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1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, radyo ve basın yolu ile kamu 
oyuna iletilen ve memleketimiz için büyük 
önem taşıyan Orman kanunu tasarısı hak
kında demeci 479:481 

2. — Vâki davet üzerine ingiltere'ye 
gidecek 6 kişilik heyete parti gruplarınca 
seçilen üyeler hakkında Başkanlığın açık
laması 481 

3." — Y. T. P. Grup Başkanıvekilliğinin, 
Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 19 ncu 
dönem toplantısına katılacak üye hakkın
da tezkeresi 481 

4. — Sayın üyelerden -bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/641) 481:482 

5. — Bir toplantı yılında iki aydan çok 
izin alan Hatay Milletvekili Talât Köse-

Sayfo 

482 
oğlu'na ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/642) 

4. —Görüşülen işler 

1. _ 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk-' 
öğretmen okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/89) 
(S. Sayısı : 127) 482:491,492:494 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ta'biî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1Ö76 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili 
Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihracolunanların askerlik mükellefi
yetlerini düzenliyen kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/2, 2/66) 
(S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) 491:492 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçile
rek kurulan Geçici Komisyon rap<oru 
(1/234) (»S. Sayısı : 156) 494:517 
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Sayfa ' 
5. — Sorular ve cevaplar 517 
A — Yazılı sorular ve cevapları ' 517 
1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, Aydm'm köylerine imam - hatip kad
rosu verilip verilmiyeceğine dair sorusu 
ve Barbakan Süleyman Demirel'in yazılı 
cevabı (7/326) 517:518 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'ya iskân edilen deprem felâ
ketzedesi Hınıslı 141 aileye ne gibi yardım 
yapıldığına dair sorusu ve imar ve iskân 
Bakanı Ha]fdun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/332) 519:520 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bi'oğlu'nun, 1930 yılından sonra Yugoslav
ya'dan yurdumuza gelen göçmenlerin ora
da kalan mallarına dair sorusu ve Başba
kan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı 
(7/333) 520:523 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Ankara - Samsun yol güzer
gâhının değiştirilmesi sonucu terk olunan 
40 Km. lik yolun bakıma alınıp almmıya-
cağma dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp.'in yazılı ceva'bı (7/338) 523:524 

Sayfa 
• 5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 

Bahadınlı'nm, muvakkat öğretmenlerin sa
yısına dair yazılı sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/342-) 524:525 

6. •— Çankırı Milletvekili Dursun Ak-
çaoğlu'nun, Meclis toplantılarına katılmı-
yan milletvekillerine dair sorusu ve Millet 
Meclisi Başkanı Ferruh. Bozibeyli'nin ya
zılı cevabı (7/351) 525 

7. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'--
m, Milletlerarası toplantılara katılan mil
letvekillerine dair sorusu ve Millet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı 
(7/356)- 525:527 

8. —• Sinop Milletvekili Hilmi Işgü-
zar'm, savcılara teminat verilmesine dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
yazılı cevabı (7/358) 527:529 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, T. B. M. M. telefonlarından ya
pılan şehirlerarası konuşmalara ve ödenen 
ücretlere dalı sorusu ve Millet Meclisi Baş
kanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı 
(7/365) , 529:530 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Pakistan ve İran'a yapacağı resmî ziyaret
ten dönüşüne kadar Baş/bakan Süleyman De-
mirel'e Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nuri ve 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e 
de içişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik et
melerinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin, Ziraat 
Bankası Kuruluş kanunu teklifinin, iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri Kuruluş kanunlarını görüş

mek üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyona 
havalesine dair önergesi kabul olundu. 

Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Destek
lenmesine dair 2 Ocak 1961 tarihli ve 196 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi okunarak adı geçen 
tasarının, geriverilmiş olduğu bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Kıbrıs 
Türklerinin durumunu mahallinde incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gergince bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair 
önergesi okunarak, gelecek Oarşam'ba günü adı 
geçen Komisyonun kurulup kurulmıyacağı üze
rinde görüşüleceği açıklandı, 
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îzmir Milletvekili Muzaffer Dönemeci, Av-
mpa Konseyinin son yaptığı toplantıda görüşü
len konular ve elde olunan sonuçlar hakkında 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Maraş Milletvekiil Hüseyin Yaycıoğlu'nun, 
Maraş'm Andırın ilçesine bağlı bâzı köylerde 
vukubulan deprem doTayısiyle gerekli tedbirle
rin alınmasına dair demecine îmar ve İskân Ba
lı anı Haldun Menteşeoğlu cevap verdi. 

Doğu deprem bölgesinde bilgi edinilmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kuru-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, radyo ve basın yolu ile kamu oyuna üetilen 
ve memleketimiz için büyük önem taşıyan Or
man kanunu tasarısı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzüner, basm 
ve radyo yolu ile kamu oyuna intikal eden ve 
memleketimiz için hayati önemi haiz aktüel Or
man Ikanunu tasarısı hakkında Hükümetimizi 
ikaz etmek ve Yüce Meclisin dikkatine sunmak 
üzere gündem 'dışı söz istiyorsunuz. Beş da
kika içerisinde buyurunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Tralbzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, 

lan Meclis Araştırma Komisyonu raporu 54 ncü 
sayfada, İçel Milletvekili Sadık Kutlay'ın mu-
halefet şerhinin, sonuna kadar okundu. 

4 . 5 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 ta 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekill Kars 

N. Ok M. Şâmiloğlu 

Kâtip 
Sivas 

K. Kangal 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Orman Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
mak istendiğini son günlerde gerek basından vc 
gerekse radyolarımızdan öğrenmiş bulunmak
tayız. Hazırlanmış olan tasarıların örneğim, 
Cumhuriyet Gazetesinde ve ormancılıkla ilgili 
gazete ve dergilerde olkumuş bulunmaktayız. 
Kamu oyuna intikal eden yeni kanunların hedef 
ve gayesi ile Anayasamız arasında açık ve se
çik Tbir şekilde aykırılık olan bâzı hususlarda, 

ı Sayın Hükümetimizi uyarmak ve Yüce Meclisin 
'dikkatine sunmak için söz almış bulunuyorum. 
Bu davranışımla, bir taraftan Anayasamıza 
aykırı kanunlarla Yüksek Meclislerin işgal eclil-

I memesine ve ayrıca tasarıların kanunlaşacağm-

BİRİNOİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak; sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yokla
ma muamelesi başlamıştır, arkadaşlarımız lüt
fen acele etsinler. 

(Yoklma yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, mü

zakereye başlıyoruz. 
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dan ü'mide kapılanların yanlış veya maksatlı 
anlayışları sonucu, • ormanlarımızın tahribine 
mâni olmak görevimi yapmaya çalışmaktayım. 
5 dakikalık zamanımız, konunun derini iki erine 
inmeye ve hattâ yeteri ölçüde 'takdimine kâfi 
değildir. Ancak, kısaca bâzı hususlara değine
ceğim. 

Nüfusumuzun, sağlıyabildiğimiz istihdam im
kânları üzerinde'ki fazlalığı ve süratli bir ar
tış göstermesi; belli başlj geçim kaynağını teş
kil eden tarıma tahsis edilen yeni sahalar ara
mak gibi hatalı ve çıkmaz,„bir yola zaman za
man hükümetlerimizi sevk etmektedir. Tabiî 
kaynaklarımıza göre, nüfus fazlasını çekebile
cek istihdam imkânları sanayiimizin gelişmesi 
yanında ve ondan daha çok işletilmekte olan 
mevcut tarım sahalarımızdan daha entansif me
totlar uygulanarak faydalanmak, kısaca bu
günkü tarım düzeninin değiştirilmesi, yani bizim 
görüşümüze ^öm topralk' reformunun, iktidar 
kanadımn görüsüne göre ise, zirai reformun ya
pılması ile yaratılabilir. ~ Ciddî tarım ve tor>-
rak politikası tedbirlerini, 0831 sayılı Orman 
"Kanunu hükümlerini tam"-ve kamil mânada ııv-
gulamak yerine yeni tarım arazisi aranmasına 
kalkışmak ve en kolay yol olarak da orman 
ara:zijerini tarıma tahsis etmek Anayasamızın 
131 ve 37 nci maddelerine tamaimen aykırı 
memleket gerçeklerini inlkâr eden, ere!ecelimi
zi tehlikeye sürükliyen hatalı bir yoldur. Or
man arazilerinin birtakım ihtiyatı olarak kahui 
ve mütalâasının neticesi- seklinde ynnımlarlı^ı-
m ^ R831 ısavıb Orman Kanununun t nci madde
sini hedef tutan yeni çalışmalar, orman saha
larının elden çıkmasına yol açacaktır. Her ne 
kadar korunmaları, geliştirilmeleri ve isletil
meleri Anayasamızın teminatı altında bulunan 
ormanlarımızın taihribine yol açacak kanun ta
sarıları Yüksek Meclislerden en kötü ihtimalle 
p-eeseler dahi Anayasa Mahkemesince intal edi
lecekleri kanaatimce muhakkak ise de aradan 
p-eeeeek zaman ieindp fırsatçılar vo va^maeılaT1 

tarafından esasen kifayetsiz, olan orman varlı
ğımızın, telâfisi imkânsız tahriplere mâruz ka
lacağı muhakkaktır. 

Esasen tasarılar kanunlaşırsa, ves'il orman
larımız yerini, dağ - tasa terk .edecektir. 30 y1-
dır. mer'i olan Orman kanunlarında, orman 
mefhumunun tarifi temel unsur olarak hemen 

hemen aynı şekilde ifade edildiği halde; tarife, 
ilme ve tekniğe uygun olmıyan ormancılık fen
nini inkâr eder istikametlerde değişiklikler 
yapmak suretiyle ormanlık sahaların azalma
sını derpiş edecek hükümleri havi bir tasarı
nın ormancılık konusunda uzman olan kimseler 
tarafından hazırlandığını iddia etmek mümkün 
değildir. Böylesine önemli bir konuda, başta 
üniversitemiz olmak üzere meslekî teşekküllerin 
ve T. M. M. O. Birliğinin de görüşlerini almak 
yoluna gidilmemiştir. Gerek ormancıların bağ
lı bulunduğu meslekî teşekküller, kanunların ve 
tüzüklerinin verdiği imkânlardan faydalanarak 
ve gerekse uzmanlarımız hazırlanan tasarıların 

ormanları azaltıcı mahiyette ve Anayasamıza 
tamamen aykırı olduğu hususunu ittifakla tes-
hit ederek ilgilileri uyarmışlar; halk - orman 
münasebetlerini düzenleyici alternatifleri belir 
terekten kamu oyunu da aydınlatmışlardır. 

Tasarının ha<zırlamsmda, Tarım Bakanlıp'i 
yetkililerinin komisyonlara baskı yaptıkları ve 
helirli önkararların istihsali için tertiplere gi
riştiklerini, empoze edilen fikirleri kaibul edenle
re mfllVam ve 'mevki ihsan ediMm"'ni samimî •m'l]-
rüşleriyle direnenlerin tecziye ve tahkir edildik
lerini başka yerlere nakledildiklerini üzüntü ile 

• öğrenmiş bulunmaktayız. 

BAŞKAN •—• Saym Uzuner, lütfen cümle
nizi tamamlayınız. Vaktiniz dolmuştur. 

SAB^İ KESKİN (Kastamonu) — Daha gel
memiş bir kanun hakkında konuşuyor efendim 

BAŞKAN — Saym Keskin, rica ederim, mü 
daJhale etmeyin. 

ATİ PTZA UZUNER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, gazetelerde neşredilen ta
sarıların, 'Sayın Hükümetimizce Yüksek Mec
lislere sunulacak metinler olmadığını yetkililer
den öğrenmek zarureti varıdır. Zira. Hükümet 
tasarılarının kanunlaşacağını nazara alan fe
satçılar daha şimdiden geniş ölçüde kendi hasVı 
mrm-fno/tlor-i np^nına, f;ı}ır>ır>1̂ T»o ve .akla, havale 
gelmiyen tertiplere girişebilirler. Ormancılık 
tarihimizde bunun acı örnekleri mevcuttur. 

. Ana.vasa.mızın 131 nci 'maddecinin 3 nmi f'Vrn-
smda yer alan «ormanlara zarar ver ehilce"? 
hiclbir faalivet ve eyleme müsaade edilemez» 
hükmü dikkatle göz önünde tutulmak gerekir. 
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'BAŞKAN — Sayın Uzuner, Başkanlığın 
müsamalhasını suiistimal ediyorsunuz. Lütfen 
tamamlayınız dedim. Bir iki eümle atlıyabilir-
diriiz. 

ALt RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın. 
Hükümetimizin, Yüksek Meclisin, kurum ve 
müesseselerin, muhterem basınımızın konu üze
rinde büyük bir titizlikle durmasını temenni 
eylemekteyim. Nakıs gelişmeler bizi millî beka
mız ve kalkınmamız için hayati önem arz eden 
orman konusunlda bir Meclis genel görüşmesine 
ve haJttâ Meclis araştırmasına kadar götürebi
lecek ciddiyettedir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say
gılar sunarım. (Orta sıralardan alkışlar) 

2. — Vâki davet üzerine İngiltere'ye gidecek 
6 kişilik heyete parti gruplarınca seçilen üyeler 
hakkında Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, in
giltere Parlâmen'tosunidan vâki davet münase
betiyle teşkili lâzımıgelen 6 kişilik heyete par
t i gruplarınca seçilmiş 'bulunan . arkadaşların 
isimlerini okutuyorum. 

Adalet Partisi Grupundan Maraş Senatö
rü Ahmet Tevfik Paksu, istanbul Milletvekili 
Ali Esat Birol, Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner, Yozgat Milletvekili Turgut Nizarnoğlu. 

Bunların her hangi'bir münaseibetle maze
retleri vuku bulursa yerlerine yedek üye ola
rak, izmir Senatörü Enis Kansu, Kayseri Mil 
letvekili Atıf Hacıpaşaoğlu, ve Malatya Millet
vekili Hüseyin Doğan gösterilmişl'ertdir. 

Halk Partisi Grupundan Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Aslan Bora ve Hatay Mil 
letvekili Reşat Mursaloğlu aday olarak göste-. 
ril'mişler'dir. Halk Partisi Grupundan yedek 

' gösteri İme mistir. 
İsimlerini okuduğum Ahmet Tevfik Paksu, 

Ali Esat Birol, Nevzat Şener, Turgut Nizanvoğ-
lu, Aslan Bora ve Reşat Mursaloğlu İngiltere'
ye gideceklerdir. Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

3: — Y. T. P. Grup Başkanvekilliginin, Av
rupa Konseyi Istişari Medişinin 19 ncu Dönem 
toplantısına katılacak üye hakkında tezkeresi, 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi Ist'işari Meç-. 
lisinin 19 ncu dönem toplantısına Y. T. P. Gru

pundan katılacak üye hakkında Grup Başkan-
vekilliğinin tezkeresini okutuyorum; 

Milet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
27... 4 .1967. tarih ve 517/24681 sayılı yazı 

karşılığıdır: 

Avrupa Konseyi Istişari Meclisinin 19 ncu 
Dönem toplantısına katılmak üzere Grupumu-
zu temsilen Sakarya Milletvekili Ekrem Alican 
(asıl), Ağrı Milietvekili Kasım Kufrevi de 
(yedek) aday olarak seçilmiştir, 

Bilgilerinize sunulur r saygılarımla. 

* Milelt Meclisi 
Y . T . P. Grup Başl anvekili 

Kars 
Cengiz E'kinji 

BAŞKAN — Yüce Meclisin 'bilgilerine su
nulur. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/641) 

BAŞKAN —• Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen 'müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 4 , 5_ . 1967 tarihli tioplantısm'da 
kararlaştırılmıştır. -

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh B'özibeyli -

Hatay Milletvekili Talât Köneıoğlu 2 ay 
hastalığına binaen^ 10 . 4 . 1967 târihinden iti-

: baren. : 
Zonguldak Milletvekili Fevzi Finali, 35 gün 

hastalığına 'binaen, 3 . 4 . 1967 tarihimden itiba
ren. ' • • 

Konya Milletvekili S. Faruk öı> d'er 20 gün 
hastalığına Mnaen, '27 .4 .1967 taı Jhimden it i 
ibaren. ' - : -

Ankara Milletvekili Orhan Eren 20 gün ma
zeretine 'binaen, 10 . 5 .1967 tarihinMen İtibaren. 

BAŞKAN — Teker teker «okutup Yüce Mee-
;lisin,. pjnna sunacağım. . H a t a y Milletvekili 'Ta
dat 'KŞseoğlu, iki ay, hastalığına bina m 10.4.1967 
tarihinden itibaren. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 35 gün, 
hastalığına binaen, 3 . 4 . 1967 tarihinden iti
baren. 

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

Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder, 20 
gün, hastalığına binaen 27 . 4 . 1967 tarihin
den itibaren. 

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

Ankara Milletvekili Orhan Eren, 20 gün, 
mazeretine binaen 10 . 5 . 1967 tarihinden iti
baren. 

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

5. — Bir toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'na öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/642). 

4. — OÖRÜŞ 

1. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile llköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun taasrısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı ; 127) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 6234 
sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
üzerinde müzakereye devam ediyoruz. Lütfen 
Komisyon yerini alsın. 

Millî Eğitim Bakanı adına Sayın özgüç, yet
ki kâğıdınız var mı efendim?. Var. 

Daha önceki birleşimde 1 nci madde üze
rindeki görüşmelere devam edildiği bir sırada 
müzakere kesilmiş bulunduğu için 1 nci mad
dedeki müzakerenin devamımı yapıyoruz. 1 nci 
madde üzerinde boş arkadaş konuşmuştu. Bu 
arada yeterlik önengesi geldi. Altıncı arkadaş 
'konuşmadığı cihetle yelterlik önergesini muame
leye koyamıyacağım. 

Sayın Albdül'bâri Akdoğan, 1 nci madde 
üzerinde buyurunuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 6234 

I BAŞKAN — Hatay Milletvekili Talât Köse-
I oğlu'nun iki ayı tecavüz eden bir süre için izin 
I verilmesi karşsımda İçtüzüğün 197 nci madclc-
I si uyarınca ödeneğinin verilebilmesi Meclis Ka-
I narıma vabestedir. Bu bakımdan yazıyı okutu-
| yorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Hatay Milletvekili Talât 
Köseoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvipleri
ne arz olunur. 

Millet Meclis Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

j edilmiştir. 

JLEN İŞLER 

I sayılı Köy Enstitüleri ile ilik öğretmen okulları
nın birleştirdime(sd hakkında/ki Kanunun 1 nci 

j maddesi üzerindeki fikirlerimi arz etmek üzere 
I huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

I Muhteröm arkadaşlarım, maddenin tümü 
üzerinde parti grupları adına konuşan değerli 

! arkadaşlarımıız burada fikirlerini gayet detaylı 
I olarak izah ettiler ve bunun neticesi olarak 
I ıgere'k Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve 

gerekse ekseriyeti tenkil eden Adalet Partisi 
Orupu tarafından süre itibariyle verilmiş olan 

| değişiklik önergelerini ve bilhassa oylariyle 
I Ibu değişiklik önerlgesini kabul eden Adalet Par

tisi ve Halk Partisi Grupları netice itibariyle 
bu süre durumunu hepsi, topyekûn olarak be-
nimısediler. Yalmz bendeniz, liselerde okluğu 

I ıgiibi, köy çocuklarımızdan ilk öğretmen okulla
rına alınan öğrencilerin altı yıl, ortaokul me
zunlarından alınanların da %• yıl okuması ta
raftarıyım. Yalnız, hepinizin malûmları oldu-

I ğu veçhile, öğretmen okullarına öğrenciler alın
dıkları zaman bir imtihana tabi tutulurlar. Bu-

I gıın bilhassa özellikle Doğu bölgesinde, öğret
men kıtlığından beş sınıflı köy okullarına an
cak bir öğretmen verilmektedir. Beş sınıflı köy 

I okulundan mezun olan bir ilkokul öğrencisiyle 

—m-
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vilâyet ve kasabalarda mezun olan ilkokul me
zunları arasında büyük fark olduğunu hepin jz 
bilirsiniz. 2 nci maddede de belirtildiği ' gibi, 
gerek Millî Eğitim Bakanlığının, gerek Millî 
Eğitim Komisyonunun, gerekse Bütçe Plân Ko
misyonunun getirmiş olduğu tasarıda bu 'müd
detin «icabedcrıse bir hazırlık sınıfı da açılır» 
ibaresi gayet yerindedir. Bilhassa bu, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, şehir' ve kasabalarda 
yetişen il'kokul mezunlarının çek dûnunda ye
tişen köy çocuklarının hakikaten bir hazırlık 
'sınıfından geçirilmesi lüzumludur. Aksi takdir
de yarın bir ka:saba veyahut da bir şehir oku
lundan mezun olacak bir çocukla, 'köy ilkokul
larından mezun olacak çocuklar bir imtihana 
tabi tutuldukları zaman bunların yanında mu
vaffakiyet dereceleri âdeta sıfır olur. Biz bugün 
(köy çocuklarının hiç olmazsa ilkokul hocası 
olmalarını istiyen bir çaba içindeyiz, Bu yolu 
da bunlara, imtihanla elemek suretiyle kapat
mış olursak:, hazırlıik sınıflarına tabi tutmaz
sak, bunların yetişmesini ele almazsak, bende
nizin bu hususta verdiğim önerge nazara alın
madığı takdirde, köy çocukları yine muvaffak 
olamıyacaklardır. Sayın Bakanımızın ve komis
yon sözcüsünün burada ifade ettiği yüzde 75 
niabetinde öğretmen okullarına alınmış ve alı
nacak olan köy çocuklarının yüzde nisıbeti bu 
.suretle bu rakamın altına düşeceği kanısında
yım. Zira imtihanda ancak muvaffak olan-ço
cuklar ilik öğretmen okullarına alınmış olacak
lardır. 1962 senesinde Millî Eğitim Bakanlığı
nın yedinci kurultayının toplandığı zamandan 
bu yana lise ve öğretmen okulları müfredat 
programlarını yeniden incelemişler ve neticelen
mek üzeredir. Öğrendiğimize göre, Bakanlık
tan aldığımız malûmata göre öğretmen okul
larından, ilk öğretmen okullarından ydtheeck 
taleıbelerimiızle liselerimizden yetişecek talebe
lerimizin kalitesi bakımından bir fark okuya
cağı yönündedir. Bu bakımda-ı, öğretmen okul
larında yetişecek olan t al ob el erimizin daha se
viyeli, iyi bi" öğretmen çıkmalarını müdafaa 
eden arkadaşlar bence, yersiz müdafaa etmiş
lerdir. Mademki bu işin teknik tarafını bütün 
dctaylariyle inceliyen ve meydana getiren, vu
zuha 'kavuşturan Millî Eğitim Bakanı bu görüş 
içindedir, o hakle bu zaman süresinin gerek ye
tişmeleri bakımından, gerek biran evvel mem
leketin ihtiyacı olan öğretmene köy ilkokulları

nın, kasaba ve şebir okullarının biran evvel ka
vuşmaları için hu sürenin kâfi olduğunu yani, 
üç ve altı sene olanak tesbit edilmesinde fayda 
vardır. Zira yedi sene yahut dört sene yaptığı
mız takdirde hu zaman süresi içinde her sene
ye isabet eden 8 000 daha noksan öğretmen ye
tiştirmiş olacaktır. Biz bir taraftan «Biran 
evvel okuma - yazma seviyesini, memleketimi
zin kültür seviyesini ileri olan devletler seviye
sine çıkarmamız için öğretmene ihtiyaç vardır» 
deriz, diğer taraftan da bu zamanı kısıtlarız. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, ma
dem ki, tedrisat programı lise ile aynı durum
dadır, şu halde Millî Eği'tim Komisyonunun 
getirmiş olduğu kanun tasarısı yerinde görülür. 
Zira, ne de olsa Millî Eğitim Komisyonu bu işin 
bütün teknik taraflarını elıbetteki komisyon 
üyesi arkadaşlardan bütün detayı ile, teferru
atı ile iyi bilirler kanıısmdaymı. Bu bakımdan 
oylarınızla birinci maddede belirtilen ve ikinci 
maddede neticeye ulaşılan gerek zaman itiba
riyle, gerekse köy çocuklarının daha fazla oku
masına fırsat verebilmek için, arz ettiğim hu
suslara dikkat buyurularak, bilhassa köy çocuk
larının bir hazırlık sınıfına tabi tutulduktan 
sonra imtihana sokularak bu okullara kabul 
edilmeleri yerinde olur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümet sö>z 
istiyor mu?. 

Birinci madde üzerimde yeterlik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin oya arzını 

rica ederim. Saygılarımla. 

Ankara 
Ali Rıza Çetiner 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
v CEVDET AYKAN (Tokat) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi oylama sırasında 
söz istiyorsunuz, daha evvelce isteseniz.. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Efendim, 
önergeyi okuttuğunuz zaman ben hemen söz 
istedim. 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 
Daha önce oylarımıza sunduğum oylamanın 

birinci kısmın, iptal ediyorum efendim. Sayın 
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Ayfcan daha önce söz istediklerini 'belirttiler. 
Fakat kendileri tabiî geç kal di lar, şimdi yeter
lik önergesi aleyhinde sıöz vermemiş 'durumu
na getirmemek için tashihi kendiliğimizden ya
pıyoruz. Lütfen 'bundan sonra yeterlik önergesi 
okunurken Riyasete duyuracak şekilde söz is
teyiniz. Biz herbirinizi bir anda görmek im
kânından mahrumuz, 

Buyurun Sayın Ayikan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Teşekttrar 

ederim. Sayın Başkana bir hususu saygiyle ifa
de etmek isterim. Milletvekillerinin muhtelif 
mizaçları vardır. Biâzı arkadaşlar gayet çabuk 
davranabiliyorlar, konuşma hakkını geniş şekil
de kullanabiliyorlar, bâzıları da biraz daha be
nim gibi çekingendirler. 

BAŞKAN — Evet Sayın .-Vykan. ben de bu
nu farkettiğim için birinci oylama muamele
sini iptal ettim, Yoksa yaptığım işi tashih et
mezdim. Buyurun. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, 
ıbu 6234 sayılı Kanundaki değişiklikle ilgili 
benim de bir değişiklik önergem vardı. Bu deği
şiklik önergem kanun maddecinin son paraıgra-
fiyle yani, (ilk öğretmen okulunda gerekirse 
hazırlılk sınıfları da açılabilir1 hükmü ile ilgili 
bir değişiklik önergesi takdim eltmiştim. Ümi-
dettim ki, Riyaset Divanı ve sayın arkadaşla
rım bunun üzerinde konuşmak imkânını verir
ler. Şayet konuşmak imkânı verirlerse, ben bu 
konu ile ilgili töklifimi gerekçeleriyle izah et
mek istiyorum. Bunda ısrar edişimin sebebi şu: 
Konu benim için ve hepimiz için son derece 
mühim bir konu. Türk toplumunda okuyabil
mek imkânı, belli bir zümreye ekonomik ve 
sosyal sebeplerden dolayı hasredilmiş durum
dadır. Bunu, okumayı ve yetişebilmeyi daha iyi 
değerlendirebilmek: için bir katkıda bulunmak 
bizim görevimizdir. Arkadaşlar lütfederler, Ri
yaset Divanı da buna iltifat ederse bu deği
şiklik öner<geısi üzerinde görüşümü sunmak için 
yeterlik önergesini kabul etmemenizi rica ede
ceğim. Benim dileğim bu kadardır, teşok'kür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, şu âna kadar 
madde üzerinde söz istememişsiniz, şu anda söz 
istemiş bulunuyorsunuz. Bu bakımdan söz isteği
nizi yazıyorum. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Teşek-
'kür ederim. 

BAŞKAN — Yalnız vermiş bulunduğunuz 
önerge Komisyon tarafından tekaıbbül edilmezse 
önergenizi mücmelen izah imkânımız vardır, her 
zaman için o hakka haizsiniz. Bunu da belirt
mek isterim. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik önerge
si kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle ve 
sırasiyle okutuyorum. 

ıSaym Başlkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonu değiştirasinin ikin

ci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şdkil-
de değştiriimesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Salbri Öz cam iSan 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özcan San, önergenizi 
geri alıyorsunuz. Bir önergeniz daha var, onu 
da geri alıyor musunuz ? 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Okun
sun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy Enstitüleri ile ilköğre'tınen okullarının 

birleştirilmesi hakkındaki kanunun 2 nci mad
desinin değiştiriLmeısine dair kanun tasarısına 
«Öğretmen okulu mezunlarının da üniversite ve 
yükscik okula girenken lise mezunlarının tabi 
oldukları işleme taibi olurlar» fıkrasının eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
•Salbri Özcan San 

BAŞKAN — Sayın San? Bunu da geri alı
yor musunuz? 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Bunu da geri alıyorsunuz. 

Başkanlığa 
İkinci maddenin Millî Eğitim Komisyonu 

teklifindeki; 
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2 nci fıkralsınm, (Ilköğretmen okullarını bu 
süre ile bitirenler.) Şeklimde değiştirilerek ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Nevızait Şener 

Meclis Başkanlığına 
Gıörüşınekte olduğumuz Öğretmen okulları 

kanun tasarısmnı 2 nci maddesinin son fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Gereğini rica ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Madde 2. — îlk öğretmen okullarında ge
rekirse köy çocukları için hazırlık sınıfları da 
açılaibilir. 

ıSaym Başkanlığa 
6234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son 

fıkrasının aşağıdaki değişiklikle kabulünü tek
lif ve arz ederim. 

Tokat 
Cevdet Ayıkan 

Teklif ettiğim şekil, 
İlk öğretmen okullarında, yüksek okul ve 

üniversitelerin giriş imtihanlarına hazırlık kurs
ları düzenlenir. 

Kurslara, okulda başarılı olan öğrenciler ve 
»başarılı öğretmenler alınır. 

'öğrencilerin ve öğretmenlerin seçiminde Mil
lî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 

Kumlara kaltılan öğrencilerin özlük hak
ları saklıdır. Kurls devammca, öğrencilerin gi
derleri Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6234 sayılı Kanunun 2 nci 'maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısınnı 1 nci madde
sinde derpiş edilen metnin sonuna bir fıkra ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

,Son fıkra : 
Halen ilk öğretmen okullarında öğrenci 

olanlar bu madde kapsamı dışındadır. 
Ancak bu müddetleri kabul edenler aynı 

İnaklardan istifade ederler. 

Sayın Başkanlığa 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğretmcn 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin aaşğıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif edeirm. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Madde : 2 
İlk öğretmen okulları ile Bölge Tarım okul

larının öğrenim süresi: İlkokul mezunları için 
(7) ortaokul mezunları için en az (4) yıldır. 

