda gösterildiği şekil
dedir : 

a) Rütbeler : Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve 
bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazanarak taşıyacakları rütbelerdir. 

b) Nasıp : İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden mütaakıp rütbeye terfide yeni rütbe
nin normal bekleme süresinin başlama tarihidir. 

c) Kıdem : Muayyen bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilme
leri için her rütbede bekliyecekleri normal sürelerdir. 

e) En az bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların normal bekleme sürelerinden nok
san bekliyeceği sürelerdir. 

f) En çok bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların bulunduğu rütbede kalabilecekleri 
âzami süreyi gösterir. 

g) Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinde başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos'una kadar ge
çen süredir. 

h) Kademe bekleme süreleri : Subayların ve astsubayların kademe terfii edebilmeleri için 
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii : Kademe' terfii süresi sonundaki maaş artışıdır. 
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j) Yeterlik : Ahlâki, askerî, meslekî, zihnî kifayet ve üst rütbeye liyakattir. 
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme kurullarının kıymetlendir

mesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubayların kendi araların
daki derecelenmeleridir. 

1) Yeterlik grupları : Yeterlik derecelerine ve yeterlik grupları yüzdelerine göre aynı sınıf 
ve rütbede terfi sırasında bulunan subayların ve astsubayların ayırdedildikleri gruplardır. 

m) Sicil notu : Sicil raporlarında 1 nci ve 2 nci sicil üstlerince verilen notların toplamıdır. 
n) Sicil notu ortalaması : Subayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait muteber sicil 

not!arının ortalamasıdır. 
o) Değerlendirme notu : Değerlendirme kumlu üyelerinin verdiği değerlendirme notunun 

ortalam asıdır. 
p) Yeterlik notu : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve sorumluluklar 

7 - Görev ve sorumluluk 

MADDE 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları 
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönet
melik, talimat ve talimnamelerinde gösterilir. 

II - Mal bildirimi 

MADDE 5. — Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına 
ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarın
ca mal bildirimi verirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

/ - Uygulama isteme hakkı 

MADDE 6. — Subaylar, astsubaylar ve askerî öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanılarak 
çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip
tirler. 

II - Güvenlik 

MADDE 7. — Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı 
haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hakları 
elinden alınamaz. 

III - Emeklilik 

MADDE 8. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şart
lar içinde emeklilik hakları vardır. 

IV - Çekilme 

MADDE 9. — Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya 
astsubaylıktan çekilebilirler. 
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MADDE 10. — Subayların ve astsubayların sıhhi izinleri ve diğer izinleri hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 

Subaylar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

/ - Kaynak 

MADDE 11. — Muvazzaf subay kaynakları . 
a) Harb okulları, 
b) Fakülte ve yüksek okullardır. 

a) Harb okulları 

MADDE 12. — Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme 
usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür. 

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

x\lADDE 13. — Silâhlı Kuvvetlerin Harb okullarında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, fa
külte ve yüksek okullarda yetiştirilir. Ancak yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mevcudolmıyan 
branşlar için yurt dışına Öğrenci gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okul
larda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 
b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fakülte ve yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı il« 

geçen ve Silâhlı Kuvvetler narama okumak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî öğrenci olarak 
Öğrenim yaparlar. 

11 - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay olma 

MADDE 14. — Üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenlerden, bitirme
lerini mütaakıp ara vermeden müracaat edenler, 27 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleri 
de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin harb okullarında yetiştiremediği sı
nıflar için muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 

Üniversitenin çeşitli fakültelerini ve yüksek okulları bitirerek müracaat eden astsubaylar da, 
30 yaşından büyük olmamaları ve diğer nitelikleri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç da varsa; öğre
nimleri ile ilgili sınıflar için teğmen rütbesi ile muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. Bunlar, 
terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ulaşıncaya kadar müktesep haklan olan 
aylıkları almaya devam ederler. 

857 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledilemezler 

a) Askerî eğitim 

MADDE 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Başarı jjöstereıniyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar, 
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b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 

MADDE 16. — Fakülteler veya yüksek Okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğ
rencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 

MADDE 17. — Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenci
ler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilik niteliğini kaybederler : 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu kay
bedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhilinde, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair di
siplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlı-
yamıy anlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî öğrenci 
olarak öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar, 

e) Malıkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erd iril enler. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 18. — 17 nci madde gereğince askerî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir : 

a) Sağlık sebepleri dışında 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkraları gereğince ilişikleri kesilen
lere Devlet tarafından yapılan mıasraf faizi ile birlikte ödettirilir. 

b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 nci maddenin a, b, c, e ve f fıkraları sebebiyle 
askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine 
alınmazlar. 

c) Bu maddenin a fıkrası gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesilen öğ
rencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme 

MADDE 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başlıyan ve Yedek Sulbay Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük olmıyan ye
dek subaylardan, muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler 14 ncü maddede yazılı diğer şartları da haiz 
oldukları takdirde bu maddeye göre muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 

Ancak, bunların Yedek Subay Okullarına girişirinden itibaren geçen yedek subay askerlik hiz> 
meti muvazzaf subaylık hizmetlerinden sayılır. 

Terhislerini mütaakıp müracaat edenlerin muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 20. —• Fakültelerde veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak okutulacakların giriş 
şartları, görev ve sorumlulukları, alınacak tazminat, fakülte veya yüksele okullarda en çok öğrenim 
süreleri, askerî eğitime ait hususlarla fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hiz
metini yapmakta olanlardan istekli olanların muvazzaf subaylığa nakillerinde aranacak nitelikler 
vo diğer hususlar bir yönetmelikle tesbit olunur. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılmadı 

/ - Subay sınıflan * 

MADDE 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara (Jandarma dâhil) Deniz ve Hava subay
larının sınıflan ve bu sınıflardan hangilerinin mıharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bulun
duğu aşağıda gösterilmiştir : 

a) Kara Kuvvetlerinde : 

1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, zırhlı süvari, topçu, tank, istöîhlkâm, mulhabere, jandarma. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, ha

rita, yüksek mühendis, mühendis, ordu donatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

b) Deniz Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Güverte, makina, layn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar: Tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, ikmal, hidrografi, yüksek mühendis, 

mühendis, ordudonatım, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din 
işleri subayı. 

c) Hava Kuvvetlerinde : 
1. Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştırma, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, yük

sek mühendis, mühendis, ordudonatım, personel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, 
sıhhiye teknisyeni, din işleri subayı. 

.* a) Sınıfların kurulması ve kaldırılmam 

MADDE 22. — Silâhlı Kuvvetlerin gelişme ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının kaldırıl
masına veya yeni sınıfların kurulmasına ve bu sınıfların muharip veya yardımcı olarak teshiline 
Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanının teklifi ile Bakanlar Kuru
lunca karar verilir. 

// - Sınıflandırma 

MADDE 23. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve asker! öğrencilerin sınıflandırılmaları, 
ilk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma olmak üzere iki şekilde test ve mülakat neticelerine, be
den kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre yapılır. 

a) tik sınıflandırma 

MADDE 24. — Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre 
ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 25. — Bulunduğu sınıfın bedenî veya fizikî kabiliyetini kaybeden veya sınıfı kaldırılan 
veya yeni bir ihtisas kazanan subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar : 

a) Sıhhi sebepler : 
Sağlık durumları mensubolduklan sınıfm hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre 

sağlık kurulu raporu alanlar, kendileri de istekli oldukları takdirde sınıflandırma kurullarınca be
den kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. 
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Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet et

mesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. 
b) Uçuştan ayrılanlar : 
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemiyen hava subayları yeniden sınıfJandırılırlar. 
c) özel hizmet niteliğini kaybedenler : 
Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri 

zararsız hale getiren personelden özel hizmet niteliklerini kaybeden subaylar, yeniden sınıflandın' 
Urlar. 

d) ikinci bir tahsil yapanlar : 
Subay iken Silâhlı Kuvvetler hesabına Üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tah

silleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. 

e) İdarece görülecek lüzum üzerine : 

1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tet
kik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler, 

2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle idarece görülecek lüzum üzerine sınıflarının değiş
mesi icabeden subaylar, 

3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idare-
ce lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar. 

f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine : 
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete 

nakledilir. Personelin eski kuvvet ve sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez. 

/ / / - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 26. — tik sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafın
dan yapılır. 

Sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınıflandırma kurullarının kuruluşu, çalışma usul
leri ve kararlarını nasıl alacağı, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meslek programlan 

/ - Meslek programlan 

MADDE 27. — Subayların yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin gelişti
rilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik grupları
na göre meslek programları yönetmeliği ile tanzim ve tesbit olunur. 

II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hümeti 

MADDE 28. — Teğmen - yüzbaşı dâhil rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmeti 
toplamı 8 yıldan az olamaz. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Subay terfileri 

BİEİNöI BÖLÜM 

Gtenel hükümler 

I - Kapsam 

MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme sürclet'i, nasıp-
ları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu kanun hükümlerine tabidir. 

27 - Rütbeler 

MADDE 30. — Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir : 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral 
Mareşallik ve Büyükamirallik rütbesi, harbde fevkalâde hizmetleri görülen orgeneral ve orami

rallere kanunla verilir. 
Mareşal ve Büyükaınir-allik rütbesi ölmüş orgeneral ve oramirallere de, aynı şartlarla bir kanun

la verilebilir. 

III - Bekleme süreleri 

a) Normal beldeme süreleri 

MADDE 31. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 

Rütbeler 

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

Normal bekle-
me süresi 

1 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

yıl 
yü 
yıl 
yıl 
yıî 
yîi 
yü 
yıl 
yıl 
yıl 
yü 
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b) En az bekleme süreleri 

MADDE 32. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmen nasbedilirler. 

Bunların harb okulları mezunu emsallerine yetisineeye kadar teğmenlik hariç, her rütbede bekleme 
süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için, Genelkurmay Başkanı
nın göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal 
bekleme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE! 33. — Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tahsil süresi iki yıl olan yüksek okulları bitirenler asteğmen nasbedilirler. Bunların her rüt

bede normal bekleme süresi harb okulları mezunu emsallerine yetisineeye kadar bir yıl fazladır. 
b) Subayların 3.1 ııci maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında her rütbede kala

bilecekleri en çok bekleme süreleri o rütbenin yaş haddine kadar olan müddettir. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 34. — Muvazzaf subayların terfileri her yıl mutlak olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı 
günü yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Naşı p 

I - Subaylığa nasıp ve terfi (mayı 

MADDİ] 35. — Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, Millî Savunma Bakanı (Jandarma subay
ları için içişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacakları Cumhurbaşkanının ortak kararnamesiyle 
yapılır. 

