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98 nci Birleşim 

8 5. 1967 Pazartesi 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının Genel 
rula sunuşları 

Sayfa 
574:575 
575:576 

576 

Ku-
576 

1. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nm, Başbakan Süleyman Demirel'in 
Pakistan ve İran gezilerine dair demeci 576:578 

2. — Muş Milletvekili Nermin Neft-
çi'nin, mahallî seçimlerle kısmi Senato 
seçimlerinin birlikte yapılmasının sakın
caları hakkında demeci 578:579 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, üniversitelere giriş sınavları 
ve üniversitelere giremiyen gençlerin 
problemlerine dair demeci 579:581 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'e Gümrük 
ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne daıir 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/643) 581 

5. — Almanya ve Belçika'yı ziyaret 
edecek olan Başbakan Süleyman Demi-

Sayfa 
rel'in bu gezisinde kendisine istanbul 
Milletvekili Selim Sarper, Erzurum Mil
letvekili Cevat önder ve İzmir Milletve
kili Settar İksel'in refakat etmelerinin uy
gun görüldüğüne dair Başbakanlık tezke
resi (3/644) 581:582 

6. — Y. T. P. Grupu Başkanlığının, 
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonu üyeliğine 
seçilen Sakarya Milletvekili Ekrem Ali-
can'ın bu üyelikten çekildiğine ve yeri
ne asıl üye olarak Ağrı Milletvekili Ka
sım Küfrevi'nin, yedek üye olarak da Di
yarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'-
nun seçildiklerine dair tezkeresi 582 

7. — Erzurum Milletvekili Necati Gü-
ven'in, Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü bahçesinde Genelkurmay Baş
kanı ve Kuvvet Kumandanları için in
şası düşünülen lojmanlar hakkındaki soru 
önergesini geri aldığına dair önergesi 582 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 41 nci mad-
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Sayfa 
desinin 3 ncü fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifini 
geri aldığına dair önergesi 582 

5. — Görüşülen işler 583 
1. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve 

görevleri hakkındaki 4811 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Komisyon raporu (1/123) (S. Sa
yısı : 19G ya 2 nci ek) 583:589 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(D) ve (E) fıkraıannm değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi ve içişleri Komis
yonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 589:590 

Sayfa 
3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz 

Ak çal ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin (B) bendi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/116) (S. 
Sayısı : 191) 590 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin (1 750 000 000) liraya çı
karılması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporu (1/263) (S. Sayısı : 184) 590:595,617:620 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (1/234) (S. Sayısı : 156) 595:616 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkanlıkça, 5 Mayıs Avrupa günü müna
sebetiyle; kurulmuş bulunan Avrupa Kon
seyi ve diğer Avrupa birliklerinin görev ve 
çalışmalarını belirten ve başarılı hamlelerle 
amaçlarına erişmelerini diiiycn bir demeçte 
bulunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, ha
zırlanmakta olan Orman kanunu tasarısına ve, 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu da, ko
misyonların çalışmalarının süratlcndiriLmcsi 
için çalışma saatlerinin ayarlanması, üye 
sayılarının azaltılması ofibi tedbirlerin alınma
sına dair gündem dışı demeçte bulundular. 

ilgili Geçici Komisyon Başkanlığının, gün
demde bulunan 50'7 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair tasarının komis
yona gcrivcrilmcsine dair tezkeresi kabul edil
di. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddo-
desine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun tek

lifi ile Mardin Milletvekilli Itifat Baykal ve 
3 arkadaşının. 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanlarm as
kerlik mükellefiyetlerini düzeniiyen kanun tek
lifi ve, 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala 
ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demiryolları 
İşletmesinde çalışan bir kısım mamurların kı
demlerinin tanınması hakkındaki kanun teklifi, 
yapılan görüşmelerden sonra kabul olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

8 Mayıs Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00' da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanv ekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Karıcjcâ 

Kâtip 
Kara 

Muzaffer Şamiloğlu 
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Sözlü sorular 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/551) 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Araş ve 

7 arkadaşının, Askerî Yargıtay ve dairelerinde, 
başsavcılık ile askerî mahkemeler ve savcılık
larla, adlî müşavirlikler ve askerî yargı ile il
gili idari görev kadrolarında askerî adalet 
teftiş kurulu ve askerî adalet işleri başkanlı
ğında vazife gören başkâtip ve kâtiplere ve gar
diyanlara tazminat verilmesine dair kanun 
teklifi. (2/499) (Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet MecICsi Da
hilî Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değişti-
nllmosine dair kanun teklifi. (2/CCO) (Anaya
sa Komisyonuna) 

RAPORLAR 
3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 

bütçe yılı Kesinhesa'bma ait uygunluk bl'ldiri-
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 bütçe yılı Kcsinhesap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 252) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhessbma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kcsinhesap kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/551, 1/249) (Gün
deme) (S. Sayısı : 253) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesa'bma ait 
uygunluk bildiriminin srnıılduğuna dair Sa-
yıştav Başkanlığı tezkeresi i']e Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 19'64 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko-

Yazılı soru 

1. — Çorum Mlcltvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, askerî birliklere ait patlamamış mer
milere dair yazılı soru önergesi, İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/367) 

KÂĞITLAR 

misyonu raporu. (3/434, 1/186) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 255) 

6. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Denuir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları (1/200, 2/171) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 257) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları. (1/229) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 258) 

8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genci 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(1/79) (Gündeme) (S. Sayısı : 2-59) 

9. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddslerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (1/213) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 260) 

10. — Ereğli Kömür Havzasındaki -ocakla
rın Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enejl ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyoları raporları. (1/247) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 262) [Dağıtma tarihi : 5 , 5 ,1967] 
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11. .— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhcsabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 254 [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967} 

12. — Türkiye ile Iran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân 'komisyonları raporları. (1/82) (Günde
me) (S. Sayısı : 261) 

13. .— Devlet Operası ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (Gündeme) S. Sayı
sı : 273) 

14. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (Gün
deme) (S. Sayısı f 274) 

ıv«-;( 

BIEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Biflgin. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 98 nci birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, lütfen beyaz düğmelere basmanızı 
rica ederim. 

Yoklama işlemi devanı etmektedir, düğmeye 

basmamış olan arkadaşlar acele buyursunlar. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başbyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mıizin Pakiısltan Ve İnan sıeyaıhatli haJkfcmıda sizle
re kıısıa mâruızaitita bulunmak üzere söız almış 
bulunuyorum. 

1. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 
Başbakan Süleyman D emir el'in Pakistan ve İran 
gezilerine dair demeci 

BAŞKAN — Ertuğrul Akça... Sayın Akça 
Sayın Başbakanın Pakistan ve Iram gezisi hak
kında Yüce Meclise bilgi vermek için gündem 
dış: söz istemişsiniz, lütfen buyurun efendim. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sayın Baş
kan, mulhıteıreım atrkaJdaşlarum; Sayın Başvekili-

Dış ımieımil ek atilere yaıpltığı bu iki ziyaretini 
iSayın Başbakaın ilk olar/ak ıbilhıaıssa PakisitanJ 
ve İram'a yöneltmiş bulunuyor. Bu sakilde mez
kûr iki .memleket ile olan münasebetlerimizin 
önıeımii de ayrıca kendiliğimden b'ir ke<ra daha 
ontaya çıkmış bulunuyor. Sayın Başlbakan >bu-
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nu yapmakla alaylar kendini tamamen haklı 
oılduğunu bir kene daha göstermiş bulundu. 

Gerçekten birçok sebeplerden doilayı bu üç 
memleket 'arasındaki bağların büyük hususi
yetleri hepimizin malûmudur. Gerek halkların 
hissiyatı, gerek tarihî ve kültürel bağlar, ge-
rclkse de coğrafî yakınlık bu üç memleketi ana
larımda silki ıbir işbirliği yapmaya sıevlk etmekte
dir. Bu, diğer bir deyimle santiarın bir netice-
ıslidir. 

İşte Başbakanımızın seyahati bu gerçeğin 
ıbir kene daha ve parlak bir şekilde ortaya çık
masını sağlamıştır. 