Ilköğretmen okulları ile Bölge Tarım okul
larını bu sürelere göre bitirenler; öğretmenlikle 
ve Tarımla ilgili yüksek okul ve üniversitelere 
girişte; lise mezunları gibi işlem görürler. 

llköğretmıen okullarında ve Bölige Tarım 
okullarında gerekirse hazırlık sınıfları da açıla
bilir. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının birinci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilerek kalbulünü arz ve teklif ede
rim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Madde 1. — 27. . 1 . 1954 tarihli ve 6234 
sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkındaki kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — İlk öğretmen okularmın öğre
nim süresi, ilkokul mezunları en az (6), ortaokul 
mezunları için en az (3) yıldır. 

İlk öğretmen okullarını bitirenler yüksek 
okul ve üniversiteye girişte lise mezunları gibi 
işlem görürler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevcut bütün öğretmen okullarımızın hep

sinin birden öğrenim süresinin 7 yıla çıkarıl
ması malî ve teknik bâzı imkânsızlıklarla kar
şılayacağından, Millî Eğiti'm Bakanlığını hem 
müşkül durumda bırakmamak, hem de, öğret
men okullarının süresini artırma yetkisiyle do
natmak için, Millî Eğitim Komisyonunun ilâ
ve ettiği ek fıkra ile birlikte, tasarının 1 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde formüle edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 
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«Madde 1. — 27 . 1 . 1954 tarihli ve 6234 
sayılı 'köy enstitüleri ile ilk öğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — İlk öğretmen okullarının öğ
renim süresi, ilkokul mezunları için en az (6), 
•ortaokul mezunları için en az (3) yıldır. 

İlk öğretmen okullarına gerekirse, hazırlık 
sınırları da açılabilir. 

İlk öğretmen okullarını bitirenler, Yüksek 
ıokul ve üniversiteye girişte lise mezunları gibi 
işlem görürler.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekil» 

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Fıkra 2 : 
İlk öğretmen okullarının öğrenim süresi ilk

okul mezunları için en az (>6) ortaokul mezun
ları için (3) yıldır. 

İliköğre'tmen^dkullarrnı bilt.irenl.er yüksek 
okul ve üniversitelere girişte lise mezunları gibi 
işlem görürle". 

İl'köğrctmen okullarında gerekirse hazırlık 
sınıfları da açılabilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısmnı 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kaygılarımızla. 
Urfa Milletvekili 

Behice Boran 

Madde 2. — İlik öğretmen okullarının öğrenim 
süresi, ilkokul mezunları için 6, ortaokul me
zunları için 3 yıldır. 

İlk öğretmen okullarını bitirenler yüksek 
okul ve üniversitelere girişte lilse mezunları gibi 
işlem görürler. 

Meclis Ba,kanlığma 
Hükümet teklifindeki maddenin aynen ka-

ibuKinü arz ve teklif ederim. 

'Giresun 
Ali Cücöoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her 
(bir önergeyi tekrar okutacağım, Komisyonun 

önergeye katılıp katılmadığını soracağım, daha 
sonra da Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 

önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo-
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Önerge kaibul edilmemiştir. 
ruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
('Tokat Milletvekili Cevdet Aykan'm öner-

ıgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Önerge sahibi, müomelen, kısa

ca önergenizi izah etmek istiyorsunuz. Buyu
run. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, toplumumuzda he
pinizin bildiği üzere, millî eğitimimizle ilgili 
canlı münakaşaların uzun mazisi vardır. Bu 
münakaşaların verimsiz oluşunda benim ka
naatime göre, millî eiğitimimizl yürütenlerin 
eğitim felsefesi ile eğitim anlamındaki bu ta
rihî gelişme ile yeteri kadar ilgi duymamış 
olmalarında etkili olduğu düşüncesindeyim. 
Gerek Millî Eğitim Bakanı ve gerekse Millî 
Eğitim Bakanlığı ileri gelenleri, millî eğiti
min tarihî gelişmesini ve millî eğitimin bu
günkü toplumlarda anlamını iyi değerlendi
ren müşavirlere sahib-olsalar, ümidederim ki, 
bu tartışmalarımıza büyük bir katkı olacaktı. 

Sayın komisyon iltifat etmediler, benim tek
lifime katılmadılar, Hem sayın komisyona, hem 
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de muhterem milletvekili arkadaşlarıma tekli
fimin gerekçesini izah etmek isterim. Mevcut 
rakamlarımıza göre takriben 54 000 genç öğ
rencimiz öğretmen okullarında o'kumaktadır. 
Ve yine verilen resmî rakamlara göre, bunun 
yüzde 75 i köy çocuklarıdır. Türk toplu
munun takriben yüzde 22 si, yahut 20 si ci
varında ilkokul çağında olan çocuklar okula 
gidememek durumundadırlar, öğretmen okul
larına gelenlerin ve bir de benim müşahedeme 
göre, imam - hatip 'okullarına giden öğrencile
rin bir hususiyeti vardır. Buraya gayet ge
niş vatandaş kütlesinden kabiliyeti ile, ener
jisi ile seçkin hale gelmiş talebeler gide
bilmek imkânını bulmaktadırlar. Bu talebe
lere, bir defa temelde, ailede ve ilkokulda 
yeteri kadar bilgi ve görgü sağlanamamak
tadır. öğretmen okulları bu talebeleri alır
ken büyük bir seçmeye tabi tutmaktadırlar. 
Gerek imam - hatip okullarına ve gerekse öğ
retmen okullarına müracaatların büyük ölçü
de olmasının sebebi ekonomiktir. Baba, ço
cuğunu başka bir yerde okutamadığı için kısa 
yoldan hayata atılmasını ve bir ekonomik güce 
sahibolmasını; bir de köy hayatından kur
tulmasını sağlamak için, imam - hatip okul
larına ve öğretmen okullarına vermektedirler. 
Bizim bu kabiliyetli çocuklara bir yardım im
kânımız, benim kanaatime göre, mevcuttur. 

Millî Eğitim Bakanlığının, Millî Eğitim Ko
misyonunda kabul edilen gerekçesinde şöyle 
denilmektedir : «Hazırlık sınıfları da açıla
bilir.» Bu. ihtiyari bir şeydir. Bir grup öğ
renciye, bir grup talebeye birtakım k-muni 
hak verir de bu hakkı kullanmak için liya
kat sağlamaz veya imkân sağlamazsak bu 
kanun ölü bir kanun olur. hiçbir şeye yara
maz. Bütün üniversiteler, bütün yüksek okul
la? öğrencileri alırken birtakım imtihanlara 
tabi tutmaktadırlar, öğretmen okulunu biti
ren talebeye, istersen Orta - Doğu Teknik Üni
versitesine, istersen Hacettepe'ye gidebilirsin 
deyip, ona o okula girebilecek liyakati sağla
mazsak, o okula girebilecek imkânı sağlamaz
sak bu kanun, ölü bir kanundur, bir şeye 
yaramaz. Ve bizim üzerinde geniş şekilde tar
tıştığımız sosyal adalet, sosyal emniyet pren-
siplerinne de uymaz. 

Ben teklifimde 3 hususu belirtmeye çalışı
yorum. Birincisi; «Kurslar düzenlenir» kaydı 

ile, bu kuraların düzenlenmesini zaruri yahut 
mecburi kılıyorum. Kanun bu şekiVle kabul 
edilirse mecburi olacaktır. Yani ilkokul öğretmen 
okullarında kabiliyetli talebelerin üniversiteye 
girebilmelerine imkân vermek için, kabiliyetle
rini geliştirmek için kurslar düzenlemekte kanun 
Millî Eğitim Bakanlığını görevli kılacaktır. 

tkinci paragrafta güttüğüm gaye şudur: Bi
zim toplumumuzun, bütün vatandaşlara kabili
yetlerini geliştirebilecek bir tarzda eğitim sağla
ması, halen ekonomik gücünün dışındadır. Yal
nız toplumumuzda kabiliyeti ile, enerjisi ile be
lirmiş insanlara birtakım hizmetlerimiz olabilir. 
Ikinoi paragrafta, öğretmen okullarında'öğrenci 
olarak başarılı olanların ve öğretmen olarak ba
şarılı olanların iki paragraf halinde bu kursla
ra alınması bu paragrafa göre, mümkün olacak
tır. İlkokul öğretmenleri 18 yaşında meslek haya
tına atılıyorlar. Bu yaş, umumiyetle öğretmenlik 
için genç bir yaştır. Bir kısım öğrenciler, bir kı
sım öğretmenler belli bir hizmet sürcFvnden son
ra kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Öğretmenler 
içerisinde de bir kısım başarılı öğretmenleri ge
rek mesleki ile, gerek meslekinde çalışması ile, 
gerekse tutumu ile, karakteri ile bı şanlı olan öğ
retmenlere bu paragrafla bir imkân sağlanacak
tır. Yani, hem öğretmenlere ve hem de öğrenci
lere Millî Eğitim Bakanlığı toplum adına, hiz
met etmek imkânını bulacaktır. 

Üçüncü pragrafta, gerek öğretmenlerin ve ge
rekse öğrencilerin senimi erinde uygulanacak hü
kümler tamamen Millî Eğitim Bakanlığının tak
dirine bırakılmıştır. Bunda da güdülen gave ta
biî Millî Eğitim Bakanlığının birtakım malî im
kânları ve ayrıca yine Millî Eğitim Bakanlığının 
öğretmen bulabilmekte, kadro bulabilmekteki im
kânlarını kendisinin, Millî Eğitim Bakanlığının 
debelendirmesi daıha uyerun görülmüştür. Şayet 
teklifime lütfeder, iltifadederseniz, bu geniş, tak
riben 55 bin civarında seçkin bir genç kütleis-
nin kabiliyetlerini geliştirmesine imkân verecek
tir ve kanunu daha işler kılacaktır. 

Benim arzum bu kadar. Teşekkür ederim Sa
yın Başkan, teşekkür ederim sayın arkadaşlar. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Cevdet Aykan 
tarafından verilen önergeye katılmamaktadır 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Ak

alın'm önergesi tekrar okundu.) . 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞ-LU (Uşak) — Evet. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis

yon katılmaktadır, önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dikkat nazarına alınmak kaydiyle kabul edil
miştir. Bu yönü ile önergeyi alınız ve maddeyi 
oma göre düzenleyiniz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ıSÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Önergemi 

izalh snıdodin.de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Çok kısa şekilde, içtüzüğün 

maddesine uygun olarak izah ediniz, buyurun. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, 6234 sayılı 
Köy enstitüleriyle ilköğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun müzakeresi safha
sında, bunlarla ilgili Tarım okulları mezunları
nın durumlarının da birlaştirilmesinde zaruret 
vardır. Oünldi, aynı formasyonu ikıtisabeden ve 
enttim politikasında bu mevzuu yürüten Millî 
Eğitim Bakanlığı şayet bu kanunu, sadece öğret
men arkadaşlarımıza - teşmil etmek üzere kabul 
etmiş olacak olursa bir taraftan da diğer arka
daşlarımız mağdur olmuş duruma düşeceklerdir. 
Tarım tokn işveni eri tarım okullarından mezun 
olanlardan atanıyorlar. Onlar da tıpkı öğretmen 
okullarında olduğu gibi ortaokulu bitirdikten 
sonra, 3 sone meslek okulu tahsili görüyorlar Mil
lî Eğitim Bakanlığımız, Türkiye çapında eğitim 
d;Vrası ile meş°nıl olan bir bakanlık olduğuna gö
re, öğretmen okullarındaıki arkadaşlarımızın ar
zularının is'afı cihetine gidip diğer tarım okul-
•la.rındnik.il erine aynı haklarının verilmeyişi ciheti
ne gitmesi bu memlekette sosyal adalete,. Anaya
sanın emrettiği hukuka yakışmam. Bu bakımdan 
hazır bir kanun çıkarıyoruz, aynı hakları haiz 

olan iki okul arkadaşlarımızı birleştirmek için 
bir cümle eklemek suretiyle bu zümreye mensu-
bol anların da tatmin edilmeleri Yüce Meclisimi
zin büyük anlayışına bağlıdır. Türkiye eğitim 
politikasında birini diğerine tefrik edilmesin, 
her okul mezununun muhtaoolduğu ıslahat için 
ayrı ayrı birer kanunla Yüksek Meclisimiz meş* 
gul olmasın, hazır çıkmakta olan şu kanuna, ilk
öğretmen okullar iyi o bölge tarım okullarının öğ
renim süresi ilkokul mezunları için 7 yıl, orta
okul mezunları için en az 4 yıldır diyebiliriz. 
İlköğretmen okulları ile bölge tarım okullarını 
bu sürelere göre bitirenler öğretmenlikle ve ta
rımla ilgili yüksek okul ve üniversitelere girişte 
\ho mezunları gibi işlem görürler diyebiliriz. Bu
nun için çıkartmakta olduğumuz kanunumuzu 
engelliyecek bir husus yoktur. Sadece iikinei mad
deye bölge tarım okullarını da ithal edeceğiz. Bu 
cümle ile büyük bir zümrenin hukukunu selâ
mete çıkarmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususta Sayın Millî 
Eğitim Bakanımız da Hükümet adına bu kür
diden Yüce Meclisimizde konuştuğu zaman taah-
^üddttilor, 27 Nisan 1967 tarihinde, 93 ncü Bir-
Vrimde Millî Eğitim Bakanımız bu kürsüden, 
«Bütün meslekî ve teknik okullarda okuyanlara 
'leri tahsil imkânı mutlaka sağlanacaktır.» diye 
:fnd,e buyurdular. Millî Eğitim Bakanı olarak da 
"Mutlaka bunları ben tahakkuk ettireceğim.» de
diler. O halde şimdi hazır Hükümet olarak bir 
bakan böyle taahhüt de bulunursa, Yüce Mecli
si m iız in Muhterem Milletvekilleri de bu samimî 
''Shhibamıma iltifadedcrlorse dâva kökünden hal
eni ilecektir. Lütfediniz muhterem arkadaşlarım, 
avnı seviyedeki bölge tarım okulları mezunları 
da tıpkı ilköğretmen okulları mezunları gibi, bu 
haktan faydalansınlar. Takdir Yüce Heyetinizin
dir. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katıl-
mama.kitadır. Sayın Süleyman Onan tarafından 
serilmiş bulunan değişiklik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
venler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün öner
gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? ' 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir. 

Komisyon, lütfen... Dikkat nazara alınmak 
kaydiyle kabul edilmiştir. FiThal katılıp 'katılma
dığınızı tetkikatmız neticesinde belirtirsiniz. Di
ğer önergeyi okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge
si ıtekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önemesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmi'venler... Değişiklik önergesi kabul edilme
miştir. 

Dio'er önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Benice Hatko'nun önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
MtTJ.î EĞİTİM KOMİSYONU ADTNA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önpıV'eısmi Yüce Meclisin oyuna sunuvorum. Ka
bul pideni pr... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
k^bul edilmemiştir. 

Di#er önergeyi okutuyorum: 
(Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun öner-

gp'sî tekrar okundu.) 
B A «KAN — Komisyon. 
MtTT.T EĞİTİM KOMİSYONU ADTNA 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 

i BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Cüceoğlu izah edeceksiniz, buyurun kısaca. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, Millî Eğitim Komisyonunun getirdi
ği değişik şekli ile bu madde huzurunuzda müza
kere edilmiştir. Millî Eğitim Komisyonu gerek
çesinde, «Hükümet tasarısının gerekçesindeki fi
kirler, ittifakla Komisyonumuzca benimsenerek 
metne geçirilmesine karar verildi» demiştir. 

Şimdi Hükümetin teklifinde ilkokul öğret
menlerinin teçhiz edilmesi yani yetiştirilmesi, ge
rek kültür bakımından, gerek öğretmenlik vasfı 
bakımından yetiştirilmesi, öngörülmektedir ve 

L bunun için de Hüküme/fce bir seyyaliyeıt tanm-
mak İBltenmliştir ve tahsil süresini en az alıtı 
yıl, ortaokul mezunları için de üç yıl olaıralk 
kabul eltımişltir. Hüküımıeitm ve Millî Eğitim 
Koımisyonunun bu gerekçe ile 'bu kanunu çık
tığı takdirde taım bir tezat içerisinde olacağı 
kanaatindeyim ve kanun tekniği bacımımdan 
da mıaaliesıef bu bir tezat hallinde kamın lite
ratüründe kalacaktır. Öğreitmıen yeitiışltirım'eJkfte-
ki igaıye, üniversiteye gönderilmek değil, kıöye 
bilgili öğretmen getirilmek seviyeli öğrettirmen ye-
'tiişftı'urtmieık, kültürlü öğrettirmen yetiştirmektir. Biz 
öğretmen okulllarından mezun olanları, lise nue-
zunlıarı gibi üniversiteye giriş hakkı tanımak 
süratiyle hazırlama yoluna gidecek olunsak o 
halde üniversitelere, buıgün lise mezunlarım 
alamaz halde bulunan üniversitelere hücumun 
daha da fazıla olacağı kanaati içinde bulunu
yorum ve bunun için yarın HükümıeJtin taki-
beiltiği politikada mâruz kalacağı güçlükleri bu 
vesile ile arz etmek işitiyorum. Daha biz, lise1 

m/azunlarıırıııızı üMyarsitelerimizıe yerleşltiremez-
iken, buıgün öğreltmen okulu mezunlarım üni
versite giriş imltibamnıa ımüsaade ederek yol 
verirsek, biraz evvel bir arkadaşımın söylıeidi-
ği gibi, yarın bir kanun teklifi ile buraya ge-
Mnecıek tarum okulları için de aynı yola sapı
lacak, öğretmen okullarının yanıma sıanıat okul
ları da girecek, onman okulları da girecek, Ma
liye Meslek olk,ullları da ^girecek ve sonunda, 
başına büyük ve püsküllü bir belâ almış ola
caktır. Biz asıl, mühim olan bu gaye ve hede
fi bu konuda üniversitelerimizi hazırladıkıtan 
sonra öğretmen okullarıma bu şekilde üniversi
teye giriş hakkını kendilerine verelim. Eğıeır 

I öğreıtmenieri biz teçıhiız latamek işitiyorsak asıl 
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öğretmenin demdi, malî imlkânsızllıik içinlde boca
laması v>e kendisimde, sınıfının da bir ayrı sta
tüye tabi tutulmıasını arzu etmelkte olmasıdır. 
Bugün öğr'ütmeni biz, <müataMl bir meslek ha
line ge'bireibiliyorsak öğretmene hizrcneıt etmiş 
oluruz. 

BASİLİN — Sayın Cüceoğlu Hükümet tek
lifinin kabul edüm-esi şeklinde beyanda bu
lununuz. 

ALİ 'CÜCEOĞLU (Defamla) — Evet açık
lıyorum. Biz öğretmeni bu şekilde teçhiz ©der 
ve onu müstakil bir sınıf haline getirirsetk o 
zaman öğretmeni tatmin etmiş oluruz. Biz 400 
lira ile köye öğretmeni göndeririz ve bunu 
teçhiz etırnek için kendisinin süresini uzatır, 
bu süreyi mazur gösterclbilmıelk için de üniver
siteye giriş haikkı tanıyoruz, diye öğretmen 
okulundaki talebeleri oyalama yoluna gıideriz. 

Haikikatleri söylemekte ben fayda olduğu 
'kanaatindeyim. Eğer öğretmen sınıfını biz Mec
lis olarak, hâkimlerde olduğu gibi, subaylarda 
ve aslkerî personelde olduğu gibi bir tazminat
la teçhiz edebilir ve onları bilgi yönünden tak
viye eıdeoeık imıkânlarm içine aitaıbiılinsıek, öğ-
ratımeme asıl hizmeti o zaman yapmış oluruz. 
Bu sisıtem içinde 'öğretmeni üniversiteye giriş 
imtihanı yolu ile üniversite kapılarına sevk 
'ödeecık olursak, ben inanıyorum ki, Hükünneıt 
ide müşkül vaziyette kalacaktır, gençler de 
imüşikül vaziyçitte kalacaktır ve liselerde oku
yan binlerce genç de müşjkül vaziyette kala
caktır. Bu balkımdan Hükümetin geıtirmiş ol
duğu metnin aynen kabulünde £ayda olacağı 
İcanaatinde olduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Cüeeoğlu tarafımdan ve-
rilmıiş olan değişiklik önergesini Yükselk Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bir /diğer önergeyi okutuyorum. 

Yükscik Başkanlığa 
Millet Meclisli Bütçe ve Plân Komisyonu

nun dcğlştirisıiriin ikinci maddesindeki «öğret
menlikle ilgili» ibaresıinin çıkarıldılkıtan sonra 
oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Gümüşan'e 
ıSabri özoan San' 

BAŞKAN — Sayın San, bu önergenizi mev
kii muameleye koyamıyacağım. Çünkü deği
şiklik önergeleri okunduğu sırada bu önerge

niz yoftdtu. Bu sebeple özür dilerim. Mamafih 
•komisyon, iki tane önergenin dikkat nazıanna 
alınmak: kaydiyle kabulü karşısında, madde 
üzerinde bir değişiklilk intaoodocıaktir. Koımis-
yonla irtibat kunaıısanız, değişikliği kabul 
ederlerse olur. 

Şimdi Sayın Komisyon ycitkilisi, Sayın Mus
tafa Akalın ile Sayın Kemal Yılmaz'm deği
şiklik önergeleri dllkkat nazarına alınmak kay
diyle Yücıe Meclis »tarafından kabul edilmiş 
bulunmaıktadır. Buna göre maddede yeni bir 
düzen, yeni bir redaksiyon lâzımgelmektedir. 
Maddeyi hazırlamış «durumda mısınız? Şu an
da madde Yüce Meclisin oyuna sunulabilecek 
hale gelmiş midir, getirilmiş midir? 

MİLLî ' EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Yeniden 
redaksiyon yapmak: lazımsa yapalum Sayın 
Başkanım. Ben açık diye şey etmıedim izıah 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Elbette, şimdi Yüce Mieclis 
iki tane değişilklıik önergesini dikkat nazara' 
alma kaydiyle kabul etmiş bulunmaktadır. Bu 
önergeler Komisyonda incelenecek, müzakero 
edilecdk ve ona göre maddenin alacalk olduğu 
yeni şeskil düzenlenmek suretiyle Meclisin oyu
na sunuflalbileeek bale getirilecek ve ben bura
da değişik bir madde <oylıyaeağıım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Şimdi tak
dim ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bıı maddeyi geçiyoruz. İlâve 
edilmesi gereken bir madde teklifi vardır, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6234 sayılı Kanunu değiştiren işbu kanun ta

sarısına aşağıdaki geçici maddenin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Geçici madde : 
Halen asıl kadrolarda ilkokul öğretmeni ola

rak görevli bulunanlarla, kanunun yayımı ta
rihinden sonra asıl ilkokul öğretmenliği kad
rolarına tâyin edilecek olanlar, bu kanunun ta
nıdığı haklardan istifade ederler. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Geri alı
yorum. 
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BAŞKAN — C-eri alıyorlar. Birinci madde
nin redaksiyonu şayet uzun süreeekse tekrar 

o birinci maddeye dönmek üzere diğer bir ka
nuna geçeceğim. Kısa süreeekse muayyen bir 
süre bckliyeccğim. Meclis münhasıran sizin re
daksiyonunuz için :bekliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kamunun diğer 
maddelerine geçemiyorum. Zira, diğer madde
ler yürürlük ımaddölonJdir. Eısas madde düzen
lenmeden yürürlük maddelerini oylamam müm
kün okuyacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanu7i 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Bay kal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Milli Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakere
ye geçiyoruz. 

Millî Savunma Komisyanu yetkilisi... 
BAŞKAN — Sayın Aytaş zatıâliniz Millî 

Savunma Komisyonu adına yetkili misiniz1? 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzidir) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet adına bu kanunum 

müzakerelerinde yetkili ? 
AHMET KERSE — Yetkiliyim Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Kanunun öncelik ve ivedilikle 

görüşülmesini istiyen önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin .birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünüm birinci sırasında bulu
nan Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ile Mardin Milletvekili. Rifat Baykal ve 3 ar
kadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğ
rencilerinden okuldan ihracolunanların asker

di,) 22 ye 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tekli
finin Genel Kurulun 31 . 3 . 1067 .tarihli Bir
leşimimde tasvibedilen grup temsilcileri öner
gesi muvacehesinde öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

M. A. Aytaş 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sırnuyorum. 
Kabul edenler... Kaıbuletmiycınler... Kabul edil
miştir. Raporu akutuyorum. 

(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Bu rapora •muhalefet şerhi 

koymuş bulunan Sayın Rifat BaykaPm muha
lefet şerhini okutuyorum. 

(Mardin Mile t vekili Rifat Baykal'ın muha
lefet şerhi elkundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen 
arkadaşlarımız: Sayın 'Tünay burada mı? Yok. 
Sayın İşgüzar?... Yak. Saym .Seçkin? Buyu
runuz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — 'Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Kadri Kapılan ve dürt arka
daşının verdiği kanun teklifi üzerinde görüş
lerimi ifade etmek üzere buraya gelmiş bulu
nuyorum. Harb Okulu öğrencilerinden 21 Mayıs 
olaylarına .katılanlardan disiplin karariyle uzak
laştırılanların askerlik mükellefiyetlerinin dü
zenlenmesine dair olan bu 'kanun teklifi üzerin
deki! görüşlerim şu moı közdedir. Mahkeme 
kararma göre beraat eden ve fakat 'memleketin 
yüksek menfaatleri dikkate alınarak Harb 
Okulundan çıkarılan hu genç kütle muhakkak
la mağdur bir duruma düşmüştür. Bu çocuk
ların askerlik hizmetleri de halledilmesi gere
ken bir problem olarak ortadadır. Bu konu
yu bir kanun teklifi ile Büyük Meclise geti
ren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ancak ge
rek teklif sahiplerinin .teklif ve •gerçeklerini, 
gerekse Millî Savunma Komisyonunun değişti-
rişini fazlaca hissî bulmaktayım. Hissî düşün
düğüm takdirde ben de kendileri ile elbetteld 
beraber olacağım. Ama, !bir anne olarak ben 
şahsan daha da cazip (teklifler .getirebilirim. 
Bu bakımdan, hisler dışında tekliflerin geti
rilmesi kanaatinde olduğumu belirtmek iste
rim. Kanun teklif Jni gotiron arlkadaşlarıımız bu 
konuyu üç husus üzerinde ele almışlar. 
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Birincisi harb okulu ikinci sınıfta bulunan
lar iki senelik tahsil müddetini doldurimuştur, 
eğer hâdise birkaç gün daha gecikmiş olsay
dı diplomalarını alıp subay çıkmış olacaklar
dı denilmekte. Bir tahsili bitirmiş olmak an
cak diploma almakla mümkündür. Elde olmı-
yan sebeplerle de olsa 'diploma alamıyan kim
se o tahsili yapmamış sayılırlar. Kaldı ki, im
tihanlar netieelenımedıiğl için, kimlerin başarı 
göstereceği, kimlerim başarı gösteremiyeceği de 
hiçbir zaman 'tefrik edilemez. Kanun nazarımda 
harb okulundan her ne sebeple olursa olsun 
diploma alamıyan bu çoeuklar lise mezunu sa
yılırlar ve onlar gibi işleme tabi ıtutulmaları 
gerekir. Bunun aksi 'eşitlik prensibini 'zadeler. 
Nitekim bulunduğum Millî Eğitim Komisyonu
nun görüşü de bu .açıda idi. 

İkincisi 'askerlik mükellefiyeti konusundan 
ele alırsak bu işi; askerlik 'bir 'mükellefiyet
tir. Bunu mücerret olıarak bir mükellefiyet gör
mek de hatalıdır. Çünkü mükellefiyetin bir de 
nedeni vardır. Vatandaşlara bir eza cefa 
olsun diye düşüınülımemektedir ve bu 'mükelle
fiyet bunun içinde yüklenmemiştir. 

Vatandaşı, ilerde vukubulaeak her hanki 
bir harpte yurt savunmasına hazırlamak için 
konmuştur. Mükellefiyeti bu açıdan ele alır
sak, asker elbisesi ile geçen bu müddetin mü
kellefiyeti yerine getirmekten çolk uzak oldu
ğunu görürüz. 

Gerçi, «Bu çocuklar Harb Okulunda iki yıl 
•okumak 'suretiyle bir (bilgi almışlardır» denil
mekte ise de unutmamak gerekir ki, Harb Oku
lu öğrencisine .genel bir bilgi verilmektedir. 
Halbuki, harb, silâhlı vasıtalardaki teknik ge
lişmeler ve iSsilâhlı Kuvvetlerde ihtisaslaşma
yı 'zorunlu kılmaktadır. Nitekim silâhlardaki 
teknik gelişmeleri izlemek için sık sık kurslar 
tertip edilmektedir. Bu da 'gösteriyor ki, harb 
tekniği başka şeydir. 

Bugünkü statüye göre Harb Okulunu biti
ren öğrenciler asteğmen olur. Ama, omdan 
sonra sınıflara ayrılmak suretiyle sınıf okul
larında bir yiılluk kursa tabi tutulurlar ve on
dan sonra da sınıfları ile ilgili kıtalarda görev 
alırlar. .Şu halde ister er olsun, ister subay ol
sun her asker bir sıınıf ihtisası yapmak mec
buriyetindedir. Biran için, bunların bilgilerini 
subay olmaya kâfidir diyciim. İleride ıbir harb 

vukuunda bu çocukları yurt savunımasma ça
ğırdığımız zaman hangi meslek ve vazifeleri 
alacakla,'1? Hangi yerlerde göre'vl'enidı'rilımiş ola
caklardır ? 

Millî Savunma Komisyonu değiştirisine ge
lince : Hem birinci sınıf ve hem de ikinci sınıf 
öğrencilerini aynı seviyede mütalâa ederek as
kerlik hizmetlerini yapmış saymaktadır. 
Halbuki 'askerlik süresi iki yıldır. Birinci sı
nıf öğrencileri bir yılını tamamlamıştır daha 
bir yıl hizmet etmesi gerekir. 

Yüksek talhsile devam edenlere, Iö7ı6 sayılı 
Kanun şümulüne girenlere yedeksubay hakkı 
tanınması normal olmakla beraber «'istemde bu
lunanlar» diye bir açıklık getirım'iştir. Yani is-
tiyem yurt savunmasına katılacak, istemiyen 
katıl'inıyacak; böyle bir şey düşünülemez. Son
ca yüksek tahsile devam etmiyenler ne ola
cak? Bu da üzerinde durmaya ve düşünmeye 
değer bir husustur. ıBunlar askerliklerini yap
mış sayılacaklar, bu İşkence bugün için kapan
mış olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, yarın, bunu böy
lece kabul etmiş olursak çok neden
li sorunların ortaya çıkacağı gerçeği
ni görmemek mümkün değildir. 2 Kanunun 
'bu şekilde çıkması aleyhindeyim. Birinci mad
de üzerinde bir değişiklik önergem vardır. 
Onu Yüce Başkanlığa vereceğim. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı; bi
raz önce gönüşmekte olduğumuz öğretmen okul-
lariyle ilgili kamunun birinci maddesi üzerinde 
komisyon gerekli değişikliği yapmış bulunmak
tadır. Müsaade buyurursanız o kanuna dönece
ğim. Bu kanunun 'Çıkabilmesini temin için, 
birinci madde üzerinde yapılan değişikliği 'oku
tacağım. 