II - Subaylığa nasıp 

MADDE 36. — Muhtelif okulları başarı ile bitenlerin nasıpları: 
a) Harb okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustos'unda teğmen nasbedilirler. 
b) Yedek subay okullarını başarı ile bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilir

ler. 
e) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları başarı ile bitirenler, askerlik eğiti

mini de başarı ile bitirdikleri takdirde bunlardan, tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olanlar teğmen
liğe, tahsil süresi 4 yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın 
sonundan geçerli olarak nasbedilirler. 

d) Fakülte ve yüksek okulları kendi hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili muvaz
zaf subaylığa geçmek istiyenler, şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini de başarı ile bitir
dikleri takdirde (e) fıkrasına göre subaylığa nasbedilirler. 

e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek istiyenler şartları haiz iseler muvazzaf 
subaylığa geçirilirler. Bunların yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır. Asteğ
menlik nasıpları yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Bu nasıplarına göre 
mütaakıp terfileri yürütülür. 
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İli - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 37. — Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır. 

a) Subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları, para cezasından muhavvel 
olanları dâhil, kısa hapis ve tecil edilen cezaları hariç mahkûmiyet ile neticelenen açıkta ge
çen müddetleri, firar ve izin tecavüzünde bulundukları mahkeme kararı ile sabit olanların bu 
müddetleri bekleme sürelerinden düşülür. Şu kadarki açığı gerektirmiyen bir suçtan mahkûm 
olanların, açıkta geçen müddetleri bundan hariçtir. 

b) Silâhlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında tahsil ve 
staja gönderilen subaylardan öğrenimlerini bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen veya başarısızlık veya diğer sebeplerle yönetmelikte 
gösterilen sürelerden fazla, sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkân olmıyan 
veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen veya uygunsuz hallerinden 
dolayı eğitimlerine son verilenlerin, tahsil ve stajda kaldıkları müddetler kadar bekleme süreleri 
uzatılır. Bu fıkra gereğince uzatılacak süre, tahsil veya staj maksadiyle yurt dışına çıkış ve dönüş 
tarihleri arasındaki müddettir. 

c) Muhtelif sınıf okullarında, temel kurslarında veya bunların benzeri tahsil ve eğitimde 
bulunan subaylardan, tahsil ve eğitime devamsızlık, (sıhhi sebepler hariç) başarısızlık veya uy
gunsuz hallerinden devre kaybedenlerin terfileri, emsallerine nazaran kaybettikleri yıl kadar gecik
tirilir. 

G ay (dâhil) ve daha az süreli kurslar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
d) Harb akademileri tahsili ve sıhhi sebepler dolayısiyle gecikmeler için yukardaki fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
e) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak terfiler 34 neü madde hükmüne tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

/ - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 38. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası : 
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte veya -

yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir. 
Bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası : 
1. Her rütbeye yükselirken almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır. 
2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyasla-

namıyan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir : 
aa) Harb okullarından mezun olan subaylar. 
bb) Fakülte veya yüksek okullardan mezun olan subaylar. 
cc) Yedek subaylar. 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli smflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasındaki kıdem sırası: 
Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar içinde yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. Yeterlik dereceleri aynı olan
ların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik grup ve dereceleri esastır. 
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c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası : 
Yeni sınıf] armdaki yeterlik dereceleri tesbit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplıları-

mn sonunda sıralanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

/ - Terfi esasları 

MADDE 39. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a) Çeşitli sınıflara mensup subayların değişik rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri, sicil rapor

larının not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notları toplamı 
neticesi elde edilecek yeterlik notuna göre tesbit edilir. 

Sicil raporlarının şekli ve muhtevası, ne suretle ve kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üsteğmen - albay (dâhil) rütbelerdeki subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin 
son yıllarında o rütbede haklarında her yıl düzenlenen sicil raporlarının not ortalamasına ve 
değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 yeterlik grubuna ay
rılırlar. 

c) Subayların rütbe terfi edebilmeleri için : 
1. Üsteğmenlerin en az 4 ncü yeterlik grupuna, 
2. Yüzbaşı - yarbayların en az 3 ncü yeterlik grupuna, 
3. Albayların en az 2 nci yeterlik grupuna girmiş olmaları gerekir. 
d) Asteğmenler ve teğmenler yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri Subay Sicil Yö

netmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürelerinin sonunda yapılır. 
e) Normal bekleme süreleri sonunda yapılan değerlendirmede terfi için gerekli yeterlik grup

larına giremiyen üsteğmen ve yüzbaşılar mütaakıp iki yıl, binbaşı, yarbay ve albaylar bir yıl 
daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik not1 arı normal bekleme süresi sonunda 
değerlendirmeye giren ve terfi eden subayların aldığı yeterlik notlarına eşit veya daha yukarı 
olanlar bu grupa girmiş -addolunur ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde terfi sırasında bulu
nan subayların, yeterlik derecelerini tâyin eden not, kendi kuvvetinde o yıl terfi sırasına giren 
ve yeterlik gruplarına ayrılabilen diğer sınıflarda aynı yeterlik grupları arasında yeterlik de
recesi notu en düşük olan sınıfın en düşük ehliyet derecesi notuna eşit veya daha yukarı ise o 
yeterlik grupuna girmiş addedilir. Ve haklarında buna .göre işlem yapılır. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 40. — Yeterlik grupları ile bunların yüzde oranları aşağıda gösterilmişt.'r: 
1 nci grup °/c 5 
2 nci » % 20 
3 ncü » % 50 
4 ncü » % 20 
5 nci » % 5 

/ / / - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 41. — Yeterlik gruplarına gireceklerin sayıları her sınıf ve rütbe için ayrı ayrı olmak 
üzere normal bekleme süreleri sonunda terfi sırasına giren subay mevcudunun yeterlik grupu yüz
deleri ile çarpılması suretiyle ekle edilir. Yeterlik gruplarının hesaplanması sırasında 0,5 ten (dâ-
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hil) daha yukarı kesirlerin noksanı bir alt gruptan alınarak tama çıkarılır. 0,5 ten aşağı kesirler 
bir alt grupa eklenir. Bu hesaplama birinci yeterlik grııpuudan başlanarak elde edilen neticelere 
göre yapılır. 

IV - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 42. — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadro
lar her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvet Komu
tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle değerlendirme kurullarına bildirilir. 

V - Çok sınıflı kadrolar 

MADDİ] 43. — Çeşitli sınıflarca yürütülebilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gösterilen 
sınıflara; sınıfların kadro mevcutları oranında dağıtılır. 

VI - Rütbe terfii şartları 

MADDE 44. — Rütbe terfiinin esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 ü yarbay ve albay için 1/2 si kadar yıllık 

sicili bulunmak, 
c) Teğmen - yüzbaşılar için her rütbede meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta hiz

metlerini yapmış olmak, 
d) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda ve 50 nci maddedeki 

oranlar içinde açık bulunmak. 
Yukardaki a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki şartları taşıyan subaylar, kadro münhali nisbetinde 

bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisindeki 
yeterlik derecelerine göre, bu kanundaki esaslar dâhilinde değerlendirme kurullarınca- yapılır. 

VII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 45. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de, kadroda açık bulunmadı
ğından terfi edemiyen üsteğmen - yarbaylar, mütaakıp yıllarda yeniden değerlendirilirler. 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna girip de açık kadro bulunmadığından terfi edemi
yen albaylar, mütaakıp iki yıl için yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı, rütbeye nasıp 
tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

VIII - Kademe terfii şartları 

MADDE 46. — Kademe terfii esas ve şartları şunlardır: 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak. (Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl 

yapılan ehliyet gruplamasmda, kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukarı 
sicil notu almış olmak.) 

Teğmenlerin kademe terfileri (a) fıkrasındaki esaslara göre yapılır. 
Bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine 

de terfi etmiş sayılır. 
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Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi eden subaylar, eski rütbesinde bulunduğu kade

menin yeni rütbesinde bir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılır. 
Kademe terfii suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek 1 çizelgede gösterilmiştir. 
5 nci ehliyet grupuııa girdiğinden 25 fiilî hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan üs

teğmenler, kademe terfi şartlarını haiz oldukları müddetçe, üsteğmenliğin ancak 10 (dâhil) ka
demesine kadar terfi ederler. 

39 ncu maddenin (e) fıkrası gereğince rütbe terfi edemeyip kademe terfiine sapan yüzbaşı, bin
başı. yarbay ve albaylar, ınütaakıp senelerde kademe terfi edemediklerinde emekliye sevk edilirler. 

IX - Askerî hâkim ve yardımcıları 

MADDE 47. —• Askerî hâkim ve yardımcıları, askerî savcı ve yardımcıları, adlî müşavirler. 
Askerî Adalet İşleri Başkanlığı, Askerî Adalet Teftiş Kurulu kadrolarında ve askerî yargı ile il
gili idari görevlerde bulunan, askerî hâkim subayların sicil işleri ve yükselmeleri aşağıdaki istis
nalar dışında bu kanun hükümlerine göre yapılır: 

a) Askerî hâkim ve yardımcılarının, askerî savcı ve yardımcılarının, adlî müşavirlerin, as
kerî niteliklerine ait sicil notları idari üstlerince verilir. 

b) Meslekî sicil notları : 
1. Askerî hâkim ve yardımcıların meslekî sicil notları, Askerî Yargıtay dairelerince ve daire

ler kurulunca, 
2. Askerî savcı ve yardımcılarının meslekî sicil notları, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 

Askerî Adalet müfettişlerince verilir ve bu iki notun ortalaması meslekî sicil notu olur. 
3. Adlî müşavirlik görevinde bulunanların meslekî sicil notları, Askerî Adalet müfettişle

rince verilir. 
c) Askerî niteliklere ait sicil notları ile meslekî sicil notları eşittir. Bu iki not toplamı di

ğer subayların sicil notuna eşittir. 
d) Askerî Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında 

ve askerî yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların sicilleri, diğer subaylar gibi idari üstle
rince düzenlenir. 

e) Meslekî sicil notlarının nasıl ve hangi esaslara göre verileceği, kuvvet personel başkan
lıklarında ne zaman bulundurulacağı, askerî niteliklerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin kim
ler olacağı ve sicille ilgili diğer hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

f) Askerî Yargıtay Başkanı, II nci Başkan, daire başkanları ve üyeleri ile Başsavcısının yük
sek mahkeme hâkimleri olarak Anayasa ile belirtilen hakları saklıdır. Ancak, bunlardan yük
selme sırasına gelenlerin general ve amiralliğe yükselmeleri bu kanun hükümlerine tabidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

General ve amiral terfileri 

/ - Rütbe terfii 

MADDE 48. — Rütbe terfii şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 2/3 si kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Yüksek Değerlendirme Kurulunca-55 nci madde esaslarına göre terfi için seçilmiş olmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda ve 50 nci maddedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
e) Normal bekleme süresinin üçte biri kadar kıta hizmeti yapmış olmak, 
(a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarındaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi 

ettirilirler. 
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JI - Kademe terfii 

MADDE 49. — Bulunduğu bir kademede bir terfi yılını doldurmuş ve o kademe maaşını fiilen 
almış olan general ve amirallerin kademe terfileri yapılır. 

III - General ve amiral miktarları 

MADDE 50. — General ve amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur: 
a) Silâhlı Kuvvetlerde general ve amiral kadroları, barış ve sefer için ayrı ayrı olmak üzere, 

Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak, her 
iki kadro ile tesbit edilecek general ve amiral toplamı muvazzaf subay mevcudunun % 1,5 nu 
geçemez. Jandarma sınıfına ait kadrolar aynı esaslar dâhilinde İçişleri Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz. 
Kuvvet Komutanlık]arınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği ve 

hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. 
Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalâası da alınmak suretiyle Genelkurmay Başkan

lığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca ve jandarma mensupları için de Jandarma Genel 
Komutanlığının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

b) (a) fıkrasına göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranları üç kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kara K. 
Rütbeler (J. dâhil) Deniz K. Hava K. 