Yüce Meclisi,- Başbalkanımızın refakatinde 
Dışişleri Komisyonu Başkanı sırfatiyle katıldı-
ğum bu seyahatin teferruatı ile işıg'al leltm/ek ni-
yeıtiinide değilim.. Yalnız şunları söylemekle ikti
fa öbmetk istenim. Pnoıgram her ilki memleketin 
evtsahipleri taraflından büyük itinıa ile ve ziya
fetin mümlkün olduğu kadar böl semere ver
mesini temin edecek şdkilde hazırlanmıştı. Sa
yın Barbakanımız Ualkiisitan'da Mareşal Eyüp 
Han l e gerek haşhaşa gerekse heyet halinde 
mükerrer temaıs ve gönüşmelerde bulunımuş-
tur. Bu müzakereler, ikii devlet adamının m«m-
leketierinin umumi dünya meseleleri hakkuruda 
olduğu gifbi, bilhassa bölgeye taallûk eden ko
nuları halkkınıdalki görüşlerini karşılamaya, iki 
ınıeımıldket arasındaki münaselbeıtleri geliştire
cek faktörleri tahlil ve tesbit etmeye fırsat 
vermiştir. Bu görüş teatisinin ve bunun netice
sinde varılan fikir mutabakatının öneminin bü
yük değeri meydandadır. Pakistan kesdf nüfu
su, vasî arazisi ve geniş iktisadi potansiyelin
den dolayı büyük imkânlar arz etmektedir. Fa
kat bütün bu faktörlere ilâveten ve bellki on
lardan 'da daha mühim olıaralk Pakisıtan halkı
nın Türlk Milletime, Türklüğe ve Türkiye ile 
ilgili olan her değene karışı beslediği hayranlık 
gelmektedir. Pakistan Mlilleltinin bu asî'l hissi
yatı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sonba
harda yaptığı ziyarette de heyecanı kamçılayı
cı bir şekilde teızahür etmişti. Başbakanımızın 
Pakisitan halkının her nevi mümessilleriyle bu 
sefer yaptığı temaslar aynı gerçeği bir kere 
daha teyiddtmiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Paikitsan Milletinin Türkiye'ye karşı alan 

bu bağlılık ve sevgisi bizler için bir vecibe teş

kil eder. Bize doğru uzanan 'elleri alıp kuvvet
le sıkmamız lâzım'dıır. Pakistanlı kardeşlerimi
zin Türlk kültürüne kanşı gösterdikleri ilgiyi 
on uygun ve en müessir şekilde tatmin etmek 
vazifemiz almalıdır. Kültür menkezıleri 'acımak, 
Pakistan üniversitelerine profesörler gönder-
mıek, kemdi eğitim müesseselerimize Pakistan-
lı talebeler ikabul etmek suretiyle aramızdaki 
kültür bağlarını takviye ötmek âcil bir vecibe
dir. Hükümetimizin bu konu üzerime gereken 
önemle 'eğilecteğimden eminim. 

Palkistan ile yalnız kültür sahasında değil, 
demin de arız elttiğim selbepilenden do'layı ik
tisadi alanda da daha ileni bir işbirliği tahak
kuk eitbinmıek imkânı mevculttun. Başta akanımı
zın bu son ziyanelti bu hakikati de ortaya çı
karmıştır. Esasen genek kültürel, gerek iktisa
di alanlarda işbirliğinin inkişafını sağlıyacak 
sistemde hazırlanılmış bulunmaktadır. Bu sisıtem 
İngilizce isıminin rumuzu ile RCD. Kalkınma 
için bölgesel işbirliği namı ile anıilan teşkilât 
ile meydana getirilrniş hulunmıaktadır. Yüksek! 
malûmunuz olduğu veçhile bu teşkilâta Türki
ye, Pakisitan ve İnan dâhildirler. Bu üç mem-
İdket insan ve tabiat potansiyelleri ile sanayi
imiz için geniş ufuklar acımaktadır. Başbaka
nımızın yaptığı ziyaretin diğer bir neticesi iş
te bu imkânları bir kere daha tesıbit etmek ol
muştur. 

Pakistan'dan sanra Başbakanımızın riyase
tindeki heyet İran'a uğramıştır ve Iran Mille
ti tarafından aynı samimiyet ve sıcaklıkla kar
şı! ammıŞtır. Bıaşbakammızın burada da İranlı 
ileri gelenlerle mükerrer temasları olmuştur. 
Başbalkan Sayın Amir Abbaıs Hoveyda ile yi
ne haşhaşa voya heyet halimde gayet etraflı 
fikir teatisinde imkân hâsıl olmuştur. Ayrıca 
Şeyhinşah Hazretleri Başbakanımızı kabul et
miş ve kendileri ile iki saatten fazıla bir müd
detle geniş bir görüş teatisinde bulunmuştur. 
Hiç şüphe yok ki, bu temaslar ve müzakereler -
de Türkiye'nin İnan ile de olan bağlarının ne 
kadar sıkı olduğunu bir kere daha göstertmiş-
tir. 

Netice itibariyle sayın arkadaşlar, Başbıa
kanımızm Pakisitan ve İran'a yaptığı ziyaret 
Hükümetimizin bu iki memleket ile olan <müT 

uasobetılere büyük önem vermıekt'e ne kadar 
haklı olduğunu bir kere daha isbat etmiştir. 
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Bu üç mıemlekeb'n m<emfatalerinin birbirini ta-
<mam>layı<cı oldukları tekrar anlatılmıştır. Bu 
menfaat biriiğJrLİn gerektirdiği işbirliği saye
sinde Türkiye, İran ve Pakiatan'ın teşkil eltilik
ler bölgenin, dünyanın huzur ve refah meılkez-
lerinden biri olması mümkündür. Yeter ki, bu 
üç dövlot inançla ve azıimle bu gaye için gay
ret sarf etx'iı. Başbakanımızın yaptığı ziyaret 
bu yoldaki bir mesai için zeminin müsait ve 
müsmir olduğunu ıspaıt ekmiştir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
2. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 

mahallî seçimlerle kısmi Senato seçimlerinin 
birlikte yapılmasının sakıncaları ; hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, mahallî seçim
lerle Sena'to kısmî oeçimlarinlim bir arada ya
pılması kcnuöurjda gündem dıışı istemişsiniz. 
Beş dakikayı geçmcımek üzere buyurunuz efen
dim. 

NER/MÎN NEFTÇİ (Muş) — Sayım Baş
kan, sayın üye lor, bugün burada günlerden be
ri gazetelere akseden bir konuya değinmek is
tiyorum. 

GayrİDeomıi birtakım beyanlar ve gazete ha
berlerine göre; Hükümet Senato seçimlerini 
15 Ekimde yapmak için bir kanun tasarısı ge
tirecekmiş. 

Yine rivayete göre 17 Eylülde yapılması 
gürelken mahallî seçimleri de, Senato Seçimle
ri ile binlentirencik 15 Ekimde yapması tema
yülü varmış. Bunun temel hukukî mieselele.ru 
ile siyasi ciheti üzeninde duracak değilim, uy
gulama ile ilgili hukukî aksaklıklarına değin
mek isterim. 

Bugün asıl temas etmek istediğim; Mahal
lî Seçimlerin 15 Ekime tehir edilmesi ihtima
linin doğuracağı bâzı tatbikat zorlukları ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Özel Mahallî Seçim kanunları gereğince, be

lediyeler, il genel meclisi, köy ve mahallelerde-
ki muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri, Ey
lül aymın üçüncü Pazarına nastlıyan 17 Eylül 
günü yapılacaktır. Sizlerce de malûm olduğu 
üzere, seçim mevzuatımız, oy verme gününden 
geriye doğru çeşitli zamanlarda işliyen ve hu
kukî neticeleri seçim sonuçlarına tesir edecek 
birtakım müddetler koymaktadır. 
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Kanunen, belirli bir tarihte yapılacağı Ön
ceden bilinen bir seçimim, daha uzak bir tari
he alınması, işlemekte olan kanuni müddetleri 
ve bunların ge:*ği olarak yapılacak işlemleri 
kanma 'karışık bir hale getirecektir. 

Şimdi bu hususu konumuz açısından arz 
odceeğiım. Biraz önce müddetlerin oy vermo 
gününden çelk önce işliyoeeğini söylemiştim. 

Bu müddetlerden bir kısmı, Mahallî Seçim
ler için, 30 Marttan bu yana işlemeye başla
mıştır bile. 

Filhakika, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
küm leni ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nunum ek 1 nci maddesine bakalıım: 

«Bk Madde 1 fıkra 1. — İşbu kanunum il 
ve iiç'c seçim kurullarının kurulması ile seçmen 
kütüklerinin, sandık seçmen listelerinin ve seç
men karılılarının düzenlerjnnesi ve bunlarla ilgili 
itirazlar ve şikâyetler hakkındaki hükümleri
nin uygulaomasma her seçilm dömeminin son 
toplantı yilmin 30 Mart günü basla-nır. Ve bu 
künuılıardalki işlemler, itiraflara ve şikâyetlere 
dair olan hükümler saklı kalmak kaydlyle, 
en geç 30 Mayıs g'imil akşamına kadar tamam
lanır.» 

Bu madde hükmü gereğince Mahallî Seçim
leri yünateecık olan seçim kurullarının kurul
ması, 30 Mart günü bağlamış ve 6 Nisan günü 
bu kurullar teşekkül etmiştir. 