1. —6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) (De
vam) 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — 'Sayın Baş
kan, taikibediyoru'z. 

BAŞKAN — Biraz önce müsaadenizle öğ
retmen okulları kanunun 'birinci ımaddesl üze
rinde değişiklik yaptırmak istedim. Fakat 

— 492 — 



M. Meclisi B : 96 4 . 5 . 1967 O : 1 

Meclis çok âtıl kalacağı içlin, o arada geçen 
zamanı değerlendirmek üzere bu kanuna geç
tim. Şimdi, bu kanunun birinci maddesi ka
bul edildiği takdirde tekrar bu kanuna de
vam edeceğiz. Zamanı kıymetlendirmek için 
Sayın Solmaz er. 

Sayın Başkanlığa 
-Sayın Mustafa Kemal Yılmaz ile Mustafa 

Akalın'm önergeleri ışığı altında ikinci madde 
aşağıdaki şekilde tedvin edilmiştir. Arz ve tek
lif ederiz. 

Komisyon sözcüsü 
Fahri Uğraşız oğlu 

Madde 2. — tlköğrdtlmcn okullarının öğrenim 
süresi ilkokul mezunları için en az 7, orta
okul mezunların en az 4 yıldır. İlköğretmen 
okullarının <bu sürelere 'göre bitirenler yüksek 
okul ve .üniversitelere girişte lise mezunları 
gibi işlem görürler. Halen iköğretmen okulla
rında öğrenci olanların 7 yıllık öğrenimden 
faydalanmaları yazılı isteklerine bağlıdır. llk-
'Öğretmen 'Okullarında girişte ıhazırlık sınıfları 
açılabilir. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — İtiraz edi
yorum efendim. Çünkü önergeme uygun değil. 

BAŞKAN — Buyurun, mümkündür. Komis
yon da sizin önergenize uymak zaruretmde ve 
mecburiyetinde değildir. Meclis hakem olacak. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, ka'bul buyurduğunuz önergede iki 
önemli unsur bulunuyordu. Bunlardan birisi, öğ
retmen okulları, ortaokul mezunları için en az 
üç yıl, ilkokul mezunları için en az altı yıl idi. 
Bu şekilde Millî Eğitim Bakanlığına, öğretmen 
okullarının süresini bir yıl daha imkânları elver
diği zaman uzatmak yetkisi tanıyordunuz. Esa
sen Bakanlıktan, Hükümetten gelen teklif de 
böyledir. En az 3 yıl, en az 6 yıl şeklindedir. Bu
nu ka'bul buyurdunuz. Biz buna bir ikinci unsur 
ilâve ettik. Onu da kabul buyurdunuz, öğretmen 
okulu mezunları üniversiteye giriş sırasında ya
ni, üniversite giriş imtihanları sırasında lise me
zunları gibi işlem görürler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada üniversiteyi" 
girişte eşitlik, giriş sınavında, yarışmada eşitlik 
anlamınadır. Yani, öğretmen okulu mezunlariyle 
lise mezunlarını bir yarışmaya sokacaksınız, ka
zananlar üniversiteye girecektir. Biraz evvel 'bir 
arkadaşımın söylediği gibi, lise mezunları açık

ta gezerken öğretmen okulları mezunlarını üni
versiteye almak doğru değildir, görüşünü çeşitli 
yönlerden kınamaktayız. Başarısını, yeteneğini 
ispat etme imkânından bir kütleyi yoksun bırak
mak hiçbir hak duygusu ile, adalet duygusu ile 
bağdaşamaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; komisyonun 
tekrar kaleme aldığı metinde ise, ortaokul mezun
ları için (öğretmen okulları süresi en az dürt yıl
dır, ilkokul mezunları için yedi yıldır) şekli ka
bul edilmiş, getirilmiş bulunuyor ki, bu, kabul 
etmiş olduğunuz önergeye tamamen aykırıdır. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğün 119 ncu maddesi gereğince, bir önerge 
dikkat nazarına alınmak kaydı ile Yüce Meclis 
tarafından kabul edilirse o önerge komisyona 
gönderilir. Komisyon isterse bunu filhal kabul 
eder, isterse kabul etmez. Onun üzerine hakem 
Yüce Heyetiniz olur. Bu sebeple komisyon tara
fından biraz önce dikkat nazara alınmak kaydı 
ile kabul edilen önergeler muvacehesinde madde
nin düzenlenmiş şeklini okuttum. Sayın arkada
şım Kemal Yılmaz bu konuda biraz önce kabul 
edilen önergenin 'maddede mevcut bulunmadığı
nı beyan buyurdular. Şimdi önergelerini okuta
cağım, son hakem Yüce Meclisiniz olacaktır. 

(Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ııı öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Komisyonun getirmiş olduğu değişik madde
yi biraz önce okuttum. 2 nci maddeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bu şekliyle ka'bul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız 2 dakika tecavüz ede
cek, diğer iki maddeyi de oyunuza sunacağım. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Ka'bıd 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sarıibrahimoğlu; tümü üzerinde şimdi 
söz veremem. O zaman kanunu da oylıyamam. 
Çünkü, muayyen müddet gelmiştir. 
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KEMAL SARIÜBRAHİMO&LU (Adana) — 
Sayın Reis, beş dakikayı geçmez. 

BAŞKAN — Yok, ben Meclis tarafından ve
rilen kararı sık sık değiş'tire'mem. Eğer şimdi ko
nuşacaksanız kanunu gelecek Birleşime bıraka
cağım. 

Rica ederim ısrar etmeyin. Siz konuşmakta, 
son söz milletvekilinindir hükmüne göre bir leh
te, bir aleyhte hakkına istinaden ısrar ediyor 
musunuz?... 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
içtüzük hükmüne göre son sözü istiyorum. 

BAŞKAN •— Verebileceğim, hakkınızdır ta
biî, istiyor musunuz ? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Eğer gelecek birleşime 'bırakacaksınız, benim söz 
almam yüzünden, geri kalmasın efendim. 

BAŞKAN — Bu arada söz veremem, gelecek 
birleşime bırakırım. Kanunun tümünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun tümü itibariyle Millet Meclisince ka'bul edil
miştir. Memleket ve millet için hayırlı olsun. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
'bul edenler... Etmiyenler... Kanunun tümü Mil
let Meclisince kabul edilmiştir. Memleket ve mil
let için hayırlı olsun. 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasansı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 
156) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
saatlik süre dolmuş bulunduğu cihetle, Askerî 
Personel Kanunu üzerindeki müzakereye de
vam ediyoruz. 

Daha önceki birleşimlerde altıncı madde
ye kadar müzakeresi intacedilmişti. Şimdi al
tıncı maddeden itibaren müzakereye devam 
ediyoruz. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel haklar 

I - Uygulama isteme hakkı 
Madde 6. — Subaylar, .astsubaylar ve askerî 

öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanıla
rak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri 
hakkında aynen uygulanmasına istemek hak
kına sahiptirler. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Altıncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Al
tıncı madde aynen ka'bul edilmiştir . 

II - Güvenlik 
Madde 7. — Kanunlarda ve kanunlara da

yanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde 
yazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve 
askerî öğrenciliğe son verilemez; aylık ve di
ğer hakları elinden alınamaz. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Yedinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ye
dinci madde aynen kaibul edilmiştir. 

I I I - Emeklilik 
Madde 8. — Subayların, astsubayların ve 

askerî öğrencilerin özel kanununda yazılı belli 
şratlar içinde emeklilik -hakları vardır. 

(BAŞKAN — Sekizinci madde üzerine söz is
tiyen var mı? Yok. Sekizinci maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen ka'bul edilmiştir. 

IV - Çekilme 
Madde 9. — Subaylar ve astsubaylar bu ka

nunda belirtilen esaslara .göre subaylıktan ve
ya astsubaylıktan çekilebilirler. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Yok. Dokuzuncu maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

V - tzin 
Madde 10. — Subayların ve astsubayların 

sıhhi izinleri ve diğer izinleri hakkında bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Onuncu madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Onuncu madde üzerinde 
Geçici Komisyon Başkanı tarafından verilmiş 
bulunan bir değişiklik önergesi var. önergeyi1 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Tasarının 10 ncu maddesindeki «sıhhi izin

ler» deyimiıniı> «sıhhi izin süresi» şeklinde de
ğiştir ilmesini arz ve teklif .ederim. 

Geçici Komisyon Balkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon tarafından verildiğine göre fiMıal 
kabulü de mutazammmdır. Bu itibarla madde
yi bu değişiklik şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul eıtıniyenler... Madde bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

ISu'baylar 

BİRINÖt BÖLÜM 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 
Madde 11. — Muvazzaf subay kaynakları : 
ıa) Harb okulları, 
ıb) Fakülte ve yüksek okullar. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-

yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

• 
ıa) Harfo okulları 

Madde 12. — Harb okullarının kuruluşu, 
işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetişti
rilme usulleri ve diğer hususla/r özel kanununa 
göre yürütülür. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyen Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 
b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme 

Madde 13. — Silâhlı Kuvvetlerin Harb okul
larında yetiştiremediği diğer sınıf subayları, 
fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilir. An
cak yurt içinde fakülte veya yüksek okulu mev-
cudolmıyan branşlar içim yurt dışına öğrenci 
ıgönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki fakülte 
ve yüksek okullarda : 

a) Liseleri bitirerek üniversite ve yüksek 
okullara devam hakkını kazanmış olanlardan, 

b) Lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda; fa
külte ve yüksek okullarda okudukları sınıfı ba
şarı ile geçen ve Silâhlı Kuvvetler namına oku
mak istiyen öğrencilerden, seçilenler askerî 
öğrenci olarak öğrenim yaparlar. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
tiyen... Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

II - Fakülte ve yüksek okulu bitirenlerden 
muvazzaf subay olma 

Madde 14. — Üniversitenin çeşitli fakülte
lerini veya yüksek okulları bitirenlerden, bi
tirmelerini mütaakıp ara vermeden müra
caat edenler,. 27 yaşından büyük olmamaları 
ve diğer nitelikleri de haiz olmaları şartiyle; 
ihtiyaç da varsa; Silâhlı Kuvvetlerin harb 
okullarında yetiştiremediği sınıflar için mu
vazzaf subaylığa nakledile'bilirler. 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini ve yük
sek okulları bitirerek müracaat eden astsubay
larda 30 yaşından büyük olmamaları ve diğer 
nitelikleri de haiz olmaları şartiyle; ihtiyaç 
da varsa; öğrenimleri ile ilgili sınıflar için 
teğmen rütbesi ile muvazzaf subaylığa nakle-
dilebiiirler. Bunlar, terfi ile astsubaylıkta 
almakta oldukları aylık derecesine ulaşıncaya 
kadar müktesep hakları olan aylıkları almaya 
devam ederler. 

357 sayılı Kanım hükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, muharip sınıf subaylığa nakledi

lmezler. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde üç de
ğişiklik önergesi vardır. Birisi Geçici Komis
yon Başkanı tarafından verilmiştir, birisi Sa
yın Ferda Güley tarafından, diğeri de Sayın 
Mehmet Atagün tarafından verilmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi söz istiyor
sunuz, yoksa önergenizi izah sadedinde mi. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Öner
gemi izah sadedinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakeresi 
yapılmakta olan kanunun 14 ncü maddesi, Or
dunun harb okulunda yetiştiremediği sınıf
lar için ihtiyacı nisbetinde yüksek okul ve 
üniversiteyi bitiren gençlerden eleman alınma-
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sına matuf »olmak üere hazırlanmış bir mad
dedir. Fakat maddeyi tetkik edecek olursak 
bu maksada uygun bir ifade taşımadığı acdıçr 
görülmektedir. Maddede, harb okulundan me
zun olmamış ve ordunun ihtiyacı olan persone
li..«üniversitenin çeşitli fakültelerini ve yüksek 
okullarını 'bitirenlerden, 'bitirmelerini ımütaakıp 
aravermeden alınır»1 kaydı mevcuttur. Hukuk
ta bitirmelerini ımütaakıp aravermeden kaydı
nın zaman İtibariyle bir mâna ifade ctmcdiğ' 
açıkça görülmektedir. Halbuki madde bir ih
tiyacı karşılamak maksadına matuf olmak üze
re hariçten muvaızzaf subay yani, mubaribolırr-
yan sınıfa subay almaya matuftur. Bu madde
de 27 yaş kaydı da 'konduğuna göre, kanaatim
ce 'maddenin ilk fıkrasında «üniversitenin çe
şitli fakültelerini veya yüksek 'okullarını bit' 
renlerden bitirmelerini mütaakıp ara verme
den» cümlesi fazladır. İleride ilh'tilaflara s-e-
bebivet verecektir, aravermeden tâbiri. Fa-
'külteelrin sömestr Usulüne 'talin -olduğu berkes-
çe malûmdur. Liselerde olduğu 'glb'i, Haziran
da veyahut Eylülde mezun olmak diye bir sev 
yoktur. Bir hafta sonra, 15 gün s<onra, 20 giiu 
'«Sonra müracaat eklen 'biı* kimsenin şu kayda g'ö-
re bu sınıflara alınıp almımyacağmı kestirmek 
'mümkün değildir. Fıkrayı tetkik edecek olur
sak 27 yaş haddi korumuş olması itibariyle or
duya alınacak olan personelin de idari bir ta
sarruf olarak, bu sınıfa alınacak >olan kimseler^ 
'bir takdir salahiyeti tanımak gerekir. Bu ba
kımdan berideniz birinci fıkrada, «üniversite
nin çeşitli fakültelerini veya yüksek okullar1 

'bitirenlerden, bitirmelerini mütaakıp ara ver-
rmeden» cümlesinin çıkarılmasını tal ebedi yorum. 
bir. 

ikincisi, yine aynı fıkranın ıson kısmında 
«Har1!) oikullarmda yetistircmed'i.«'i sınıflar için 
muvazzaf suhavK«?a ııakledilebil'irler cümlesi 
vardır. Arkadaşlar, henüz bir sınıfa alınmamış
tır ki nakilleri mevzuııbahsiola'bilsin. Burada 
«alınabilirler» kelimesinin yer alması iktiza 
eder. 'Bu bakıimdan bir değişiklik önergesi ver
dim, ümidederîm ki, Hükümet ve Komisyon 
kabul ederler; arkadaşlar da lütfederlerse bu 
şekilde ileride dioğaea,k olan bir ecli'smcvi kal
dırmış oluruz. Aynı zamanda iiht'vaeı k a r s ı 
ya eak şekilde madde de tedvin edilmiş olır* 
'Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Gül ey, buyurunuz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, madde bizim kanaatimize görey bir 
redaksiyon ve bâzı kelimelerinin değiştirilmesi 
ötesinde, bu kanun tasarısının esprisine uygun 
bir nitelikte hazırlanmıştır. 

Evvelâ benden evvel mâruzâtta 'bulunan ar
kadaşımın değindiği ve teklifte bulunduğu hu
susa bu konuşmamın içinde yer vermek istiyo
rum. Bu 14 ncü madde ile yüksek okullarda 
ve üniversitelerde okuyanlardan şartları haiz 
olanların muvazzaf subaylığa nakilleri usulü ge
tirilmektedir. Üniversitelerimizde bugünkü mer'i 
kanuna göre, gençlerimiz 29 yaşına kadar oku
yabilirler. 29 yaşından sonra üniversitelere 
devam etmek, kanun gereğince, mümkün olmaz. 
Bu tasarının 14 ncü maddesinde Türk Silâhlı 
Kuvvetleri 29 yaşma kadar üniversitede oku-
vup yani, fakültelerde sömestri usulleriyle. Üni
versiteler Kanununun verdiği cevazlardan fay
dalanarak 29 yaşma kadar yüksek öğrenimi gc-

çilktircbilmiş, bu fırsatı bulabilmiş bir genci 
'4 ncü madde istemiyor. 27 Yasma kadar bi
tirmiş olmak usulünü, ölçüsünü .getiriyor. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri o kaynaktan muvazzaf su
bay alacağım diyor. Fakat, 29 yaşma kadar 
sürüne sürüklene yüksek tahsil yapmış olanı 
\stemem diyor. Ancak 27 yaşını, en fazla yaş 
d arak kabul ederim, diyor, tşe bu açıdan bak
mak gerelkir. Bu açıdan bakınca 'da Türle Si
lâhlı Kuvvetlerine bu kaynaktan muvazzaf su
bay alırken böyle bir yaş haddi getlı-'mesindeki 
mucip sebep kolaylıkla vuzuh kazanır. 

Şimdi l)iı mfı.mzatımdan sonra vermiş bulun
duğum, Başkanlık Divanına takdim etmiş bu
lunduğum önergemle ilişkin olarak bâzı husus
lara değineceğim. Matlap, «fakülte ve yüksek 
okulu 'bitirenlerden muvazzaf subay olma» bu
radaki «ve» yukardaki maddelerde 'de, maale
sef yetişemedim ön sıraya oturayım derken, 
ilişkin maddelerinde yukarlaıda da olması lâ-
'iım, 11 nci maddenin (B) bendinde «fakülte- ve-
va yüksek okullar» 'olmalıydı. Madde 12 de on
dan sonra madde 1,1 de de aynı şekilde olmalı 
'di. Fa'kültc ve yülkse'k okullarda yetiştirme; 
^ani, fakülte veya yüksek okullaıUa yetiştirme; 
'Misinden birden yetiştirme değil, 'birimden veya 
öbüründen. Birbirine muadil olan bu yüksek 
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öğrenim kurumlarında yetişme olunca (ve) ye
rine (veya) olması lâzım. Şimdi' «fakülte ve
ya yüksek okulu bitirenlerden muvazzaf subay 
olma». Matlap böyle olmak lâzım, 14"ncü mad
de. «Üniversitenin»' yerine, önemli olmamakla 
beraber arz ediyorum, «üniversitelerin» denme
li. Sonra, «müracaat edenler». Daha evvelki 
bir önergem ki, kabul ettiniz, 'bu Anayasa dili 
gereğince «başvuranlar» olmalı. B'ir de 27 ya
şından büyük olmamalı, deniyor. 27 racamla 
yazılmış. Böyle, 'kanunda, tatbikatçı yönünden 
önemli rakamlar, 30 Ağustos falan gilbi değil, 
30 Ağustos Zafer Bayramı deyince 30 Ağustos 
yazarsınız. Fakat, tatbikatçıyı tereddüde dü
şürmeden tatbik edilmesi gereken rakam halle
ri mutlaka yazı ile yazılması lâzımdır. Anaya
sada meselâ bütün bunlar yazı ile yazılmıştır. 
Yani altmışibeş yaşını dolduranlar, yetmiş yaşını 
dolduranlar demiştir. O da öyle olmalı. 

Şimdi, asıl önemlisi 1 nci fıkra, muvazzaf 
subaylığa şu şu şartları haiz olanlar muvazzaf 
subaylığa nakledîlelbilirler, diyor. Muvazzaf 
subaylığa nakledilebilirler... Sivil bir kaynak
tan bir genç alıyoruz. Daha evel 'bu kurumun 
içerisinde, bu müessesenin içinde bulunmuş de
ğil ki, alalım, oradan oraya nakil edelim. Ne 
yapılabilirler? îl'k defa subay olduklarına gö
re, nasbedilebilirler. Bu 'kanunun esprisine gö
re ve :bu kanunun 3 ncü maddesindeki tanım
lamaya göre nasbedilebilirler, nakledileni ezl er. 
naslbedilirler. Önergemde bu hususa da değin
dim. Şimdi cümleyi okuyorum: «Üniversitenin 
çeşitli fakültelerini veya yülksek okulları biti
renlerden'bitirmelerini mütaakıp aravermeden 
müracaat edenler 27 yaşından büyük 'olmamala
rı ve diğer nitelikleri de haiz olmaları şartı ile. 
ihtiyaç da varsa, Silâhlı Kuvvetlerin Harb 
okullarında yetiştiremediği sınıflar için mıı-
vazaf subaylığa nakledilebilirler»1 

'Cümlenin bozukluğu görülüyor. Bunu. 
«üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya - (Ve) 
değil - veya yükse'k okulları bitirenlerden, bi
tirmelerini mütaakıp ara vermeden muvazzaf 
subay olmak için başvuranlar yirmîyedi yaşın
dan büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz 
bulunmak şartiyle, ihtiyaç da varsa...» şartiy-
ledcn sonra sadece (,) varsa «Türk Silâblı Kuv
vetlerinin Harb o'kull arı nida yetiş'tirem ediği sı
nıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.» 
şeklinde düzeltmek lâzım. 

ikinci fıkra «üniversitenin çeşitli fakültele
rini ve yüksek o'kullan».. Buradaki ve «veya» 
olmak lâzım, «bitirerek müracaat eden astsu
baylar da 30 yaşından» yerine 30 rakamla yazıl
mış, «büyük olmamaları ve diğer nitelikleri de 
haiz olmaları şartiyle, ihtiyaç da varsa, öğre
nimleri ile ilgili sınıflar için teğmen rütbesi ile 
muvazzaf subaylığa nalkl edilebilirler.»1 Tabiî 
burada nakedilebilir. Çürikü asker sınıfından 
asker sınıfına nakledilebilir. «Bunlar, terfi ile 
astsubaylıkta almakta oldukları» M, daha ev
vel lütfen kabul buyurduğunuz şeyle yükselme 
olmak lâzımdır. Bakınız, aylık derecesine, 
bundan evvelki bir maddede maaş geçmişti, iti
raz etmiştim, bu madde aylık 'kelimesini. getir
mektedir. «Aylı'k derecesine ulaşıncaya kadar 
müktesep hakları olan aylıkları almaya devam 
ederler.» İşte bu fı'kranm da üniversitelerin çe
şitli fakültelerini veya yüksek okulları bitire
rek muvazzaf subay olmak için başvuran astsu
baylar da «30 yaşından büyük olmamak» olma
maları değil, «olmamak: ve diğer nitelikleri de 
haiz» olmak değil «bulunmak şartı ile (,) ihti
yaç da varsa öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıf
larda» ne diyor «öğrenimleri ile illgili sınıflar 
için».. Hayır, öğrenimleriyle ilgili sınıflarda 
değil, «öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda 
teğmen rütbesi ile 'muvazzaf subaylığa nakledi-
lobilirler. Bunlar yükselme ile astsubaylıkta 
almakta oldukları aylık derecesine ulaşıncaya 
kadar (terfi yerine) müktesep hakları olan ay
lıkları almaya devam ederler». Maddenin bu şe
kilde düzeltilmesini zorunlu görmekteyim. Bu 
hususta bir de önerge verdim, lütfen kabul 
buyuru]masını saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen? Ydk. Değişiklik 'önergelerini oku
tuyorum. 

Yükse'k Başkanlığa 
14 ncü maddenin ilk fıkrasındaki «bitirme

lerini mütaakıp ara vermeden» cümlesinin çı
karılması ile «nakledilebilir» kelimesi yerine 
«alınabilirler» kelimesinin ımaddeye ithal edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

• Kfrk'lareli 
'Mıdhmet Atagün 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkra

larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

2. Fakülte ve yüksek okulu 'bitirenlerden mu
vazzaf subay olma : 

Madde 14. — Üniversitelerin çeşitli fakültele
rini veya yüksek oukllarını bitirenlerden bitirme
lerini muta akıp ara vermeden muvazzaf subay ol
mak için başvuranlar 27 yaşından büyük olmamak 
ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihti
yaç da varsa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb 
okullarında yetiş tiremediği sınıflarda muvazzaf 
subaylığa nasbedilebilirler. 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yük
sek okullarını bitirerek muvazzaf subay olmak için 
başvuran astsubaylar da, 30 yaşından büyük ol
mamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı 
ile, ihtiyaç da varsa, öğrenimlerinin ilgilendirdiği 
sınıflarda teğmen rütbesi ile muvazzaf subaylığa 
nakledilebilirler. Bunlar yükselme ile astsubay
lıkta almakta oldukları aylık derecesine ulaşınca
ya kadar müktesep hakları olan aylıkları almaya 
devam ederler. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin birinci fıkrası

nın ifade bakımından aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 

Fakülte veya yüksek okul bitirenlerden istekli 
olanlar öğrenimlerini bitirmelerini mütaakıp ara 
vermeden müracaat etmeleri, 27 yaşından büyük 
olmamaları, yönetmelikte gösterilecek diğer nite
likleri haiz olmaları ve Silâhlı Kuvvetlerin harb 
okullarında yetiştirilmediği sınıflarda ihtiyaç bu
lunması şartiyle bu sınıflar için muvazzaf subay
lığa geçirilebilirler. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önnergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim, 2 nci fıkradaki 
«yükselme» tâbirini «terfi» olarak değiştirirse ar
kadaşımız, katılıyoruz. Değiştirmediği takdirde 
katılmıyoruz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Değiştiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Değiştiriyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, yafnız, mad
denin diğer iki fıkrası daha var, «357 sayılı Ka
nun hükümleri saklıdır» ve «Bu kişiler muharip 
sınıf subaylığa naklodilcmezler» diye. Bunu yaz
mam ıslar. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Güley vermiş 
olduğu önergede değişikliği intaceden hali derpiş 
ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesinde mevcut 
«yükselme» kelimesi «terfi» şeklinde mütalâa edil
mek üzere olursa önergeye katılıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komisyon 
şimdi söylediğim sebepler tahtında katılmakta
dır. Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon tarafından verilmiş 'bulunan 
önergeyi okutayım mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi size göndereyim 
maddeyi buna göre lütfen düzenleyiniz. Yeniden 
redakte edilen şeklini Yüce Meclisin oyuna o şe
kilde sunayım. 

a-) Askerî eğitim 
Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi 

hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbe-
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dilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime 
katılırlar. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isti
yen? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, kabul 
buyurulan maddede olduğu gibi, «üniversite» de
ğil «üniversiteler» olmalı. Türkiye'de birçok üni
versite var. 

BAŞKAN — 'Sayın Güley zatıâliniz de takdir 
edersiniz ki, bu kanunun sonunda bu gibi ibare 
noksanlıkları veya düzeltilmesi gereken bâzı de
yimler mevcutsa bunların hepsinin düzeltilmesi 
hakkında bir önerge verilmek suretiyle redaksi
yonda, baskıda bu şekil dikkat nazarına alınabi
lir. Bu bakımdan, bunu her madde üzerinde, 
müsaade ederseniz, mütalâa etmiyelim de böyle 
terkipleri değiştirecek mahiyette ve bâzı kelime
lerin cemi olması gerekmekte ise, onların hepsini 
birden değiştiririz. 

15 nci madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIO&LU (Kasta

monu) — Şimdi burada başarı gösteremiyenler 
müteakip dönem eğitime katılırlar, deniyor. Bu 
müteakip dönem eğitimine katıldığı zaman da 
başarı gösteremezse ne olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Devam edecek bu eğitime 
katılma durumu. Başarı gösterinceye kadar de
vam edecek. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim. 15 nci mad
de üzerinde başka söz istiyen? Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

b) Askerî öğrencilerin özlük ihtiyaçları 
Madde 16. — Fakülteler veya yüksek okullar

da Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askerî öğ
rencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşıla
nır. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 16 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 16 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

c) Askerî öğrencilikten çıkarılma 
Madde 17. — Fakültelerde veya yüksek okul

larda 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 dâhilin
de, askerî öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde ta-
mamlıyamıyanlar, 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara 
istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî öğren
ci olarak öğrenimlerine devam imkânı kalmıyan-
lar, 

e)1 Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu 
kaybedenler, 

f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik 
hakkı sona erdirilenler. 

BAŞKAN —• 17 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 17 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem 
Madde 18. — 17 nci madde gereğince askerî 

öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişkileri kesilir : 
a) Sağlık sebepleri dışında 17 nci maddenin 

(a), (b), (c), (e) ve (f) fıkraları gereğince ili
şikleri kesilenlere Devlet tarafından yapılan mas
raf faizi ile birlikte ödettirilir. 

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

c) Bu maddenin (a) fıkrası gereğince aske
rî öğrencilik niteliğini kaybederek ilişikleri kesi
len öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik 
hizmetleri süresince tehir edilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isti
yen? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isti

yorsunuz. Buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIO&LU (Kasta

monu) — Ben de söz istiyorum. 

FEIfcDA GÜLEY (Ondu) — Mulhffcemn ar
kadaşlar; birkaç küıçjük huısuısa değineceğim. 
Bir ıbaroeısi, bu maddenin (:a) bendimde «ısağlıık 
siebep'l'erd dışında» duyar. Yani bu, ilki Meclis
ten de gıeçm dönıeomde geçmiş, kaıbıul edilmiş. 
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«Sağlık sebepleri dışında 17 nci maddenin a, b, 
e, e ve f fıkria'lan gereğince» deniliyor. 

'Şimdi, sağlık sebepleri, zaten geriye kalan 
ıda sağlık sclbopleri dışında deyince öibür'lc/rini 
delmeye lüzum yolk, öbürlerini deyince sağlık 
ıse!bıeple>rini demeye 'lüzum yok. Binaenalyh, 
daha iyisi, «sağlık sebepleri dışımda ilişkileri 
kesilenlerle Devlet tarafındam yapılan masraf 
faizi ile birilikte ödettirilir.» Çünkü geri kalan 
kısmı anlaşıllıyoır. Yani «la, b, c, d, e ve f fık
raları gereğinde» kelimıclıerlinm bu (A) bendim
den çıkarılması gerekir. (B) bendinde «Fakül
te veya yüksek Oikul öğrencilerimden. 17 inci 
•maddemin a, b, c, e vıe f fıkraları «sebebiyle as-
ikeırî öğrencilik nitel iğini kaybedenler.» deni
yor. Talbiî heımien açıkça görülmektedir ki, bu 
«ıscıbelbiylc» kelim asi yerini «gcrcğinıce» ye bı
rakmalıdır. Bu «fıkralar sebebiyle» değil, bu 
«fıkralar gereğinde» olmıaılıidifr.. 

Sonra 'buradaki «fıkra» da yanlışltır, «ibend-
leri» dernek lâzımdır. Böyle a, b, c, olunca 
bemdleri demek lâzım. Bir şey numarasız, ay
rı camie halinde iken fıkradır, harf veya nu
mara alırsa bend iadını alır. Binaenaleyh, bura-
ıda da fakülte veya yüksek okul öğreneilerm-
den 17 nci maddenin a, b, e, e ve f bendleri 
'gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybe-
demler» şeklinde olmak. Sonuncu bendde ise 
«Bu maddenin (A) fıkrası gereğince askerî 
öğrencilik niteliğini kaıylbıederefc ilişiklileri ke
silen öğrencilerim Devlete oılan borçları asfcer-
lik hizımıetleri süresince tehir edilir diyor. Te
hir edilir yedime bilirsiniz günlük hayatta ar
tık kullanıyoruz, «'ertelenir» Böyle bu yolda 
bir önerge vermiş builunuyoıruım. Lütfen kabul 
buyurulımaısını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, (buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlardım, 
15 nci ınıaddenin (D) fıkrasında «Sağlık 'kurul
larınca verilecek raporlara istinaden sağlık 
durumları sebebiyle askerî öğrenci olanak öğ-
ırenime devam imkânı kalmıyan...» hakikaten 
yerinde bir bükümdür. Sağlık durumu öğren
ciliğe devama müsaidoimıyanları öğrencilikten 
çıkaracağız, talbiî buna itiraz etımtedik. Asma şu
rada 18 nci ımaddcnin (a) fıkrasında sağlık 
durumu bozulduğu için öğrencilıikıten çıkarı
lan gençlerden yalnız masraf ve faizi alınır di
yor. 