Orgeneral 
Oramiral 

Korgeneral 
Koramiral 

Tümgeneral 
Tümamiral 

Tuğgeneral 
Tuğamiral 

% 

% 

% 

5 

13 

32 

% 

% 

% 

5 

12 

26 

% 

% 

% 

5 

12 

26 

50 % 57 % 57 

e) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar 
tahsis edilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye 
ait kontenjanın tamamlanamadığı hallerde, birinci yıl kontenjanı artırılabilir. 

Ancak, kontenjanı artırılan grup en geç ikinci sene sonunda kendi mevcutlarına indirilir. Bu 
indirme işlemi, Yüksek Değerlendirme Kurulunca, iki sene içinde alman sicil ve değerlendirme not
larına göre yeterlik derecesi düşük olanların emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

d) Yardımcı sınıfı general ve amiral miktarları (b) fıkrası gereğince her üç kuvvet için (Jan
darma dâhil) düzenlenecek kadrolardaki general ve amiral toplamının 1/6 sini geçemez. 

e) (d) fıkrası gereğince tesbit edilen yardımcı sınıf general ve amiral miktarı, mevcutları 50 
den aşağı olan yardımcı sınıflar hariç tutularak, hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre kuvvetler ve sı
nıflar arasında dağıtılır. 

f) Normal bekleme süreleri sonunda terfi cdomiycrı general ve amiraller hakkında emeklilik 
işlemi yapılır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gircmiycnler hakkında yapılacak işlem 

/ - Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 51. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gircmiyenler hakkında aşağıdaki 
esaslara göre işlem yapılır: 

a) Üsteğmen - yüzbaşı rütbesindeki subaylardan yapılan son değerlendirme neticesinde 5 nci 
yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet toplamı 25 yıl ve daha fazla olanlar hakkında T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun emekliye sevk ile ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Binbaşı - yarbay rütbesindeki subaylardan yapılan son değerlendirme neticesinde de 5 nci, 
albay rütbesindeki subaylardan dördüncü ve beşinci yeterlik grupuna girenler hakkında (a) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen subayların hizmet sürelerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında emek
lilik işlemi yapılır, bu gibiler hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

d) Beşinci ehliyet grupuna girip de terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma kadar hiz
mete devam edecek subaylardan Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre, kendisin
den istifade edilemıyeceği anlaşılanlar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi 
yapılır. 

YEDÎNCI BÖLÜM 

Değerlendirme kurulları 

/ - Değerlendirme kurullarının teşkili 

MADDE 52. — Değerlendirme kurullarının teşkili : 
a) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Yüksek Askerî Şûra üyelerinden (Jandarma subayları

nın değerlendirilmelerinde Jandarma Genel Komutanı bu kurula katılır); 
b) Değerlendirme kurulları Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen üyelerden, Kuvvet Komu

tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında yeteri kadar kurulur. 

II - Terfi işlemi 

MADDE 53. — Terfi edecek üsteğmen - yarbay rütbesindeki subayların terfi işlemleri değer
lendirme kurullarınca, general ve amiral olacak albaylar ile general ve amirallerin terfi işlemleri 
Yüksek Değerlendirme Kurulunca bu kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

/ / / - Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri 

MADDE 54. — Yüksek Değerlendirme ve değerlendirme kurulları üyelerinin, terfi edecek su
baylardan en az bir üst rütbede bulunmaları şarttır. 

IV - Subayların terfi işlemleri 

MADDE 55. — Yüksek Değerlendirme Kurulu ar : 
larm terfi işlemlerini aşağıdaki esaslara göre yap ve değerlendirme kurulları terfi edecek subay-

a) Rütbe terfii sırasındaki subayların sicil notu ortalamasını tesbit eder, bu işlemi yaparken 
sicillerden birisinin tarafsız verilmediğini tesbit ederse bu sicili iptal eder. 
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Sicillerin hangi hallerde tarafsız verilmemiş sayılacağı, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
b) Kurul üyeleri, terfi edecek subayların şahsi dosyalarını ve o rütbedeki sicil raporlarını 

incelemek' suretiyle Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek âzami ve asgari hadler arasında bir 
değerlendirme notu verirler. 

Kurulca verilecek değerlendirme notu, sicil tam notlarının 1/6 sim aşamaz. Bu miktar Yük
sek Değerlendirme Kurulu için bir misli artırılır. 

Bütün üyelerin verdiği notların ortalaması subayın değerlendirme notunu teşkil eder. Değer
lendirme notunun tesbitinde şu esaslar göz önünde tutulur : 

1. önceki rütbelerde normal terfi edip etmediği, 
2. Sağlık durumu, 
3. Gördüğü kurslar, ek öğrenimler ve bunlardaki başarı dereceleri, 
4. Kıta veya meslekî tecrübesi, 
5. Atanma sınırlamaları, 
6. Aldığı mükâfatlar, 
7. Aldığı cezalar, 
8. Muharebe tecrübesi, 
9. Meslekine ait eserleri, 

10. Yabancı dil durumu, 
11. Verdiği sicillerin isabet derecesi, 
12. Akademik sicil ve mektup sicil raporları. 
c) Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamından elde edilen neticeye göre, 

subaylann yeterlik dereceleri tesbit edilir. Yeterlik derecelerinin tesbitinde toplamı kıymetin 
eşitliği halinde subayların bulundukları rütbedeki kıdem sıralan esas alınır. 

d) Yeterlik derecelerinin tesbitinden sonra hiçbir subayın sırası değiştirilemez. Bunlar 41 nci 
madde esaslarına göre yeterlik gruplanna ayrılırlar. 

V - Değerlendirme kurullarının çalışmaları 

MADDE 56. — Değerlendirme kurullarının çalışmalan gizli yürütülür. Kanunen yetkili merciler 
dışında hiçbir makam ve şahsa bilgi verilmez. 

VI - Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı 

MADDE 57. — Değerlendirme kurul üyeleri kararlannda bağımsızdırlar. 

VII - Yönetmelik 

MADDE 58. — Değerlendirme kurullannm çalışma usulleri, 55 nci maddenin (b) fıkrasındaki 
esasları ne şekilde değerlendireceği, kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilir. 

SEKlZlNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

/ - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 59. — Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem 
verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan 
kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimle
rine emekli maaşı bağlanır. 
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II - Esir subaylar 

MADDE 60. --- Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amirlerince veya bun
ların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre : 

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kı
demli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeyt 
dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu gö
rülenler askerî yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkûm olanlar hakkında 37 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnadolunan suç
ları sabit olmıyanlardan : 

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal 
tarihine götürülür. 

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanma
mış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendir
me notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasma girer ve terfi 
işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihi
ne götürülür. 

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya 
kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki 
diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak 
kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür. 

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz. 

/ / / - Harb gaibi subaylar 

MADDE 61. — Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 60 ncı maddenin (a) fıkrası uya
rınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar hak
kındaki esaslara göre yapılır. 

IV - Enterne edilen subaylar 

MADDE 62. — Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan su
baylar hakkında 60 ncı madde hükümleri uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar 

MADDE 63. — Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik 
grupuna girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez. 

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır. 

VI - Sınıfı değişen subaylar 

MADDE 64. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda okuyanla-
ların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

MADDE 65. — Fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik eğitimlerini de başarı ile biti
rerek subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ve üst rütbeye 
yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte ve yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 
(30 Ağustosu) itibar olunur. 
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VIII - Açıkta bulunan subayların terfileri 

MADDE 66. — Açıkta bulundukları müddet zarfında terfi sırasına giren subayların yargılanma
ları neticesine kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan yargılama neticesi beraet edenler mütaakıp 
30 Ağustosta terfi edecekler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlardan terfi edenlerin 
nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Kademe terfi şartlarını haiz olanların kademe terfileri em-
«alleri tarihinden geçerli olmak üzere derhal yapılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

I - Genelkurmay Başkanlarının görev süresi 

MADDE 67. — Genelkurmay Başkanlığına tâyin olunan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 
68 dir. Bu makama atanan orgeneral ve oramirallerin görevde kalış süresi normal olarak 3 yıldır. 

ALTINCI KISIM 

Astsubaylar 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 

MADDE 68. — Silâhlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynakları astsubay sınıf okulları
dır. 

II - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 

MADDE 69. — Astsubay sınıf okullarına girişte aranacak nitelikler, sınıf okullarının öğrenim 
ve eğitim süreleri ve şekilleri, öğrencilerin âzami öğrenim süreleri, okuldan ilişiklerinin kesilmesi 
halleri ve ilişikleri kesilenler hakkında yapılacak işlemler ile özlük haklan ve diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir. 

YEDİNCİ KISIM 

Astsubay sınıflandırması 

I - Sınıflar 

MADDE 70. — Silâhlı Kuvvetlerine mensup Kara, (Jandarma dâhil) Deniz, Hava astsubaya 
rının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dâhil bu
lunduğu sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir. 

II - Sınıfların kurulması ve kaldırılması 

MADDE 71. — Astsubay sınıflarının kaldırılması ve yeni sınıfların kurulması hakkında 22 nci 
madde esasları uygulanır. 
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777 - Sınıflandırma 

MADDE 72. — Astsubayların sınıflandırılması hakkında 23 ncü madde esasları uygulanır. 

a) îlk sınıflandırma 

MADDE 73. — Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 24 ncü madde esas* 
lan uygulanır. 

b) Yeniden sınıflandırma 

MADDE 74. — Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) fıkrası haricolmak üzere 
25 nci madde esasları uygulanır. 

IV - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği 

MADDE 75. — Astsubay sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği hakkında 26 ncı 
madde esasları uygulanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

7 - Meslek içi eğitimi 

MADDE 76. — Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 27 nci madde esaslan uygulanır. 

77 - Muharip nnıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi 

MADDE 77. — Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargâhlarda idari iş
lerde görevlendirilemezler. 

DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

7 - Kapsam 

MADDE 78. — Silâhlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıp 
lan, rütbe ve kademe terfi şartları ıbu kanun hükümlerine tabidir. 

77 - Rütbeler 

MADDE 79. — Silâhlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir: 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
» Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
> Kıdemli Başçavuş 
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777 - Bekleme süreleri 

a) Normal bekleme süreleri 

MADDE 80. — Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 yıl 
> Kıdemli çavuş 3 yıl 
» Üstçavuş 3 yıl 
> Kıdemli üstçavuş 3 yıl 
» Başçavuş 6 yıl 
> Kıdemli başçavuş 6 yıl 

b) En az bekleme süreleri 

MADDE 81. — Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay 
Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile normal bekleme süreleri 1/2 nisbetine kadar indirilebilir. 

c) En çok bekleme süreleri 

MADDE 82. — Astsubayların 80 nci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında, her 
rütbede kalabilecekleri en çok bekleme süreleri hakkında 33 ncü maddenin (b) fıkrası esasları 
uygulanır. 