Aynı maddeye istinaden seçmen kütükleri
nin yalımıma başlanılmıştır ve bu işler bitıinil-
mıcık üzeredir. 

Sandık seçmen listeleri yurdun her yerin
de 13 Mayıs günü askıya çıkarılacaktır. 20 Ma
yıs günü ise, askıdan indirilecektir. (Yüksek 
Seçim Kurulunun 9 . 3 . 1967 gün ve 25 sayılı 
Kararı). 

Aynı karar gercğiinee, her türlü itiraz ve 
nikây çitlerim incelenmesi biıtinildiktcn sonra 
26 Mayıs g'imü saat 17.00 de seçmen kütükleri 
kcsinleışocektir. 

Halbuki, 298 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğıjncıe kütüklerin kesinleştiği tarihten 
itibaren, 6 ay içinde yapılacak seçimlerde ye
niden kütük düzenlenmez. 

Bu itibarla bâzı Mahallî Ara Seçimleri için 
daha ömoe yer yer düzenlenen kütüklerin ke
sinleşme tarihi 17 Eylül 1967 gününe göre ge
riye doğru, 6 ay içinde ise bu gibi seçim böl-

http://mieselele.ru
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geler'nde yeniden kütük düzenlenunesine lüzum 
yektur. Yani her hangi bir yerde ara seçkini 
için önceden düzenlenen kütükler, 17 Mart 19ı67 
tarihinden sonra kesinleşmiş ise, bu bölgelerde 
yeniden kütük düacnılenımemiştir. (Yüksek Se
çim Kurulu 13 . 3 . 1967 tarıih ve 5 sayılı ge
nelgem.) 

Mahallî Seçimlerin 15 Ekime geciktirildiği-
ni nacarı itibara alırsak, 15 Nisanıdan önce ke-
smloşınriş, olan her hangi bir seçim kütüğünün, 
yapılacak olan bu seçimde geçerli olamıyacağı 
ortaya çıkar. 

Bu kütüklerin yeniden düzenlenmesine ise, 
kanun cevaz vermez. (298 e ok 1 nci madde) 

Görüldüğü gilbi 30 Mayıs hükmü kesimdir 
ve bu tarihten sonra yeniden kütük, düzenle-
nomez. Bu durumda ya kanunun bu hükmünde 
tadilât yapılacak yahut o bölgelerde seçim ya
pılamayacaktır. Aksi takdirde birçok uygula
ma hataları meydana çıkacaktır. Meselâ bir 
ımahalleden oy kullanabilmek için o mahallede 
üç ay oturmuş olmanın lüzumu gibi... Tatbikat 
.karmakarışık bir duruma girecektir. 

Kanunun bu hükümle rinde yapılacak her 
hangi bir değişikliğin, kanunun umumilik ve 
oşiblik prensiplerini zedelemesi bir yana, tat
bikat bakımından doğuracağı birçclk zorluk
lar da vardır. 

Mahallî Seçimleri geciktirmenin doğuraca
ğı ikinci bir hukulkî sonuca daha dokunımıak 
isterim. 

özel Mahallî Seçim, kanunları ve bunların 
atıfta bulunduğu 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesi «Memur ve hizmet
lilerin, genel ve ara seçimlerin başlangıcından 
iki ay önce istifa etmedikçe, görevli bulunduk
ları seçim çevresinden aday olamıyacakları 
hükmünü koymaktadır.» 

Mahallî Seçim Kanunlarının ortak hüküm
lerine göre «Seçim döneminin son toplantı yı
lının, Temim uz ayının 15 nci günü seçimin baş
langıç tarihidir.» Ve Eylül ayının üçüncü Pa
zarına rastlıyan gün oy verilir. (Yani oy ver-* 
nıe günü ayrıdır, seçimin başlangıç tarihi ayrı
dır.) 

Şimdi Mahallî Seçimlerin başlangıç tarihi 
15 Temmuz olduğuna göre, Mahallî Seçimlerde 
görevli bulundukları çevreden aday olacaklar, 
bu görevlerinden en geç 15 Mayıs tarihine ka

dar istifa etmek mecburiyetindedirler. Aiksd 
takdirde aday olamazlar ve seçilemezler. 

Bu durumdaki bir aday adayının istifasın
dan sonra seçimler geciktirilecek olursa, bu 
kimselerin mağduriyetinin önüne nasıl geçile
cektir? Meselâ önümüzdeki 15 Mayısta istifa 
optiklerini düşünecek olursak; Mahallî seçim
lerin de Senato Seçimleriyle birlikte 15 Ekime 
alındığını farz edersek beş ay önce istifa et
miş duruma geliyorlar. Kaldı ki, 15 Mayısa 
kadar istifa ötmemiş olan ve bu müddeti geçir
miş bulunan bir kimse, seçimin bir ay kadar 
geciktirilmesi suretiyle imtiyazlı hale sokul
muş olacak ve kendisine, istifa ederek seçime 
katılma hakkı tanınmış olacaktır. 

Bunlar, seçim kanunlarından şimdilik aklı
ma gelen misallerdir. Hükümetten rica ediyo
rum; bizi bu konuda aydınlığa kavuş/tursun-
lar. Aksi takdirde bu tutum vatandaşta kanun 
saygısını ve kanuna emniyeti azaltır. Saygıla
rımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, üniversitelere giriş sınavları ve üniversite
lere giremiyen gençlerin problemlerine dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasi'zoğlu, üni
versitelere giriş mevzuunda gündom. dışı söz 
istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Saym' 

Balkan, sayın .milletvekilleri; Üniversiteleri
mizde önümüzdeki ders yılı için Öğrenci ka
yıtlarının başlaması dolayısiyle önemli birkaç 
noktayı huzurunuzda üniversitelerimiz ilgilile
rine duyurmak üzere, gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. 

Millûlijmizin kaderi ile ilgili bir konuda iyi 
niyete müstenit bulunan kanaat ve dilekleri
mizin Sayın Hükümet ve üniverditeelrimizin so
rumluları tarafından hüsnü kabul göreceğini 
ümidederıim. 

Muhterem milletvekilleri, mevcut 7 üniver
site ve diğer yüksek öğratim kurumlarımıza 
her yıl alınması gereken öğrenci miktarı, kal
kınma plânının öngördüğü sayılara bir türlü 
ulaşamamaktadır. 

Nitekim, 1963 - 1964 ders yılında 24 600 
öğrenci alınması gerekirken, 5 433 noksanı ile 
19 167, 
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1964 - 1965 dem yılında 27 800 öğrenciye 
ıkarşılık 9 552 nolksamı ile 18 248, 

19'65 - 1966 ders yılımda 30 700 öğrenciye 
karşılık: 8 216 noksanı ile ancak 22 484 öğrıen-
oi kaydı yapılabilmiştir. 

Yalnız üniveristelere 1965 - 1966 ders yılın
da kaydolan öğrenci miktarı 14 046 iken, için
de bulunduğumuz 1966 - 1967 ders yılında bu 
miktar 1 946 noksanı ile 12 100 olmuştur. 

Yine plânın öngördüğü, ralkamilara göre, 
üniversite ve yüksek okullarımızdaki öğrenci 
sayısı 1965 - 1966 ders yılında 93 900 olması 
gerekirken, ancak 86 705 i bıılmuşftur. 

Batı imemlelketl erimde, yüksek öğreniımdeiki 
okullaşan oranı ortalaması 1967 ye göne % 8 
iken, memleketimizde bu miktar % 3.9 olarak 
hesabıedilmiştir. 

1966 - 1967 ders yılında Ege Üniversitesi
nin alabildiği öğrenci miktarı 552, Atatürk 
Üniversitesinin 470, istanbul Tdknik Üniversi
tesinin 680, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
ise sadece 11.0 dur. 

Bu rakamlar, üniversitelerimizden olan şi
kâyetlerimizin, yıllardan beni devamı eıdip gel
mekte olan öğrenci ve veli sızlanmalarının 
anasıebeplerini ortaya koymalktadır. Üniversite
lerimiz milletçe ümidettiğimiz gelişimle hamlesi 
içine girem'emişlerdir. Bu değerli müesseseleri
mizin rantabl bir çalışma düzeni içinde bulun
duğunu hiçbir kimse iddia edemez. Bu yüz
den aziz milletimizin endişeleri ve ıısitınaibı her 
gün biraz daıba artmalktadır. 

Oöaüm yoluna kavuşamıyan anameselelenkı 
sebepleri ve acilen alınması gereken tedbirler, 
bizızat üniversiteıliriımizin önderliği ve Yüksek 
M'eciisiımıizin yardi'mılariyle biran öncıe teşihiıs 
ve tesbit o>lıuınımalıdır. Aksi halde, kapasite im
kânlarının darlığı yüzünden, üniversitelere gi-
remiyen binlerce gencin ve onlarla birilikte ana 
ve babaların feryadı önümüzdeki aylarda tek
rar yükscllceclk, gittikçe arttan ve ağırlaşan me
selelerle üniversite işlerimiz temelli içinlden çı
kılmaz bir hale gelmiş olacalktır. 