Arlkadaişlar, simidi 'bu gemiciler malûmuâli-
niz sağlık kurullarınca muayene ediliyor, asfce-
rî okula öyle almıyor. Bıen çocuğumu sağlam 
bir şielkilde askerî olkula veriyoıru/m ve yatması, 
yomeısi, hor türlü masrafı malûm olduğu şe
kilde, okul tarafından temin edilir. Beki bu 
çoicuk, benim okula subay olmak üaere, asıtsu-
bay olmak üzere verdiğim çıocuğun sağlık du
rumu, öğrenci olmııyacak şekilde, okulda bozu
luyor. Hastalanıyor yani, askerî hizımıeıt yapa-
ımıyacak duruma geliyoır. Bunun soıruımılusu 

kimdir? Böıylc bir hal vukuunda Devlettin ve
liye karşı taalhhıüdettiği şey nedir? Sulbay ola-
ımıuyacaık nitelikte sağlığını kaybeden bir gemç 
ıııc şekilde hayatını kazanacak? Sağlam bir 
ıgendi alıyorsunuz, çürük hale geitiriyonsunuz, 
Bundan sıonra da hiçbir tazminat ve sairıe ver-
imiyorsunuz. 

Bu fılkra hakkında Millî Savunma Bakamı
nın ve Komisyonun görüşümü öğrenmek iste
rim . Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiy'en? Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek B'aşlkanllığa 
A) 18 nci maddenin (a) bendinin 1 nci 

satırındaki «'17 nci ımaddenin a, b, c, e ve $ 
fıkraları gereğince» kısmının haşiv olması se
bebiyle mıeltinden çıkarıimıasını, 

B) '(ıb) bendinin 1 nci satırının somunda
ki «fıkraları sebebiyle» kelimelerinin «bendle
ri gereğincıe» olarak değişitirilımeısimi, 

C> (ıe) bendinim sonundaki «tehir edilir» 
kıelimıeleri yerime «ertelenir» denilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ordu 
Fıe:rda (Mleıy 

BAŞKAN - Komisyon... 
G-EÇİCİ KOMİSYON ADINA FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Kırbaşlı komisyon adına 
mı? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet efen
dim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
GİDİCİ KOMİSYON ADINA FAİK KÎR-

BAŞLI ((Burdur) — Efendim, komisyon ola
rak Ferda Güley Beyin ilk iki fıkra hak
kındaki değişiklik önergesine katılıyoruz. 
Üçüncü fıkra «Bu maddenin (A) fıkrası gere
ğince askerî öğrencilik niteliğini kaybederek 
ilişikleri kesilen öğrencilerin Devlete olan borç
l an askerlik hizmetleri süresince tehir edi
lir.» Şimdi arkadaşlar, bu te'hiır ve tecil keli
meleri ertelenme mânasında her zaman kul
lanılmamaktadır. Âmme alacakları hakkın
daki Kanunda da tehir kelimesi mevzuubahis-
tir. Bu tehir kelimesi niteliğini değiştirme
den, bir borcun başka bir zamana bırakılma
sıdır. Tecilde bâzı şartlarla nitelikler de de
ğiştirilebilir. Meselâ faiz hususu ve sair hu-
sularda, Bu bakımdan malî kanunlarımız
da ve tatbikatta ve bilhassa Âmme Alacakları 
Kanununda yer almış olan tehir kelimesinin 
aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüksek 
Meclisin oyuna sunuyorum : 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın komis
yonun üçüncü bentle ilgili olarak, yeni tehirle 
ilgili olarak, söyledikleri hususta direnmi
yorum, tehir edilir, diye değiştirilebilir. Di
ğer hususlara iştirak ediyorlarsa mesele yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Bu şartla iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Katıldıklarını beyan ediyorlar. 
Kaldı ki,Yüce Meclis de kabul ederse bu, 
dikkat nazara alınma kaydiyle kabuldür. Daha 
sonra 'ona göre maddeyi düzenliyccekir. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik öiergesi kabul edilmiş
tir. 

Önergeyi komisyona veriyorum, maddeyi bu 
dikkat nazarına alınacak hususlar muvacehesin
de düzenleyiniz 

İSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Ben bir hususu öğrenmek isti
yorum. Komisyon ve Hükümet bunun hakkında 
ne düşünüyorlar, buna göre oy vereceğim. 

BAŞKAN — Nasıl ? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas

tamonu) — Efendim madde hakkında konuş
tum. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, zatıâliniz de 
çok iyi takdir edersiniz ki, kürsüde konuşan ha
tibi Meclis dinlemektedir, Hükümet dinle
mektedir, komisyon dinlemektedir. Her ha
tibin bu şekilde komisyon veya Hükümeti 
izaha davet ettiği anda, Hükümetin veya ko
misyonun buna bir mecburiyeti yoktur. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Sual soruyorum. 

BAŞKAN — Ne yapayım, soru soruyorsanız, 
Hükümet ve komisyon kendisini cevap vermek
ten müstağni addediyor, cevap vermiyor. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Cevap vermeye davet ettiniz de 
cevap vermem mi dedi? 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, Başkanlığın 
öyle bir vecibesi, öyle bir vazifesi yoktur.. Is-
tiyen cevap verir, istiyen vermez. Söz al
mak herkes için, gerek milletvekili için ge
rek komisyon için talebe bağlıdır, talebetmi-
yen kişiye söz verilmez. 

III - Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçme 

Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okul
ları bitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvet
lerde askerlik hizmetine başlıyan ve Yedek 
Subay Okuluna girişlerinde 27 yaşından bü
yük olmıyan yedek subaylardan, muvazzaf 
subaylığa geçmek istiyenler 14 ncü maddede 
yazılı diğer şartları da haiz oldukları takdirde 
bu maddeye göre muvazzaf subaylığa nakle-
dilebilirler. 

Ancak, bunların, Yedek Subay okullarına 
girişlerinden itibaren geçen yedek subay as
kerlik hizmetini muvazzaf subaylık hizmetle
rinden sayılır. 

Terhislerini mütaakıp müracaat edenlerin 
muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
yen... Buyurunuz Sayın Atagün.. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 19 ncu madde ya
zılışı itibariyle kanun tekniğine aykırı düş
tüğünü ve «ara vermeden» tâbirinin de madde
den çıkarılmasının maksada uygun olacağını 
dile getirmek gayesi ile söz almış bulunuyo
rum. 19 ncu maddeyi okuyalım. 

«Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okul
ları ıbitirerek ara vermeden Silâhlı Kuvvetler-
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de asikerlik hizmetine başlıyan ve Yedek Subay 
Okuluna girişlerinde 27 yaşından büyük olmı-
yan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa geç
mek istiyenler 14 ncü maddede yazılı diğer 
şartları da 'haiz oldulkları takdirde, bu maddeye 
•göre muvazzaf subaylığa nalkledileıbilir.» Bu bi
rinci fıkradır. 

İkinci fıkra ise : «Ancak, bunların yedek 
subay okullarına 'girişlerinden itibaren geçen 
yedek subaylık askerlik hizmeti, muvazzaf su
baylık hizmetlerinden sayılır.» 

3 mcü fıkrası : «Terhislerini mütaalkıp müra
caat edenlerin muvazzaf subaylığa nakille
ri yapılmaz.» 

Madde ne diyor arkadaşlar? «Fakülteleri 
veya yüksek okulları bitirerek 'ara vermeden 
Yedek Sulbay Olkuluna girenlerden terhislerin
den önce müracaat ettikleri takdirde diğer şart
ları da haiz iseler muvazzaf subaylığa 'alınabi
lecekleri» ifade ediliyor. «Ara vermeden» tâ
birinden maksat nedir? Bu hangi müddet ve 
'zamanı ifade ediyor? Ve henüz askere almıma-
ımış olan bir kimsenin mezuniyetten sonra ara 
vererek Yedek Subay Okuluma girmesinde yaş 
haddi konulduğuna göre, askerlikte ne gibi (bir 
mahzur teşkil edeceği esbabı muci/bede zikre-
dilmemiştir. Bunların cevabını bulmak güç ol
maktadır. Malûmu âliniz, üniversite veya yük
sek okul mezunları kendi arzusu üzerine he
men Yedek Sulbay Okuluna alınmazlar. Bu, 
bir kadro meselesidir, bu, bir imkân meselesidir, 
bu kişlinin elinde olan bir mesele değildir, Hü-
kmetin elinde olan bir kadro meselesidir. Kişi
nin kendi elinde ollmiyan bir meseleden Yedek 
Subay Okulunla girememeden mütevellit, as
kerliği benimsemiş, ısevımiş ve kıta hizmetlerin
de faydalı olacağı anlaşılan bir ikisinin bir kaç 
ay sonra kadro sebebiyle Yedek Subay Okulu
na alınamamış şahsın, muvazzaf subaylığa alın
maması, ımaddenini gayesine aykırı olur ka
naatindeyim. Fakülteden mezun olmuş, Yedek 
Subay Okuluna mezuniyetten sonra 1 - 2 ay
ara verdikten sonra giren bir kimsenin bu ara 
verme müddetince geçireceği süre sivil hayatı
na taallûk eder. Askerlikte bir ara verme su
retiyle müracaat etse, bu defa alınmamasının 
bir esabı mucibesi 'görülebilir, ama Yedek Su
bay Okuluna girmek de kişinin kendi elinde 
olmadığına göre, faydalı olacak olan bu kişinin 

muvazzaf ısulbaylığa alınmaması, (kanaatimce 
uygun olmaz ve hukuka aykırı düşer. 

İkinci fıkraya gelince : Arkadaşlar, bunun 
da teknik bakımdan hatalı olduğu kanaatin
deyim. İkinci fıkra : (Ancak bunların yedek 
subay okullarına 'girişlerinden itibaren geçen 
yedek subaylık asikerlik hizmeti, muvazzaf su
baylık hizmetlerinden sayılır) diyor. «Ancak» 
tâbirini kullandıktan sonra «sayılır» değil, «sa
yılmaz» olması gerekir kanaatimce. Burada 
ancak kelimesini fcaldırlmak suretiyle bu fık
rayı birinci fıkra ile birleştirerek maddenin 
kabul edilmesi telknilk itibariyle 'zaruri olduğu 
kanaatindeyim. 

Şu şekilde talebimi hulâsa edecek olursam; 
kişinin Yedek Subay Okuluna girmesi kendi 
elinde olmadığına göre ve 27 yaşla da tahdide-
dilmiş olması itibariyle bu şahsın Yedek Subay 
Okuluna girdikten sonra ve terhis olmamdan ön
ce müracaatında alınma imkânı sağlanma
lıdır. Bunun sağlanması için de (birinci fıkrada
ki «ara venmıeden» kelimesinin kaldırılması lâ
zımdır. 

İkincisi; «ancak» kelimesinin kaldırılması 
suretiyle ikinci fıkranın birinci fıkra ile birleş
tirilmesi iktiza eder. Gayet tabiidir ki, yedek 
subaylıkta geçen süre askerlikten sayılacak. 
(Ancak) kelimesi fazladır. İkinci fıkra hukuk 
ve kanun tekniğine uygun değildir. Bu husus
ta teklifte bulundum, kabulümüzü istirham 
ederim. 

Hürimıetleri'mle. 
BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başka 

söz istiyen yok... Verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin ilk fıkrasındaki (araverme-

den) ibaresi ile birinci fıkradaki (ancak) keli
mesinin çıkartılarak bu iki fıkranın bir fıkra 
haline getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Cfüley 
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Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okul
ları bitirerek; araveraneden silâhlı kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başlıyan ve yedeksubay oku
luna girişlerinde 27 yaşından büyük olmıyan ye-
deksubaylardan muvazzaf subaylığa geçmek is-
tiyenler 14 neü maddede yazılı şartlar dâhilin
de muvazzaf sulbaylığa nakledi'lebilii'ler. 

'Terhislerini mütaakıp başvuranların muvaz
zaf subaylığa nakdileri yapılmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin ifade bakımın

dan aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail 'Sarıgöz 

Madde 19. — Fakülte veya yüksek okulu bi
tirenlerden, bitirmelerini mütaakıp Silâhlı Kuv
vetlerde askerlik hizmetini yaptıkları sürede, 
muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden
ler; yedeksubay okullarına girişlerinde 27 yaşın
dan büyük olmamaları ve 14 ncü maddedeki 
şartları da haiz olmaları şartiyle aynı maddeye 
göre muvazzaf subaylığa geçirilebilir. Bunların 
yedeksubay okullarına girdikleri ayın son gü
nünden itibaren geçen hizmetleri, muvazzaflık 
hizmetlerinden sayılır. 

Terhislerini mütaakııp müracaat edenlerin 
muvazzaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza su
nacağım. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet A'tagün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 

katılmaktadır, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

'SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkanım, buna ka
tılamıyoruz. Az evvel Yüce Meclisin kabul ettiği 
önergeyle birlikte takdim ettiğimiz önergemizi 
mütalâa etmek üzere geri istiyoruz. 

BAŞKAN,— Maddeyi mi geri istiyorsunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Devamla) — Evet, kabul edilen de
ğişiklik önergesiyle Ibirlikte maddeye yeni şekil 
vermek, tanzim etmek üzere önergeleri geri isti
yoruz, efendim. 

BAŞKAN —• önergeleri istiyorsunuz. Madde
yi veremiyorum, maddeyi verdiğimiz takdirde 
madde, görüşmekte olduğumuz tasarıdan çıkarı
lıyor, yeniden Meclis kararı ile ithal edilmesi ge
rekir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — önergeleri istiyoruz. 

BAŞKAN — önergeleri istiyorsunuz, ona 
göre maddeye yeni şekil verirsiniz. O halde sizin 
vermiş olduğunuz değişiklik önergesini okutmı-
yayım mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Okutmayınız. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
19 ncu madde üzerinde verilmiş bulunan de

rişiklik önergeleri Komisyon tarafından isten
diği cihetle havalesi mecburi bulunmaktadır. 
önergeleri gönderiyorum. 

IV - Yönetmelikle tesbit edilecek hususlar 
Madde 20. — Fakültelerde veya yüksek okul

larda askerî öğrenci olarak okutulacakların giriş 
şartları, görev ve sorumlulukları, alınacak taz
minat, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğ
renim süreleri, askerî eğitime ait hususlarla fa
külte veya yüksek okul mezunları ile yedek su
baylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli 
olanların muvazzaf subaylığa nakillerinde ara
nacak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetme
likle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurunuz Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, 20 nci madde yönetmelikte tesbit edi
lecek hususları tanzim ediyor. Şimdi konuşur
ken de yönetmelikle demedim, yönetmelikte de
dim. Madde 20 : Fakültelerde veya yüksek okul
larda askerî öğrenci olarak okutulacakların gi
riş şartları, görev ve sorumlulukları, alınacak 
tazminat, fakülte veya yüksek okullarda en çok 
öğrenim süreleri, askerî eğitime ait hususlarla 
fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek. 
subaylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli 
olanların muvazzaf subaylığa nakillerinde ara-
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nacak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetme
likle tesbit olunur» diyor. 

Bir defa redaksiyon bakımından kusurlu ol
duğu okunurken hemen anlaşılıyor. Düzeltilmesi 
lâzımdır. Bunu düzeltmeye çalıştım, önerge ver
miş bulunuyorum. Fakat asıl önemli olan 18 nei 
maddenin (A) fıkrasında; «ıSağlık sebepleri dı
şında ilişkileri kesilenlere Devlet tarafından ya
pılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir» di
yor. 

O halde 18 nei madde, faiziyle birlikte Dev
letin alacağının ödenmesini getirdiğine göre, ka
nun yönetmelik usulünün tamamını getirmiş. 
Kanun ne diyor? Ne kadar masraf yapılmışsa 
faiziyle 'birlikte ödettirilir, diyor. Bunun dışın
da nesi kalır ki, bunu yönetmelik tesbit etsin. 
Dolayısiylc buradaki bu alınacak tazminat mad
deden çıkarılmak gerekir. 

Sonra diğer madde, kabul buyurduğunuz 17 
nei madde askerî öğrencilikten çıkarılmanın pro
sedürünü getirmektedir. Şu, şu, şu diyor, önemli 
kanun unsurlarını koyuyor, fakat bunun tatbi
katçı elinde bir işlemi vardır. Bu işlemin usulle
rini bir yönetmelik getirebilir. Do'layısiyle 20 nei 
maddeden «alınacak tazminat» kelimeleri çıka
rılmalı ve «'şartları, görev ve sorumlulukları» de
dikten sonra «askerî öğrencilikten çıkarılma ile 
ilgili işlemler fakülte veya yüksek okulda en 
çok öğrenim süreleri, askerî eğitime ait husus... 

Şöyle okuyayım; yönetmelikte tesbit edilecek 
hususlar : 

Madde 20. —- Fakültelerde veya yüksek okul
larda askerî öğrenci olarak okutulacakların gi
riş şartları görev ve sorumlulukları, askerî öğ
rencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte 
veya yüksek okullarda en çok öğrenim süreleri. 
askerî eğitime ait hususlar «Ihususlarla değil, bo
zuluyor, hususlar virgül,» fakülte veya yük
sek okul mezunlariyle yedek subaylık hiz
metlerini yapmakta olanlardan istekli bulunan
ların muvazzaf subaylığa nasbedil mel erinde ara
nacak nitelikler ve diğer hususlar «ki, nasbedil -
meyi daha evvel lütfen kalbul buyurmuştunuz.» 
Muvazzaf subaylığa nakledilmelerinde aranacak 
nitelikler ve diğer hususlar bir yönetmelikle tes
bit -olunur.» Metnin bu hale getirilmesini zorun
lu görmekteyim. Komisyonun ve Yüce Heyetini
zin de lütfen kabul buyurmalarını saygılarımla 
rica ederim. 

BAŞKAN — 20 nei madde üzerinde söz isti-
yen?.. Komisyon adına söz mü istiyorsunuz?... 
Buyurun. 

C1EÖÎOİ KOMİSYON ADİNA FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Ferda Güley Beyin, maddenin esasına 
taallûk eden tazminat tâbirinin kaldı nlması tek
lifi ve diğer bir madde ile, düzenlenmiş bulunan 
diğer bir madde ile kendisine yapılan masraf ve 
faizlerin ödeneceği hükmüne takabül ettiği hak
kındaki kanaati komisyonumuzca mütalâa edil
miş, isabetli görülmemiştir. 

Şöyle ki; bir askerî okul talebesine, okul 
müddetince okul ile alâkalı olarak masraf yapı
labilir. Bunlar faizleriyle birlikte alınabilir. Fa
kat öyle bir hal vukulbulabilir ki, elindeki aracı 
bozarak da, kırarak da, bir sabotaja mâruz bı
rakarak da okuldan dışarı atılabilir. Bu suretle 
atılmada yalnız, sadece masraflar değil, işte bu su
retle tazmin etmeye mecibur olduğu bâzı husus
lar da işin içine girdiği için, diğer leylî mektep
lerde de olduğu gi'bi, camı çerçeveyi kıran, 
yemekhanenin kazanlarını patlatan talebeye sa
dece kendisine yapılan masraflar değil, okuldan 
kovulduktan sonra aynı zamanda hasarları da 
tazmin ettirilir. Bu batkımdan bu tazminat keli
mesi çok yerindedir. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Solmazer buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, söz almak istemiyor
dum, Fakat komisyon sözcüsünün beyanlarından 
dolayı bir noktayı Yüce .Heyetinize arz etmek is
terim. 

Ordu kademelerinin hangi hizmetinde ve gö
revinde olursa olsun bir kişi eğer mirî eşyaya, 
şuna buna zarar verirse ve zarar verdiği mahke
mece tesbit, 'edilirse, •ancak tazıminaıta mahkûm 
edilebilir. Tazminata, bir yönetmelikle ordu men
subunun mahkûm edildiği görülmemiştir. Bu 
noktayı dikkatinize sunmak için söz aldım, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Savm Oüley, buyurun. 
FFRDA OİİLFY (Ordu) — Muhterem ar-

kaid:v;ilanlm, benden evvel konuşan saym arka-
d.iîpmın da esasta değindikleri gilbi, bu mıadıdc-
nin. gotirkliiği taı/jminiaıt unsurunun, Sayın Ko
misyon Siözıcüıs'ü arkadaşrınızıın ifade buyurduk-
k.n. seviyede, kaıtegıoride olması mümkün de
ğildir. Bu, tanıainven Askerî Ceza Kanununun 
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ilgili maddeleriyle 'müeyyide altına alınmış. ta
li hususlarıdır. Çılkarılalbilir, dediler ki, sayın 
arkadaişımız, taziminin de ateşlinde yani, 'bun
ları yapar da taamin ödeme çıkarılır. Hole o 
çıkarılır, hiç mümlkün değildir. Çünkü, hangi 
hallerde çıkarılacağı, daha evvel kabul buyur
duğunuz kanuni hükmıe bağlanmıştır. Artık, o 
haller dışında 'bir öğrenciyi, askerî öğrencliliik 
niteliğinden mahrum etmek mümkün olımıya-
ea'ktır Ve çıok şükür o!lmıyacaktır. Yani bir yö
netmelikle, ciminle değiştirilebilir bir yönetme
likle öğrencilik niteliğini almak, yeniden ver-
ımek g*i'bi, bir husus kıalkacalktır. Bu kanunun 
önemli unsurlarından veya esprisinin bir ciddî 
unsurunu da buna benzer teminıatt bükümleri 
teşlkil etmektedir. Solmazer arkadaşımın ifade 
ettikleri gtilbi, bir şeyi kırdığınız zaman, bir 
şieyi hele sabotaj yapmak surdtiyle tahribetıtli-
ğiniz zamıan onlarla ilişkin hükümler, hürriyeti 
'kısıtlayıcı vıe para eozıaısiiyle ilgili hükümler 
ımevznaitıımızda varıdır. Bununla ilişiği yoktur. 

Geri kalan hususları da, lütfen kabul ettik
lerine göre, önergemin kaibul edilmesini isitir-
ham Gitmekteyim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

•Millet M'cıclisi Başlkamlığınıa 
Göırüsülmidkıte olan Türlk Silâhlı Kuvvetleri 

Personeli Kanunu tasarısını 20 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
'ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

IV Yönetmelikte teshit edilecek hususlar 
Madde 20. — Fakültelerde veya Yüksek 

okullarda asikerî öğrtencii olarak okutulacakla
rın giriş şartlar], görev ve sıorumlululklaırı, as
ıkerî öğrencilikten çıkarılmıa ile ilgili işlemler, 
fakülte veya yülkşıek okullarda en çıok öğrenıim 
süreleri, asıkerî eğitime ait hususlar faiküite 
veya yüksek .oikul mezunları ile yedek sübıay-
lılk hizmdtinli yapmakta olanlardan isttekli bu
lunanların muvazzaf subaylığa nasibedilmıele-
•rinde aranacak nitdlilMer ve diğer hususlar bir 
yönetmelikle teıslbit olunur. 

BAŞKAN — Önerge bu, Sayın Koımıisıyonı 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon kaitıimialk-
tadır. Bu önergeyi Yüce Meclisin oyuma sunu
yorum. Kaibul edenler.. Etmiy enler... Kalbull 
ödiilmişjtir. 

Filbal katılıyor musunuz ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasıya) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — B'aalka bir değişiklliik ieaibetimi-
yor, redaksiyon bahis ımevzuu değil. O halde 
maddeyi şimdi kabul edilen değişiklik önerge
si muvaıcıelbeısinlde bu şdkliyle Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Subayların sınıflandırılması 

I - Subay sınıfları' 
Madde 21. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup Kana (Jandarmia dâhil) Denliz ve Ha
va subaylarınım sınıfları ve bu ısınıflardan. 
hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı 
sınıflara dâıhil bulunduğu aşağıda gösterilmiş
tir : 

a)l Kara Kuvvdtleriindd i 
1. Muharip sınıflaırı : PiyaJde, süvari, zırh

lı süvari, topçu, torik, isitihkâm, muihalbıere, Jıan-
darıma. 

2. Yardümc]! sınıflar : IJlaışitırma, tabip, 
eczacı, diş *talbibi, kimyager, veteriner, leva
zım, harita, yüksek (mühendis, mühendis, ordu! 
donaltım, personel, asikerî hâkim, öğretmen, 
bando, teknisyen, sıağlık, sıihhiye tdknisyeni, 
din işleri subayı. 

b) Deniz Kuvvdtlerii : 
1. Muharip sınıflar : G-üVerlte, mafeina, 

layn, deniz piyade, deniz istihkâm. 
2. Yardımcı sınıflar : Tabip, ecıziacı, diş; 

tabibi, kimyager, ikmal, hidroıgrafi, yülkselk ımü-
bendis, mühendis, orlduıdonaltım, askerî hâkim, 
öğndtmen, bando,, teknisyen, sıağlık teknisyeni, 
din işleri subayı. 

e) 'Hava Kuvveltleri : 
1; Muharip sınıflar : Pilot, seyrüsefer, baj-

va yer, piyade, itıslihlkâan, muhabere, füze. 
2. Yardımcı sınıflar : Ulaştıırmıa, tabip, ec

zacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, levazım, 
yülkselk mühendis, mühendis, ordudonartı/m, per-
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öionel, askerî hâkim, öğretmen, bando, teknis
yen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri su
bayı. 

BAŞKAN — 21 nıci madde üzie>riındıe sö'z ıal-
ımış arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. 

Saym Cengiz Eikinci Y. T. P. Grupu adıma, 
ISaym Kemal Bağcıoğlu, Sayın İsımail Hakkı 
Yılanboğlu, Saym Ferda Güley... 

FERDA GÜLEY (Ondu) — Ben de C. H. P. 
Grupu adına konuşacağım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ferda Güley, Sayın İsmail Hakkı Yıldırım. 

Saym Ekinci, yetki kâğıdınız var mı? Grup 
(Başkanvekiıli misiniz? 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Evet, Başkanvekilisiniz, 
ıSayın Güley, sizin için de grupu ilzam eide-

ıcıelk mahiyette bir yetki kâğıdı isltiyeceğim. 
'Grup adına SÖK aimıalk istediğiniz için. 

Buyurun iSayın Ekinci. 
Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 

(Kars) —• Saym arkadaşlar, tasarının 21 nci 
maddesi ilki istikamette, üzerinde çeşitli görüş
leri davet etmiş bulunan bir maddedir. Subay
ların sınıflandırılması meselesi. Tutmuşuz 21 
nci maddeyle muharip sınıflar ve yardımcı sı
nıflar diye Silâhlı Kuvvetler bünyesinde bir tef
rik yapmışız. Bu tefrik, dikikati ister istemez 
çekmektedir. Lehinde olan, aleyhinde olan gö
rüşler de vardır, o kadar ki Ibu tefrikin karşı
sında olanlar, çağdaş ordularda böyle bir tef
rik artık kalmamıştır, fikrini savunurken'; tef
rikin yanında olanlar da ve meselâ Saym Millî 
Savunma Bakanı da tasarının tümü üzerindeki 
görüşmelerde tesbit ettiğimiz gibi, çağdaş, or
dularda böyle bir ayırım vardır, yapılmaktadır, 
demektedir. Yani, iki taraf da çağdaş ordu-, 
l an misal olarak almakta ve tefrikin lelhinde 
ve aleyhinde bâzı görüşler serd etmektedir. 

Biz bugünün stratejisi, bugünün harb silâh
ları ve vasıtaları ve muharebe şartları ve icap
ları karşısında, ordu bünyesi içerisinde muharip 
sınıflarla, yardımcı sınıfları ayırmakta bir 'za
ruret, bir fayda bulunmadığı kanaatindeyiz. 
Askerî sev ki idarede muharebe harelkâtiyle des
tek harekâtı birbirinden ayrılmaz bir bütün
dür, derler askerî uzmanlar. 

Tü/mü üzerindeki görüşmelerde de ımisalen 
>arz ettiğimiz gibi, bir levazım subayı bugün her 
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türlü muharebe teçhizatını 'hâmil olarak cep
hede, ön safta «sırası gelince bir piyade eri gibi 
savaşmakta, muharebe etmektedir. Hattâ Leva
zım Birliği Talimatnamesinde levazım, gerek
tiği halde piyade gibi savaşır der, muharebe 
eder, der. Halbuki, muharip birliklerin tali-
ımatnamelernin hiçbirinde, genektiği takdirde 
lojistik hizmetler ifa eder, gibi bir va'zife, bir 
mükellefiyet yükletilmemiştir, ımuiharip saydığı
mız sınıflara. Bugünün ısilâhlı vasıtaları ve mu
harebe icapları stratejileri karşısında artık, o 
eskinin göğüs göğüse süngü savaşları, cephe 
ilerisi, ceplhe gerisi vakıası dağılmıştır, ka
naatindeyiz. Düşman bir numaralı 'hedef ola
rak cephe gerilerini, stratejjk noktaları, lojis
tik ikmal merkezlerini hedef olarak seçmek
tedir. Harb gemisindeki bir ikmal subayını dü
şünün, düşmanın ateş yağmuru altındadır, ya 
denizden, ya havadan... Onu muharebe alanı 
içerisinde muharip sınıfın yani başında yar
dımcı sınıf diye ayırmakta isabet yoktur. 

BunUn gibi, yine zikretmiştik dikkate de
ğer bir rakamdır; Kore Birliğimizin zayiatı 
tetkik edilince, yardımcı sınıfların muharip sı
nıflara nazaran çok daha fazla zayiat verdiği 
rakamlarla karşımıza çıkmıştır. Bunlar gös
teriyor ki, bugün ordu kuvvetleri içerisinde bir 
moral çöküntüsü, bir küskünlük yaratacak bir 
tefrike ıgitmekte fayda yoktur, 

Bir husus burada münakaşaya değer görüle
bilir. Simidi Silâhlı Kuvvetler içerisinde mu
harip sınıf ile yardımcı sınıf olması veya böyle 
bir tefrikin yapılması veya yapılmaması bir si
yasi tercih meselesi olmadığı için, Hükümet 
veya Komisyon bu noktada bir ısrar içerisine 
girmiyebiiir veyahut biraz müstağni ka
labilir. 