IV - Terfi zamanı 

MADDE 83, — Astsubayların terfi zamanı hakkında 34 ncü madde hükmü uygulanır. 

İKlNCÎ BÖLÜM 

Nasıp 

7 - Astsubaylığa nasıp 

MADDE 84. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri bakanlık onayı ile yapılır. Nasıplar ba-
1 anlı < onayı metninde yazılı tarihte başlar. 

Astsubay sınıf okullarını başarı ile bitirenler o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nasbedilir-
ler. 

77 - Nasıp düzeltilmesi 

MADDE 85. — Kazai ve idari kararlar neticesi astsubayların nasıplarınm düzeltilmesi hakkın
da, 37 nci maddenin (a), (c), (e) fıkraları hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

7 - Kıdem ve kıdem sırası 

MADDE 86. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir : 
a). Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar. 
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b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenlerin arasında kıdem sırası : 
Astsubay sınıf okullarından mezun olanların kıdemleri, okullarda kazanılan not ortalamalarına 

göre tesbit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. 
c) Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında kıdem sırası : 
Her rütbeye yükselirken almış oldukları ehliyet derecelerine göre yapılır. 
d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve naııplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası: 
Kadro sınıfları esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik gruplarına, yeterlik 

grupları aynı olanlar için de yeterlik derecelerine göre tesbit edilir. 
Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni smıflarmdaki yeterlik dereceleri 

tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarımn sonunda sıralanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

7 - Terfi esasları 

MADDE 87. — Astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir ,\ 
a) Çeşitli sınıflara mensup astsubayların çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil ra-

porlannın not ortalamaları ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre tes
bit edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı, Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli bek
leme sürelerinin son yıllarında o rütbede haklarında her yıl tanzim edilen sicil raporlarının not 
ortalamasına ve değerlendirme kurullarınca verilen değerlendirme notuna göre sıralanır ve 5 ye
terlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubaylar terfi edebilmeleri için: 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların en az 4 ncü yeterlik grupuna, 
2. Astsubay başçavuşların en az 3 ncü yeterlik grupuna girmeleri şarttır. 
d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar yeterlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri 

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel sebepler bulunmadıkça normal bekleme sûrelerinin 
sonunda yapılır. 

e) Normal bekleme sürelerinin sonunda yapılan değerlendirmede, terfi için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyen astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay başçavuş
lar bir yıl daha değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal bekleme sü
resi sonunda değerlendirmeye giren ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik notlarına eşit ve
ya daha yukarı not alanlar bu grupa girmiş sayılır ve haklarında buna göre işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıf ve rütbelerde astsubayların yeterlik 
derecelerinin tâyini hakkında 39 ncu maddenin «f» fıkrası esasları uygulanır. 

II - Yeterlik grupları 

MADDE 88. — Astsubayların yeterlik grupları ile bunların yüzde oranları hakkında 40 ncı 
madde esasları uygulanır. 

27/ - Yeterlik gruplarının hesaplanması 

MADDE 89. — Astsubayların yeterlik gruplarının hesaplanması hakkında 41 nci madde esas
ları uygulanır. 
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IV - Terfi işlemi 

MADDE 90 . — Terfi edecek astsubayların terfi işlemleri değerlendirme kurullarınca bu 
kanunda yazılı esaslara göre yapılır. 

V - Kadroların bildirilmesi 

MADDE 91. —• Terfi edecek astsubayların kadrolarının tesbiti hakkında 42 nci madde esas
ları uygulanır. 

VI - Çok sınıflı kadrolar 

MADDE 92. — Çok sınıflı astsubay kadrolarının dağıtımı hakkında 43 ncü madde esasları 
uygulanır. 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 

MADDE 93. — Rütbelere terfi esas ve şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme müddetinin 2/3 ü kadar yıllık sicili bulunmak, 
c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeterlik grupuna dâhil bulunmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda münhal bulunmak, (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı şartları ta

şıyan astsubaylar kadro münhali nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler yeterlik grup
larına ve yeterlik grupları içerisindeki yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde 
değerlendirme kurullarınca yapılır. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edememe 

MADDE 94. — Rütbe terfi için gerekli yeterlik grupuna girip de kadroda münhal bulunmadı
ğından terfi edemiyen astsubaylar mütaakıp senelerde yeniden değerlendirilirler. 

Bu şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasıp tari
hidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

IX - Kademe terfii esas ve şartları 

MADDE 95. — Kademe terfii esas ve şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılmı doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak; (Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her yıl ya

pılan yeterlik gruplamasmda kendi kuvvetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emekliye ayrılacak 
yeterlik gruplarının üstündeki grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit veya daha yukarı 
sicil notu almış olmak) 

Normal bekleme süreleri sonunda rütbe terfi eden astsubaylar yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Normal bekleme sürek ri dışında rütbe terfi eden astsubaylar eski rütbesinde bulunduğu ka
demenin yeni rütbesinde j ir ileri maaşa tekabül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayılırlar. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak rütbe terfiini gerektirmez. 
Rütbelere ait kademeler ek 2 çizelgede gösterilmiştir. 
5 nci yeterlik grupuna girdiğinden 25 fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek olan 

üstçavuşlar ve kıdemli üstçavuşlar, kademe terfi şartlarını haiz oldukları takdirde başçavuşluğun 
3 ncü kademesine, 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren başçavuşlar, kıdemli başçavuşluğun 
2 nei kademesine kadar kademe terfii ederler. 

94 ncü madde uyarınca rütbe terfii edemeyip kademe terfiine sapan ve 25 fiilî hizmet yılını 
doldurmuş olan astsubaylar kademe terfii edemediklerinde emekliye sevk edilirler. 
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Astsubay kıdemli başçavuşlar, normal bekleme süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Bunlardan 4 ve 5 nci yeterlik grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri kademe terfiine 
tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve mütaakıp yıllarında bulunanların, her 
yıl yapılacak değerlendirmelerinde o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bekleme süreleri sonunda 
değerlendirmeye tabi tutulanların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en düşük notundan aşağı 
not alanlar hakkında emeklilik işlemi yapılır, diğerleri kademe terfii ettirilirler. 

BEŞINCI BÖLÜM 

Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler hakkında yapılacak işlem 

7 - Terfi için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 

MADDE 96. — Rütbe terfii için gerekli yeterlik grupuna giremiyen astsubaylar hakkında aşa
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan yapılan son değerlendirme neticesinde 5 nci, ast
subay başçavuşlardan 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı toplamı 25 yıl 
ve daha fazla olanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun emekliye sevk ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

b) Normal bekleme süresi sonunda değerleniirilerek 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupuna giren 
kıdemli başçavuşlar hakkında «a» fıkrası hükmü uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâlhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görül-
miyen astsubayların hizmet sürelerine ve sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın haklarında emekli
lik işlemi yapılır. Bu gibiler hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim edileceği Astsubay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

d') 5 nci yeterlik grupuna girip de terfi hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma kadar hizmete 
devam edecek astsubaylardan, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden 
istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Astsubay Değerlendirme Kurulları 

1 - Değerlendirme Kurullarının teşkili 

, MADDE 97. — Astsubay Değerlendirme Kurulları, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığında Astsubay Sicil Yönetmeliğindeki esaslara göre yeteri kadar kurulur. 

11 - Astsubayların terfi işlemleri 

MADDE 98. — Astsubay Değerlendirme Kurulları terfi edecek astsubayların terfi işlemlerini, 
55 nci madde esaslarına göre yapar. 

III - Değerlendirme Kurullarının çalışmaları 

MADDE 99. — Astsubay Değerlendirme Kuru İlan, çalışmalarını 56 nci madde esasları dâhi
linde yürütür. 

IV - Değerlendirme Kurullarının kararları 

MADDE 100. — Astsubay Değerlendirme Kurulları üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 
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V - Yönetmelik 

MADDE 101. — Astsubay Değerlendirme Kurullarının çalışma usulleri, 58 nci maddedeki esa» 
lar dâhilinde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

özel hükümler 

l - Savaş takdirnamesi alanlar 

MADDE 102. — Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 59 neu madde esasları uygulanır, 

7/ - Esir astsubaylar 

MADDE 103. — Esir düşen astsubaylar hakkında 60 ncı madde esasları uygulanır. 

III - Harb gaibi astsubaylar 

MADDE 104. — Harb gaibi astsubaylar hakkında 61 nci madde esasları uygulanır. 

IV - Enterne edilen astsubaylar 

MADDE 105. — Enterne edilen astsubaylar hakkında 62 nci madde esasları uygulanır. 

V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar 

MADDE 106. — Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 63 neü madde 
esasları uygulanır. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 

MADDE 107. — Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapıla
cak Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

VII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri 

MADDE 108. — Açıkta bulunan astsubayların terfileri hakkında 66 ncı madde esasları uygu
lanır. 

VIII • Maaş, özlük hakları ve açık durumları 

MADDE 109. — Astsubayların maaşları ile buna bağlı sair özlük hakları, açığa çıkarılmaları, 
açığın kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. 

IX - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları 

MADDE 110. — Ahlâki bakımından Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek sicil yolu 
ile çıkarılanlar haricolmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu ile çıkarılan ast
subaylar rütbeleri ile yedek astsubaylığa geçirilirler. 

Bunların yedeklik çağları rütbelerine bakılmaksızın 55 yaşını bitirinceye kadar devam eder. 
Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar 

Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 
Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının 

hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu 
hükümlerine göre yürütülür. 
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X • Sicü yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri 

MADDE 111. — Ahlâki bakımdan sicil yolu ile veya mahkeme karan ile mecburi hizmetini ta
mamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal terhis 
olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu hizmetleri er olarak tamamlattırılır. 

SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 

I - Astsubaylıktan subay olma şartları 

MADDE 112. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önüne, alınarak her sene tesbit edilecek konten
jan nisbetinde emsali arasında temayüz etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler : 

a) Başçavuşluğun birinci ve ikinci senesinde bulunmak ve bu süreyi geçinmemiş olmak, 
b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik grupuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 
c) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı 

sicil üstlerince onanmış olmak, 
d) Lise seviyesinde yapılacak genel kültür ve meslek imtihanlarını kazanmak ve mütaakıben 

gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek. 

77 - Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri 

MADDE 113. — Astsubaylıktan subaylığa geçenler, en fazla yüzıbaşılığın 10 ncu kademesine 
kadar yükselebilirler. Bunların rütbeleri bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır: (Ek-3) 

Bekleme süresi Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 6 yıl 46 
Yüzbaşı 6 yıl 52 

III - Yönetmelik 

MADDE 114. — Yukarda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmıyan sınıfların 
hangi sınıf ve meslek imtihanlarına taibi tutulacakları ve sicillerin ne şekilde verileceği, subay sicil 
yönetmeliğinde gösterilir. 

ONUNCU KISIM 

Yükümlülük 

I • Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

MADDE 115. — Muvazzaf subaylar, astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildiklerinden itiba
ren, fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemez! er. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük uygulanmaz. 

II - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanların yükümlülükleri 

MADDE 116. — Subay ve astsubay nasbedil dikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışı
na gidenlerle, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda 
gösterilmiştir : 
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a) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra, yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre 

ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadı ile gidenlerin yükümlü
lükleri : 

1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre 
kadar, 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise bu sürenin iki misli kadar veya Devletçe yapılan 
masrafları faizi ile ödedikleri takdirde gidiş ve dönüş süresi kadar uzatılır. 

b) Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül
te ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla, meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlülük
leri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarih
leri : 

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, 
2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlıyan-

îarın, 
Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. 

III - Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri 

MADDE 117. — Lise mezunlarından öğrenim maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenlerin, 
subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 10 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim 
için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmeleri ile müm» 
kündür. 

Bunlardan Devletçe kendilerine yapılan masrafları faizi ile birlikte ödiyenler 10 yıllık yüküm
lülükleri sonunda istifa edebilirler. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

MADDE 118. — Ilarb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencile
riyle astsubay sınıf okulları öğrencileri ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul masraf 
î arını ödeseler dahi istifa edemezler. 

V - İstifaların kabul süresi 

MADDE 119. — Yükümlülüklerini bitirerek istifa edenlerin istifaları Bakanlıkça kabul edilir. 
İstifaların kabulü müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. 

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve askerî 
memurların istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu kara rı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir. 

ONBtRİNCİ KISIM 

Hizmet şartları ve şekilleri 

BlElNCÎ BÖLÜM 

Atanmalar 

l - Atanmalarda esaslar 

MADDE 120. — Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast 
rütbe ile asil olarak kimse atanamaz. 
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II - Atanmalarda dikkate alınacak hususlar 

MADDE 121. — Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılma
dan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları 
ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tesbit 
edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: 

a) Meslek programları, meslek içi eğitim es ısları ve kadro ihtiyacı, 
b) Sağlık durumu, 
c) idari, asayiş ve zaruri sebepler, 
d) İstekli bulunduğu yerler. 

/ / / - Yönetmelik 

MADDE 122. — Yukardaki maddede yazılı esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tesbiti, 
bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma 
ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair huşu ilar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ha
zırlanacak yönetmelik ile tesbit edilir. 

IV - Göreve atanmada başlama süresi 

MADDE 123. — Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında: 
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, atanma emrini 

tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe Taslıyorsa hizmetin baş
ladığı gün mesai saati içinde, 

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki 
özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde, 

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar. 
Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katlimi yanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem ya

pılır. 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 

MADDE 124. — Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yapılması öngörülen atanmalar saklı kalmak 
kaydı ile subay ve astsubayların atanmaları : 

a) Astsubaylar ile teğmen ilâ albay (albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları, 
Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Bakanlığınca; 

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlıklarının lüzum göstermesi üzerine, Millî 
Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile; 

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay ikinci başkanı general ve amirallerin atanmaları, 
Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın 
teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak kararname ile ; 

d) Askerî hâkimlerin atanmaları (general ve amiral rütbelerinde olanlar dâhil) Millî Savunma 
Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile Cur.ı hurbaşkanmca ortak kararname ile; 

e) Jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları özel kanunları gereğince; 
Yapılır. 
Yukardaki (c) bendinin uygulanmasında, Millî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı tak

dirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına goreken teklifi yapmasını Başbakandan yaziyle isti-
yebilir; bu yazının bir örneği de aynı zamanda Millî Savunma Bakanına gönderilir. Başbakan 
kararını yaziyle Millî Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu 
kararma uyulması zorunludur. 
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Fİ • Sayman ve mutemetlerin devir süresi 

MADDE 125. — Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; say
man, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve malla
rını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir. 

VII - Savaş hali ve olağanüstü haller 

MADDE 126. — Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Genelkur
may Başkanlığının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararınca tatbik edilmiyebilir. 

VIII - Silâhlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri 

MADDE 127. — Silâhlı Kuvvetlere (jandarma dâhil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, 
Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve naMolunamazlar. Ancak zaruri ahvalde 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve her türlü istihkakla
rını mevcut hükümler dairesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Si
lâhlı Kuvvetler haricindeki Devlet hizmetleri ile, Türk Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam.edi
lebilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

izinler 

I - Yıllık izin 

MADDE 128. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 
gün izin almaya haklan vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni ola
rak kullanılır. 

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 
karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

II - Mazeret izinleri 

MADDE 129. — Subay ve astsubaylara 128 nci maddede yazılı 15 günlük mazeret izinleri dı
şında : 

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşin ölümü halinde 3 gün, 
b) Yangın, zelzele, seylâp gibi olağanüstü birsenelik izne mahsubedilmez. 
Mazeret izni verilebilir. mazeret dolayısiyle bir yıl içinde 30 güne kadars 
(a) fıkrası gereğince verilen mazeret izinleri 

III - Yurt dışı izinleri 

MADDE 130. — Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylanna 
İçişleri Bakanlığınca : 

a) öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadı ile bir yıla kadar, 
c) Mazeret dolayısı ile yıllık izinle birlikte üç aya 'kadar, 
d) Seyahat maksadı ile yıllık izin süresi kadar, 
Yurt dışı izini verilebilir. 
Bu hallerde özlük haklan aynen verilir. 
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IV - Sıhhi izin süresi 

MADDE 131. — Subayların ve astsubayların sıhhî izin süresi aşağıdaki gibidir; 
a) Hazarda ve seferde hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar hasta

lıkları geçici ise veya geçied olup sekei bırakan hastalıklar ise, aynı rütbede ay ve gün hesabı ile 
her çeşit hastalıkları için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere (hastanelerde geçen teşhis 
ve tedavi süreleri hariç) nekahat tedavisi istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu 
gibiler hakkında raporlar sağlık kurullarınca verilir. 

b) Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has
talığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede top
lam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutu
labilirler. 

c) Sağlık durumundan dolayı (yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerde faal görev yapar) 
veya (muayyen bölgelere gidemez) veya (denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim de
ğiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile ka
yıt ve şarta bağlı olanların bu durumlarmdaki sıhhî izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanır. Geçici 
olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kur-
bağaadam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren 
personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhî izin süresinden 
sayılmaz. 

Sıhhî izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhî izin sürelerini dolduracakları ayın ilk 
haftasında haklarında katî işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan 
sıhhî arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği 
anlaşılanlar hakkında emekli işlemi yapılır. 

d) Kadın subaylara doğum yapmalarından önce 3 hafta ve doğum tarihinden itibaren 6 haf
ta müddetle izin verilir. 

V - İzinlerin kullanılması 

MADDE 132. — Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle 
izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanların izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu 
müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez. 

VI - İzin sürelerinin hizmetten sayılması 

MADDE 133. — İzin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır. 

VII - Olağanüstü haller 

MADDE 134. — Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile izin süreleri kısaltılabilir veva kal
dırılabilir. 

VIII - Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler 

MADDE 135. — 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirle
rince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir. 

IX - Yabancı memleket orduların da hizmet etmek için gönderilenler 

MADDE 136. — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara 
Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma subaylarına içişleri Bakanlığınca 4 yıl kadar izin verilebi-
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lir. Maaşları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı 
memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 

X - Yönetmelik 

MADDE 137. — İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair 
hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilme
leri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edile
cekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve İçiş* 
leri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tesbit olunur. 

ON1K1NC1 KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklar, ek görevler, yolluk ve harçlıklar 

/ - Kapsam 

MADDE 138. — Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hiametle ilgili her çeşit ödeme
ler ve askerî öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda ya
zılı esaslar dâhilinde yürütülür. 

11 • TarİfUr 

MADDE 139. — Bu kanunda geçen : 
a) Aylık; Silâhlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiilî kadrolarına rütbe ve rütbe 

içerisindeki hizmet yılma göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı, 
b) Harçlık; askerî öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı, 
c) Ödül; bu kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen parayı, 
d) Temsil giderleri; belirli makamları işgal eden general ve amirallere görevleri icabı gerçek 

giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen 
parayı, 

e) Ders saat ücreti; askerî eğitim, öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan su
bay ve astsubaylara belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati itibariyle hesapla* 
nıp ödenen parayı, 

f) Ek görev ücreti; Silâhlı Kuvvetlere ait kurumlarda çalışan subay ve astsubaylara Szel 
kanunlar gereğince ödenen parayı. 

tfade eder. 

/ / / - Gösterge tabloları 

MADDE 140. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay ve astsubayların aylıkları, rütbe esasına göre tes
bit edilir. 

Her rütbenin ve her rütbe içerisindeki kademelerin gösterge rakamları, bu kanundaki esaslara 
göre hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

En düşük gösterge rakamı (100) ve en yükseği (1 000) dir. 
3 yılını bitirmiş albaya 1 000 gösterge rakamı uygulanır. General ve amirallere 1 000 gösterge 

rakamının uygulanmasından başka her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit olunacak miktarlar tazminat 
olarak verilir, 
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Her rütbeye ait gösterge tablosunda bulunacak kademe sayısı 1, 2, 3 No. lu cetvellerde gösteril

miştir. 
Gösterge tablosunda her rütbenin normal bekleme süresi sonundaki gösterge rakamlarını, bir 

üst rütbenin normal bekleme süresi içerisindeki gösterge rakamları te§kil eder. 

IV - Katsayı 

MADDE 141. — Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gös
terge rakamlarının çarpılacağı kat sayı, Devlet memurları için tesbit edilen katsayıdır. 

V - Kademe ayhğt 

MADDE 142. — Subay ve astsubayların rütbelerine ait gösterge tablosundaki aylık derecelerin
den, bu dereceye ait hizmet yıllarının ve bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tesbit edil
miş kademelerden herbiri için tesbit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VI - Rütbe aylığı 

MADDE 143. — Subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbelerinin herbiri için tes
bit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. 

VII - Rütbelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları 

MADDE 144. —• Kanunda gösterilen gösterge tablosunda yer alan rütbelerden herbirindeki 
birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbenin ilk kademe aylığını, aynı rütbenin 
son aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbeye ait en yüksek kademe aylığını gösterir. 

VIII - Ödenecek brüt aylık tutarı 

MADDE 145. — Kanunda yer alan her rütbeye ait gösterge tablolarındaki rakamların ve o yıl-
ki bütçe kanunu ile tesbit edilecek katsayının çarpılmasından elde edilecek miktar, ödenecek brüt 
aylık tutarını gösterir. 

IX - Harçlıklar 

MADDE 146. — a) Harb okullarında, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî 
öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının; 

— Birinci sınıfta % 15 i 
— İkinci sınıfta % 17 si 
—• Üçüncü sınıfta % 19 u 
— Dördüncü sınıfta % 21 i 
— Beşinci sınıfta % 23 ü 
— Altıncı sınıfta % 25 i 
b) Astsubay sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının 

% 10 u; 
Harçlık olarak verilir. 
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedilemez. 

X - Yurt dışı aylıkları 

MADDE 147. — Silâhlı Kuvvetlerin yurt dışındaki kadrolarında görev alan subay ve astsubay
ların aylıkları, 145 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve diğer kanun-
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lar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra, dış görevlerde çalıştırılacak Devlet me
murlarının maaşları için kabul edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Asıl aylığın ödenen miktarı ile kat sayılı tutarı arasındaki fark her türlü vergiden muaftır. 