Sayın milletvelkillori; her şeyden evvel üni
versite muhtariyeti konusu- açıklığa kavuştu-
rulrnadılkça, diğer anameselelerin halli koılaıy 
plmıyaealktır. Bugünkü muhtariyet, şekli ve ya
pısı itibariyle, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
şartlar muvacehesinde üniversitelerimizin ge

lişmesine imkân vernıiyeeek bir durum arız et
mektedir. Memleketimizin göz bebeği olan bu 
ilim ve irfan ocaklarını plân hedeflerine uy
gun olaralk geliştirmek ve verimli hale getire-
bilm'elk için Üniversiteler Kanununda, Mıeclis, 
Hükümet ve üniversite olaralk, görev, yetki ve 
sorumlulukların yeniden te'sıbiti zaruri görün
mektedir. 

Sayın milleltveMUeri; sözü uzatm.amıaık için 
üniversite giriş imtihanları ile ilgili oılarak arz 
etim ek istediğim konuya geçiyorum.-

Üniversite giriş imtihanları yıllardan beri 
şikâyet konusu olmaktadır. Test uygulamala
rında, bazan en kabiliyetli gençlerin bekledik
leri neticeyi alamadıkları, buna matkabil daha 
az kabiliyetli olanların da üsitün başarı sağla
dıkları bir vakıadır. Bu bakımdan, tesitleri, 
tesadüflere yer bıraikmıyaeak şdkilde, bilgi, ze
kâ, istidat ve kabiliyetleri tesıbite imkân ve
ren, gerçekten objektif bir değerlendirme vası
tası haline getirmeye şiddetle ihtiyaç vardır. 

Tesit uygulamıalarında bâzı öğrenciler tara
fından irti'kâlb edilen uygunsuz hareketlerin, 
diğer öğrencilerin hak ve menfa/talerini halel
dar eıtıtiği zaman zaman müşahede ve tesbit 
olunmuştur. Bunun için, her türlü gayrilkaınuni 
davranışlara karşı tedbirler alınmalı, bir tertip 
içine ginmek. ımalksadiyle fcayııt esmasında müta-
akııp numar'alaırı alan öğrenciler, imtihan sa
lonlarında yan yana oturtıUİmiamaJk suretiyle 
kopyecililk kesinlikle örilenmıelidir. 

Test uygulayıcıların tultum ve davranışla
rında birlik ve beraberliği temin maksadiyle, 

önceden seminerlere tabi tuıtulımalarıaudan 
fayda ümiıdedilebilir. Ayrıca, imtihanlarda sıkı 
bir kontrol sisltemi kurulmasına ihtiyaç bulun
duğu kanaatindeyiz. 

Geçen yıllardaki tatbikatlar göstermiştir ki, 
üniversite ve yüksek okulların 1 nci sınıflarına 
devam eden öğrenciler, daha iyi bir fakülteye 
geçmek ümidiyle giriş imtihanlarına yeniden 
katılmaktadırlar. Bunun yanında, tesit sorula
rı nı hileli yollarla ele geçirmek veya gelecek 
sene için tecrübe edinmek malksiadliyle lise 
10 ncu sınıf öğrencilerinin de üniversite test 
imtihanlarına katıldılklaırı 'görülmüştür. 

Geçen sene en çolk 20 000 lise öğre/ncıisine 
mukabil 30 binden fazla gencin imtihanlara 
katıldığı hatırlardadır. Bu sene tedbir alım-
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mazsa hu rakamın 40 hin olacağı tahinim olu-
- nabilir. tmltibana iştirak edenlerin adedi çoğal

dıkça, her türlü şikâyetlerin 'de artacağı mu
hakkaktır. 

Bu itibarla, imtihan işlerini yönelten kurul- I 
ların inutlhana girme hakkı olmıyanlarla, her 
hangi bir yüksek oikul veya fakültede öğrenci I 
bulunanların yeniden giriş imtihanlarına katıl- I 
•malarına mâni olacak tedbirler almaları gerek- I 
mıekstediır. I 

Bütçe imkânsızlıkları \ e öğretim üyesi sı
kıntısı sebebiyle süratle yeni fakülteler ve üni
versiteler açımaik mümkün olmadığına göre, 
uzun vadeli bir program hazırlanıp uygulanın- I 
caya kadar, yan tedbirlere ihtiyaç varıdır. Bu 
cümleden olarak, bâzı fakültelerde gece öğre-
tiımi, bâzı fakültelerde çift öğrettim meıtoitları- I 
na başvurarak; klinik, lâboratuvar ve atelye 
gibi pratik çalışmaları gerektirmiyem bâzı fa
kültelerde de öğrenci sayıısmı artırmak suretiy- I 
le plânın öngördüğü öğrenci kapasitesine yaik- I 
laştırıcı nitelikte tedbirler akla gelebilir. I 

Üniversite ve fakültelordeki idari işlerin I 
öğretim üyeleminin esas görevleri olan akaide- I 
mik faaliyetleri için bir engel teşkil ettiği ka
naatindeyim. Bu sebeple, öğretim üyelerinin 
idari görevler dışında bırakılmaları ve belki 
ele Onta - Doğu Teknik Üniversitesinde olduğu 
gibi, üniversiteleri bir süre mütevelli heyet
lerle idare ötmek: gibi tedbirler üzıerinde ne I 
düşünmek mümkün olabilir. I 

Her hal ve kârda, içinde buluniduğuımuz 
şartlar ve imkânlar muvacehesinde üniversite
lerimize yeni bir çekidüzen veırmıek ve bilhas- I 
sa giriş imtibanlariyle ilgili olarak, âcil ras- I 
yoınel tedbirler almak zarureti karşısında bulu- I 
nuyoruz. I 

Kalkmam Türkiyelde üniversitelerimiz fonk
siyonlarını mutlaka yapımalk mecburiyetinde
dir. Yüksek öğrenimden mahrum kalmak endi
şesi içinde kıvranan binlerce Türk gencinin, 
bunların ana ve babalarınım feryadına koşmak " 
zamanı gelmiştir. Bu hareketin önderliğini biz
zat üniversitelerimizin yapmasını beklemek 
hakkumızdır, 

Bu hususu millet huzurunda, üniversitele
rimizin değerli, vatanperver rektör, dekan ve 
diğer öğretim üyelerine duyurmayı ve bu nok- | 
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tada Yüksek Meclisimizin dikkatini çekmeyi 
vicdan borcu bildim. 

'Saygılarumla. (Alkışlar) 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakam Ali Naili Erdem'e Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrahim Tekin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/643) 

BAŞKAN — Cumihurlbaşkanlığı teake resi
ni okutuyorum. 

Millelt Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Balka

nı B. Ali Naili Erdeım'in dönüşüne kadar ken
disine, Gümrük ve Tekel Bakanı B. İbrahim 
Telkin'in vekillik etmesinin, Başlbakan Vekili
nin teklifi üzerine, uygun göırülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Oumlhunbaşıkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Almanya ve Belçika'yı ziyaret edecek 
olan Başbakan Süleyman BemireVin bu gezisin
de kendisine İstanbul Milletvekili Selim Sarper, 
Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve İzmir 
Milletvekili Settar lksel'İ7i refakat etmelerinin 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/644) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Federal Almanya Şansölyesi G-. K. Kiıesin-

ger'in daveti üzerine 9 - 13 Mayıs 1967 tarih
leri arasında Almanya'yı 13 - 18 Mayıs 1967 
tarihleri arasında BırüksePde Ortak Pazarı res
men ziyaret edecek ve Belçika Devlet adamları 
ile temasta bulunacak olan Başbakanımıza İs
tanbul Milletvekili Selim Sarper, Erzurum Mil
letvekili Oevat Önder ve İzımir Milletvekili Set
tar İksePin refakait etmeleri uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yü
ce Meclislten gerekli kararım alınmasına delâ
let buyurulmıasını rica ederim. 

Hasari Dinıçeıı» 
Başbakan V. 
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BAŞKAN — Tasviplerinizle arz ©diyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — J . T. P. Grupu Başkanlığının, Türki
ye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonu üyeliğine seçilen Sakar
ya Milletvekili Ekrem Alicanın bu üyelikten 
çekildiğine ve yerine asil üye olarak Ağrı Mil
letvekili Kasım Küfrevi'nin, yedek üje olarak 
da Diyarbakır Milletvekili Rccai îskenderoğlu'-
nun seçildiklerine dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu Başkanlığının 
teıikeretsûni clkutuyaırıUim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . 11 . 1963 tarih ve 49 sayılı yazlımıza ek

ti:» : 
Tüıikiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Karma Parlâıınenik) Komisyonu üyeliğine gru-
pumuızu temtsilen asıl üye alarak seçilen Sakar
ya Mlllotvekili Ekrem Alican, 2 Mayıs 1967 ta
rihimde bu görevden istifa etımiştir. 