öğrenmek istediğimiz şudur : Bu tefrik 
nereden geliyor? Siyasi bir tercih mıevtzuu ol
madığı için Hükümetten geleceğini düşünmek 
isabetli oılmaz. Bu takdirde Silâhlı Kuvvetler' 
uzmanlarından mı diyeceğiz, yahut da yük
sek kumanda heyetinden mi geilir bu tefrikini 
zarureti? Böyle olursa, oırdu birlikleri içinde 
bizatihi bu tefrikin karşısında olan bütün yar
dımcı suibaylaır yer alacaklardır. Şimdi siyasa' 
kuvvet böyle bir tefrik yapmak ihtiyacı içe
risinde değildir. Tefrik, ordu yüksek kademe-
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sıindjeın geliyorsa, kendi içerisinden yardıımcı 
'ddye ayırdığı bir mıuıazzaım kütleyi, kumanda 
heyetini ilk anda küskün, kırgın olarak karşı-
sıuna çıkanmak gilbi bir durum hâsıl olur. Bu 
itibarla şu hususlar dikkate alınabilir: Meselâ 
ibüno hizmetlerinde Millî Savunma Bakanlığın
da aynı santiar içerisinde muharip sınıf ile 
yardımcı sınıf diye tefrik ettiğimiz subaylar 
aynı santiar içinde hizmet görürler. Tasarının 
diğer maddeleri tetkik buyurulursıa, birini di
ğerime tercih edecek büıyülk bir fark yoktur. 
Kıta hizmıetleri, tazminatları, terfi müddetleri, 
unvanları, bekleme soneleri itibariyle eşit. Ama 
•galiba eski bir geleneğe »adılk kalınarak, hatır-
iLansıniiz etkinlin o san demir, beyaz demir za-
imanını... kâtip sınırına yulkandan bakan bir ta
vır vandı, halk bile kâtip sınıfına şöyle tuhaf 
bakar bir hava içerisindeydi. Silâhlı Kuvvetler 
camiasında böyle bir hava yaratılmasında isa-
fbet sönmemekteyiz. Bu itibarla Sayın Komis
yonun meseleyi bu istikaımıetten teemmül bu-, 
yunmasunı isıtinham ediyıonum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adıma Sayın 
Fanda Güley, buyurun. 
C. H. P. GRUP UADINA FERDA GÜLEY 

(Ondu) — Muhterem ankadaglaom, tasarının 
önemli bir maddesi üzerinde bulunımalktayız. 
Şimdiye kadar tatbikatta ve Silâhlı Kuvvetle
rimizin mevzuatında olduğu gilbi, bu madde, 
Tünk Silâhlı Kuvvetlerini Beniz, 'Hava ve Ka
rada mulharip olanlar ve muharip oimıyanlar 
diye ikiye ayırmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimiz
de içlbizmıetler kanununa göre çıkmış bir yö
netmelik var. Bu yönetmeliğin 34 ncü maddem 
sinde, muharip sınıfa mensubolanların her han-
ıgi bir hizmette muharip sınıfa mensuboılmı-
yan hem nütbe, hem sınıf arkadaşları yanımda 
rüçhanJlı durumları tanzim edilmiştir. Bir gar
nizonda vekâlet muharip sınıfa menısubolana 
aittir. Garnizon kumandanlığı muharip sınıfa 
aittir. O giderse, ancak yine bir muharip sı
nıftan bird ona vekâlet edebilir, gibi. 

Simidi, sevk ve idare talimnamesi, harb fa
aliyeti ve hizmet faaliyeti birbiriyle silki sılkıya 
ıbağlıldıır diyor, daha birliıncii maddesinde, genel 
•hükümlerinde muharebe ve hizmet harekâtı 
birbinini silki sılkııya tamamlıyan unsunlardır, 
diyor. Muharebe harekâtı ile hizmet harekâtı, 

ikisi birfblinM sıkı sukıya tamamlar, diyor. Ger
çekten, buıgün banb konseptinde bundan evvela 
ki çağlanda, dönemlerde olduğu gilbi cephle 
önü, cephıe gerisi diye bir tefrik yap/maya im« 
'kân hemen hemen kalmamıştır. Düşmanın he
defi muvasala yolları, köprüler, akar yakıt de
poları, cephanelikler, bütün bunların hepsi hiz
metlerin cereyan ettiği sahalardadır, alanlar-. 
dadır. Bu bir vakıadır. Bununla beraber, Si
lâhlı Kuvvetlerin şimdiye kadar tatbik etmiş 
olduğu ananeden tüm dönmesi, biraz evvel 
Y. T. P. adıma konuşan sayın arkadaşımızın, 
ikilik yaratmıyalıım, ifadelleni ile kasıt buyur
dukları neticeyi bir başka yönden ve bir bıaşlka 
yoldan Silâhlı Kuvvetlerimize getirmek talbia-
tındadır. Şimdiye kadar mulharip sınıflar ve 
muharip olmıyam sınıflar diye, yardımcı sınıf
lar diye iki kısım halinde tatbikat görmüş olan 
bir -müessesenin tüm bu tatbikattan dönerek 
her sınıfı bir sınıf sayan bir düzene geçmesi... 
tşte o valkit sayın arkadaşımızın işaret buyur
duğu zararı bir başlka yönden ve çok daha ağır 
olarak getirir. Doiayısiyie Cumhuriyet HalJk 
Partisi Meclis Grupu olarak biz böyle tüm sı
nıfların kaldırılması, mulharip sınıf, yardıımıcı 
sınıf tefrikinin kaldırılması görüşüne katılma-' 
maktayız. Fakat ortada çıplak bir gerçek de 
vardır ki, Silâhlı Kuvvetlerimizin hava, deniz 
ve kara bölümlerine ait birer harb okulu var
dır ve harb okullarımız muharip subay yetişti
rir, muharip subay yetiştirmek lâzımdır, çün-» 
kü adı üstünde, harb okulu. Bu kanun gereğin
ce, daha evveli kabul buyurduğunuz maddeler! 
gereğince kaynak, muvazzaf subay kaynaklan 
harb okulları, fakülte ve yüksek okullardır. De
mek ki, Tünk Silâhlı Kuvvetlerinin iki kayna
ğı var; harb okulları ve üniversiteler, yani yük
sek okullar. Şimdi bunlardan yüksek okullar 
ve fakültelerden Silâhlı Kuvvetlere gelenlerin 
muharip sınıfa gecemiyeceklerini de yine daha 
•evvel kabul buyurduğunuz 14 ncü maddenin 
sıon fıkrasında Meclis olarak hükme bağlamış 
bulunmaktasınız. Yani, fakülte ve yüksek okuıl-
ılardan gelenler muharip sınıfa nalkledilemıez-. 
ler. O maddenin son fıkrası bu idi. Bu kanun 
tasarısının 37 noi maddesi vardır, ileride gele
cek. Onun (b) bendinin çift (a) li yardımcı 
bendi var. Orada da, harb okullarından mezun 
olan subaylar, denilmek suretiyle kıdem ve kı
dem sırasını tanzim «den bu maddede «aynı 
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»rütbe ve aynı masııplı olup değişik kaynaklar
dan yetiştiğinden yeterlik derecıeısi kıyaıslamıa-
imıyan subaylar arasında kıdem sırası aşağıda
ki önceliğe göredir. Harb okullarından mezun 
olan subaylar» ondan sonra diğerlerli geliyor. 

Mulhltenam arkadaşlarıım, Silâhlı Kuvveltle-
rin harb okullarımı 'bitirenler, aslında bu kanu
nun getirdiği usule göne birinci sınıflıamıdırımıa-
yı o vakit haiz oluyorlar. Yani, hart» okulların
da halen okuyoıriiaır ve sonra sınıflandırılıyor-
lar, mezun olacakları zaımaın iki sene sonumda. 
Eevvelâ hepsi hiçbir sınıfa aidolmaksızm harb 
okulunda okuyor, galiba Deniz Kuvvetlerinde 
farklı bir muaımıele vtardır, fakat tam bitirir
lerken bininci ısıni'flanıdırtmaya tabi oluyorlar 
ve Silâhllı Kuvvetlilerin muhtacioHıduğu, yani 
harb harekâtı için ve hıizmıeıt harekâtı için ken
dilerinle nıu'htaooldıuıkları hizmet gruplarını ve 
sınıflarını tefrik ediyorlar. Bunlar nasıl sınıf-
ilanıdırılır falan, hepsi hakkında hüküm getir
dik. Şimdi bir yöneltimel ilkle filân yapılıyor, bu 
sınıflamdınma işllerd. 

Şim'diye kadar taltlbilkait çiok değişik olmuş
tur. 1947 - 1948 senelerinde kur'a yolu ile ol-
ımuşıtur, galiba 1953 sıemesinıde de öyle kur'a yo
lu ilıe olmuştur. Bizim zaımanımıada da kur'a 
yoluyla idi. Bendeniz 1936 yılında harb okulu
nu bitirdim, 1934 te harb okuluna gelmiştim, 
kur'a yolu ile sınıfım tâyin edilmişti. Başka 
zamanlarda derslerine baktılar, başka zaman
larda sağlık sebeplerine baktılar. Şimdiki tat
bikat ne haldedir,, kesin olarak söyliyecck 
durumda değilim." Fakat, nihayet yönetmelik
le tatbikat yapıldığına göre bu karakterde, bu 
tabiatta veya buna yakın tabiattadır. Şimdi, 
kendi elinde olmaksızın torbadan sınıfını çeken 
ve harb okulunda okuyan, ama harb okulun
da levazım olarak okuyan, ordudonatım sınıfına 
mensubolarak okuyan, ulaştırma sınıfına ınen-
subolarak »okuyan !bir askerî öğrencinin subay 
olacağı zaman test usulüne göre, 'birinci sınıf
landırmada sınıflandırılacak, biraz evvel kaimi 
edilen bir madde gereğince. Bu usul de test, 
mülakat filân, onlarla sınıflandırılacaklar. Bu, 
bir usul getiriyor. Fakat harb okulunda oku
muşlardır, bunları tatbikatta birbirinden, hak
lar bakımından, çok farklı sınıflandırmaya tâbi 
tutmak muadelete ve nasafete uygun olamaz. 
Diğer sınıflar için birşey demiyorum. 'Oıımhu-
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riyet Halk Partisi Meclis Grupu olarak, şimdiye 
kadar süre gelen tatbikatın bundan sonra da 
sürmesinde ve bu tasarının getirdiği prosedür 
içinde mâruzâtımız hariç tatbik edilmesinde 
ciddî zorunluluk hali görmekteyiz. Ancak, 
Harb okullarında okuyan sınıfları muharip sı
nıf katagorisinc almanın mecburiyeti olduğu 
aşikârdır. Bakınız arkadaşlar harb akademileri 
var. Harb akademilerine din işleri subayı git
mez, falan gitmez, filân gitmez. Kim gider? 
Harb akademileri imtihanlarına girebilmek için 
harb okullarında okumuş olmak lâzımdır, bi
tirmiş olmak lâzımdır. Harb okularını bitiren
leri ister levazım olsun, ister ordudonatım sını
fına mensubolsun, ister ulaştırma sınıfına men
subolsun, harb akademilerine kabul ediyoruz. 
Ama kendilerine, harb akademileri imtihanla
rını kazandıkları takdirde piyade sınıfının işa
retini taktırıyoruz. Bugünkü tatbikat öyle. Bir 
ulaştırmacı subay, bir ordonat sınıfına mensup 
subay, bir levazım sınıfına mensup subay ma
demki, Harb Okulunda okumaktadır, madem ki, 
bundan dolayı Harb Akademisine de girme 
hakkına salhibolmaktadır, bu sınıflara mensup 
subayların muharip sınıftan sayılmaları gere
kir. * 

Şimdi bu tasarı istihkâm, muhabere bunla
rı piyade gibi, tank gibi, topçu gibi muharip 
sınıflardan sayıyor. İdare talimatnamesinin 
birçok maddelerinde, baktım 44, 45, 46, 47. 48, 
49, 50 ve 51 mci maddelerinde harekâtı bilfiil 
destekliyen ve harekâtın içinde bulunan lojistik 
birliklerini: A) Teknik hizmetler, B) İdari hiz
metler, diye ikiye ayırıyor. A) Teknik hizmet
ler : Kimya, istihkâm, muhabere, ordudonatım. 
sıhhiye, ulaştırma.. Böyle yedi tane hizmet bö
lümü oluyor. İdari hizmetleri de: Personel, 
maliye, askerî hâkim, din işleri, mühendis, öğ
retmen, bando, teknisyen diye ayırıyor.. Yani, 
istihkâm ve muhabere sınıfları lojistik des-S 
tek yapan teknik hizmet grupuna dâlhil edil
miş bulunuyor. Ben aradım taradım, bizim 
mevzuatımızda, talimnamelerimizde «yardımcı 
hizmet:» tâbirini bulamadım. Bunlar görün
müyor. Teknik hizmetler, idari hizmetler di
ye ikiye ayrılmış. Yâni hizmet harekâtı, harb 
harekâtı diye genel madde olan birinci madde 
tanzim edilen bu espiri içinde. Bilâ/hara idare 
talimnamesi sadece bunlardan bahsediyor. Tek-
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nik hizmetler, idari hizmetler... Teknik hizmet
leri sayıyor, yani muharip sınıfın arkasında
ki hizmetleri sayıyor; kimyager, istihkâm, mu
habere, 'Ordonat ve saire.. Hiçbir yerde yardım
cı sınıf tâbirine ras'ilıyamadım. Şüphesiz as
kerlikten uzun süre uzaklaştığım için bu araş
tırmam direkt olarak beni doğruya götürmüş 
olamaz. Ama, her halde ilgili arkadaşlar yet
kili arkadaşlar bizi tatmin edeceklerdir. Bina
enaleyh, bu kanunda muharip sınıflar, yar
dımcı sınıflar, esasında niye gelsin, yani talim
namemiz mademki, harb harekâtı ve hizmet ha
rekâtı diyor ve bunlar sıkı sıkıya birbirlerine 
bağlıdırlar, diyor. Bu sıkı sıkıya 'bağlılık ha
line rağmen iki sınıf getirmenin ımeclburiye'tme 
grupumuz inanmaktadır. Ama, bu zaruretle 
ananeyi bozmanın (Silâhlı Kuvvetlerimize geti
receği huzursuzluğu öııplânda tutmak suretiyle 
inanmaktadır ve talimnamemizin işte bu birbi
rine sıkı sıkıya bağlı demekle beraber yine de 
bütün dememekte oluşuna dayanarak zaruri 
görmektedir. Ama, bu yardımcı smıf nere
den çıkıyor? Harb sınıfı evet, sonra geri hizmet 
sınıfı, 'O da teknik hizmetler, idari hizmetler di
ye mademki, bölümlcnmiş ve bu hölümlcnmede 
sayılmış, dolayısiylo 21 nci mad'de böyle gel
mek lâzım. Hayır bu böyle gelecek, 'biz sonra 
talimnameleri huna göre değiştireceğiz, diye 
tabiî denebilir. Fakat talimnameler Amerikan 
talimnamelerinden tercüme yolu ile getirilmiş
tir, bugün. Ve NATO standardı V'irtde silâh
landırılmış Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tatbikat 
mehazıdır. Her halde yetkili arkadaşımız, Sa
yın Bakan, veya Komisyon Sözcüsü veya Komis
yon Başkanı bize bu (hususta yeteri kadar bilgi 
lûtf edeceklerdir. 

Mâruzâtımın özeti şöyle oluyor. 

Bir sınıf ayırımı bugünkü modern savaş tek
nolojisinde ve konseptinde gerçekten kolay de
ğildir, güçtür. Fakat talimnamemizin okuduğu
muz maddelerinin esprisi muvacehesinde, muha
rebe harekâtı ve hizmet harekâtı diye iki harekât, 
birbirine sıkı sıkıya bağlı iki harekât olduğu da 
bir vakıadır. Bugüne kadar göl en tatbikat, an-
aneleşmiş tatbikat, Silâhlı Kuvvetlerimizin tatbi
katı bir vakıadır. Fakat hazır böyle bir personel 
kanunu tedvin edilmekte iken, ordu donatım smı-
tmı, levazım sınıfını ve ulaştırma sınıflarını 
harb okulunda okuyan ve diğer başka sınıftan 

varsa, o sınıfları muharip smıf saymak hem hiz
metleri yönünden, hem de harb okulunda oku
muş olmaları yönünden muadelete ve nasafete 
uygun olur kanısındayız. Bunlar madem ki, en 
yüksek hak dilimini ve tekniğini veren harb aka
demilerine girebilmektedirler, bunu da mâruzâ
tımızın ve talebimizin desteği olarak Yüce Heye
tinizin bilgilerine arz etmekteyim. Sayın Baka
nın veyahut Komisyonun bu önemli madde üze
rinde lütfedecekleri bilgi, şüphesiz ki maruzatı
mıza istikamet verebilir, ancak tatmin edilmemiz 
şarttır. Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Kemal Bağcıoğlu, buyu
runuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, görüşülmekte bu
lunan kanunun 21 nci maddesi hakkındaki mâ
ruzâtımı arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden önce konuşmuş 
bulunan arkadaşım Ferda Güley, 21 nci madde
nin mahiyetini ve 21 nci madde hakkındaki ka
naatlerini ifade ettiler. Ben şahsım adına yaptı
ğım bu konuşmada espri olarak Ferda Güley 
arkadaşımızın bu konuşmasını tasvibediyorum, 
ancak bunlara ekliyeceklcrim vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 21 nci maddede Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar iki grup a 
ayrılır. Bunlardan birisi muharip smıf, diğeri 
yardımcı smıf. 

"Diğer bir arkadaşımız, Y. T. Partisinden Cen
giz Ekinci arkadaşımız tamamiylc psikolojik bir 
nokta üzerinde konuşmasını teksif ederek, Türk 
Ordusunda bu sınıflandırmanın psikolojik bakım
dan yersiz olduğuna işaret ettiler. Ben bu görüş
lerine de hissi olarak iştirak ediyorum. 

Yani, durum cidden böyledir. İnsan, hissi 
olarak böyle bir tefrikin yapılmasını arzu etme
mektedir. Arkadaşımız yaptığı konuşmada sarı 
demir, beyaz demir hikâyelerine değindiler. Bun
lar birer vakıadır. Ancak, Ferda Güley arkada
şımızın istlnadcttiği mucip sebep daha kuvvetli 
görünmektedir. Ben de bu mucip sebebe dayana
cağım. Benim üzerinde durduğum, bilhassa mü
şahhas bir misal vererek arz edeceğim nokta çok 
ehemmiyetli görülebilir, onun için mâruzâtıma 
•burada bu müşahhas misalle başlıyorum. 

— 509 — 
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Şimdi arkadaşlarım, Deniz Kuvvetlerinden 
misal vereceğim. Deniz Kuvvetlerinde üniteler, 
ünite tabir edilen gemiler harb gücünü ihtiva 
ederler. Madde olarak demir ve çelikten yapıl
mış motor ve makinalardır, fakat içinde insan
lar var. Bunlar, deniz subayları, astsubaylar ve 
erattır. Bun1 arın tamamı deniz kuvvetlerinde gü
cü temsil ediyorlar. Şimdi bu gemiler içerisinde 
güverte subayları var, lavın subayları var, ma-
,k:na subayları var, ikmal subayları var. Ama 
bunlardan bir kimimi 21 nci madde, «muharip 
subay» kabul etmekte, bir kısmını, «yardımcı su-
bv.> yani, ikinci bir kategoriye ayırmaktadır. 
BVmiyo^um adedi ne kadardır. Türk Deniz Kuv
vetlerinde bir hayli ikmal subayı olmak lâzım
dır. Bu subay arkadaşlarımız orijin ba.kımmdan, 
bir güverte subayından fanklı değildir. Aynı 
okuldan memn olmuştur, Deniz Harb Okulun
dan, aynı kademeleri gemn'stir. Hattâ, yanlış biî-
nvvo^sım, Den'z Harb Okulundan mezun olan 
talebeler ki, subay olmuşlardır, o anda eğer De
niz Kuvvetlerinde meselâ 50 ta.ne laym subayı
na, 100 tane güverte subayına, 50 tane ikmal su
bayına ihtiyaç varsa yukardan yazılan bir tez
kere ile Kuvvet Kumandanlığında buna göre tef
rike tabi tutulmuşlardır. Meselâ mezun olan ta
lebelerin içerisinde en fazla muvaffak olmuş bir 
Deniz Hanb Okulu mezunu, tesadüfen o kur'ada 
çünkü onı̂ ar 150 tane talobe mezun olmuşsa bir
den ona kadar olan numarayı ihtiva eden talebe
ler arasında kur'a cekmi^er güverte .subavı yap
malar. Böyle yapılmış tatbikat, yani realite bu 
Türkiye'de. 

Ondan mnra bir kur'a çekmişler yahut da de
m l e r ki; birden beşe kadar olan katagori içeri
sinde birinci sırada olan güverte subayıdır, ikin
ci sırada bulunan layn subayıdır, üçüncü sırada 
bulunan ikmal subayıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Deniz Harb 
Okulundan mezun o7urken kab'liyeti i t ibari}^ 
daha büyük kata^oride bulunan bir Deniz Harb 
Okulu mezunu arkadaş tesadüfe göre, güverte 
subayı olmuştur, öbürkü de tesadüfen ikma1 

subayı olmuştur. Şimdi arkadaşlar, Silâh1! 
Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetlerine verdikleri 
güç ve yaptıkları hizmet bakımından da bu tef
rike tabi tutulmamaları gerekmektedir. Çün 
kü, bir defa ikmalin önemi, deniz muhare
belerinde izahtan varestedir, Bir geminin radarı 

bozulduğu takdirde, o radarın bir cihazım 
eğer o gemiye vermezseniz, takmazsanız o ge
mi görmekten mahkûmdır, daima görülmeye 
amadedir, ve nihayet muharip düşman kuv
vetleri tarafından derhal görülür batırılır. 
İçindeki ikmal subayı değil bütün muharip su
baylar, kumandanı da dâhil şc'hit düşer. Bu 
sebeple deniz muharobejci'Jnde ikmalin son 
derece ehemmiyeti vardır. «Güverte subayı» 
«Makina subayı» «Layn subayı» ve «İkmal su
bayı» ile birlikte o ünite bir harb gücü teşkil 
ettiğine, yaptıkları faaliyet aynı olduğuna, ori
jinleri aynı bulunduğuna göre i'kmal subay
larını âdeta ikinci bir sınıf mahiyetinde 
mütalâa edip «yedek muharip sınıflar kıs
mından çıkartarak «yardımcı sınıf» a koymak, 
subayları, bugün Türk Ordusunda bulunan su
bayları psikolojikman perişan etmekte, son de
rece üzmekte, son derece azap çektirmektedir. 
Benden evvel konuşan arkadaşımın yaptığı 
teklif çok yerindedir. Yani, subayın orijinine 
bakacağız, eğer, Harb Okulundan mezun ol
muşsa o takdirde muharip şuha?/ olmalıdır. 
Eğer Harb Okulundan mezun olmamışsa, me
selâ bir askerî hâkimi harb subayı yapmanın 
ve addetmenin mânası yoktur. Bir diş tabi
bini veyahut da her hangi bir Harb Okulu 
mezunu olmıyan ve fakat bugün Türk Or
dusunda hizmette bulunan eczacı gibi, öğret
men gibi, bando subayı gibi subaydan da 
yardımcı subay yapmakta hiçbür mahzur yok
tur. Hiç olmazsa diğer dünya ordularında 
olduğu gibi, bu eski gelenek bir miktar terk 
edilmeli ve Türk subaylarını moralman güç
lendirecek, Türk kuvvetlerine, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine biraz daha güc kazandıracak, 
bu tefrikler kaldırılmalıdır. 

Bir önerge vcrm:ş bulunuyorum. Bu öner
gede 21 nci maddeyi aşağı - yukarı aynı şekil
de tanzim ettim. Ancak 21 nci maddenin (A), 
(B), (C) olarak ayrılan fıkralarına ki, Kara 
Kuvvetlerine, ait, Deniz Kuvveti 3rinc ait, Hava 
Kuvvetlerine aittir, aynen bütün muhar'p sı
nıflan sayıyorum ve altında bir fıkra ile di
yorum ki, bu sınıfı ihtiva eden subaylar, De
niz, Hava Harb Okulundan mezun olmuş1'arsa, 
muharip sayılırlar, diğerleri ise yardımcı sı
nıf sayılırlar diyorum. Bu sebeple bu öner
geme iltifat buyurmanızı istirham edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, bu deniz 
ikmal subaylarının misalini oradan aldık, cğor 
bu 21 nci madde bu şekilde kabul ' edilirse 
vermiş olduğumuz Önergelerle değişiklik ya
pılmazsa şu asapları, şu elemleri devam ede-
cektir. Di? memleketlerde görev alacak subay
lar için, dış memleketlerde açılan, bir senelik 
lisan kurslarına katılma hakkı muharip su
baylara verilmektedir. Düşününüz, aynı sıra
larda oturmuşlar. pynı okulda okumuşlar, 
hattâ bir tanesi diğerinden daha fazla üstün 
derece göstermiş, tesadüfen ikmal subayı ol
muş, ikisi de binbaşı, ikisi de yüzbaşı, birisi 
verilen bir haktan faydalanacak, öbürü fayda-
lanmıyacak. 

Arkadaşlar, bu, insan haklarına da aykırı
dır. Bu sebeple vermiş bulunduğum değiştir
ge önergesi mâkul olmak lâzımgelir. 

Yine bir noktaya işaret etmek istiyorum : 
Meselâ Türk Ordusunda mevcudu, tabip ve 
askerî hâkimlere nazaran, takriben sekiz, on 
misli fazla olan fakat, bununla beraber, tabip 
ve hâkim sınıflarına verilen bir haktan da bun
lar mahrumdur arkadaşlar, deniz ikmal subay
ları, misalimizi oradan aldık ya. Türk Ordu
sunda mevcut hâkimlerden ve Türk Ordusun
da mevcut hekimlerden 8 - 10 misli fazla ol
dukları halde bunlardan bir tek general yok, 
verilmemiş bu hak kendilerine. E, şimdi bu, 
kendilerini raoralman çöktürtmektedir. Aynı 
hakları haiz oldukları takdirde kabiliyet göter-
tnezlcrse generalliğe, amiralliğe yani, terfi 
er iyebi l i r ler . Ama kabiliyet gösterebilecekle
ri halde böyle bir haktan mahrum bırakılma
ları cidden, bu şerefli Türk subaylarını üzmek
tedir. 

Onun için, bu mucip sebeplerimiz dikkat 
nazarına alınarak önergemin kabulünü ve bu 
maddenin bu şekilde ıslahını arz ve istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Yılanlı oğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOfiLU (Kasta

monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
21 nci maddede bâzı ufak hatalaır bulunduğu 
kanaatinde olduğum için söz aldım. 

Birincisi, Kara Kuvvetlerinde yardımcı sı
nıflar arasında veteriner bulunduğu halde 
aynı sınıfta Deniz Kuvvetlerinde veteriner he

kim yoktur. Hava Kuvvetlerinde veteriner he
kim vardır. Şimdi, yalnız Kara Kuvvetlerinde 
veteriner clsa da Deniz ve Hava Kuvvetlerin
de veteriner bekim bulunmasa mâkul karşıla
nabilir. Ama bu veteriner sınıf gıda kontrol 
işleriyle uğraşmaktadır. Deniz Kuvvetlerinde 
veteriner hekim neden yok? Öyle zannediyorum 
ki, bu gözden kaçmış. Hava Kuvvetlerine bu 
sınıf dâhil edildiğine göre, Deniz Kuvvetlerine 
de dâhil edilmesi lâzımdır. Yahut Deniz Kuv
vetlerine konmadığına göre Hava Kuvvetleri
ne de konmaması lâzımdır. Bu hususu komis
yondan öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; Yüce Heyetin de malûmudur ki, 
her meslekin unvanı kanunla verilir ve aldığı 
diplomaya yazıbr. Diplomada meslekî unvanı 
ne ise her yerde bu unvan kullanılır. Bu «mu
harip sınıflar», «yardımcı sınıflar» daki unvan
lar diplomaya uygun unvanlardır. Yalnız bura
da veteriner unvanı diplomadaki unvana uy
gun değildir. Orduda, Silâhlı Kuvvetler kad
rosunda çalışan veteriner hekimler Veteriner 
Fakültesinde okur ve sivil veteriner hekimler 
gibi veteriner hekim diye diploma alır ve Si
lâhlı Kuvvetlerde çalışır. Binaenaleyh, tabip, 
diş tabibi, kimyager ve saire gibi diplomada ya
zılı unvanlar, diğer mesleklerde kullanıldığı 
halde burada veteriner yazılmamıştır ki. Bu 
noksandır, hekim kelimesinin ilâvesi icabeder. 
Bu hususta bir önerge veriyorum. 

Üçüncü gördüğüm hata şudur : Burada sağ
lık, sıhhiye teknisyeni ibaresi vardır. Sağlık
la sıhhiye arasında mâna itibariyle benim ka
naatimce bir fark yoktur. Sağlık ise sağlık di
yelim, sıhhiye ise sıhhiye diyelim. Sağlık, sıh
hiye teknisyeni... Eğer sıhhiye olarak kabul 
ettiysek buna sıhhiye diyelim. Sağlık olarak 
Türkçeslni kabul ettiysek sağlık olarak değiş
tirelim. Yani, burada teknik hatalar var. Her 
halde muhterem komisyon da bu yerinde, haklı 
teklifimi mâkul karşılar ve bu suretle madde
deki bu ufak tefek hatalar değiştirilmiş olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, buyurunuz. 

İSMAİL HMCKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım benden evvel konuşan 
:aym hatipler a'jağı - yukarı benim söylemeyi 
linlindüğüm şeyleri irade etmişlerdir. Ben de 
j,:\tadar.lanımın kanaatine iştirak ediyorum. Bu 
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muharip sınıf, yardımcı sınıf tefrikinde iyi 'kri
terler, anlaşılır, kalbili izalh. kriterler kulla
nılmadığı kanaatinde bulunuyorum. Niçin pi
yade, süvari, iö'tihkâm, mııibalbcrc sınıfı muha
riptir de, ulaştırma, levazım, ordu donatım yar
dımcı sınıflardır? Bunlar, ne ikamın gerekçelin
de belirtilmiştir, ne de Hükümet adına veya ko-
miayon adına, 'kanunun tümüriün müzakeresi sı
rasında mevzuulbahısıoMuğu halde, sarih bir ce
vap verilebilmiştir. Hattâ o zaman 'komisysm 
sözcüsü, «Yüce Heyet başka türlüsünü kahul 
öderse biz ona it'tıba ederiz» şeklinde gene de 
tatminkâr olmıyan bir beyanlda bulunmuışlar-
dır. 
" Üskiden bir gelenek vardı, kanunun tümü

nün. gerekçesinin dışında her maddenin de ay
rıca böyle mühim temel 'kanunlarda gerekçesi 
yazılırdı. Konuşan arkadaşlar bu taıarı veya 
teklifi Meclise sevk öden Hükümet, md.le;Lvokil-
leri veya komisyonların kanaatlerini madde ge
rekçelerinden öğrenir ve ona göre gerekli ten
indi enini yapardı. Bu 'kanun metninde buna da 
riayet edilmediği için arkadaşlarımız farklı an
layışları ortaya koyabilmcktodlrler. 