XI - Aylığın ödeme zamanı 

MADDE 148. — Subay, astsubay ve askerî öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında pe
şin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz. 

XII - İlk atanmada aylığa hak kazanma 

MADDE 149. — ilk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, göreve başladıkları günden itiba
ren aylığa hak kazanırlar. 

XIII - Kademe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 150. — Subay ve astsubaylar kademe terfiinde, onay metninde yazılı tarihi takibeden 
ay başından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar. 

XIV - Rütbe terfiinde aylığa hak kazanma 

MADDE 151. — Subay ve astsubaylar üst rütbeye terfi ettikleri tarihi takibeden ay başından 
itibaren, terfi ettikleri üst rütbenin uygun kademe aylığına hak kazanırlar. 

XV - Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli 

MADDE 152. — 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsu
baylara mezkûr kanunun 11 nci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir. 

XVI - Ek ders ücreti 

MADDE 153. — Askerî eğitim ve öğretim kurumları ile kurslarda öğretmenlik yapan subay ve 
astsubayların ek ders ücreti, özel kanunda gösterilen esaslar dâhilinde verilir. 

XVII - Yolluk giderleri ve gündelikleri 

MADDE 154. — Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev ye
rinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

XVIII - Temsil giderleri 

MADDE 155. — Silâhlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsilî ma
hiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklannın tek
lifleri ile Bakanlar Kurulunca tesbit ediliı. 

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Millî Savunma ve 
içişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir. 

XIX - Aile yardım ödeneği 

MADDE 156. — Evli bulunan subaylara ve astsubaylara aile yardımı ödeneği verilir. Bu 
yardım, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmıyan eşi ve çocukları için her yıl Bütçe 
kanunlarında tesbit edilecek miktar üzerinden ödenir. 
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Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini 

de kararında belirtir. 
Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlât edindikleri çocukları için 

de bu ödenek verilir. 

XX - Aile yardımı ödeme usulü 

MADDE 157. — Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte ödenir. 
Kan ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedi

lemez. 

XXI - Aile yardımı Ödeneğine hak kazanma 

MADDE 158. — Subay ve astsubaylar, es için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri; ço
cukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğJuğu tarihi takibeden ay başından itibaren hak 
kazanırlar. 

XXII - Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 

MADDE 159. — Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma 
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 160 ncı 
maddedeki hallerin vukuunu takibeden aybaşından itibaren kaybederler. 

XXIII - Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller 

MADDE 160. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez : 
1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar, 
(19 yaşmı bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğ

renim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirince
ye kadar ve çalışamıyacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler 
için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olur
sa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar 
hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

XXIV - Mahrumiyet yeri ödeneği 

MADDE 161. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları dola-
ytsiyle subay ve astsubayların yaşama ve çalışmacında zorluk ve darlık gösteren yerlere sürekli gö
revle atananlara, o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verilir. 

XXV - ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi 

MADDE 162. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman ve hangi hallerde ödenek verile
ceği, hangi hallerde bu ödenek hakkının kalkacağı hususları ile ödemenin şekil ve şartları, Devlet 
memurları hakkında bu konuda hazırlanacak yönetmelik esaslarına muvazi olarak, Millî Savunma 
ve içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanacak bir yönetme
likle tesbit olunur. 

Mahrumiyet yerleri ve dereceleri 4 senede bir yeniden tesbit olunur. 
Bu yerlere ve derecelere etki yapan olağanüstü hallerde bu süre beklenmez. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 156) 





— 37 — 
XXVI - Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı 

MADDE 163. — Mahrumiyet yeri ödeneği 4 derece üzerinden ödenir. Birinci derece mahrumiyet 
yeri ödeneği her yıl Bütçe kanunlarında belirtilir. Diğer mahrumiyet yerlerinin ödenekleri aşağıda 
gösterilen oranlara göre hesabedilir : 

Mahrumiyet derecesi ödenek oranı 

1 % 100 
2 % 75 
3 % 50 
4 % 25 

XXVII - Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü 

MADDE 164. — Mahrumiyet yeri ödeneği bu yerlerde göreve başlandığı günü takibeden ayba
şından itibaren ve aylıklarla birlikte kesintisiz ödenir. 

Başika yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

XXVIII - Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların aylıkları 

MADDE^165. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine 
başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar 
oian aylıkları 147 nci maddeye göre ödenir. 

Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların 
gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden itiba
ren en çok iki ay ödenmeye devam edilir. 

XXIX - Yurt dışında görevde bulunanların geçici görevle merkeze çağrılmalarında 
aylıklarının verilme şekli 

MADDE 166. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin geçici görevle yurt içine çağrılmaları 
halinde yurtta bulundukları süre içinde en çok bir ay, katsayılı aylıklarını almaya devam ederler. 
Bu süreyi aşan hallerde süreyi aştığı tarihten yurt dışındaki görevine başlama tarihine kadar geçen 
süre içinde aylık, yurt içindeki aylık gibi ödenir. 

XXX - Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılı başka bir memlekete atananların aylıkları 

MADDE 167. — Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı öde
me katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (145) nci madde esasları gereğince 
(147) nci maddeye göre aylık alırlar. 

XXXI - Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin 
aylıkları 

MADDE 168. — Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir (başka 
memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (bir ay dâhil) aylıkları; 
esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır. 

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe kadar 
olan süre için : 

a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı aylı
ğından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine döndük
ten sonra ödenir. 
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b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, kendi katsayılı aylığından az 

be aradaki fark kendisinden alınmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Silâhlı Kuvvetler kıta tazminatı 

I - Kapsam 

MADDE 160. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde fiilen vazife gören subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzatmalılara aşağıdaki maddeler hükümlerine göre kıta tazminatı verilir. 

Tarifler 

MADDE 170. — Tar i f le • 
Muharebe grupunun kapsamı, alay ve seviyesindeki birliklerdir. 
Birlik : Batarya ve tabur seviyesindeki birlikle re denir. 
Albay maaşı : Albaylıkta 3 senesini doldurmuş olan albaya 24 Şubat 1961 tarihli 262 ve aynı ta

rihli 263 sayılı kanunlarla verilen zamlı brüt maaş tutarıdır. 
Gemi : 18 Grostondan vu'karı olan gemileri kapsar. 
Hava Kuvvetleri için birlik : Tugay ve eşidı ile daha küçük her hangi bir taktik, idari, sağlık ve 

lojistik teşkillerdir. 

Kıta tazminatı verilecek görevler 

MADDE 171. — Kıta tazminatı alacak birlik mensupları ile tazminat nisbetleri aşağıdadır : 
a) Kara Kuvvetlerinde : 
1. Muharip birlik (Eğitim birlikleri dâhil) takım, hava bölüğü, bölük (Batarya), birlik, ta

bur, grup, alay, Genelkurmay Karargâh ve Destek Kıtaları Komutanlığı, kadrolu merkez komutanlığı, 
tugay komutanlığı, muharebe grupu, tümen top m ve kolordu topçu komutanlıklarında fiilen 
hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile bu birliklerin takım, bö^ük (batarya) ve birlik
lerinde bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşlara E k - 4 cetvelde rütbeleri hizalarında göste
rilen miktar kadar; 

2. Dağ ve Komando Okulu Komutanı ve muavini ile dağ ve komando öğretmenleri ve bu okul 
takım, bölük ve birlik komutanlarına ve role merkezi .e ri il o elektronik istihbarat bölüklerinde hizmet 
gören subay, astsubay ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinde gösterilen miktar kadar, 

3. 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen birliklerin karargâhlarında görevli diğer subay, astsubay 
ve uzman çavuşlara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen miktarların % 50 si ka
dar, 

4. Yardımcı sınıf bölük, birlik, takım ve taburlarında fiilen komutanlık ve komutan muavin
liği yapanlar ile bu birliklerden takım ve bölüklerde bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşlara 
Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösteril m miktarın % 50 si kadar, 

5. Yardımcı sınıf bölük, birlik ve taburlarının diğer kadro görevlerinde çalışan subay, astsu
bay ve uzman çavuşlara E k - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar, 

b) Deniz Kuvvetlerinde: 
1. Gemilerde (denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam hizmet personeli hariç) deniz er eğitim (ka

ra birlikleri dâhil) piyade, topçu ve istihkâm birliklerinin takım, bölük, birlik, tabur, alay, kad
rolu merkez komutanlığı, grup komutanlıklarında fiilen hizmet gören komutan ve komutan mua
vinleri ile bu birliklerin takım, bölük (batarya) ve birliklerinde, elektronik istihbarat birlikleri, 
radar istasyonları ve kadrolu merkez komııtanlığırda (karargâh hariç) ve gemilerde fiilen çalışan su
bay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının tutarı kadar, 
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2. Deniz er eğitim (kara birlikleri dâhil) topçu, istihkâm ve piyade birliklerinin tabur, grup 

re kadrolu merkez komutanlığı karargâhı ve alaylarının diğer kadro görevlerinde hizmet gören 
subay ve astsubaylara Ek - 4 cetvelde rütbelerinin karşılarında gösterilen yüzde miktarı tutarının 
% 50 si kadar, 

3. Methal grup komutanlığı, mayın grup komutanlığı, mania grup komutanlığı, liman emni
yet grup komutanlıklarının (gemiler hariç) diğer kadro görevlerinde fiilen hizmet gören subay 
ve astsubaylara E k - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarı tutarının % 30 u kadar, 

4. — Yardımcı sınıf birlik, takım, bölük ve taburlarında, fiilen komutanlık ve komutan muavin
liği yapanlara E k - 4 cetveldeki* rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar. 
Bunların diğer kadro görevlerinde çalışanlara rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 30 u kadar, 

5. Fotogrametri şubesi kıymetlendirme kısmında görevli subay ve astsubaylara (kıymetlen
dirme kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si kadar, 

c) Hava Kuvvetlerinde: 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hava 'kuvveti komutanlıkları ve hava eğitim komutanlığı genel 

ve özel karargâhları ile, bu karargâhlara bağlı satmalma ve muayene komisyon başkanlıkları 
ve ambar müdürlükleri dışında kalan birlik ve teşkillerde fiilen hizmet gören subay ve astsu
baylara Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, 

d) Jandarma Genel Komutanlığında: 
1. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı seyyar ve eğitim jandarma takım, bölük, birlik, ta

bur ve alayları ile muhafız jandarma kıtalarında ve sabit jandarma kıta ve birliklerinde fiilen 
hizmet gören komutan ve komutan muavinleri ile bu birliklerin takım ve bölüklerinde ve diğer 
kadro görevlerindeki subay ve astsubaylar ile uzman jandarma çavuşlarına Ek - 4 cetveldeki rütbele
ri karşılarında gösterilen miktar kadar, bu birliklerde tabur karargâhı ve alayların diğer kadro 
görevlerinde fiilen hizmet gören subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına Ek - 4 cetvelde 
rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının % 50 si kadar; 

2. Bot komutanlıklarında ve botlarda fiilen görev ifa eden subay, astsubay ve uzatmalılara 
Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarları kadar, 

3. Jandarma Komando Okulu Komutanı ile muavini, öğretmenleri, birlik, bölük ve takım 
komutanlarına E k - 4 cetveldeki rüUbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarı kadar, okuldaki 
diğer subay ve astsubaylara E k - 4 cetveldeki rütbeleri karşılarında gösterilen yüzde miktarının 
% 50 si kadar, 

e) Harita Genel Müdürlüğünde : 
Fotogrametri Şubesi Kıymetlendirme Kısmında görevli subay ve astsubaylara (kıymetlendirme 

kısım âmiri dâhil) Ek - 4 cetvelde rütbeleri karşılarındaki yüzde miktarının % 50 si kadar, 
Kıta tazminatı verilir. 