Hâsıl olan bu inhilâl üzerine adı geç'em Ko
misyon üyeliğine asıl üye olarak Ağrı Millet
vekili Kasım Küfrevi ve yedek üye olarak da 
Diyarbakır Milletvcikili Itecai Iısikenıderoğlu se
çilmişleridir. 

Gereği için bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Millet Meclisi 
Y. T. P. Grup Başkanve'kili 

Kara 
Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçesin
de Genelkurmay Başkam ve Kuvvet Kumandan
ları için inşası düşünülen lojmanlar hakkında
ki soru önergesini geri aldığına dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millot Meclisi Başkanlığına 
Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı köşkü bahçe

sinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet kuman
danları için inşası düşünülen lojmanlar hakkın
da, parti yetkililerinin talebi üzerine bir parti 
vazifesi olarak ve Başbakanın cevaplandırması 
isteğiyle verdiğim sözlü soru önergemi Millet 
Partisinden istifa etiğim için geri alıyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ede
rim. 

Erzurum 
Necati Güven 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifini geri aldığına dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Mîllcıt Meclisi Yükseli Başkanlığına 
Maliye Kcenisyonuınun 2/476 sıra numara

sında kayi'tlı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sıandığı Kanununun 41 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifimi geri aldım. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica öderim. 

Aydm 
Reşat Ozanda 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

Muıhtereım arkadaşlarım, alınmış olan ka
rar gcr>eğ:nee bir saat içerisinde görüşülmesi 
lâznmıgel'en kanunların müzakeresine geçiyo
ruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncil mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Komisyon raporu (1/123) (S. 
Sayısı : 106 ya 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyondan geçici 
madde geri gelmiştir. Bu hususta önecllık öner
gesi vardır, öncelik önergesini okutuyorum. 

Millet M.eslisi Yüksek Başkanlığım 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek: işler kısmının 28 numarasında 
kayıtlı bulunan «Çalışma Bakanlığı Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiiŞtirilımosi 
ve bu 'kanunin yeni maddeler eklenmesi ha'kıkm-
daki kanun tasarısı ve Karma Komlisyon rapo
runun işin müotaceliyctine binaen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmıeısüni arz ve toklif ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Karma Komisyon Balkanı Y. 

Sözcü 
İstanbul 

Kaya Özdomir 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Btmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Madde metinlerini okutuyo

rum. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşesi 
ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu ka
nunla alman çalışma müşavirliği, çalışma ata
şeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yardımcılık 
•kadrolarına atanabilirler. Bu atanmada ele mad
de 5 hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka
bul etmiş olduğu madde metnini okutuyorum. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşesi ve 
sosyal delege olarak vazife görenler, bu kanun
la ihdas edilen çalışma müşavirliği, çalışma ata-

(1) 106 ya 2 nci ek S. Sayılı basmayazı bu 
birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

şeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yardımcılık 
kadrolarına ok 5, 6, 7 nci madde hükümleri dâ
hilinde öncelikle yeniden tâyin edilebilirler. 

BAŞKAN — Millet Meclisince kabul edil-
miş olan madde metnini okutuyorum. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalınma müşaviri, çalışma ataşesi ve 
sosyal delege olarak vazife görenler, bu kanunla 
alman çalışma müşavirliği, çalışma ataşeliği, 
müşavir veya ataşe yardımcılığı ve sosyal yar
dımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu atanma
da ek madde 1 in yedinci fıkrasının (A) ve (B) 
bencileri hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
arkadaş var mı? 

- Buyurunuz Sayın İsmail Hakkı Yıldırım. 
İSMAİL HAKKİ YİLDİRİM (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatjmıizce Cumüu-
-üyet Senu'jjsunun knlbul ettiği metin tasdik 
edilmeli vo Karma Komılsyo.nunra kabul ettiği 
şekle iltifat edilmemelidir. Çünkü, kabul ettiği
min kanunda çalışma müşavirliği çalışma ata
şelikleri ve sosyal yardımcılıklar için bâzı ni
telikler, bâzı vasıflar* teobit etmiş bulunuyoruz. 
Şimdi tciklıif edilen ve kabul odilmrai h'teniLen, 
Karma Komisyon raporu ile kalbııl edilmesi is
tenilen metinde filıhal bu vazifelerde bulunan
ların kanunda tcısbit edilen niteliklere saihıü>ol-
maoalar bile, hakkı mülkteısep tanınmasını ta-
zamanın etmdktcdir. Halbuki muayyen vasıflıara 
.::ıhjbolmrya,n, muayyen niteliklere salhlbolmı-
yan çalışma müşavirlerine, ataşeliklere ve sos
yal yardımcılık vazifelerinde bulunanların bu 
.nitelikleri mevcut değilse onların geri alınma
lından ve 'bu niteliklere saıhibıolanlarm onların 
yei'lerinc tâyin edilmesinden daha tabiî ve da
ha mâkul bir şey düşünüleımez. Burada hu/ku
kan bir hakkı müktesep bahis mevzuu değildir. 
Bu itibarla bizim mâruzâtımız Cumhuriyet Se
natosunda kabul edilen metnin Heyeti Umumi-
yonizde iltifat görmesidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Reşat Öaarda, Sayın ozanda, 

buyurunuz. 
KESAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri esas 'konuya girme
den bir maddi hatanın tashihini rica edeceğim. 
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Gerek Sayın Başkanın, gerekse Riyaset Diva
nı kâtiplerinin okudukları raporu dinlediniz. 
Elimize dağıtılmış olan 106 ya ek rapor ile, 
bir kaç gün c^vel dağıtılmış olan 106 ya ek 
ikinci raporları okudunuz. Bunlarda 4841 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanundan bahsediliyor. 
4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini aradım 
buldum.. Baktım o madde bir fıkradan ibaret ve 
müsteşarların (görevleriyle ilgili bir madde. 
4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fık
rası yok. Evveliyatını aradıım, kanun getirilir
ken, 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değil 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi derpiş edilmiş. Şimdi bir hata olarak 
6 ncı madde yerine 4 ncü madde tabedilip gi
diyor. Burada da hep böyle geçiyor. Butgün 
bu kanun da bu şekildeki bir hata ile buradan 
geçmiş olsaydı yarın neşredilip yürürlüğe gir
diği zaman elde tatbiki kabul olmıyan bir ka
nun olacaktı. Çünkü, 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) bendi yok, ta'tibik edilmiyeoek. 
Ne oldu; maddi hata? Yeniden Hükümet bir 
ikamın tasarısı ile kanunun tas'hiibi yoluna gide
cekti. Bu bakımdan sayın Komisyondan bu gibi 
hususlara bilhassa dikkatli olmalarını ve bir 
önerge ile bu maddenin değiştirilmesini teklif 
etmelerini istirham ederim. 

İkincisi; kanunun esas bugün oylıyacağıımız 
olan geçici maddesinin Millat Meclisince kabul 
edilen metin mi, Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen metin mi, yoksa sıon olarak Geçici 
Kanma Komisyon tarafından ka'bul edilen me
tin üzerinde mi oylarımızı kullanacağımız hu
susuna gelince; bir hususu açıklamakta fayda 
vardır. Kanun Cumhuriyet Senatosunda Millet 
Meclisinden çıkan metne göre, on iki maddesi 
.gayet isabetli olarak değiştirilmiş ve Meclise 
'böyle gelmiştir. Meclise geldiği zamaın 
Meclis Geçici Komisyonu, Cumhuriyet Se
natosunun değiştirdiği 12 maddeden 11 ni 
kabul eümiş, bunlara uyulmasını tensibet-
miş, Yüce Meclisiniz de bunlara uymuş, 
geçici maddeye uymamış, geri gitmiş Karma 
Kamisyoma şimdi yeni bir metin geldi. 