.Bizim 'SÖyliyeceğimiz şeyler söylendi. Fakat 
Sayın Güley, ki mukni bir ikonırşma yaptı ar
kadaşımız, ama 'konuşmasının zayıf noktaları 
var. Gerekçe olarak bir kere vekâlet muharip 
ısınıfa aittir, d eldiler. Yani, «Bir garnizon ku
mandanı ayrıldığı zaman ancak muharip sınıfa 
ııiensup birisini vekil olarak tâyin edclblllr, ye
line tevkil edebilir.» dediler. Bu, bendenize pek 
mukni bir gerekçe gibi görünmüyor. Ordunun 
nizamnamelerinde böyle bir gelenek t («is edil
miş olabilir. Fakat bdhemaihal muharip ve yar
dımcı sınıf tefrikini yapmayı böyle bir teamül 
gerektirmez. 

tkincilsi, Sayın Cenıgiız Ekinci'nin orduda, 
silâhlı kuvvetlerde muharip ve yardımcı diye 
iki sınıf ilbdamniiiı bâzı kırıgınliklara, gücenik
liklere yol açacağı yolundaki tcnkidlcrinc ce
vaben bildiiıidi Sayın Güley tarafından, ana
neden tüm dönülmesi bir başka yönden ikilik 
yaratmak: istidadını taşır, mealinde zannedi
yorum beyanda bulundular. Ananeyi bozmanın 
Silâhlı Kuvvetlerde huzursuzluk husule gci!ire
ceği şeklinde, gene bir cümle ile fikirlerini ifa
de ettiler. Görülüyor ki, bu da akla tekniğe, 
teknolojiye, teknolojinin gereğine cevap veren 
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bir müdafaa değildir. Bir kere işimize geldiği 
zaman Silâhlı Kuvvetler gercik kendi bünye
lerinde, gerekse içtimai bünye tâsarruL'lar.ud'a 
'daima dovrimai görülür, yeri geldiğinde de ha
kikaten kendi bünyelerinde kabili münakaşa, 
kabili tenkili, belki de biç 'bir .surette, kabul 
edllciVülyccek olan bir tefrik gel enekle iliği için 
bu geleneğe bağlı eı/k muhafazakâr giderile
rek, bu muhafazakârlıkları be!d bir statünün 
muhafazasına, ^korunmasına, aşağı - yukarı bir 
sebobolarak gösterilmektedir ki, biz şahmı bu
nu da kabule mütemayil değiliz. Silâhlı 'kuvvet
ler muharip ve yardımcı sıud'lar olara1:: daha 
oibjektif ölçülerle smıflandırılırsa buna bir 
r<oy demeyiz. Ama, bâzı gerekçesiz tercihlerle 
ikâzı haksız rüekalliyetleri temin ekmek işin 
bâzı terfide, sair suretlere taltifte bâzı eşitsiz
likler ihdas etmek için bunlar ihdas edİloackso, 
I m notieeyi intaccdeceksc buna yanaşmak, 
haiili/atmda bunu kabul etmek .mümkün 
değildir. Ne'tiec itibariyle bu muharip «ı-
mflar ve yardımcı sınıflar 'tefrikinin ka
mı n m,e tninden ç ika rıl 111 ,*i'sı 1 âz ı:ı ı rdı r. 

İkinci bir hunus daha var, bunun e ıkın İma
sını geeuktircn 22 nei madde var. Burada Teşriî 
organa, şu sınıflar muhariptir, şu sıerilar yar-
dnucıdır, diye bir kaj'ar aldırılıyor. karada 
Meclisten çıkan kanunda şunlar yardımcı sınıf
lardır, şunlar muharip sınıflardır diye k i bu1. 
(•diliyor. Peşindeki maddede, kuvvetlerin gdiş-
jae ve ihtiyacına göre mevcut subay sınıflarının 
kaldırılmasına, yeni sınıfların kurulmasına, bu 
sınıfların muharip veya yardımcı olarak teshili
ne teşriî organın dışında bâzı bir organ, bâzı or
ganların müşterek karariyle imkân verilebiliyor. 
Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum, 
Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile burada bizim Heyeti Umu-
miyenin, Meclislerin muharip sınıf saydığı bir 
sınıf yardımcı sınıf olacak, yardımcı sınıf say
dığı muharip sınıf olacak veyahut da muharip 
sınıf tamamen kaldırılacak. Bunun artık muha
rip sınıf addine, itibarına ihtiyaç yoktur, denile
bilecek böyle bir kararname ile. Bu denlk'bikllk-
ten sonra, kanunun bu maddesi tümü ile zayd 
oluyor. Üzerinde Meclislerde tartışma yapılıyor 
şu muharip olsun, şu yardımcı olsun deniyor. 
Ondan sonra bir kararname ile buradaki bütün 
münakaşalar lüzum, ihtiyaç ve sair 'gerekçelerle 
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bertaraf edilebiliyor ki, kanaatimce 21 nci mad
de ile verilen 22 nci madde ile .alınıyor. Bir elle 
verilen diğer elle geri almıyor veyahut alınabil -
mıe imkânı veriliyor. Bu açıdan da muharip sı
nıf, yardımcı sınıf tefrikinin 22 nci maddenin 
açıklığı karşısında da lüzumsuzluğu meydanda
dır. Biz de Sayın Ekinci'nin teklifine iştirak edi
yoruz. Muharip sınıf, yardımcı sınıf tefrikinin 
tüm kaldırılmasını muvafık 'telâkki ediyoruz. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 
buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI A. TOPAL-
OGLU (Adana) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; Askerî Personel Kanununun 21 nci 
maddesi üzerinde fikirlerini açıklryan arkadaşla
rımız, sanki bu madde ile Hükümet, yeni bir 
prensip getiriyormuş gibi ve Cengiz Ekinci ar
kadaşımın ve son konuşan Yıldırım arkadaşımın 
ifade ettiği giıbi, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünye
sinde yeni sınıf ihdası gibi bir şey bu kanunda 
getiriliyormuş gibi ve bu ihdasla Türk Silâhlı 
Kuvvetleri bünyesinde huzursuzluk, moral bo
zukluğu getirileceği, binaenaleyh bu maddenin 
lüzumsuzluğu üzerinde durdular. Sayın Ferda 
O üley arkadaşım da bu ımuharip sınıf ve yardım
cı sınıf meselesinin nereden geldiğini, kendileri
nin bir eski asker olmalarına rağmen belki unut
muş olacaklarını, askerî mevzuatta yardımcı sı
nıf ve askerî sınıf tâbirlerine rastlamadıklarını 
ifade ettiler. 

FEPvDA GÜLEY (Ordu) — Talimnamede de
dim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOCİLU (Devamla) — Evet talimnamede. 

Yine diğer arkadaşlarımız konuşmalarını da 
bugünün nükleer ve tormo nükleer harblerinde 
tehlike bakımından yardımcı sınıf, muharip sınıf 
tefrikinin zorluğu üzerinde durdular. Hakikaten 
bir nükleer ve termo nükleer harbte yardımcı 
sınıf, muharip sınıf hattâ asker olmıyan vatan
daşların da tehlike bakımından mâruz 'bulun
dukları derece hemen hemen çok kere aynı ola
bilir, çok kere bir nükleer harbte arazideki as
kerler değil, şehirler bombardıman edilir ve şe
hirlerdeki insanlar daha çok tehlikeye karşı ola
bilirler. Fakat bir milletin hayatında harbten da
ha çok bir hazar devrinin bulunduğunu kabul 
etmek gerekir ve harb olmadığı zamanda da, ha

zar devrinde de subay hangi sınıftan olursa ol
sun bir milletin çocuklarını yarının harbine ha
zırlamak için bir gayret içindedir. Bu, bir mille
tin harbe hazırlanmasında, hazar devresinde ka
bul etmek gerekir ki, muharip bir subayın üzeri
ne düşen vazife, meşakkat ve çalışmalar çok da-' 
ha kesiftir ve mâruz bulunduğu tehlikeler de da
ha çoktur. Yalnız geçen sene içinde, 1967 yılı 
içinde muhtelif kazalarda muharip sınıflarda 9 
ölüm, 23 yaralama olduğu halde yardımcı sınıf
larda üç ölü, bir yaralama vukubulınuştur. Çün
kü, muharip sınıflar daha hareketli ve ordunun 
harbe hazırlanmasında daha mesul ve görevli 
bulunması sebebiyle bu tehlikelere mâruz kalması 
bakımından bir hazar devrinde- de yardımcı sınıf
tan farklı bulunmaktadır. Diğer taraftan bu si
ni Har 40 yıllık Cumhuriyet ordusunda tatbik ed'i-
legclcn ve bu bakımdan bu sınıfların ayrılığı da 
Türk Ordusunda hiçbir zaman moral bozuntusu 
yaratmıyan bir husustur. Bu kanunla biz yeni, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesinde huzursuz
luk yaratıcı bir teklifle huzurunuzda değiliz. 

Yine mer'i bulunan subay terfiine mahsus 
4270 sayılı Kanunda, burada muharip subay ve 
yardımcı subay tefriki mevcuttur. 

Yine İç Hizmet Kanununun 12 nci maddesi
ni okursak burada taktik birlik ve idari birlik 
diye birlikleri tasnif eder ve idari birlikte belli 
bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi hizmet ha
reketleri olan bir teşkildir. Şimdi hizmet hare
ketleri daha çok yardımcı sınıfın yapacağı ulaş
tırma, levazım, sağlık gibi çeşitli hizmetleri kapsa
makta ve yıllar yılı bu kanunu tatbik etmekte 
elan Türk Silâhlı Kuvvetleri tatbikatında bunu 
böyle anlamakta ve böyle yapmaktadır. 

Yine taktik birlik derken de belli bir kuruluş 
ve kadrosu olup asli görevi muharebe hareketleri 
olan bir teşkildir. Taktik birlikler içerisinde bâ
zı idari unsurlar da bulunabilir, demek suretiyle 
mevcut mevzuatımızda muharip sınıf ve yardımcı 
sınıf tefriki mevcuttur. Bu gelen kanunla Hü
kümet, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde yeni 
])İr huzursuzluk yaratacak bir tefrik huzurunuz
da değildir. Bu, sadece Silâhlı Kuvvetler hiz
metlerinin görülmesi bakımından yapılmış bir 
tefriktir, bir hizmet tefrikidir, yoksa personel 
hakları bakımından, terfi bakımından yardımcı 
sınıf ile muharip sınıf arasında hiçbir fark yok
tur. Bir arkadaşım yardımcı sınıftan generalin 

— 513 — 



M. Meclisi B : 96 4 . 5 . 1907 O : 1 

olmadığını söyledi. Halen üç tane levazım gene
rali vardır. Doktor ve hâkim sınıfından general 
vardır. Denizden de bir general var idi, emekli 
olmuştur. Yani, denizde de yardımcı sınıftan bir 
general var idi, emekli olmuştur. Elbette ki ter
fi ve tefeyyüz ile general olma mümkündür, yo
lu kapalı değildir. Arkadaşlarımın bu hususta 
müsterih olmalarını, Hükümetin hiçbir zaman 
yardımcı olsun, muharip olsun memlekete hiz
mette bütün mesailerini vakfeden Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini bölücü, onlara sınıflar ve zümreler 
arasında moral çöküntüsü getirecek bir tasarı ile 
huuzrunuza gelmiyeceğini de takdir buyurursu
nuz. 

Saygılar sunarım. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Bir sualim var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Konuşmamda da arz ettim Hava Kuv
vetlerinde veteriner hekim var, Deniz Kuvvetle
rinde yoktur. Bunun sebebi nedir, acaba hangi 
mülâhaza ile konulmuştur? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Veteriner hekimleri 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde şimdi daha çok gıda 
muayeneleri için kullanılmaktadır. Yoksa atlı bö
lük kalkmıştır. Doktor ihtiyacı ile bir birlik bu 
sağlık işlerini görüyor. Bu birlik öbür birlik elin
de veteriner vardır. Onu kadrosunda sağlık hiz
metlerinde kullanıyor. Ama aslında bu kanun 
müzakere edilirken, Senatoda, burada da bunun 
uzun uzun münakaşası yapıldı. Veteriner sınıfının 
artık Türk SJâhlı Kuvvetlerinde lüzumu kalma
dığı ve bunun Ziraat Vekâletine intikali gibi bir
çok sualler soruldu, o zaman da arz etmiştim, 
şimdilik bu veterinerlerin gıda sağlık muayenele
rinde kullanılmakta olduğunu ifade etmiştim, 
Bunlar gıda muayenesinde kullanılmaktadır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Deniz Kuvvetlerinde var, diğerinde 
yok. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Öteki de doktorla ay
nı hizmeti yaptırıyor. Nihayet bir sağlık mua-
yenesidir. Veteriner vardır kadrosunda, bu vete
rineri kullanmaktadır. 

BAŞKAN — Saym Ferda Güley/ buyurunuz 
soru. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Bakan, 
mâruzâtımda muharip kuvvetlerin harb okulla
r ında okumuş olması hususunu getird*m ve harb 
okullarında okuyanların bu sebepten dolayı harb 
akademilerine de girebildiklerini söyledim. Bu 
kanunun 14 ve 36 ncı maddes'ncle bu sebepten do
layı haklılık halleri getirildiğini söyledim, dolayı-
s'yle harb okullarında okuyanların muharip sı
nıftan sayılmasını savundum. Bunun ötesinde, 
bu ananenin ve tatbikatın devamını rica ediyo
rum dedim. Bu hususta bilgilerini rica ederim. 

İkincisi, b'ir maliye sınıfının konulmasını, Mil
lî Savunma Bakanı olarak, lüzum görmekte mi
siniz? Hükümetin tasarısında bu yoktur. Cumhu-
riyet Senatosunda bu husus konulmuştur. Maliye 
sınıfının konulup konulmıyacağı mevzuunda da 
Yüce Heyete bilgi vermenizi rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Ferda Güley ko- ' 
nuşmalarında, muharip ve yardımcı sınıf tefriki
nin Harb Okulundan mezun olma esasına dayan
dırılmasını konuşmalarında ifade etmiş idiler. O 
sırada «arkadaşlarımla konuştum, bu ölçünün bizi 
çok daha müşkül-durumlara getireceğini, Harbi
yeden çıkmış bir levazım subayının, Harbiyeden 
çıkmış bir hâkimin ve birçok kimselerin Harbiye
den çıkmış olabileceğini, bir levazım subayının 
Harbiyeden çıktığı için muharip sınıf, bir leva
zım subayının da Harbiyeden çıkmadığı için yar
dımcı sınıf sayılabileceğini ve yine bir hâkimin 
Harbiyeden mezun olduğu için muharip sınıf sa
yılacağı, diğer bir hâkimin harb okullarından 
mezun olmadığı için yardımcı sınıf sayılması gi
bi, bizi tefrik ve tasnifte büyük müşkülâta gö
türeceğini bana teknik arkadaşlarım ifade ettiler 
ve bugün şu anda yanımda bulunan Kanunlar 
Daisesi Başkanı olan hâkim arkadaşım Harb Oku
lu mezunudur ve bu arkadaşım muharip sınıf ola
caktır, diğer hâkim arkadaşlarım yardımcı sınıf 
olacaktır, yani bu söylediğiniz teklif halinde be
raber çalıştığım hâkimlerin bir kısmı muharip sı
nıf, bir kısmı da yardımcı sınıf durumuna düşe
ceklerdir. Bu tefrik ise bizi çok müşkülâta götü
recektir. 

ikinci husus yani, malî b'ir sınıfın yapılıp ya
pılmadığı hususunda mütalâaya gelince: Hükü
met teklifinde yoktur. Senatoda bu konuşulmuş, 
komisyon müzakereleri sırasında bunu yine na
zarı itibara almamıştır. Hükümet kendi getirdi-
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ği tekliften, daha önceden gelmiş bulunan teklif
ten ileri bir talepte bulunamıyacap için, Komis
yonda da bu kendi getirmediği teklifi komisyon
dan ist'iyememiştlr. Bu hususta takdir Yüksek 
Meclisindir. Ben Bakan olarak Hükümetin getir
mediği bir teklifi sizden istemeye haklı değilim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, buyuru
nun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 21 nci maddede mu
harip sınıf, yardımcı sınıf mevzuu birçok muhte
rem arkadaş tartıştı. Ben şunu ifade etmek iste
rim ki, Türk Milletinin ordusu bugün kurulmuş 
değildir. Senelerce tecrübeler yapılmış, etüdler 
yapıldıktan sonra bir noktaya gelinmiş, eğer bu
gün yeni, tecrübesiz olarak bu noktaya gitseydLk 
muharip sınıf, yardımcı sınıf mütalâası üzerinde 
geniş geniş konuşmak icabederdi kanaatindeyim. 
Ben o kanaatteyim ki, bir müesseseyi yıkmak ga
yet kolaydır. Fakat o müessese yıkıldıktan sonra 
yeni getirdiğimiz müessese, eski müesseseyi ara
tırsa, yıkılan müesseseyi yeniden yerine getirmek 
gayet zor ve gayet güçtür. 

Muhterem bâzı arkadaşlarımız kur'a ile ayrıl
madan bahsettiler. Eğer, aynı kanunun 23 ncü 
maddesini okusalardı, kur'a ile olmadığı meyda
na çıkardı. Evet eskiden Harbiyede okuyanlar 
belki kur'aya da giriyorlardı, ama Türk Ordusu 
diğer ordulardaki ilmî ilerlemeyi devamlı olarak 
takibettiğlnden bugün test usulü Harbiyede tat
bik edilmektedir. Yani, bu test usulünde test ya
pılır, mülakat yapılır, istekler nazarı dikkate alı
nır ve ondan sonra da kadro mülâhazası ortaya 
konur, ondan sonra sınıflara ayrılır. Yani, bir 
torbaya elini atıp, bana muharip subaylık çıktı, 
bana levazım subaylığı çıktı, bana yardımcı su
baylık çıktı gibi bir mevzu yoktur. Eğer o mad
deyi dikkatle okusa idiler, zannediyorum bura
da sarf edilen bâzı kelimeler sarf edilmemiş olur
du. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı daha 
ifade etmek isterim: Burada tartıştığımız nokta 
lâalettâyin bir konunun bir maddesinin üzerin
deki tartışma şeklinde mütalâa edilmemesi lâzım
dır. Bu sınıflann tesbitinde eğer bir hataya dü
şersek Türk Milletinin istikbalde yapacağı muha
rebelerde Türk kanının fazla akmasına sebebolur. 
Çünkü muharip subay olabilmek için Sayın Ba
kan da ifade ettiler. Subay namzedi olan arkada

sın muayyen esasları kendi bünyesi içinde topla
ması lâzımdır. Herkes subay olabilir, fakat mu
harebe görmü] bir arkadaşınız olarak şunu ifade 
edeyim ki, herkes kumandan olamaz. Tarih oku
yan arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, muharebe 
sahalarında oluk gibi Türk kanı akmıştır. Bir de 
az kanla zafere ulaşılmıştır, o az kanla zafere ula
şan kumandanlar vazifelerini yapmış olanlardır. 

Yine Saym Bakanın ifade ettiği gibi, bu- « 
gün orduda muharip •sınıf, yardımcı sınıf di
ye sınıf mevzuu yoktur. Ancak şu vardır, Mil
let Meclisine subayların birçoğu dertlerini ak
se ttirememektedirler. Bâzı subay arkadaşları
mız subay arkadaşlarımız imkânlarını 
bulunup bâzı milletvekili arkadaşlarımıza 

.bu sınıf mevzuları hakkında, zannediyo
rum, kanuni bâzı hakların temin edilmesi bakı
mından, gerekli 'bilgileri vermektedir. Ve bu ar
kadaşlarımız da kaniim ki hüsnüniyetle burada 
bu hakları müdafaa etmektedirler. Ancak, tek
nik bakımdan, ki, tekniğe çek önem vermek
teyiz, buraya gelen kanunlarda bütün milletve
kili arkadaşlarımız bu hususa önem vermekte
dirler, senelerce ordu içinde tecrübeleri yapıl
mış, muharip subayları burada sıralamışlardır. 
Piyade, zırhlı, süvari, topçu, tank, istihkâm, 
jandaraıa... Şimdi arkadaşlar, bu sınıtflar mu
harebe sahasında emrinde bulunan Türk ço
cuklarına icabında ölme emri vermektedirler. 
Bir memleketin istikbali için, bu sınıflara ay
rılan kumandanlar, subaylar, eğer bir bölük 
kumandanı ise, iki yüz kişiye icabında bir te
penin zaptı için ölüm emri vermektedirler. 

Gelelim diğer yardımcı arkadaşlarımıza. 
Bu yardımcı arkadaşlar muharip olarak hiz
met gören bu kumandanlara ve o kıtalara ge
rekli yardımı sağlamaktadırlar. Yalnız yanlış 
anlaşılmaması için, şunu da hemen belirtmek is
terim ki, 'bugün birçok milletlerde muharebe
yi ikmal kazanır, fikriyatı vardır ve tabiî on
lar tonlarla doları veya .tonlarla paraları kar-
şıki dağlara atarlar, düzeltirler o dağları, on
dan sonra yürürler. Fakat şuna yine kaniim ki, 
biz bu statüyü bozmamamız lâzımdır. Bugün 
sağlık durumunu kaybeden bir muharip arka
da} hastaneye gittiğinde muayene olurlar ve 
hastanede verilen raporda eğer sıhhi durumu 
bozuksa, yardımcı sınıfa girer, kaydıni almak
tadır. Binaenaleyh, her yardımcı sınıf arka-
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dadımız muharip subay vazifesini yapamamak
tadır. 

Yine bir tez ortaya atıldı, harbiycden me
zun olan ''bütün arkadaşlarımız muharip subay 
olsun. Evet psikolojik bakımdan, moral temin 
etmek bakımından veyahut toptan harbiyede-
ki gençlerimizin kalplerini fethetmek bakımın
dan tabiî güzel sözdür. Gönül ister ki bütün 
lıarbiycdc okuyan öğrenci arkadaşlarımız mu
harip sınıfa geçebilecek sıhhi durumları olsun. 
Ama şunu da ifade edeyim ki, eski asker ar
kadaşlar çok iyi bilirler, yardımcı sınıf olarak 
personel sınıfı kurulduğunda küçük bir kad
ro alınacağı halde kıtada bulunan muharip su
baylardan üç bin kiji istida vererek yardımcı 
sınıfa geçmek için müracaatları olmuştur. Ar
şivler tetiklik ©dilirse 'bu görülccdktıir. Demek ki, 
muharip subayın bünye bakımından, yetişme 
bakımından bir de 'doğuş bakımından 
kumandanlık vasıfları bakımından böy
le sınıfların tefriki senelerce Türk Or
dusu bünyesinde tecrübe edilmek sure
tiyle bu sınıflar ayrılmış ve ondan 'sonra bu sı
nıflar teknik olarak incelenmiş, Millet Meclisi
mizde, komisyonlarımızda senelerce .konuşul
muştur. Burada konuşan birçok arkadaşları
mız da bu komisyon üyesi idiler, buradan bu 
kanun geçmiş, Senatoya gitmiş, 'Senatodan 
çıkmış, tekrar Meclise -gelmiş, günlerce konu
şulmuştur. Fakat şimdi görüyorum ki, zabıt
ları tetkik eden, okuyan arkadaşlarım bilir
ler, ben zabıtları tetkik eden, okuyan bir ar
kadaşınız olarak ifade edeyim ki, 'bu sınıf 
mevzuunda ilk defa burada bir teknik tartışma 
açılmıştır. Tabiî bunun psikolojik sebepleri 
vardır. Bu kanun subaylara reform getirmek
tedir, bâzı halklar verile çektir, morallerini düzelt
mek için. Bâzı haklar, muayyen şahıslara ve
rilebilir mi zihniyetiyle bu münakaşaların ya
kıldığı '.kanaatindeyim ve ^normaldir, her fik
re hürmet etmek de vazifemizdir. 

Çok muhterem arkadaşlar, istirhr.r.u ediyo
rum, aözümü şöyle kctir'mok is'terim. Bakiyi yi-:- '' 
•inak kolaydır. Fakat yeni bir esası getirdiği
mizde eskiyi aratmıyalım. Bugün Türk subay
ları arasında, Türk Ordusu arasında böyle bir 
huzursuzluk yoktur ve istiyen muharip sınıfa 
geçmektedir. 23 ncü madde de sarihtir. İsteği
ne .göre,.iater.se levazım subayı olur, Levazım 

Subayı Kanununda yardımcı sınıf olduğunu 
biliyor, ben levazım subayı olmak istiyorum, 
diyecek, yardımcı sınıfa geçecek. İsterse mu
harip sınıfa geçecek. Kanun 'bu hakkı tanıyor, 
kadrolarda bu lıakkı tanıyor. Bir ilmî test de 
yapılıyor. Torbanın içinden bir isim çekerek 
lâalottayin ihir sınıfa ayrılmıyor. Bu bakım
dan bu madde de değişiklik yapılmadan Türk 
Ordusuna hayırlı olacağı kanaati ile bu madde
nin aynen kabulünü istirham ederim. 

Ilürımotlcrimlc. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 21 nci 

madde üzerinde müzakerenin yeterli görüldül-
ğüne dair iki -önerge gelmitşir, okutuyorum. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci madde üzerinde müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat uzarda 

Yüksek Başkanlığa 
Durum yeterince aydınlanmıştır. Görüşme

lerin yeterliğini arz ederim. 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Solmazer, 
yeterlik önergesinin^ 'aleyhinde. 

Sırada C. II. P .Grupu adına Sayın Ferda 
Gülcy, şahısları adına da Sayın Mehmet Ali Ay-
taş ve İrfan Solmazer vardır. 

İRFAN iSOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, .yeterliğin aleyhinde 

^bulununuz ki, Sayın Bakanın 'muharip ve yar
dımcı sınıf subayların neden muharip veya 
yardımcı sınıf subay sayıldıklarına dair gös
terdikleri çok basit gerçekleri ortadan kaldı
ralım ve biz de vicdanen tatmin olalım. Mese
lâ Sayın Bakan bir kaza oranı verdi, yardımcı 
sınıflarla muharip sınıflar arasında. Ama hiç
bir zaman ordu mevcudu içindeki yardımcı sı
nıfların miktarının ne 'olduğunu söylemedi. 
Eğer bu oran verilseydi yardımcı sınıflardan 
daha fazla telâfat verildiği görülürdü. 

Sonra «Niye bu kadar endişe ediyorsunuz, 
yeni-sınıf mı ihdas ediyoruz?» diyorlar. 22 nci 
maddeyi okursak, -Sayın Yıldırım buna dikkati 
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çekti, icabında bir karar ile yeni sınıflar da ih
das 'edilecek. 

Sonra Bayın öz oğul ve bâzı arkadaşlarım 
yardımcı sınıf, muharip sınıf subaylarının şart
larını daima bir harb halinde münakaşa etti
ler, bu kürsüden. Hiçbir zaman hazar hizmet
lerini, onların güç şartlarını dikkate almadı
lar. 

Yine bâzı arkadaşlarımız bir insanın doğuş
tan muharip subay olacağı fikrini savundu. 
Böyle bir hikmetin de olduğunu sanmıyorum. 
Eğer izin verirseniz ve yeterliği reddederseniz 
bâzı hususlarda sizleri tatmine çalışacağım. 
Oylarınızı yeterliğin reddi istikametinde kul
lanmanızı rica ederim. 

Hürmetlerimle. : 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye* 

terlik önergesini Yüce Heyetinizin oyuna sunu
yorum. Yeterlik önergesini ikalbul edenler... Et-
miyenler... Yeterlik 'önergesi reddedilmiştir. 

Sırada C. H. P. Grupu adına Sayın Güley, 
onu takiben Sayın Aytaş, onu takiben de Sa
yın Solmazer mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım saat 19,00 a gelmiş
tir. Bu sebeple Birleşimi, 5 Mayıs 1967 Cuma 
günü sat 16,00 te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 

»>••« 

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

1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın köylerine imam - hatip kadrosu veri
lip verilmiyeceğine dair sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demirel'in yazılı cevabı (7/326) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

•Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

Köylerimize aydın din adamı göndermeyi 
mümkün kılmak için, her yıl genel bütçeye, 
imam - hatip kadroları konduğu halde, bu kad
roların dağıtımında siyasi tercihlerin tesir etti-' 
ği iddiaları yaygınlaşmaktadır. Son olarak, Dev
let Bakanlığı, bu kadroların nüfus esasına göre 
dağıtılacağını, 1966 bütçesinden alman kadrola
rın buna göre dağıtılacağını beyan etmişti. Bu
na göre: 

1. 1966 yılında, Aydın ilinde hangi köylere 
imam kadrosu verilmiştir? 

2. Aydm iline bağlı, Kuyucak - Karapınar, 
Sinekler Kayran, Nazilli'nin Aşağı Yakacık, Pir-

ıliibey, Aydın - Baltaköy, Koçarlı'nın Tek - eli, 
Kızılcaıbölük, Söke'nin Sarıkemer, Balat, Güllü-, 
bahçe, Avcılar köylerine 1967 yılı içinde birer 
imam - hatip kadrosu verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğinin 'bildirilmesi. 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 4 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-87/2067 

Konu: Aydın Milletvekili M. 
Şükrü Koç'un yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 7/326 -

3685/20888 sayı ve 6 . 2 . 1967 tarihli yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un Aydın 
köylerine tahsis edilmiş olan imam - hatip kad
roları hakkındaki yazılı soru önergesine verilen 
cevaptan iki adedinin ilişikte takdim edildiğini 
arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un Aydın 
köylerine 1966 ve 1967 yılında verilen imam -
hatip kadroları hakkındaki yazılı soru önergesine 
cevaptır: 

1. 1966 yılında Aydm iline bağlı köylerden 
imaın - hatip kadrosu verilenlerin isimleri ilişik
teki listede gösterilmiştir. 