Kıta tazminatının ödenme şekli 

MADDE 172. — Kıta tazminatı ay başında peşin olarak ödenir. Bu tazminat her türlü vergi
den muaf olduğu gibi borç için de haczedilemez. 

Kıta tazminatına hak kazanma tarihi 

MADDE 173. — Kıta tazminatı bu tazminatı aılmaya hak kazandıran göreve fiilen katılış tari
hini takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır. 

Kıta tazminatının kesileceği haller 

MADDE 174. — a) Bu kanun gereğince kıta tazminatı verilmiyen bir göreve atananların taz
minat aldığı görevinden ayrılışını takibeden aybaşından itibaren; 
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b) Tedavi, hava değişimi veya istirahat gibi sıhhî sebepler veya yurt içi veya dışı kurslar do-

layısiyle görevlerinden ayrılanların ayrılışlarını takibeden aybaşından itibaren, 
c) Tahsil, staj ve bilgi ve görgü arttırmak maksadiyle görevinden ayrılanların ayrılışlarını 

takibeden aybaşından itibaren kıta tazminatları kesilir. 

Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı 

MADDE 175. — Hizmet eri tazminatı, tayın bedeli ve mahrumiyet zammından başka her han
gi bir isimde tazminat alanlara kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı verilmesi icabe-
den bir göreve tâyin edilenler fazla olan tazminatı tercih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını 
tercih ettiklerinde bu tazminat, göreve katılış tarihlerini takibeden aybaşından itibaren ödenme
ye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda kesilir. 

Kıta tazminatı verilen bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde 
kendi rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını alırlar. 

Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir. 
Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulanmasına ait hususlar bir yönetmelikle gösterilir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Sosyal haklar vs yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Emeklilik hakları 

7 - Emeklilik hakları 

MADDE 176. — Subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin emeklilik veya mâltlıiük hal
lerinde kendilerinin; ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulunacakları haklar özel kanun
lara göre düzenlenir. 

a) Emeklilik ikramiyesi 

MADDE 177. — Emekli veya malûllük aylığı bağlanan subay ve astsubaylardan, fiilî hizmet 
süresi 25 yıl veya daha fazla olanlara, her fiilî hizmet yılı için, bağlamaya esas tutulan aylıkları
nın yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli ik ikramiyesi olarak verilir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçemez. 
İkramiyenin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara 

alınmaz. 
Fiilî hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan, emekli veya malûllük aylığı bağlanma

dan ölenler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan dul 
ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir. 

Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu ikramiyeleri, vârislerine ödenir. 

b) Emekli ikramiyelerinin ödenmesi 

MADDE 178. — Subay ve astsubayların emekli ikramiyeleri emekli, malûllük, dul ve yetim ay
lıkları bağlanırken bu aylıkları ödemekle görevli kurum tarafından tahakkuk ettirilerek verilir. Ya
zı ile istenmesi üzerine en çok iki ay içerisinde ilgili Bakanlıkça bu para ilgili kuruma gönderilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yardımlar ' 

I - Doğum yardım ödeneği 

MADDE 179. — Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, her yıl Bütçe kanunu ile tes-
bit edilen miktarda doğum yardım ödeneği verilir. 

Ana ve baba veya bunların her ikisinin de genel veya katma bütçeli dairelerden maaş almaları ha
linde, bu ödenek yalnız babaya ödenir. 

Mahkemece verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardım ödeneği hiçbir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksı

zın saymanlarca derhal ödenir. 
Bu yardım borç için haczedilemez. 

a) ölüm yardım ödeneği 

MADDE 180. — Subay ve astsubaylardan .: 
a) Genel veya katma bütçeli dairelerden maaş almıyan eşi ile aile yardım ödeneğine müstahak ço

cuğu ölenlere, almakta olduğu aylığın bir aylığı tutarında, 
b) Subay ve astsubayların ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildi

ri vermemiş ise eşine, yoksa çocuklarına subayın ve astsubayın son aylığının iki aylığı tutarında, 
ölüm yardım ödeneği verilir. 
ölüm yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve tediye emri aranmaksızın 

saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. 
Yurt dışı görevlerde bulunan subay ve astsubaylara veya eşlerine veya bildiride göstereceği şahıs

lara verilecek ölüm yardım ödeneğinde (147 nci) maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

II - Tedavi ve cenaze masrafları 

MADDE 181. — Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nun ve Yönetmeliğinde gösterüdiği şekilde uygulanır. 

III - Yakacak yardımı 

MADDE 182. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şe
kilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay ve astsubaylar hak
kında da aynen uygulanır. 

IV - Giyecek ve yiyecek yardımı 

MADDE 183. — Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde 
verilir. 

V - Tahsil bursları ve yurtlar 

MADDE 184. — Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde 
orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarım, 
yatılı okulda okutmak isterlerse, pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Dev
let memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler. 

Millî Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda okuyan 
çocukları için subay ve astsubaylar tarafından bu yurtlara ödenen ücretin yarısı Millî Savunma Ba
kanlığınca karşılanır. 
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Stnıfta kalan çocuklar için burs verüemiyeceği 

MADDE 185. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları 
sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

VI - Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar 

MADDE 186. — Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere ödenecek taz
minatlar özel kanunlarla yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lojmandan faydalanma ve mülk konutu 

A) Lojmandan faydalanma 

I - Kapsam 

MADDE 187. — Çeşitli kanunlara göre yaptırılan veya satınalınan lojmanlarla Millî Savun
ma Bakanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli lojmanların kanunlarında göste
rilen hak sahiplerine tahsis ve bu lojmanlardan çıkarılma ıbu kanun hükümlerine göre düzenle
nir. 

II - Tahsis 

MADDE 188. — Yukardaki maddedeki lojmanların hak sahiplerine tahsisleri ile yüzde nisbetleri 
aşağıdaki esaslar dâhilinde, Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik ile düzenlenir. 

a) Lojmanların tevziinde aşağıdaki esaslara göre tanzim ve ilân edilecek puvantaj cetvelleri 
esastır. 

1. Müracaat tarihi, 
2. Muhassesat ilmühaberinde yazılı bakmakla mükellef olduğu ve yanında bulunan aile fertle

rinin sayısı, 
3. Ailesinin hiçbir geliri olmıyanlar, 
4. Kıta hizmetinde bulunanlar, 
5. Daha önceki garnizonlarda lojmanlardan faydalanmamış bulunanlar ve faydalanma süresi 

az olanlar, 
b) Yönetmelikte tesbit edilecek makam ve komutanlıklara (a) fıkrasındaki sıraya bağlı ol-

mıyarak lojman tahsis edilebilir. 
c) Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin lojmanın bulunduğu şehir ve 

kasabalarda meskeni voya lojman kira bedelinin iki misli veya daha fazla bir akaarı bulunanlar 
ile 6 ay ve daha fazla daimî görevle dış memleketlerde vazife alanlar lojmandan faydalanamazlar. 

77/ - Lojmandan çıkma ve çıkarılma 

MADDE 189. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atanan
lar, her ne suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki (b) fıkrası 
haricinde lojmanda devamlı olarak 4 yıl oturma müddetini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra 
188 nci maddenin (c) fıkrasında yazılı fertlerin mesken ve akaarı bulunduğu anlaşılanlar ve 
bunların ölümü halinde bu binalarda oturmakta olan aileler iki ay içinde, bu evleri boşaltmaya 
mecburdurlar. Bu süre içinde boşaltmadıkları takdirde, başkaca bir tebligata lüzum kalmadan 
bu evler garnizon komutanı emriyle bir hafta içinde zorla boşaltılır. Bu emre karşı idari ve ka-
zai merciler nezdinde itiraz, bu kararların icra ve infazını durduramaz. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 156) 





— 43 — 
Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkında, 

yukarıdaki hükümler uygulanır. 

B) Mülk konutu 

IV - Subay ve astsubaylar için mülk konutu 

MADDE 190. — Mülk konutu için ipotek kredisi, subay ve astsubayların da iştiraki suretiyle, 
emekli aylıklarını ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek fondan karşılanır. 

Bu madde hükümleri özel kanunlarla düzenlenir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Taltifler 

BİRİNCİ BÖL OM 

Savaş takdirnamesi 

/ - Savaş takdirnamesi 

MADDE 191. — Savaş madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde, başarılı sevk 
ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muhare
benin gidişini değiştirecek harb neticesine tesir eden hallerde, üst makamlarca müteselsildi tas
dik olunacak inhalar üzerine subay ve astsubaylara savaş takdirnamesi verilir. 

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar 

MADDE 192. — İki defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdir
namesi verilir. 

b) Takdirnamenin verilmesi 

MADDE 193. — Savaş takdirnamesi, Silâhlı Kuvvetler Komutanı teklifi üzerine Millî Savunma 
Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilir. Silâhlı Kuvvet
ler Komutanının teklifine esas olacak inhalar, hiçbir makam tarafından iptal edilemez. Menfi müta
lâası olanlar yazılı mütalâalarını komuta silsilesi ile Silâhlı Kuvvetler Komutanına gönderirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Madalyalar 

I - Madalyaların çeşidi 

MADDE 194. —• Silâhlı Kuvvetler mensupları ile Silâhlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişi
lere, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığın
da aşağıda yazılı madalyalar verilir : 

a) Savaş madalyası, 
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, 
c) Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası, 
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası. 
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a) Sava§ madalyası 

MADDE 195. — Savaş madalyası iki dereceli olup, altındır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde savaş 
takdirnamesi alanlara 1 nci derece savaş madalyası verilir. 

Uluslararası hukukun meşru saydığı ha/lıler ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar 
gereğince yapılan savaşta, Türk -ve Dost Silâhlı Kuvvetleri içinde ve dışında görev alan, Türkiye'nin 
ve dostlarının düşmanı ile çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile savaş kazanan veya bir savaşın ka
zanılmasını hazırlıyan veya kolaylaştıran veya düşmanla çarpışma halinde görev icaplarının üstünde 
kahramanlık ve cesaret gösteren, Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere 2 nci derece savaş madalya
sı verilir. 

Savaş madalyası kişilere verildiği gibi, savaşta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren 
birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir. 

Savaş madalyası, Silâhlı Kuvvetler Komutanının uygun mütalâası ve Millî Savunma Bakanının 
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile tevcih olunur. Silâhlı Kuvvetler Komutanı veya görev
lendireceği bir kişi tarafından birliklerin sancaklarına ve kişilere takılır. 

b) Şeref madalyası 

MADDE 196. — Türk Silâhlı Kuvvetleri şeref madalyası, altın ve gümüş olmak üzere iki derece
lidir ve barışta kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay 
Başkanınca, savaşta Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Komutanmca tevcih edilir. 