Şimdi, geçici maddede Senatonun yaptığı 
değişiklik ne idi? Millet Meelilhi Geçici Komis
yonu bu değişikliğe niçin uymadı? Yemi getir
diği teklif nedir? Bunun üzerinde kısaca ma
ruzatta bulunayım: 

8 . 5 . 1967 O : 1 

İyi çalışılmış, güzel bir kanun tedvin edil
miş. Bugün Türkiye'de son senelerde yüzbinler-
ce işçi Avrupa memleketlerine hicret etmiş, ora
larda kendilerine bir maişet, iş bulma derdine 
düşmüşler. Uzun seneler başıboş kalmış bu işçi
ler. Bu işçilerin hakkı ile işleriyle meşgul olmak 
üzere çalışma müşavirlikleri, çalışma ataşelikleri 
;e ataşe yardımcılıkları ihdas edilmesi derpiş 
edilmiş, güzel bir hüküm getirilmiş. Zannedersem 
bu kanunla 20 - 22 kadar çalışma müşavirliği, ata-
3e ve ataşe yardımcılığı ihdas ediliyor. Ama son za
manlarda, son senelerde Bakanlık bu eksikliği dol
durmak için ne yapmış? Dışişleri Bakanlığına baş
vurmuş, demiş ki; sizin yedek kadrolarınız var
dır, bunlardan bir kısmını bize verin, bu kadro
lara memur tâyin edelim, işçilerin işi ile meşgul 
olsun. Maliye Vekâletine başvurmuş ve nihayet 
18 kadro Dışişleri Bakanlığından, dört kadro da 
Maliye Bakanlığından almak suretiyle buralara 
muhtelif unvanlarla memurlar tâyin etmiş, işçi 
meseleleriyle meşgul olunuz, demiş. Avrupa mem
leketlerini gezip gelen arkadaşlarımız - bize na-
sibolmadı, olacağı da yok - anlatıyorlar, işçilerle 
temaslarından, işçi ataşeleri ile temaslarından ve 
orada çalışma ataşeliği vazifesi görenler, ki o sı
ratı haiz değildir, lisan bilmez, hakikaten bir ya
bancı lisan bilmez, tahsilleri de yoktur - orada 
elçiliğin birer odasında sekreterlik yapıyorlar, her 
hangi bir hâdise vukuunda Türk işçisinin hakkı
nı aramak için telefonu açıp da karşısındaki yet
kili Alman, Belçika bilmem ne ise, Devletin ilgi
li memuru ile doğrudan doğruya konuşmak im
kânından mahrum. Araya tercüman girecek, ran
devu istiyecek, bilmem ne yapacak, bir sürü me
sele. Bir memleketin lisanını bilmiyen, kültürü 
olmıyan, kendine yardım etmekten âciz olan in
san orada yüz binlerce Türk işçisinin hakkını ko
ruyamaz. Bunun için kanun, yeniden ihdas edi
len bu ataşelikler, müşavirlikler için şart koşmuş, 
demiş ki; bunlar yüksek mektep mezunu olacak, 
fakülte veya yüksek okullar mezunu olacak. Han
gi fakülteler mezunu olacaklarını da tesbit etmiş. 
Gidecekleri memleketin lisanını veya İngilizce, 
Fransızca, Almanca lisanlarından birisini iyi bi
lecek, imtihan olacak vesaire diye birtakım şart
lar koşmuş. Şimdi bunlar gayet güzel hazırlan
mış kanunda, ama gelmiş bir geçici madde kon
muş denilmiş ki; bugüne kadar bu vazifeleri yap
mak üzere - böyle kadro yok, müşavirlik, çalışma 
ataşeliği, çalışma müşavirliği yok, öyle bir kadro, 
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öyle bir memuriyet yok - oraya gönderilenler, 
müktesep hak olarak bunlar, kanunun ek 5 nci 
maddesi hükümlerinden muaf tutulmak şartiyle 
Bakanlıkça tâyin edilebilecek. Ek 5 nci maddede 
aranan hüküm nedir? Yüksek tahsil ve lisan bil
me şartı. Demek ki, Geçici Komisyonun bu defa 
kabul ettiği metinle yüksek mektep mezunu olmı-
yan ve hiçbir lisan bilmiyen bir kimse dış memle
ketlerde çalışma müşavirliklerine, çalışma ataşe
liklerine tâyin edilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, muayyen şahısları 
himaye etmek için, korumak için kanun çıkmaz. 
Muayyen şahısları korumak, himaye etmek iste
nirse Türkiye'de bunları koruyacak vazife çok. 
Ama bir dış memlekette ki, hepimizin daima şi
kâyetçi olduğumuz ve Hariciye Vekâleti bütçesi 
Mecliste müzakere edilirken Hariciye Vekâletine 
en çok hücum ettiğimiz noktalardan birisi dış 
temsilcilerimizin Türkiye'yi hakkı ile temsil ede-
memesidir, binaenaleyh bir dış memlekette Tür
kiye'yi bir ataşe, bir müşavir olarak temsil eden 
bir insanın yaptığı vazife Türkiye'de lâalettâyin 
her hangi bir bakanlıkta bir memurun yaptığı 
vazifeden çok farklıdır. Orada gerektiği zaman 
Türk Milletini temsil eder. Binaenaleyh dış mem
leketlerde Türk milletini temsil edecek kimsenin 
o ehliyeti haiz olması lâzımgeldiğinde artık şüp
he ve tereddüt etmemek lâzımdır. Şimdi bu ge
çici maddeyi komisyonun bu defa getirdiği gibi 
kabul edersek ne oluyor muhterem arkadaşlarım; 
kanunla başından aşağıya kadar gayet güzel bir 
eser meydana getiriyoruz, gayet güzel bir varlık 
yaratıyoruz. Bu maddenin adına ben sehpa mad
desi diyorum, bu madde ile de sehpayı kurup 
idam ediyoruz, bu kanunun getirdiği bütün iyi 
hedefleri, gayeleri, maksatları yok ediyoruz muh
terem arkadaşlarım. Çünkü bu kanunun ihdas 
ettiği kadroların tamamını bugün ilk mektep, or
ta mektep mezunu ve hiç bir lisan bilmiyen ilti
maslı kimseler doldurmuştur. Kanun bu şekliy
le kabul edildiği takdirde bu ataşelik kadrolarına 
yeniden bir tek kişi tâyin edilemiyecektir, yalnız 
3 - 5 kâtip tâyin edebileceğiz, muhterem arkadaş
larım. 

İşin garip tarafı; bir Hükümet ciddiyeti ile 
de biraz üzerinde durmak lâzırngelir muhterem 
arkadaşlar. Bu madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosunda ağır tenkidler yapıldı. Bütün siyasi 
partiler bu maddenin aleyhinde konuştular, tak

rirler verdiler ve nihayet, işte zabıttan okuyo
rum, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, 44 
neü Birleşim 14 . 3 . 1967 Salı günkü tutanak
tan. Bu teklifleri Cumhuriyet Senatosunda bu 
geçici maddenin değiştirilmesi hakkındaki tek
lifleri ve konuşmaları dinliyen Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem bakınız ne diyor? 

«Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem (İzmir Mil
letvekili) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler ; diğer takrirler filvaki okunmadı ve söz alan 
arkadaşların bir kısmı da henüz konuşmak im
kânını bulamadı. Ancak verilen takrirler eğer 
bir hakkı müktesebin ortadan kaldırılmasına ait 
ise, Hükümet olarak buna iştirak ettiğimizi pe
şinen söylemek isterim. Eğer konuşmada bulu
nacak arkadaşlar yine bir hakkı müktesebin ge
rek hukukî yönden <ve gerekse bâzı sebeplerle 
devamında mahzurlar olduğu noktasında topla
nıyorsa derhal iştirak halindeyiz. Hakkı mükte
sebin katiyen olmaması hususunda ve mevcudo-
lan bir adalet düzeninin herkese aynı şekilde tat
bik edilmesi hususunda ittifak halindeyiz. Tak
rirler de bu yolda ise, Muhterem Heyetinizin 
kıymetli zamanlarını heder etmemek için, Hü
kümet olarak iştirak ettiğimizi ve komisyonun 
da bu yolda iştirak halinde olduğunu belirtmek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum, teşekkür 
ederim.» 