2. 1967 senesinde imam - hatip kadrolarının 

illere tahsis edilerek, köylere tevzii işleminin, 
iller tarafından yapılması kararlaştırıldığından, 
Aydm'a tahsis edilmiş bulunan 60 aded imam -
hatip kadrosu, Aydm Valiliği emrine gönderil
miştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

1966 malî yılında Aydın i!i ve ilçelerine bağlı köylere verilen kadrolarına ait listedir 
İli İlçesi Bucağı Köyü Kadrosu Adedi 

Aydm 

Bozdoğan 

Çine 
Karacasu 

Koçarlı 

Kuyucak 

Nazilli 

Söke 

Sultanhisar 

Yenipazar 

Dalama Köşk 
Köşk 

Horsun! u 

Başçayır 
Arapkuyusu 
Çiftlffc 
Kavaklı 
Araplı 
Kazand'crc 
Ilaydcrc 
Çamhdc.c 
Koyuncular 
Kamışlar 
Saraçlar 
Dikmen 
Eymir 
Bıyıklı 
Çlnç'n 
Bıyıçh Y. Ca. 
Ycniköy 
Çiftlik 

Dörteylül Mh. Kü-
çük Hasanoğl 

Bağ:.rası 
> 

u Hüseyin Camii 
Pirlibcy 
Çobanlar 
Hürriyet Mh. 
Cumhuriyet Mh. 
şskihisar 
Salâvath 
Kavaklı 
Direeik 

300 1 
300 1 
3C0 1 
300 1 
300 1 
300 1 
100 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
3G0 1 
300 1 

300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 
300 1 

•300 1 
Yekûn 29 
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2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'ya iskân edilen deprem felâketzedesi 
Hınıslı 141 aileye ne gibi yardım yapıldığına 
dair sorusu ve İmar ve tskân Bakanı Haldim 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/332) 

Millet Meclisi' Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun, imar ve iskân 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygı île arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Depreme uğrıyan Hınıs ilçesinden Kon
ya'ya iskân edilen 141 hane halkına Devlet ta
rafından hangi yardımlar yapılmıştır. Bu kim
seler, her birinin ayrı bir köye gönderildiğini 
ve köylünün merhametine bırakıldıklarını iddia 
etmektedirler. Devlet bunların, iskân, iaşe ve 
ibatesi ve giydirilmesi için ne kadar masraf 
etmiştir ? 

2. Köylerde sadece bu vatandaşlara, iyilik 
için köylü tarafından iyilik için buğday veril
miştir. Devlet bunlara giyecek ve diğer ihtiyaç 
ve temizlik maddelerini niçin temin etmemiştir? 

3. Bu şahıslara, toprak verilerek devamlı 
iskâna tâbi tutulmaları hususunda bir hazırlık 
var mıdır? 

4. Devlet tarafından bu şah-slara hiçbir 
yardım yapılmayıp *kendi halerine terk edilme
lerinin sebebi nedir? Deprem dolayısiyle t»op1a-
nan yardımlardan bunların hissesine niçin her 
hangi bir pay düşmemiştir? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 20 . 4 . 1967 

Deprem Bölgeleri İcra 
Heyeti Başkanlığı 

Sayı : 15/705 

Konu : Konya Milletvekili Nazif 
Kurucu'nun sorulan hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 2 . 1967 gün ve 7/332-3749/21440 

sayılı yazınız. 

Hmıslı deprem felâketzedelerinden Konya'
ya iskân edilen 141 aileye yapılan yardımlarla 

4 . 5 . 1967 O : 1 

ilgili Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun so
rularının cevapları eklidir. 
Gereğini arz ederim. 

imar ve iskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğhı 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu tarafından 
sorulan hususların cevabıdır 

1. 19 . 8 .1966 günü vukua ge^.en deprem 
dolayısiyle 19 . 8 . 1966 - 30 . 9 . 1966 tarihleri 
arasında Hınıs'taki afetzedelere ekli cetveldeki 
yiyecek, giyecek, temizlik v. s. yardım malze
meleri dağıtılmıştır. 

2. Konya'ya gönderilen afetzedeler Ekim 
1966 ayının ilk haftasında toplanarak sevk edil
mişlerdir. Bu safhadaki nakliyat, iaşe ve sağlık 
ile ilgili her türlü masrafları tamamen Devlet 
tarafından karşılanmıştır. 

3. Dünya G:da Programından temin edilen 
gıda yardımından 76 500 Kg. buğday, 4 675 Kg. 
nebatiyağ, 850 Kg. süttozu, 2 975 Kg. şeker, 
149 Kg. çay, 1 137 Kg. kuru fasulye, Konya iline 
tahsis edilmiş olup bunlardan yanlız çay henüz 
gelmediği için tevzi edilememiştir. Ayrıca Tay
land Hükümeti tarafından yollanan princin 
850 Kg. ı Rusya^dan gelen şekerin 3 625 Kg. ı 
ve C. A. R. E. Teşkilâtından temin edilen çayın 
60 Kof. nı Konya'daki afetzedelere gönderilmiş
tir. Konya Valiliği mahallî imkânlarla temin et
tiği yiyecek, yakacak maddeleriyle mutfak eş
yası giyim eşyası, hasır ve kilim gibi yardımları 
afetzedelere dağıtmış bulunmaktadır. 

4. Konya'daki âfetzede^rin diğer âcil ihti
yaçlarının karfşılanması iein Kızılay tarafından 
Konya Valiliğine 50 000 Tl. gönderilmiş ve bu 
para da afetzedelere dağıtılmıştır. 

5. Konya'da 48 aile reisi işe yari eştiril mis
tir. Ayrıca Konya merkezine 45 ve kazalarda 
30 işyeri temin edilmesine rağmen afetzedeler 
bu işleri kabul etmemişlerdir. 

6. Bu afetzedeler Konya'ya kışı geçirmek 
ihere getirilmişlerdir. Yaz aylarında daimi is
kâna çalışmaları başlayınca tekrar geri döne
ceklerdir. Konva'da dainî ^a rak iskâna tabi 
tutulmaları bahis konusu değildir. 
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M. Meclisi B : 96 4 . 5 . İ9Ö7 O : 1 

Hınıs ilçesindeki afetzedelere 19 . 8 . 1966 -
30 . 9 . 1966 tarihleri arasında yapılan yardımlar 

Cinsi, (Birimi) Miktarı 

Çadır (A'ded) 
Battaniye (Aded) 
Un (Kg.) 
Un (Torba) 
Bulgur (Torba) 
Bulgur (Çuval) 
Süttozu (Kutu) 
Süttozu (Torba) 
Eritilmiş yağ (Kilo) 
Yağ (Teneke) 
Ufa yağı (Teneke) 
Vi'ta yağı (Kilo) 
Kürek (Aded) 
Kürek sapı (Aded) 
Kazma (Aded) 
Çay (Kilo) , 
Sabun (Kalıp) 
Sabun (Torba) 
Sabun (Aded) 
Sabun (Kilo.) 
Gemici feneri (Aded) 
Makarna (Kilo) 
Makarna (Aded) 
Lüks (Aded) 
Sucuk (Kilo) 
Kavurma (Kilo) 
Bisküvi (Kutu) 
Konserve (Kutu, sandık) 
Nane şekeri (Kutu) 
Meyva tozu (Kutu) 
Giyim eşyası (Sandık) 
Giyim eşyası (Çuval) 
Giyim eşyası (Varil) 
Giyim eşyası (Kuu) 
Başörtüsü (Aded) 
Tülbent (Banye) 
Erkek ceketi (Aded) 
Erkek çoraıbı (Aded) 

•Mensucat (Metre) 
Erkek yeleği (Aded) 
Çocuk 'buluzu (Aded) 
Giyim eşyası (Balye) 
Giyim eşyası (Aded) 
Keten gömlek (Ade-d) 
Keten' pantolon (Aded) 
Giyim eşyası (Çuval) 

4 747 
10 484 
29 014 

391 
123 
46 
88 
33 
800 
13 
4 

500 
120 

1 000 
50 
94,5 
303 
30 
504 

5 949 
60 

4 682 . 
10 
20 
46 
40 
300 
153 
40 
200 
6 
3 
2 
3 
13 
2 
16 
16 
110 
15 
30 
32 
10 
240 
100 
214 

Cinsi, (Birimi) Miktarı 

Oralef (Kutu) 
Pasta tozu (Kutu) 
Zeytin (Kutu) 
Zeytin (Kilo) 
Pamuk (Balye) 
Kahve (Çuval) 
Yatak (Aded) 
Yastık (Aded) 
Kilim (Takım) 
Kilim (Beylik, balye) 
Mutfak takımı 
Reçel (Teneke) 
Marmelât 
Ayakkabı (Sandık, çuval) 
Ayakkabı (Kutu) 
Kurufasulye (Çuval) 
Çocuk maması 
Kumaş (Balye) • 
Şeker (Çuval) 
Şeker (Sandık) 
Şeker (Kilo) 
Nohut (Çuval) 
Pirinç (Çuval) 
Salça (Kilo) 
Patates (Kilo) 
Patates, soğan (Kilo) 
Ezme (Torba) 
An mamul âtı 
Peynir (Kilo) 

390 
50 
100 

83 500 
10 
1 
25 
25 
250 
45 
250 
10 
7 
21 
1 
5 

1 304 
2 
10 
115 

2 750 
18 
10 
500 

19 822 
12 950 

35 
10 
539 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, 1930 yılından sonra Yugoslavya'dan yurdu
muza gelen göçmenlerin orada kalan mallarına 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman D emir eV in ya
zılı cevabı (7/333) 

15 . 2 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın. 

Başbakan tarafından cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

'Saygılarımla. 

'Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nelbioğlu 

1. 1930 yılından sonra yurda gelen göçmen
lerin Yu'goslavya'cla kalan mallarının karşılığı 
olarak tediye edilen para miktarı no kadardır? 

Yugoslav Hükümeti tarafından ödenen bu pa-
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ra hangi bankada ne şekilde değerlendirilmekte
dir? 

2. Hak sahibi kaç kişidir? Bunlara durum
ları ve hakları ile ilgili gerekli bilgi verilmekte 
midir? 

3. Bu meselenin çözüme vardırılması husu
sunda bir çalışma var mıdır? Varsa kaç yıldan 
beri çalışılmaktadır, sonuç ne zaman alınacak
tır? Halen ne miktar evrak sonuca bağlanmıştır? 
Bunun için ne masraf yapılmıştır?. 

4. Hak sahiplerine gerekli ödeıme yapılması 
hususunda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 1 1 . 4 .1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 90/1990 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.2.1967 tarihli ve 7/333 - 3761/21524 

sayılı yazınız. 
1930 yılından sonra Yugoslavya'dan yurdu

muza gelen göçmenlerin orada kalan mallarına 
dair Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemal Nebioğ-
lıı'nun yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

(Süleyman Demirel 
Başbakan 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemal Nebioğlu'-
ımn 1930 yılından sonra Yugoslavya'dan yurdu
muza gelen göçmenlerin orada kalan mallan ile 
ilgili yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Yugoslav Kırallığı zamanında, Türkler'e 
aidolup köylerde bulunan arazi, orman ve evler 
Yugoslav Hükümetince tatbikatta Ağrar Kanu
nu denilen kanunla devletleştirilmiştir. 

Bu devletleştirme sebebiyle yapılan ve bilâ-
'hara 2382 sayılı Kanunla da onaylanan Anlaşma 
gereğince Yugoslav Hükümeti, Türkiye'deki Yu
goslav, Yugoslavya'daki Türklere ait malların 
kıymetlerinin birbirinden farkını teşkil eden 17 
milyon dinarı (476 bin Türk lirasını) Hükümeti
mize ödemeyi kabul ve taahhüdetmiştir. 

iBu meblâğın hak sahibi olduklarını iddia 
eden 5 575 kişiye taksimi (bunların bir kısmının 
hiç. malı bulunmadığı, bir kısmının da fazla mal 
beyan ettikleri görülerek âdil bir tevzi yapılamı-

yacağı sonucuna varıldığından) yapılamamış ve 
bu para işlemiş faizleriyle birlikte 3427 sayılı 
Kanunla tamamen Kızılay Derneğine devredil
miştir. 

Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhuriyeti 
kurulduktan sonra yabancı Devlet tabiiyetindeki 
özel ve tüzel kişilerin mal, hak ve menfaatleri 
5 . 12 . 1946 tarihinde kısmen 24 . 4 . 1948 ta
rihinde de umumi mahiyette olmak üzere millî-
leştirilmiş veya bunlara tahdidi tedbirlerle el ko
nulmuştur. 

Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince uy
gulanan bu millîleştirme işlemi ve tahdidedici 
tedbirler sonucunda mal, hak ve menfaatlerine 
el konulmuş olup da 28 . 4 . 1948 tarihine ka
dar vatandaşlığımıza geçmiş bulunanların ala
caklarına karşılık olmak üzere iki Hükümet ara
sında yapılan ye 5597, 7050 sayılı kanunlarla 
onaylanan protokol ve andlaşmalar gereğince, 
Yugoslav Hükümeti, götürü olmak ve sekiz tak
sitte ödenmek şartiyle 3 750 000 Birleşik Ameri
ka dolarını vermeyi kabul etmiştir. 

Buna göre : 1962 yılından bugüne kadar her 
yılın Mart ayı sonunda T. C. Merkez Bankasın
dan aktarma edilen A. B. D. karşılığı 19 850 O0O 
Türk lirasından, 11 400 000 lira Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası Ankara Şubesinde ve 8 450 000 
lira da Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Şube
sinde, % 6 faize tabi olmak ve bitiminde yeni
lenmek kaydiyle 15 ay vadeli olarak değerlendi
rilmeye devam olunmaktadır. 

Her iki bankaca Aralık 1966 sonuna kadar 
tahakkuk ettirilen faiz ile çekilişlerde çıkan ik
ramiyelerin tutarı (Faize ilişkin Gdlir Vergisi ile 
ikramiyelere ilişikin Verasctt ve İntikal Vergisi ve 
tasarruf bonosu karşılıkları hariç) 2 732 258 lira
dır. Bu 3 kalem hesabın toplamı ise 22 582 258 
lira olup, Yugoslav Hükümetinin borcu, Mart 
1969 sonunda bitmek şartiyle 3 takistten ibaret 
bulunmaktadır. 

2. Hak sahibi olarak müracaat edenler 12 
bin kişidir. Ancak, aynı muristen dolayı taz
minat tesbitini istiyenlerin aile itibariyle teşkil 
edilmiş bulunan dosya sayısı 6 745 tir. Müracaat 
edenlerin her birine durumları ve hakları ile. 
ilgili gerekli bilgi, ilgililere bir nüshası ilişik 
yazı ile verilmiş bulunmaktadır. 

3. Bu meselenin çözüme vardırılabilmesi 
için her şeyden önce hak sahibi olduğunu ile-
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ri süren a/ile itibariyle 12 000 kişiden dolayı 
açılmış bulunan 6 745 dosyanın incelenerek bu 
tazminattan istifadeye hakları ölüp olmadığının 
ıteujıitinin yapılmasına bağlıdır. 

Dışişleri Bakanlığından Kasım 1962 ayın
dan itibaren Maliye Bakanlığına aktarılan dos
yalar Bdkanlar Kurulunun 7 . 2 . 1932 gün 
ve 6/185 saydı Kararnamesiyle Maliye Bakan
lığına bağlı olarak kurulan 31 . 8 . 1962 gün 
ve 6/874 sayılı Kararname ile de yönetmeliği 
onaylanan takdir ve tevzi Komisyonunca inoc-
lenımektcdir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonunda 
6 745 aded dosyadan aşağıda açıklandığı veç
hile 5 676 dosya incelenmiştir. Bunlardan 2 542 
dosya sahiplerinin kralbk zamanında Ağrar 
kanuni aniyle malları ellerinden alınmış olma
sı sebebiyle bu tazminattan istifade etmeye hak
ları olmadığı, 

28 . 4 . 1948 tarihinden sonra Tü:lk uyru
ğuna girmiş olduklarımdan dolayı 537 aded 
dosya sahiplerinin yine bu tazminabtan istifade 
etmeye hakları olmadıklarından dolayı istem
leri reddedilerek dosyalarının Dışişleri Bakanlı
ğına geri gönderildiği, 

169 aded dosya 'sahiplerinin Yugoslavya'da 
Devletleştirilmiş malları bulunmadığı SJJIC. ol
duğundan tazminat tesoiti is telinlerinin redde-
dedildiği, 

785 aded dosya sahiplerinden Yugoslavya'da 
'devletleştirilmiş malları olup olmadığının tes-
•bi'ti için Millîleştirme belgelerinin istenildiği, 

Halen 2 514 aded dosya üzerinde ilgililerle 
yapılan haberleşmeye devam edilmc'ktc olup so
nucunun henüz alınmadığı, 

Tösbit edilmiştir. 
Bu mesele üzerinde 4 yıldan beri çalışılmak

ta olup bugüne kadar Maliye Bcikankğı Büt
çesinin 12 412 ve 14 492 nci bölümlerinden 
393 245 lira masraf yapılmıştır. 

4. Hak sahiıplerine gerekli ödemen W ya
pılabilmesi Yugoslav Hükümetince taahhüt edi
len mablağın tamamının ödenmesine, elde mev
cut dosyaların hepsinin incelenerek hak sahip
lerinin kati olarak tcabltine ve ödamenin şekil 
ve esaslarımı düzenlemek üzere hazırlanan ta
sarının .kanunlaşmasına bağlı bulunmaktadır. 

Başbafoan 
»Süleyman Denilire! 

Surettir 
Maliye Bakanlığı 

Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkanlığı 
Dosya No : 

Konu : Yugoslavya'da bı
raktığınız emlâki istihkak 
teabiti. 

İlgi : / /196 tarihli dilekçenize. 

Yugoslavya'da bıraktığınız cmlâ'k, hak ve 
menfaatlerden dolayı istihkak tccıbiti maksadly-
le yaptığınız müracaat incelendi. 

Dosyanızın, karara bağlanmak üzere Takdir 
ve Tevzi Komisyonuna verilebilmD:;! için, lüzum
lu evrak ve vesikaların tam olması lâzıımgeMr. 
Dosyanız bu durumda olmadığından komisyona 
verilememiştir. 

7050 sayılı Kanunla tasdi'k olunan tazminat 
anlaşmasından istifade etmesi mümkün bulun-
mıyan birçok vatandaş müracaatta buiunmdkta 
ve masraf yaparak lüzumsuz birtakım vesika
lar göndermektedir. Bu sobeple tazminattan is
tifade edecek ve edomiyecek olanlar hdidîinda 
aşağıda kısaca bilgi verilmesine lüzum hâcıl 
olmuştur. 

1. Tazminattan istifade edemiyecok olan
lar : 

a) Yugoslavya'da Kırattık idaresi zamanın
da Ağrar ve Kolonizasyon kanunlarına dayanı
larak kamulaştırılmış bulunan gayr'iırrjenkulle-
rin sahipleri esas itiıbariyle 7050 sayılı Kanrnla 
•kabul olunan anlaşma hükümlerinden istifade 
edemezler. ÇVün'kü Ağrar ve Kolonizasyon ka
nunlarına tabi tutularak kamulaştınlr.n cırı1 âlî 
için 2382 sayılı Kanunla Yugoslavya'dan alman 
tazminat, 3427 sayılı Kanunla tasfiye edilmiş 
bulunmcfktadır. 

Bilindiği gibi, yukarıda adı geçen Ikanunlar 
ile Yugoslavya'da malı bulunan Tür'k vatandaş
larının köylerdeki emlâk ve arazisi kamulaştı
rılmıştır. Mallarının Ağrar ve Kolonizasyon 
kanunlarına tabi tutulmadığını ileri sürenlerin 
bunu Yugoslav makamlarından alınmış veya 
alınacak bir .belge ile isbat etmesi icabeder. 

•b) 28 Nisan 1948 tarihinden sonra Tür'k 
Vatandaşlığına girmiş olanlar bu tazminattan 
faydalanamazlar, zira 28 Nisan 1943 tarihinde 
Yugoslavya'da emlâki bulunan bütün hakJ':i ve 
hükmi şahısların mallarının tamamı kamulaşt^ 
rılmış idi, 
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Her ne kadar 25 Nisan 1948 tarihinden son
ra da ve bilhassa 1053 ve mütaıfup yıllarda Yu
goslavya'da çeşitli kamulaştırma muameleleri 
yapılmış ise de, bunlar o tarihlerde Yugoslav 
vatandaşı bulunan kimselere uygulanmıştır. 
Bu suretle millileştirilen malların tutarı tesıbit 
edilerek saıhipleri adına tanzim olunan bonolar 
Yugoslav bankalarına tevdi edilmiş olup, Yu
goslav Hükümeti bu bono bedellerimin yirmi 
yılda ödeneceğini mal sahiplerine tebliğ etmiş 
bulunmaktadır. 

2. Tazminattan istif aide edecek olanlar : 
Yugoslavya'da Federatif Halk Cumıhuriyeti 

kurulduktan sonra ya-bancı Devlat vatandaşlı
ğında bulunan kimselerin malları millîieştıiril-
mişti. Bu millîleştirme harekelilerinin birincisi 
5 . 12 . 1946 ve ikincisi 28 . 4 . 1948 tarihin
de yapılmıştır. 2S . 4 . 1948 tari'hinde Türk 
vatandaşı olan ve tazminatın tesbit edildiği 

"31 Temmuz 1934 tarihine kadar Türk vatandaş
lığından ayrılmamış olanlar tazminattan istifa
de edeceklerdir. 

3. Lüzumılu vesikalar : 
Takdir ve Tevzi Komisyonunca isıtihkafk tes

bit edilebilmesi için aşağıda yazılı vesikaların 
ibraz edilmesi şarttır. 

a) Türk vatandaşlığına geçiş tarihini gös
teren vesika, (İçişleri Bakanlığı veya nüfus ida
relerinden verilen vesikanın aslı) 

b) Yugoslavya'da millileştirilen veya çe
şitli tedbirlerden zarar görenlere ait gayrimen-
kuilerin tapu kayıtları ve menkul mallara iliş
kin vesikalar. 

Tapuların ibraz olunan asılları veya tasdik
li örnekleri: Osmanlı tapusu ise; bu tapularda 
yazılı emlâkin millîleş'tirildiğini gösteren vesi
kanın da bağlanması zaruridir. Aksi takdirde 
yalnız Osmanlı tapusu ibraz etmek kâfi değil
dir. Çünkü Yugoslavya'da Türk vatandaşlığın
da bulunanlara ait malların tam olarak kamu-
laştırıldığı 28 Nisan 1948 tarihine kadar satıla
rak tasfiye edilmesi mümkün bulunmakta idi. 

e) İsbJhkaik teabiti istenilen mallar ölmüş 
kimseye aiıdolup müracaatta bulunan vereseden 
ise, veraset ilâmı ibrazı lâzımdır. 

d) Ya/bancı dille yazılmış bulunan her çeşit 
vesikaların aslı noterce tasdikli örnekleriyle 
bbllücte ibraz olunacaktır. 

c) Yukarıda yazılı olanlardan başka istih
kak teabitine yarıyabilecek her türlü vesika

lar (Vergi 'kayıt ve ödeme makbuzları, kdra söz
leşmeleri ve benzeri evrak) 

4. Tercüme ettirilmesi gereken vesikalar : 
Basyanız üzerinde yapılan incelemeler so

nunda ( ) aded vesikanın yabancı dille 
yazıldığı görüldüğünden Türkçeye çevrildikten 
jonra aslı ile birlikte geri gönderilmek üzere 
ilişik olarak sunulmuştur. Tercümelerin noter
lere tasdik ettirilmesi mecburidir. 

(Not : Yufkanda parantezin içinde bir çarpı 
işareti varsa, Türkçeye çevrilecek vesika bu
lunmadığını gösterir). 

5. Dosyanızda bulunan ve bulunmıyan ve
sikalar : 

Dosyanızda bulunan ve bulunmıyan vesika
lar birer birer tesbiıt edilmiş ve aşağıda göste
rilmiştir. 

Bunların hizalarında parantez içinde (var) 
ibaresi bulunanların tekrar gönderilmesine lü
zum yoktur. Ancak (yc<k) ibaresi bulunanları 
on kısa bir zamanda temin edilerek gönderil
mesi icaıbeder. Aksi takdirde dosyanızın Tak-
lir ve Tevzi Komisyonuna tevdii mümlkün de
lildir. 

a) Vatandaşlığımıza geçiş tarihim gösteren 
vesika: ( ) 

<b) Tapu kayıt lan: ( ) 
c) Millîleştirme belgesi: ( ) 
d) Veraset ilâmı: ( ) (lâzım de

lildir) (lâzımdır). 
e) Sair vesikalar: ( ) 

Dileğiniz hakkında bir karar verilebilmesi 
İçin istenilen veısıikalann gönderilmesi töbliğ ve 
rica olunur. 

Maliye Bakam 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
jüce'nin, Ankara - Saınsun yol güzerkâhınm de
ğiştirilmesi sonucu terk olunan 40 Km. lik yo
lun bakıma alınıp alınmıyacağına dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/338) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Bayındırlık Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Çorum Milletvekili 

- 5 2 3 — 
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. 1. Ankara Samısun yiolu 1 yıl önce Çelikli 
Delice ırmağı üzerinden Sungurlu'ya gitmekte 
iken yol güzergâhı değiştirilmek suretiyle yağlı 
İstasyonundan başlıyaralk Budaiközü çayını ta-
Iki'bedereik Sungurlu'ya ulaştırılmıştır. Bu se
beple yolun 40 Km. lik bir kısmı terk edilmiş
tir. Oysaki terk edilen ejski yol 28 tane köy hal
kını Sungurlu ilçesine bağlamaktadır. 1 sene
den beri bu yol tamamen kendi kaderine bıra-
'kılmış olup hiç bıir balkım ve onarım işlemi gör
memiştir. Motordu araçlar bile işleyemez hale 
(gelmiştir. Her köye ayrı ayrı yol yapmanın Tür
kiye için imkânsızlığı göz önüne alınırsa yapıl
mış ve gelişifcirilmiş yolun muattal hale .geılme-
ısine göz yummak büyük bir kusur olacafktır. 

Adı geçen yolun balkımisızlığmı ve feci du
rumunu tevsik eden ve 27 köy muhtarı ve ihti
yar heyetti azaları tarafından imzalanan ve mü-
ıhürlenen zaptı ilişikte sunuyorum. 

ıBu yolun bakıma alınıp alınmıyacağı husu
sunun bildirilin asini riaa ederim. 

!2. Yozgat'tan başlamak suretiyle Çorum il 
ısınırı üzerindeki Çadırardıç köyüne kadar yeni 
Ibir yol yapılmış bulunmaktadır. Bu yol Ça
dırardıç köyü ile eski Samsun şosesi üzerinde 
Ibulunan Alembeyli köyüne birleştirildiği tak
dirde Yozgat Yeriköy ve Sungurlu arasında ye
ni ve kestirme bir yol kazanılmış olacaktır. 
Böyle bir teklif Köy İşleri Bakanlığıma yapıl
mıştı. Verilen cevapta durumun Bayındırlık 
Bakanlığına bildirildiği, Çorum ve Yozgat Va-
lililklerine böyle bir yola ihtiyaç olup olmıyaca-
ğı sorulacağı açıklanmıştı. 

Çadırardıç köyü ile Alemıbeyli arası 14 - 15 
Km. olup büyük bir külfeti gerekıtirmayeeektir. 
Bu hususta, ne düşünülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 4 . 1967 

Bakan 
379 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 3 . 1967 gün, 7 - 338/3858 - 22358 

sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüce-
'niri yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Çerikli - Sungurlu arasında Devlet yolu 
ağından çıkarılan kesimin, bakım ve onarım 
hizmetleri Karayolları Genel Müdürlüğünün 

uhdesinde kalmak üzere il yolu ağına alın
ması için il genel meclisi kararı alınmak üze
redir. 

Söz konusu yolun, il yolu ağına alınması 
işlemi tamamlandıktan sonra, Karayolları Ge
nel Müdürlüğünce il yolu olarak bakımına 
devam edilecektir. 

2. .Çadırardıç köyü ile Alem'beyli köyü 
arasnda yapılması istenen yol Köy İşleri Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nın, muvakkat öğretmenlerin sayısına dair 
yazılı sorusu ve, Millî Eğitim Bakanı İlhamı 
Ertem'in yazılı cevabı. (7/342) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan

lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

Yufus Ziya Bahadmlı 
Yozgat Milletvekili 

.1. Türkiye'de halen kaç muvakkat öğret
men vardır? 

2. Bunlardan kaçı 693 sayılı Kanun ge
reğince asil öğretmen statüsüne tâbi tutul
muşlardır? 

3. Hiçbir terfi hakkına sahi'bolmıyan ve 15 
yıl çalıştıktan sonra nasıl bir iş tutacağı 
bilinmiyen bu kişilerin geleceği için Millî Eği
tim Bakanlığının bir düşüncesi var mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 5 . 1967 

Talim ve Terbiye 
Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 1416 

Konu : Yozgat Milletvekili. 
Sayın Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm yazılı soru öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Ba-

hadmlı'nın, muvakkat öğretmenler hakkındaki 

m& — 
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yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notumuzun 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

îlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nm muvakakt öğretmenler 
hakkmdak 10 . 3 . 1967 günlü yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevap notu 
1. Türkiye'de halen 2 745 muvakkat öğret

men vardır. 
2. Bugüne kadar 693 sayılı Kanun gere

ğince, 559 muvakkat öğretmen asil öğretmen
liğe geçirilmiştir. (Bu sayı 1 nci maddede be
lirtilen sayıya dâhil değildir.) 

3. Muvakkat öğretmenler hakkında G93 
sayılı Kanunda yazılı hükümlerin yeterli ol
du ğu düşüncesindeyiz. 

6. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
Iv/nun, Meclis toplantılarına katılmıyan millet
vekillerine dair sorusu ve BMlet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbey'li'nin yazılı cevabı (7/351) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millet Meclisi Başkanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Dursun Akçaoğlu 
Çankırı Milletvekili • 

Soru : 
Millet Meclisinde milletvekillerinin devam 

kayıtları tutulmakta mıdır, tutulmakta ise 
ne şekilde tutulmaktadır? 

Bulunduğumuz dönemin babından bu yana 
Tüzüğe aykırı olarak devam etm*ycn milletvekil
leri var mıdır, varsa kaç kişidir1? Devam etmi-
ycnler hakkında ne gibi işlem yapılmaktadır1? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 7/351 - 3963/233C5 

S ay m Dursun Akça-oğlu 
Çankırı Milletvekili 

28 . 3 . 1967 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
3963/7 - 351 sayılı yazılı sorunuz karşılığıdır : 

Millet Meclisinde milletvekillerinin devam 
kayıtlan tutulmaktadır, | 

Devama ait işlemler Kanunlar Müdürlüğü -
de ayrı bir büro tarafından şu şekilde yürütül
mektedir : "•-'•;:• 

Her milletvekilinin devam durumunu gös
teren kartlara, Genel Kurulda yapılan yokla
ma sonuçlan işlenmekle beraber ayrıca tutu
lan defterlere ve kayıtlara yöre gerek Başkan
lığın uygun gördüğü ve gerekse Başkanlık 
Divanınca verilmesi uygun görülüp Genel 
Kurulun tasvibine iktiran eden izinler de mil
letvekillerinin kartlarına işaret edilmektedir; , 

Genel Kurulda isim üzerine yapılan yokla
malar neticesi birbiri ardınca üç birleşim de-
vamsızlıklan anlaşılan üyelerin durumları 
Başkanlık Divanına getirilmekte ve İçtüzüğün. 
192 ve mütaakıp maddelerine göre gerekli iş
lem yapılmaktadır.. "; 

Bulunduğumuz dönem başından bugüne 
kadar devam etmiyen mUletvekillerinin duru
mu Başkanlık Divanında tezekkür edilmiş 
ve bu durumda olan 144 sayın üyeye, İçtü
zük hükümlerine göre devamsızlık sebepleri
ni bildirmeleri yazı ile rica edilmiş olup, ce
vap için verilen mehil sona erdiğinde hakla
rında Başkanlık Divanınca gerekli işlem yapı
lacaktır. 