Bu madalya, savaşta sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı ve kolaylaştırdığı halde 
başarısı savaş madalyası ile taltif edilemiyecek derecede olanlar ile savaşta ve barışta hayatı tehlike
de bulunan kişileri ve birlikleri, kendi hayatını tehlikeye koyarak kurtaran Türk ve yabancı uyruk
lu asker ve sivil kişilere verilir. 

c) övünç madalyası 

MADDE 197. — Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası gümüş ve bronz olmak üzere iki de
recelidir. Birinci derecesi savaşta, ikinci derecesi barışta verilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri övünç madalyası Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının 
teklifi üzerine savaşta Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı ve barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih 
edilir. 

Bu madalya, savaşta veya barışta şehit olan veya görevi başında, görevin sebep ve tesirleri ile ha
yatını kaybeden asker kişilerin kanuni mirasçılarına verilir. 

d) Üstün hizmet madalyası 

MADDE 198. — Türk Silâhlı Kuvvetleri üstün hizmet madalyası gümüş olup, tek derecelidir. 
Kuvvet Komutanları veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca 
tevcih olunur. 

Bu madalya, Silâhlı Kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna, askerî,-idari, ilmî ve sair alanlar
da üstün hizmetlerde bulunanlara, Silâhlı Kuvvetlerde bir araç, gereç gibi keşifte bulunanlara veya 
elde bulunanların gelişmesi ve evriminde büyük başarılar kazananlara, yurt içinde ve yurt dışında 
Silâhlı Kuvvetlerin bütün alanlardaki çalışmalarında emsallerine nazaran çok üstün derecede ba
şarı gösteren, birliğin itibarını yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran fe
ragat ve fedakârlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan asker kişilere verilir. Bu madalya Si
lâhlı Kuvvetlerin gelişimi ve güçlenmesi için üstün derecede başarı gösteren Türk Vafcanjdaşı sivil ve 
yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere de verilebilir. 
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II - Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 199. — Diğer devletler tarafından Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih 
edilen madalya ve nişanlar, Genelkurmay Başkanlığınca tescil edildikten sonra, dost devletlerin ulu
sal günlerinde elçilikler veya konsolosluklar tarafından yapılacak'davetlerde, yurt içinde ve dışında 
takılabilir. 

IH - Madalya ve nisanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler 

MADDE 200. — Bu kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından as
ker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına geçer. An
cak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı 
almadan ölmüşse, madalya kanuni mirasçılarına verilir. 

IV - Birden fazla madalyaya hak kazananlar 

MADDE 201. — Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu kanunda yazılı ma
dalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız'en yüksek derecede olanı verilir. 

V - Madalya ve nişanların mirasçılara intikali 

MADDE 202. — Madalya ve nişan alan kişilerin ölümleri halinde, bu madalya ve nişanlar, ken
dileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, erkek çocuklardan ve en büyüklerin
den başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa eşine, eşi de yoksa babasına, babasının hayatta 
olmaması halinde annesine intikal eder. 

Yukarda sayılan mirasçıların yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer miras
çılarına intikal eder. 

VI - Madalyaların tescili 

MADDE 203. — Bu kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkur
may Başkanlığınca tescil edilerek numaralanırlar. 

VII - İstiklâl Madalyası 

MADDE 204. — İstiklâl Madalyası Kanunu ile ek ve değisiklikl erindeki İstiklâl Madalyasına 
ait hükümler saklıdır. 

I 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödülter 

/ - Ödül 

. MADDE 205. — Silâhlı Kuvvetlerde (Jandarma dâhil) subaiy, astsubay, erbaş ve erlerden eği
timde, atışta, uçuculukta, denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık 
hizmetlerinde, tabiî âfetlerde (yangın, deprem, su baskını gibi) üstün başarı gösterenlerle, yeni 
buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getiren, meslekine ait eser yazan veya 
tercüme eden veya hayatını tehlikeye koyarak hizmet edip de madalya ile taltif cdilemiyen kişi
ler, ödül. verilmek suretiyle taltif edilirler. 

Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarını çoğaltmak, subay ve astsubayların 
boş zamanlarını yararlı şekilde değerlendirmek amacı ile, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma 
Genel Komutanlığınca gerekli görülecek yerlerde açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik 
yapan personel, de ödül. verilmek suretiyle taltif edilirler. 
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II - Madalya yapımının giderleri ve ödüller 

MADDE 206. — Bu kanunda yazılı madalya ve beratların yapım giderleri Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinden ödenir, ödüller için de, Millî Savunma Bakanlığı' ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerine bir fasıl konur. 

III - Yönetmelik 

MADDE 207. — Bu kanun gereğince verilecek madalyaların şekilleri, kayıtları, nitelikleri, kur-
delâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanları, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takı
lış usulleri, kimlerin teklifi ve onayı ile verileceği ve ödüllerin miktarı ile ilgili diğer hususlar. 
Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle tâyin ve tes-
bit olunur. 

ONBEŞÎNCİ KISIM 

Geçici maddeler 

General ve amirallerin hizmete devamları 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde 
bulunanlar, 50 nci maddede tesbit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini 
doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsaidolduğu takdirde hizmete devam edebilirler. 

İki yıl için 4273 sayüı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu ta-
kibeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hakkında 
4273 sayılı Kanuna göre çıkarılmış olan Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2/3) nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmıyamğı 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanuna göre 2/3 nisbetinde sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfii 
için 44 ncü maddenin (b) fıkrasındaki şart aranmaz. 

Subayların yarbay ve albaylık bekleme süreleri 

GEÇlCl MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay olanlar için, kademe 
terfiine sapmak hükmü saklı kalmak üzere, yarbaylık bekleme süresi 3 yıl, albaylık normal bek
leme süresi 6 yıldır. 

4 yılını bitirmiş albaylara, albaylık 5 ve 6 nci kademe maaşı verilir. 
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte albay olanlar için albaylık normal bekleme süresi 6 yılıdır. 

Kıdem sıralan 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp ve ehliyet 
dereceleri ve kıdem sıraları tesbit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur. 

Bayan subayların yeniden sınıflandırılmağı 

GEÇlCÎ MADDE 6. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yar
dımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar. 

Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kaabiliyeftini muhafaza ettikleri müddetçe yeniden sınıflandırıl
mazlar. 
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Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti 

GEÇİCİ MADDE 7. —• Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbeleri
ne ait kıta hiız;mctlcri hatkıkında 4273 sayılı Kanum hükümleri uygulanır. 

Kıdemler 

GEÇİCİ MADDE 8. — 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık gi
bi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu kanunun malî hükümler dışındaki hükümlerimin yürür
lüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtisaslara başlamış olanlara, mozkûr kanun hükümleri gereğince, 
usulüne uygun olarak verilir. 

İki yıl için 5802 sayılı Kanunun uygulanacağı 

GEÇİCİ MADDE î). — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiıbeden 30 Ağustos ile onu 
takiıbeden 30 Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi edecekler hakkında 
5802 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 

Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları rütbe nasıpları 
30 Ağustosa intibak etmiyen astsubayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür. Bu 
nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı verilmez. 

(2/3) nisbetinde sicil mecburiyetinin aranmıyacağı 

GEÇİCİ MADDE 11. — 13u kanuna göre (2/3) nisbetinde sicil teşekkül edinceye kadar rütbe 
terfi edecek astsubaylar için 93 ncü maddenin (b) fık.rasın.daki şart aranmaz. 

Askerî memurlar için geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 12. — Silahlı Kuvvetlerde halen askerî memur olarak bulunanlara, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ok ve tadilleri uygulanmaz. Ancak, bunlar 
bu kanuına tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri ve 
diğer özlük hakları dâhil eşidi subaylar ile bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Erken bekleme müddetine tabi olanlar 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4273 sayılı Kanunun 5611 sa
yılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi gereğince erken bekleme sürelerine tabi rütbelerde bulunanların 
bir üst rütbeye yükselmeleri hakkında, 4273 sayılı Kanunun ek ve tadilleri hükümlerinin uygu
lanmasına devam edilir. 

Subay ve astsubayların kademe terfii intibakları 

GEÇİCİ MADDE 14. — Halen aynı rütbede bulunan ve bu rütbedeki kıdem süreleri farklı 
olan subay ve astsubayların kademe terfilerine intibaklarında, rütbe içindeki her hizmet yılı bir 
kademe olarak hesabedilir. 

Maaş intibaklarında müktesep haklar 

GK1ÇİC1 MADDE .15. —- Bu kanuna göre çıkarılacak tüzüğe göre, verilecek aylık tutarları, 
subay ve astsubayların rütbelerine göre almaları icaıbeden miktardan az olursa, aradaJki fark kademe 
terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. 
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Astsubayların rütbe intibakları 

GEÇİCİ MADDE 16. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanu
nun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rüt
benin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz, oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza 
ederler. 

Süresi 
yıl 

1—3 
1^3 
1—3 
1—3 
1—6 

Eski rütbeler 

Astsubay çavuş 
Astsubay üstçavuş 
Astsubay başçavuş 
Astsulbay kıdemli başçavuş 
Astsulbay 1 ve 2 kademeli kıdemli 

Yeni rütbeler 

Astsulbay çavuş 
Astsubay kıdemli çavuş 
Astsubay üstçavuş 
Astsubay kıdemli üstçavuş 
Astsubay başçavuş 

başçavuş 
1—6 Astsubay 3 ve 4 kademeli baş

çavuş 
Astsubay kıdemli başçavuş 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

1 - Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği 

MADDE 208. — 7163 sayılı Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince Enstitüde tahsillerini başarı ile bitiren asker kişilere Enstitüde geçir
dikleri müddetten dolayı kıdem verilemez. 

/ / - Yönetmeliklerin yürürlüğü 

MADDE 209. — Bu kanunda geçen yönetmelikler en geç 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe ko
nulur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 

III - Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 210. — Aşağıda yazılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri ile çeşitli kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri, 
b) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı Kanun, 
c) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
d) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
e) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî Hâkim ve Savcılar hakkındaki Kanunun bu kanuna 

muhalif olan hükümleri, 
f) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı Kanunun bu kanuna muhalif hükümleri, 
g) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
h) 18 Mayıs 1929 gün ve 1455 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
i) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
j ) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Kanun, ek ve tadilleri, 
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k) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Nakil ve Tâyin Kanunu, 
1) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanunu ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hü 

kümleri, 
m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Kanun, 
n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri. 

IV - Yürürlük 

MADDE 21.1. — Bu kanunun kıta tazminatına dair hükümlei'i kanunun yayımını takibeden ay 
başından itibaren, 

Diğer malî hükümleri kanunun yayımını takibeden malî yıl başından itibaren, 
Malî hükümler dışındaki hükümleri, kanunun yayımını takibeden Eylül ayının 1 nci günü yü

rürlüğe girer. 

V - Uygulama 

MADDE 212. — Bu kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
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EK - 4 SAYILI CETVEL 

Tazminat miktarı (Bu kanunda tarif edilen 
Rütbeler albay maaşının yüzdesi) 

Albay 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen - Asteğmen 
Astsubaylar 
Uzman Jandarma Çavuş - Uzman Çavuş 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
10 
6 