Demek ki, Bakan Cumhuriyet Senatosunda 
kürsüye çıkıyor, bu hakkı müktesebin tanınma
masında sizinle beraberiz, iştirak ediyoruz, der
hal komisyon geri alsın, bunun üzerine eğilelim, 
diyor. Bunun üzerine Başkan komisyona hitabe-
diyor; bu durum karşısında maddenin geri alın
ması lâzımgeliyor, diyor. Evet geri istiyoruz di
yor komisyon, alıyor. Beş dakika sonra, yine 
aynı celsede komisyon tekrar Hükümetin iştiraki 
ile bir metin hazırlıyor veriyor ve Cumhuriyet 
Senatosunda kabul ediliyor. Cumhuriyet Sena
tosunda kabul edilen metin nedir? İşte elimizde 
bulunan Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
metindir. Bugüne kadar Avrupa memleketlerin
de bu vazifeleri yapmak üzere görevlendirilmiş 
olanlara bir rüçjhan hakkı veriyor, ama hangi 
şartta? Yüksek mektep mezunu olmak... Kanun
da tesbit edilen lisanları hakkiyle bilmek ve im
tihanda muvaffak olmak şartiyle bunlara tercih 
hakkı tanıyor. Şimdi Senatoda öyle konuşan Hü
kümet temsilcisinin, bir Bakanın el'bette ki, Mec-
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lise geldiği zaman oradaki fikrine sadakat gös
termesi ve onu Meclis komisyonlarında savuna
rak Millet Meclisinde, Cumhuriyet Senatosu 
metninin kabul edilmesini istemesi lâzımdı. Bu
rada görüyoruz ki; başka bir hava esiyor, yine 
•muayyen kişileri korumak gayretkeşliği ile, yine 
geçici maddede, 5 nci madde hükümleri yani, 
yüksek tahsil görmek, lisan bilmek şartını, ka
nunun dışında bırakıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa şu huşuna 
bilmekte fayda vardır; müktesep hak kanundan 
doğar. Kanundan doğmıyan bir hak hiç kimseye 
iktisabedilmiş bir hak olarak tanınmaz. Bugüne 
kadar şayet ortada kabul edilmiş bir kanun ol
saydı ve o kanunda dış memleketlere işçi işlerini 
görmek üzere ataşeler tâyin edilir, bunlardan 
tahsil şartı aranmaz, diye bir hüküm olsaydı, on
lar da bu kanun hükmüne göre o vazifelere tâyin 
edilmiş olsalardı, sonradan yüksek tahsil ve li
san şartının lüzumuna kanaat getirdikten sonra 
kanunun değişmesi yoluna gidilseydi, evvelce o 
kanuna göre tâyin edilmiş kimselere bu tâyin 
ibir müktesep hak olarak tanınırdı, ama ortada 
öyle bir şey yok. Makama müktesep hak tanın
maz, maaşa ve memuriyete müktesep hak tanı
nır. Onlar tâyin edilmiş memurdur, Devletin 
memurudur. Nerenin memurudur? Hariciyenin 
memurudur. Yine alır onu merkez teşkilâtında 
neyse kâtiplik ve saire, lisan istemiyen, tahsil is-
temiyen Hariciye Vekâletinde ne gibi memuri
yetler varsa orada kullanır. Ama, kaltıp da gay-
rimeşru menfaat şeklinde olan bu gibi tâyinleri 
müktesep hak ismi altında perdelemek ve bun
ların tekrar tâyinini sağlamak cidden yazı'k olur, 
meydana getirdiğimiz esere kötülük olur. Bu ba
kımdan Türkiye'yi dış memleketlerde hakkiyle 
temsil edebilmek için Yüce Meclisin Hükümetin 
do açıkça iştirakiyle Cumhuriyet Senatosunda 
ka'bul ettiği metni burada oylamak ve kabul et
mek suretiyle memlekete bir hizmette bulunaca
ğına inanıyorum. 

Savgdanmla. (Alkışlar)' 
BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz 

efendim. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAYA ÖZ-

DEMÎR (İstanbul) — Savın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, ben Sayın Reşat özarda arkada
şımız kadar uzun konuşacak değilim. Bu kanu
nun Karma Komisyondaki müzakeresine ait kı

saca malûmat arz edecek ve Karma Komisyo
nun getirdiği teklifin kabul edilmesini istirham 
edeceğim. 

Evvelâ bir noktayı tavzih etmem lâzım. Sayın 
özarda arkadaşımız 10G ya ikinci ekte «4841 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi» diye bir mürettip 
hatası var, yanlış basılmış dedi. Esasında Millet 
Meclisi Çalışma Komisyonundan geçen metinde 
do zikrcdildiği üzere 4 ncü madde değil de, 6 
ncı madde olacak, bunu huzurunuzda tavzih et
mek istiyorum. 

İkincisi; bir noktaya dikkatinizi çekmekte 
fayda var muhterem arkadaşlarım, eğer bu 
103/2 nci eki tetkik buyurduysanız göreceksiniz 
ki ; raporda 3 tane Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
saym arkadaşımızın, iki tane de milletvekili ar
kadaşımızın imzası var. Yani saym senatörler bu 
Karma Komisyonunun Başkanlığı da dâhil, ço
ğunluğu ellerinde bulunduruyorlardı. Verilen 
teknik izahat ve Çalışma Bakanının yaptığı et
raflıca açıklama eğer saym senatörleri de tat
min etmemiş olsaydı, Senatonun getirdiği metin
de ısrar edebilirler ve Senatonun getirdiği met
nin kabul edilmesini, benimsenmesini Millet Mec
lisine tavsiye edebilirler idi. Kaldı ki, saym se
natörler de Millet Meclisinin getirdiği geçici 
maddenin kabulündeki zarurete iştirak etmişler 
ve bu metnin kabulünü Yüce Heyetinize benim
senmesini tavsiye etmişlerdir. Neden tavsiye et
mişlerdir. -Onu kısaca arz edeyim. 

Bizim daha evvel Senatonun kabul ettiği ve 
Millet Meclisince kaıbul edilen 4 ncü maddede; 
«bu kanuna ekli kadrolara atananlar yurdiçi 
kadrolarına nakledilebilirler veya 'haklarında 
4841 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi uygulana
bilir» hükmünü kabul etmiş durumdayız. Ba
kanlık istediği anda dilediği hizmetlisini veya 
memurunu oradan alıp merkezdeki bir kadroya 
nakledebilir. Ve burada istihdam edebilir. 4841 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesini de bilgilerinize 
sunmak için okumakta fayda var. 

«Çalışma Bakanlığı memur ve hizmetlilerin
den her hangi birini Bakanlık kuruluşu ve açık 
görev bulunup bulunmamasiyle bağlı olmaksızın 
kadroda gösterilen ödeneğiyle merkez veya il
lerde görevlendirebilir.» Çalışma Bakanlığının 
4841 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine de atıf 
yaptığımıza göre, elindeki yetki gayet geniştir. 
İstediği memuru, hizmet göremiyen ve yurt d> 
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şındaki işçilerimizin taleplerini karşılıyamıyan 
memurlarını oradaki görevlerinden merkeze 
nakledebilir ve onların yerine yeni ataşe tâyin 
edebilir. 

Muhterem arkadaşlar; neden Karma Komis
yon 5 nci madde hükmünün uygulanmasını iste 
medi. Onu da kısaca arz edeyim : Eğer Senato
nun kabul ettiği 5, 6, 7 nci ok maddelere uygun 
ok 5, 6 ve 7 nci maddeler Yüce M'eolisinizce de 
kabul edilecek olunsa ortada bir boşMuta memur 
bırakacağız. Avrupa'nın göbeğindeki bütün ata
şeler o bulundukları mahalde kendilerine de har
cırah verilmesi imkânı olmıyacak, bu kanunun 
hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
mer'i olacağına göre, orada bizim tâyin ettiğimiz 
memur, bir kısım oradan tâyin edilen memurlar 
da ortada kalacaklar. 

Sonra, sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi. 
ortaokul mezunu ataşe yok muhterem arkadaş
lar. îki tane lise mezunu var. Ve bunlar da Av
rupa'da Türk işçileriyle ilgilenen milletvekili ar
kadaşlarımızın da gayet iyi tesbit ettikleri veç
hile, orada işçilerimizin hizmetlerine, - itimadc-
diniz - çok daha fazla koşan ve kendileri orad*' 
fazlaca sevilen arkadaşlarımız. Lise mezunu ola
rak tâyin edilmiş, uzun müddet orada bu kanun 
çıkmadan evvel Dışişleri Bakanlığından ödüne 
alman kadrolara yapılan tâyinlerle hizmeti ba
şarı ile yürütmüş bulunan arkadaşlarımızın lisan 
bilgileri de var. Müktesep haklarının haleldar 
edilmemesini istiyoruz ve Karma Komisyonun 
getirdiği teklif 3 tane Cumhuriyet Senatosu 
•muhterem üyesinin, muhterem arkadaşımıza, 2 
tane milletvekilinin katıldığı Karma Komisyon
da kabul edilmiştir ve benimsenmesi Yüce He
yetinize tavsiye edilmiştir. Gayet taibiî kararı
nıza hürmet edeceğiz. 

Saygılar sunarım muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın îhsan Ataöv. Buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan. 
değerli arkadaşlarım, Komisyon sözcüsü arkada
şımızın bu geçici maddeyi izah gerekçesi beni 
tatmin etmemiştir. Zira şu anda Avrupa'da bu
lunan ve işçi ataşeliği görevini yapmakta olan 
arkadaşlarımızın liyakati arma, onların durum
larına bir şey söyliyecek değilim. Ama bir ka
nun maddesi tedvin ediyoruz. O arkadaşlari'mLz 
orada baki değil. Nitekim onların her an geni 

alınmak imkânlarını, Bakanın elinde böyle bir 
imik ânın bulunduğumu sözcü arkadaşım ifade 
etti. Acaba bumdan sonra, bunlar gıeri alındık
tan sonra, oraya yeni arkadaşlar gönderilirken 
o zaman bu işin yetkilileri bu maddeyi suiisti
mal edebilir mi, edemez mi? Kanunlar, bu za
man için yapılmıyor, kanunlar, asılılara sirayet 
eden konulardır. Biz bir maddeyi tedvin eder
ken içerisinde bulunduğumuz şartları, şu anda 
>bu vazifeyi gören insanları, o vazifeyi gören 
insanlara vazife veren âmirleri mütalâa etmiye-
ceğiz. Bundan sonra gelecek ve bu işlerin me
suliyetini üzerine alacalk insanların da durum
larını nazara almak meoburiyetılndeyiz. 