Ayrıca 3 saym üyenin izin talepleri Baş
kanlık Divanınca kabul edilmediği halde izin
siz olarak yurt dışına gittikleri tesbit edil
diğinden, Meclise devam etmedikleri ve gay
bubetlerinin de meşru bir mazerete istinadet-
mediği anlaşılan bu üç saym üyenin içtüzü
ğün 195 nci maddesi muvacehesinde isimleri
nin Resmî Gazetede yr-ymlanmasma 16 . 3 .1967 
tarihinde Başkanlık Divanınca karar verilmiş 
ve gereği yapılmıştır. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

7. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
Milletlerarası toplantılara katılan milletvekilleri
ne dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Fer
ruh Bjzbeyli'nin yazılı cevabı. (7/356) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı hususların Başkanlığınızca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hakkâri Milletvekili 
Ali Karahan 
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.'Parlâmentomuzun dış temsil görevlerini 
tanzim eden Kanunun hükümlerine göre, bu 
görevleri ahdî münasebetler dolayısi'yle yerine 

••getirilmesi gereken, milletvekillerinin kon
feranslarda faydalı olabilmeleri için o konfe
ransta konuşulan resmî dili bilmeleri ve hattâ 
bu hizmeti iyi yapacak seviyede bilmeleri 
Şarttır. 

Buna rağmen, Büyük Millet Meclisinin bu 
gibi hizmetlere giden milletvekillerinin bu 
şartı haiz olup olmadıklarını tetkik etmeden 
kendilerine yolluk ve tahsisat tahakkuk et
tirdiği ve bu kimileri dil bilmedikleri halde 
ve kanunun açık hükmüne rağmen göreve 
gönderdiği malûmdur. 

Toplantılarda konuşulan dili bilmediği hal
de, bildiğini ifade ederek kanunun sarih hük
müne karşı hilafı hakikat beyanda buluna
rak yolluk ve tahsisat alan milletvekilinin ve 
kanunun sarih hükümlerine rağmen dil b ilmi
yen milletvekillerine tahsisat ve yolluk ve
ren Meclis ilgililerinin Türk Ceza Kanununun 
şümulüne giren suç işledikleri muhakkaktır. 

Gerekli dili bilmediği halde, kendisine 
lisan bilip bilmediği sorulmadığı için hiçbir 
beyanda bulunmadan, bir milletvekilinin ka
nuna rağmen yolluk ve tahsisat alması da hem 
kendisini hom de Meclisin ilgililerini sorumlu 
duruma düşürmektedir. 

Bir milletvekilinin her han^i bir dili bil
mesi de kâfi değildir. Onun konferanslarda 

-konuşulan resmî lisanı bilip bilmediğinin 
tesbiti lâzımdır. Kendisinden ya okuduğu 
«okulların -diploması istenir, veya resmî Dev
let imtihanının belgesi talebedilcbilir. 

Kanunun sarahati karşısında bu belgeleri 
istetmek R'yasetin vazgeçilmez görevidir. 

Bir milletvekilinin ehil olmadığı tahsisat 
ve yolluğu alması suç olduğu gibi, ona yol
luk ve tahsisat verenler de suç işlemiş olmak
tadırlar. 

Bu durum karşısında, Sayın Başkanlıktan 
aşağıdaki soruya cevap vermesini rica etmek
teyiz : 

1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu
güne kadar, lisan bilmedikleri halde, dış va
zifelere kimler gönderilmiştir? Bunların al
dıkları tahsisatın yekûnu nedir? Bunların 

kararlarını verenler ve vize edenler kimlerdir? 
Gidenlerin dil bilip bilmedikleri tesbit edil
miş midir? 

2. Malûm olduğu veçhile bu konferans
lara dil bilmeden göndcrlimiş olan milletve
killerinden yolluk ve tahsisatlar döviz olarak 
istirdadedilecek ve kendileri hakkında cezai 
takibat açılacak mıdır? 

3. Meclis ilgilileri arasında kanunun sara
hatine rağmen bu suça kimler karışmıştır. 
Bunl'ar hakkında kanuni takibat yapılmakta 
mıdır? Veya yapılacak mıdır? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13.4.1967 
Sayı : 7/356-4033/23700 

Sayın Ali Karahan 
Hakkâri Milletvekili 

İlgi : 5 Nisan 1967 tarihli yazılı soru öner
geniz. 

1. Yasama Meclislerinin dış münasebetleri
nin düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerara
sı ilişkilerini, 

a) Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve 
benzeri kurullarda temsil, 

b) Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış 
olan birliklerde temsil, 

c) Dostluk grupları. 
d) Yabancı Parlâmentolara resmî ziyaret

ler, 
Olmak üzere dört kategoride toplamıştır. 
2. Yine aynı kanunun 6 ncı maddesi, (a) 

ve (b) kategorilerine giren milletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin Fransızca ve tngilizceyi 
veya gitmeleri bahis konusu olan toplantıda 
kullanılacak dillerden birini iyi bilmelerini der
piş etmekte: (c) ve (d) kategorileri için bu 
şartı aramamaktadır. 

3. Bütün bu kategorilere girecek temsilci
lerin seçimleri hakkında kanun sarih hüküm
ler sevk etmiş, Meclis Başkanına neticeleri 
kontrol yetkisi tanımamıştıır. Bir hükme da
yanmadan re'sen yapacağı müdahaleler için 
bir müeyyide tasavvuru da mümkün olmayıp, 
böyle bir müdahalenin -neticelerinin doğuracağı 
mesuliyetin tekabbül ve izahı kabil olmıyan -
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önemli hizmet aksaklıklarına yol açacağı bedi-
4idir. 

4. Bu konularla ilgili bütçe hareamalarHi-
4a, âmiri ita, kararlarını verirken, ancak mas
raf taleplerinin kanunla yetkili 'kılınmış mer
cilerce tesbit edilip «dilmediğini, tahsisatın 
aneveudolup olmadığım, teklif sahibi mercile* 
rin yetkilerini tecavüz edip etmediklerini kon
trol edebilmektedir. 

5. 378 sayılı Kânun, (a) ve (d) kategorileri
ne giren temsilcilerin seçiminde, siyasi partilerin 
jmü^îterek g:-mplarınca adayların tesbit olunma
dım ve bu adayların isimlerinin Meclislerin Ge-
«el Kur-ullarının bilgisine sunulmasiyle seçim 
işleminin tamamlanmış olacağını derpiş etmek
tedir. 

Yine aynı kanun, (b) ve (c) kategorilerine 
girecek temsilcilerin seçimlerinde ise, bu mü
messillerin tesbit yetkisini, bahis konusu ku
rulun kendi tüzükleri hükümleri dairesinde 
yine bu kategorilere dâhil grupların kendile
rine bırakmıştır. 

6. 5 nci paragrafta ifade olunan hükümle
ri muhtevi kanun ve bu kanunun tatbikatın
da uygulanan yönetmelik hem bütün üyelere 
münferiden, hem de kâfi miktarda siyasi 
parti gruplarına dağıtılmış, ayrıca Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde mevcut bilûmum mil
letlerarası birlik ve dostluk gruplarına da ye
teri kadar verilmiştir. Binaenaleyh bütün üye
lerimiz ve gruplarımız kanun muvacehesindeki 
ya£u ve meGUiliyetl'erine muttali kılınmışlardır. 

7. Yukarda tafsilâtiyle izah olunan duru
ma binaen, Meclisin dış ilişkileri münasebe
tiyle yabancı memleketlere giden üyelerin dil 
bilgilerini tesbite medar olmak üzere her han
gi bir işlem yapmaya Başkanlık kendisini yet
kili bulmamış, bu ka'bîl muamelelerde gruplar
ca ve Parlâmentolararası teşekküllerin idare 
kurullarınca 378 sayılı Kanunun hükümleri 
göz önünde tutularak seçim yapıldığını ve ta-
kibolunacak yollar hakkında gerek muhtelif 
grupların ve gerekse bütün üyelerin malûmat-
tar bulunduğunu ve kanuni lâzimelere bizzat 
kendilerinin riayet etmek durumunda oldukları

mı mütalâa etmiştir. Bu itibarla sorularında 

ifade olunan huaırclaî&n 'Başkanlığımızca £esbi-
ti mümkün görülememiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
kaygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'tn, 
savcılara teminat verilmesine dair yazılı serusu 
ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı ceva
bı. (7/358) 

•Mil'lat MJesüfoi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdalki sorumun yazılı olarak Sayın 

Adatot Bsfeam tarafından cevaplandırılmasına 
tavasGuıtlurınızı arz ve tal'ebederjm. 

•S-aygrlarıınıla. 

-Sinop Mi'll'etrtf'eikftl 
Hilmi İşgüzar 

1961 Anayasan ile esirciden berıi bağımsız 
olan mahkemelerin hâkimlerine Anayasamız 
133 ncü maddesiyle temf.naıt gatkmjş ve bu 
mcG f̂.ıTn önemi esaslı bir şökll-de Anayasa ile 
teobiıt edilmıiştir. En az hâkimliık mesleıki ka
dar önemli olan ve haıtıtâ bizim ;giıbi Cumhuri-
yatıe ve demete naıtT.c hayata diğer memleketlere 
nazaran sonradan girmıiş olan ülkülerde savcı
lık mü'ccössesinin öncımi çok daıha fazladır. 
Cumıhuriıystı'n kanunlarını totbiik eıbünen hu
zur, asayiş ve emniyetin getirilmesinde büyük 
vazifesi elan savcılık müıcö^eöesi ve onu temsil 
eden Cuimıhuı;:yet saıveılarınm hiçbir tesir al
tında kafimaıdan vazife göımeoi kendilerİnte ka-
nu-nllai'la verilecek olan teımlnaıt müessesecfyle 
mümlkikı erlaeağı herkesin kabul edeceği bîr 
gcnçcüti'jr. Anayasanın 137 nci maddesi de sav
cıların gö nevilerini salim bir şekilde yapabil-
meati içlin bunlara taminat getiren kanun/dıan 
bahs'Citaıi^ıtir. Bu hale göre 

1. — Cumhuriyatin kanunlarının tafcbilk, ta
kip ve koruyucusu olan ve halkın gerçtak avu
katı bulunan savcıların hiçbir endişeye kapıl
madan vazife görebllm'eleri için bunlar hak
kında tcımıinia't getlrecefe bir kanun hazırlan-
mal'.cta mıdır ? 

'2. — Savcıilaran teminata kavuşaıbilınesi 
için Adatktt Bakanlığımın bir fahşmam var mı
dır? Varsa mahiyetti nedir? 

— 527 — 
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,.:; 3. _r~. Adalet Bakanlığı olaraık savcılara te
minat verilmesi hususundaki temel görüş ne
dir? .,-

4. — Sosyal adalet ilkesinin bilhassa adalet 
caiması içlinde tahakkuk oUiriltm,om'03İn':n ya
rattığı büyük reaksiyon dikkate alınarak sav
cıların on az hâkimler kadar bir teminata tea-

• vuşfcurulmasındaki ' Bakanlığın düşüncesi ne-
'"«dılr? 

5. — Savcılarla hâkimler arasında teminat 
bakımından fanklrbk dışında hâkimler arasın
da teminat mıresnascG'inin huzursuzluk yarattı
ğı Şarktaki hâkimin iyi yerlerde vazife gö-

' r>on teaılnaıtlı hâkimlerin arzu ve istekleri ol
madan yan: iyi yondciki hâkimler kendi tâyin
lerini iatamcdiikçıe yurdun mahrumiyet bölge
lerinde adalet tevzi eden hâkimlerin ölünceye 
kadar yerlerinde kalacağı ve bu yüzden de 
mağdur olacakları gerçeği karşısında hâkim
ler arasında fcefrlık yapılmaksızın 4 yılı gedme
mek üzere yer teminatı kanun tasarısı husu
sunda Bakanlığın ne gibi bir çalışması varıdır. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20.4.19G7 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 15209 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 1967 tarihli ve 7/358-4054-

23881 sayılı yazılan : 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm, 

savcılık teminatı ve savcılara teminat veril
mesi, konusundaki 10 . 4 . 1967 tarihli yazılı 
soru önergesi incelenerek, hazırlanan yazılı 
cevap ilişikte takdim kılınmıştır. 

İlgiliye tevdiine delâletlerini saygı ile arz 
ederim. 

Hasan Dlnçcr 
Adalet Bakanı 

•Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm, sav
cılık teminatı ile ilgili 10 . 4 . 1967 tarihli 

yazılı soru önergesi cevabıdır : 
Anayasamızın yürürlüğe girmesinden sonra 

hâkim tcminatiyle ilgili olarak hazırlanmış ve 
25 . 4 .1963 tarihinde yürürlüğe girmiş bulu
nan 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nu ile Cumhuriyet savcılarına da uygulanmak 
üzere, Anayasanın 137 nci maddesi ışığı altın

da, teminat-sağlayıcı kanun .hükümleri getiril
miş ve o tarihten beri uygulanmasına da devanı 
edilegelmiştir.' 

Aşağıda açıklanacak olan bu hükümler sa
yesinde. bugün Cumhuriyet savcıları da hâkim
lerin sahibcldukları teminatın, yer teminatı 
(coğrafi teminat) hariç, hepsine sahip bulun
maktadır. 

Yer teminatı ise 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun 79 ncu maddesi hükmüne göre en az 
803 lira kadroyu iktisabetmiş bulunan hâkimle
rin faydalandıkları bir teminat olup. Anaya
sanın teker teker saydığı teminatlar arasında 
zikredilmemiş ve Yüksek Hâkimler Kurulunun 
varlığı ve teminatı karşısında lüzumsuz bulu
nan bir müessese olarak düşünüldüğünden, ha
zırlanmakta olan hâkimler ve savcılar kanunu 
ile ilgili çalışmaları yapan komisyon, tesbit 
edilecek bâz; kayıtlar ve muayyen bir süre dı
şında, yer t emlin atını, hâkimlerden de kaldırma
yı düşünmekte olup, Bakanlığımızın görüşü do 
bu'merkezdedir. 

Anayasanın, savcılık görevinin özelliği sebe
biyle, tamamen hâkimlerle bir tutulmasmdaki 
imkânsızlığı nazara alarak hâkimlere ait 134 ncü 
maddede Cumhuriyet savcılarından bahsetme
mesi, ayrı bir madde ile ve 137 nci maddede, 
savcılar için de teminat sağlayıcı hükümler ge
tirilmesini emretmiş olması da 45 sayılı Ka
nun hazırlanırken göz önünde tutulan hususlar
dan ilki olmuştur. 

Anayasanın hâkimlik teminatı kenar başbğı 
altında, hâkimler için tanıdığı teminat 133 ncü 
maddede : 

a) Hâkimlerin azlolunamıyacağı, 
b) 65 yaşından önce re'sen emekliye sevk 

edilemiyeceği, 
c) Mahkeme veya kadronun kaldırılması 

sebebiyle aylıklarından yoksun bırakılamıya-
cakları, 

Hususundan ibarettir. 

Görüldüğü üzore hâkimler için de Anayasa 
coğrafi teminatı bahse konu etmemiştir. 

İşte 45 sayılı Kanunun 80 nci maddesi ile 
yukarda anılan teminatlar Cumhuriyet savcı
larına da tanınmış bulunmakta ve bu suretle 
onların özlük hakları da teminat altına alın
mış bulunmaktadır. 
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/B^ın^n dışında : ^akimlerin inzibatî işlemle
ri y# terfileri gibi 93lük işlerinin Yüksek Hâ
kimler J£ur̂ lu>n$a görülmesine karşılık olarak 
puralıuri'yet Savcılarının da terfii ve inzibat 
^misyonları ile ilgili işlemleri 45 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Yüksek Savcılar Ku
ruluna tevdi edilffii| olup, hâkimlere mütena
zır, teminat sağlayıcı müesseseler kurulmuş 
bulunmaktadır. 

307 sayılı IÇanunun Adalet Bakanına bir 
Guıaburiyet savcı veya yardımcısını bulundu
ğu mahallin dışında görevlendirmeye yetki ve
ren hükmü keza 45 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesi ile 4 ayla sınırlandırılmak suretiyle 
bu yetkinin de hudutsuz olarak kullanılması 
önlenmiş bulunmaktadır. Keza Yüksek Hâkim
ler Kurulu da hizmet icaplarına göre hâkimle
re geçici yetk* verebilmekte olup, bu konuda 
da her iki meslek arasında bir ayrılık yoktur. 

Savcıların tâyin işlemlerine gelince : 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 63 ncü 

maddesinin Adalet Bakanına tanımış olduğu, 
savcıları tâyin ye nakil yetkisi de savcılara ge
rekli teminat sağlanmak üzere, yeniden ele alın
mış, 45 sayılı Kanunun 77 nci maddesine savcı
ların atama ve nekillorinde Bakanlık Müdür
ler Kurulunun mütalâasının alınmasını sağlı-
yacak hüküm de konulmuştur. 

45 sayılı kanunun 77 nci maddesi ile sağla
nan teminata rağmen, Adalet Bakanının tâyin 
yetkisinin Anayasa'nın 137 nci maddesine ay
kırı bulunduğu, bir dâva sebebiyle Danıştay-
da ileri sürülmüş olup, bu konu halen intikâl 
ettiği Anayasa Mahkemesinde incelenmekte
dir. 

Bu itibarla Anayasa Mahkemesinden verile
cek karara intizar olunmaktadır. Bu sebepie 
de Savcılık teminatı konusunda Bakanlığımız
da yeni bir çalışma yapılmamakta ve Savcılar 
için mevcut teminat hükümlerinin yeterli bu
lunduğu düşünülmektedir. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

4 . 5 . 1937 0 : 1 

$. --!-• {lemkm Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, T. B. M. M- telefonlarından yapılan $&• 
hirlerarası konuşmalara ve ödenen ücretlere dair 
sorusu ve Millet Meçlisi Başkam Ferruh Bozbey-
U'nin yazılı çıvafo (7/3GŞ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Meclis Baş» 

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Çankırı Bağımsız Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

1. T. B. M. M. de Başkanlık Divanının sa
yın üyelerinin odalarından siyasi parti grup oda
larından direk tclofonlarla şehirlerarası konuş
malar yapılmakta mıdır? 

2. Yapılmakta ise bunların aylık ücret ye* 
kfinu nedir? Bu ücretler muhterem Divan üye
leri vc.va siyasi partiler tarafından mı ödenmek-
tod'r? Yoksa B. M. M. Bütçesinden mi ödenmek» 
tedir? 

3. Bu sayın üyelerle P. T. T. bürosu önün
de ücretlerini ceplerinden ödeyip konuşan sayın 
ml'llotvekilleriyle arasındaki fark han^i İçtüzük 
veya başkanlık divanı kararlariyle olmaktadır? 

4. Milletvekilliği anlamında tefrikler veya 
imtiyazlar Yüce Meclis çatısı altında var mı
dır? 

26 . 4 . 1967 
Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 4 . 5 . 1967 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı: 4175/24590-7/365 

Sayın Mehmet Ali Arsan 
Çankırı Milletvekili 

lifi: 23 . 4 . 1967 tarihli 7/365-4175/24590 
sayılı yazılı soru önergeniz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut te
lefonlarla yapılan şehirlerarası konuşmalar için 
Ankara Telefon Müdürlüğünce tahakkuk ettiri
len ücretler; Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
Usi Mü°.terek Başkanlık Divanınca 1962 yılında 
kPıbnl edilmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Telefon Yönetmeliğinde tesbit edilen esaslara 
göre ödenmektedir. 
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Yönetmediğin 1 nei maddesi gereğince Başkan
ların makam ve konut telefonları ile yapılan her 
türlü konuşmalar ücrete tabi değildir. 

Üçüncü maddesinde; «Telefonla şehirlerarası 
görüşmek istiyon senatör ve milletvekilleri ilkin 
adlarını ve hangi şehirlerde, hangi numara ile 
konuşacaklarını PTT memuruna yazdırmak su
retiyle, postanede özel telefonlardan faydalana-
nacaklardır. Bu görüşmelerin ücretleri senatör 
ve milletvekilleri tarafından ödenir.» denilmekte
dir. 

Dördüncü maddede; «Resmî hizmete tahsis 
edilmiş telefonlarla vukubulacak şehirlerarası hu
susi ve zati görüşmelerden, faturada numarası 
yazılı telefonları nezdinde bulunduran kimse so
rumludur.» dendiğinden, Başkanlık Divanının 
Sayın üyelerinin odalarından direkt telefonlarla 
yaptıkları şehirlerarası konuşmaların arasında 
resmî olduğu te'îb't edilenlerin bütçeden ve di
ğerleri ise kendileri tarafından ödenmektedir. 

Parti Gruplarına tahsis edilmiş olan telefon
larla ilgili 7 nci madde ise Başkanlık Divanının 
24 . 9 . 19G3 gün ve 54 sayılı kararı ile değiş
tirilmiş vo şu şekli almıştır. «Parti gruplarına 

tansis edidmig olan telefonlarla yapılacak şehir
lerarası konuşmalardan doğan ücretler, grup 
mensubu senatör ve milletvekillerinden parti ai
datı olarak kesilen meblâğdan tefrik suretiyle 
dairece ödenecektir.» dendiğinden aynen tatbik 
edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanının sayın üyelerinin ve siyasi parti grupla
rının odalarından direkt telefonlarla şehirlerarası 
varpılan konuşmaların aylık ücret yekûnunun ne 
olduğu sorulmaktadır. Telefonlarla bir ay içinde 
yapılan konuşmanın sayısı, konuşma müddeti, 
konuşulan şehrin uzaklığı, konuşmanın âdi, ace
le, ihbarlı oluşlarına göre ücret tahakkuk ettiril
diğinden aylık ücretler arasında çok büyük fark
lar husule gelmektedir. Bu sebeple aylık ücret 
yekûnu verilememiştir. 

Yazılı sorunuzun 4 ncü sırasında kayıtlı hu-
TiRİarm cevabı yukardaki izahlar içinde mevcu-
dolduğundan ayrıca cevaplandırılmamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Fcrnıh Bnzbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

96 NCI BİRLEŞİM 

4.5.1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

2. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile tlköğ-
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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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] 

2. — Yemden 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) [Dağrtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerindin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 4. — 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 : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
vılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi: 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Keflkbesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 biitije yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtana tarihi : 3 . 8 .1966] 



X 8. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 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 . 1966J 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

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

11. — 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] 

12. — 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 Ş. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli «ilâh-

2 — 
I 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 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangü ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
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] 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu-
'iun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

16. — Curmlhurıiyöt Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihi ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

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

18. — 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] 

19. — 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] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 



kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

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 kanım 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'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın G-enel 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'm, 
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'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

27. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3 — 
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. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşımın, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunum 3 meü 
maddesine 5 fıkna eklemımesine dair ek kamum 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşımın, 1963 ders yıllında Harb Okulu 
öğrencilerimden okuldan iıhracalumanlarım asker
lik mükellefiyetlerini düaemıliyen kamun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu naporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtana ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
rıun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kamumum 
2,nci m>addesinin (D) ve (E) fıkralarınım de
ğiştirilmesine dair kamum teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

3. — 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 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

X 4. — 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 . 19671 

5. — 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] 

6. —• İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

7. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nei maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı 
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] 

8. — Anlkara Milletvekili Hasan Türfcay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
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] 

9. — 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) (ıS. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 10 — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma 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 11. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya alt kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
('S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

12. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye 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 : 
8 . 3 . 1967] 

X 13. — 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] 

14. — 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] 

15. •—• Ankara Üniversitesi 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] 

16. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile Izımir 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] 

17. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ille Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türlker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967] 
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18. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku- I 

nüuşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanuınun 1 nci 
maddesine eldi (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plâın komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] , 

20. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu, j 

(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

21. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24.4.1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 52 ye 2 nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 
sayılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 
fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat 
Bay kal ve 3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencilerin
den okuldan ihracolunanların askerlik mükellefiyetlerini düzenliyen 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu ( 2 / 2 , 2 /66) 

Millî Savunma Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 24 . 12. .1966 
Esas No. : 2/66 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 12 . 1966 günkü gündemin, Tüzük gereğince bir defa görüşülmesi yapılacak işler bölü
münün ikinci sırasında bulunan, C. Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek ka
nun teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların askerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
(S. Sayısı : 22 ye 1 nci ek); İçtüzüğün 68 nci maddesine göre Komisyonumuzda tekrar görüşül
mesi isteği Genel Kurulca karar altına alınmıştır. 

Tevhiden görüşülen mezkûr teklifler Komisyonumuzda ikinci defa yapılan tetkik ve müza
kereler sonunda : -

97 sayılı Kanunla değişik 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yedek subaylık hakkına yal
nız yüksek okul ve üniversite mezunlarına, tanımakta olduğu yüksek okul ve üniversite mezunu 
olmıyanlara bu hakkın tanınması halinde 1076 sayılı Kanunun prensiplerinin zedeleneceği görü
şüne varılarak Millî Eğitim Komisyonunun bu konudaki raporu da dikkate alınmak suretiyle 
Harb Okulundan çıkarılan bu öğrencilere yüksek okul ve üniversiteyi bitirmeden yedek subaylık 
hakkının tanınmasının uygun olmıyacağı neticesine varılmıştır. 

Ancak, 20 - 21 Mayıs olayları sebebiyle mahkemeye sevk edilip beraet eden ve mahkeme
ye şevklerine lüzum olmamasına rağmen okulda tedrisata devam edecek sayıda öğrenci bulun
mamasından okuldan ilişikleri kesilen bu öğrencilerin durumlarmdaki özellik göz önünde bu
lundurularak ve Harb Okulunda geçen tahsil ve eğitim süreleri boyunca askerlik eğitimini yap
mış bulundukları kanaatine varılmış ve bu itibarla bu öğrencilerin askerlik hizmetini yapmış 
sayılmaları uygun bulunmuştur. 

Bu konuda bir istisna getirilmesi de gerekli görülmüştür. Şöyle ki, bu öğrencilerden yüksek 
tahsile devam edip üniversite ve yüksek okulları bitirenlerden istekli olanların Yedek Subay 
Okuluna sevkedilerek okulu bitirip 6 aylı'k asteğmenlik yaptıktan sonra terhis edilmeleri kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz bu görüşle maddeleri yeniden tedvin etmiştir. Genel Kurulda görüşülmek 
üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

(Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul İzmir İzmir Bursa 
8. Bilgiç M. A. Ayta§ Ş. Osma M. Tayyar 

M. Meclisi (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) 
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Edime İstanbul 

Denizli Söz halikım mahfuzdur Gümüşane Söz hakkım mahfuzdur 
M. Karan N. Özogul A. t. Çelikkan II. Ataman 

İstanbul Manisa Mardin 
t. Sancar M. Ok Muhalefet şerhim eldi, 

imzada bulunamadı söz hakkım mahfuzdur 
B. Baykal 

Rize Zonguldak 
t. Sarıgöz K. Esengin 

20 - 21 Mayısta Harb Okulundan çıkarılan talebeler için (Yd. subaylık kanunu hakkında) verdi* 
ğim kanun teklifine komisyonca alınan karara ait muhalefet şerhim: 

Gerekçeli mahkeme kararma göre bu talebeler «bilerek ve istiyerek katılmadıkları 20 - 21 
Mayıs olaylarından ıberaet etmişlerdir.» 

Harb Okulu talebeleri subay olmak üzere imtihanlara 'girerken 20 - 21 Mayıs -olayı vukuıbulmuş-
tur. Şayet 'hareket birkaç gün daha gecikmiş obaydı, imtihanlar 'bitmiş olacak, dolayısiyle tale
beler de subaylık hakkını kazanmış olacaklardı. 

Harb Okulunda iki senede okutulan dersler ve gösterilen askerî eğitim, 6 ay yedeksubay oku
lundaki tatbikattan 4 defa daha fazladır. 

Bu talebelerin 21 Mayıs 1963 ıgününe kadar,gerekli ıbütün kademelerden aldıkları siciller de 
müspettir. 

Askerlik ceza için değil, harb sanatını öğretmek için yaptırılır. 
Talebeler ıbu sanatı öğrenmişlerdir. Sicilleri müspettir. Mahkeme kararları leylilerine tecelli 

etmiştir. 
Yüksek okulu 'bitiren diğer .arkadaşları yedeksubay 'olabileceklerine 'göre «ahlâki durum veya 

disiplinsizlik» de makbul bir mazeret olmaktan çıkıyor. 
«Yalnız yüksek okul mezunlarına yedeksubaylık hakkı tanınır, 'aksi takdirde tıbbiye veya hu

kuk son sınıfta başarı gösteremiyen talebeler de, ilerde emsal göstererek yedeksubaylık isteğinde 
bulunurlar.» Gerekçesiyle hakkın tanınmaması yanlıştır, haksızdır, adaletsizdir. 

Çünkü; tıbbiye veya hukuk son sınıfta bulunup da 'başarı gösteremiyen talebeler, imtihanla 
ra kanunun kendilerine tanıdığı imkânlar nisbe tinde birkaç defa girer. Başarı «gösteremezse bu 
onun tembelliğinde, kaibiliyetsizliğindendir. 

Harb Okulu talebeleri ise, her şey leylilerine oUuğu halde Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 
imtihana 'girmekten menedilmişlerdir. Hattâ hâdise günü hastanede yatanlara, hava değişiminde 
ıbulünanlara da imtihanlara girme hakkı tanınmamış ve okuldan uzaklaştırılmışlardır. Şu halde, 
tıp veya hukuk talebesine gerekli imkânlar tanındığı halde başarı gösteremiyorlar, 'mezkûr talebe
ler ise hakları ellerinden alınmak suretiyle imtihana sokulmuyorlar bu (Anayasamızda yer alan 
imkân eşitliği prensibine de aykırıdır. 

Görülüyor ki, haksızlığa uğramış bu Vatansever çocukların, iki senelik tahsillerinin ve ideal
lerinin kaybını tüm olarak vermek bu ortamda mümkün değil. Hiç değilse ikinci sınıf talebele
re yedeksubaylık haklarını tanımak asgari bir hakşinaslık olacaktır. 

Komisyon ilk aldığı karardan ne sebeple döndüğünü de anlıyamadım. (Bu bakımdan alman ka
rara muhalifim. 

Mardin Milletvekili 
Bifat Baykal 

Ordu 
F. Güley 

M. Meclisi (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) 



- 3 -

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU DEĞIŞTIRİŞİ 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle muhakeme edilip beraet eden Harb Okulu öğrencileri hak-
kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb 
Okulundan ihracedilen öğrenciler muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yüksek tahsile devam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulüne giren
ler istemde bulundukları takdirde Yedeksubay Okuluna sevk edilirler. Okulu bitirenler 6 aylık 
asteğmenlik süresini tamamladıktan sonra terhis edilirler. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

••»>»• •sa>9<wm •<"• 

M. Mecliai (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) 