Şimdi, muhtenem arkadaşlarım, benim esas 
jğrenımek istediğim husus şudur: Senatoda bu 
madde görüşülürken verilmi] ctlan takrirler 
izerine Hükümet kalkıyor, geçici maddeyi Se
natomun kabul ettiği şekilde benimsıiyor ve bu
nu Komisyon adına, Hükümet adına müştere
ken Senatoya beyanda bulunuyor. Şimdi sözcü 
arkadaş'ımız geliyor, bunun aksini savunuyor. 
Her ne kadar Sayın Ali Naili Erdem burada 
jlmamakla beraber vekâlet eden Sayın Hükü
met üyesi arkadaşımız Senatoda konuşulmuş 
jlan Sayın Ali Naili Erdem'in beyanına iştıiraik 
buyuruyorlar mı, buyurmuyorlar mı? Bu hu
susun bilinmesinde fayda var bir. 

Herhalde iştirak buyurmuş olacaklar ki ; ko
misyonda bu madde bu şekilde tedvin edilmiş 
/e huzurunuza gelmTrftir. Eğer Hükümet Karma 
Komisyonun getirdiği maddeyi bizim huzuru
muzda müdafaa edecekse, Senatodaki müdafaa 
gerekçesi ortadan kalkmış ve Hükümetin Ça
lışma Bakanlığı Senato huzurunda ayrı bir 
kisve ile, Meclis huzurunda ayrı bir kisve ile 
huzurumuza gelmiş olacaklardır. Eğer müsaade 
ederse Yüce Meclis, Hükümeti bu çeLiş/mcli, bu 
cukmaz durumdan kurtarmak mecburiyetinde-
yiz. Bu maddeyi Senatoda Hilriimctin müda
faa ettiği ve Senatonun kabul ct'biği şekilde 
Yüce Meclisten geçirelim ki, her hangi bir şe
kilde yarın ataşeliklere lisan bilmiyen, tahsili 
olmıyan insanları göndermek suretiyle bir suiis
timal kapl ın ı kapatmış olalım. Bu madd'eyi Se
natonun kabul etbiğd şakulde biz de kaibr.il ede
lim ki, artık ataışcıliik giıbi yurt dışında mühim 
vazife görecek insanlarda bir kiâs arayalım, 
bir seviye arıyalım, 'bir diploma arıyalım, bir 
ıliıyalkat arıyalım. 

— 587 — 
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Bu maddeyi Senatonun kabul ettiği şekilde 
kabul edelim ki, artıik çalışma ataşelerimin de, 
hakikaten, Yüce Parlâmento huzurunda bir 
ımerteJbesinıin bulunduğunu, yurt dışında lisan 
(bilen insanların işçilerimizin dertleriyle haşır 
neşir olma imkânına eriştiğini bdz de vicdanla-
anıızla kaJbul edelim.' Böyle olmadığı takdirde li-
ısan bilmiyen, tahsili olmıyan kayrılmış insan
lar ataşe olarak oraya gönderilirse bu insanlar 
'yurt dışındalki işçilerin dâvalarım, haklarımı - bı
rakınız işçilerin - Türkiye Cumhuriyet Hüküme
tinin halklarını, işçi yönünden halklarını, sa-
vıunatmıyaoaiklar ve bunlara el koyamıyacak
lardır. O zaman Yüee Meclis bu kanunla böyle 
liyakatsiz elere bu yetkiyi verdiği için vicdanen 
muazzebolacaktır. Ben şimdi sayın koimisyon-
dan istirlhaım ediyorum, Sayın Hükümetten de 
istirham ediyorum, geliniz bunun derinliklerine 
girmiyelim, Senatoda kabul edilen metni komis
yon tekrar bıenimssieisin, Hükümet benimsesin, 
Yüce Meclis benimsesin ve bu güzel kanunu 
eksiksiz, istismar edilmiyeceık şekilde kötü ka
pılarını kapatarak bu Meclisten çıkarmış ola
lım. 

Eğer aziz arkadaşlarım dikkat buyurursanız 
bu fikri sendeden arkadaşınız Hükümet grupu-
na mensubolan arkadaşını zdır. Hükümet grupu-
na m'ens!ulbolmak demek, inandığı dâvalarda Hü
kümetin işaretine uymalk dorndk değildir. Hü-
'kümet grupuna mıensulbo'lan insan demek, mem
leketin gerçeklerine, memleketin menfaatlerine, 
işçinin menfaatierine Hükümete rağmen el ko-
ya'bilen grup demıdktir. («Bravo» sesleri) Böy
le bir 'grupun müntesihi olarak, böyle bir gru-
pun dâva savunucusu, olarak maddenin Senato
dan geldiği şekilde kaibıılünü istirham etler, 
Saygılar sunarım. («Bravo, sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Abdülbâri Akdoğan. 
Buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım bir kanun ta
sarısı Yüksek Meclise geldiği zaman, her şeyde 
muhakkak bir istismar vardır gözü ile bakmak 
Ibence 'hatalıdır. Ama, ıbütün detaylarını incele
mek de bizlerin vazifemizdir. Benim naçizane 
kanaatim 'odur ki ; 'benden evvel konuşan arika
daşlanm gibi, elbette İki, Komisyon hatalı bir 
yoldadır, ihsan Ataöv arkadaşımın da burada 
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buyurdukları gibi, Hükümetin başfea görüşte, 
Senatonun başlka görüşte, Komisyonun başka 
görüşte olmasına ben ihtimal dahi vermiyo
rum. Eğer yabancı memleketlerde ıbulunan ata
şelikler ıbu güne kadar Türlk işçisinin yani ya
bancı memlekette bulunan vatandaşlarımızın! 
hak ve hukuklarını tam mânasiyle, doğru dü
rüst takibetmiş olsalardı bugün bu İkamın hu
zurunuzda olmıyacaktı. Bu, evveliyatından be
ri, hakikaten bu/gün yabancı memlelketlerde bu
lunan Türk ataşelikleri hakkiyle, lâyı'ki veçhi
le Türk işçileriyle, Türk vatandaşlariyle yalki-
nen alâkadar olmamışlardır. Bunun bende
niz yabancı memlekette bulunduğum sırada 
bizzat gözümle gördüm. Bu 'balkımdan, biraz ev
vel Komisyon sözcüsü de ifade etti ; «İki tane 
de lise mezunu var», dedi. Ben sayılarını bile-
»miyeceğim ama her halde bu 2 değil, 12 olsa ge
rek. Bunun gibi 'biz bir kanun çıkarmışız 5, 6, 
7 nci maddelere istinaden, 4841 ek olarak, 
«yükselk tahsil yapmış olacak, lisan bileceik. 
Bu ianaşartları bünyesinde bulunduran kimseler 
dış memleketlerdeki Türk ataşeliklerinde çalı
şacaklardır» deriz. Bunun dışında getirip bu 
sefer, Türk ataşeliklerinde çalışanlar zaten iş
çiyle alâkası olmıyan, yalnız kendi çıkarına ça
lışmış olan kimseleri tekrar bunlara hizmet 
edeceksin diye zorlamakta fayda yok, zarar 
vardır. Bu 'bakımdan Sayın Komisyon burada 
konuşmasına dahi hiç lüzum yok. Doğrudan 
doğruya bunu geri alsın, yeniden Cumhuriyet 
Senatosunun getirdiği şekle intibak ettirerek 
oylamıya gidelim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay buyurun. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, Karma Komisyon Başkanı arka
daşımın da inanmıyarak müdafaasını yaptığı 
'bu 'maddede ne kadar güçlük çektiği gölümüz
den kaçımamıştır. En doğru görüş Cumhuri
yet Senatosundan gelen metindir. Ben sizlere 
kimlerin bu görevle, bu vazife ile Almanya'ya, 
Belçika'ya gönderildiğine iki tane misal vere
rek izah edeceğim.. Bundan birfeaç sene evvel 
zamanın Çalışma Genel Müdürü, Türk sendika
cıları, işçi - işveren Çalışma Bakanlığı münase
betlerini bozuyor diye bir şikâyette 'bulundular 
ve dediler ki, bu arkadaş bu işin ehli değildir, 
münasebetleri bozuyor ve toplu sözleşme grev 
düzeninde 'birtakım aksaklıklar meydana çıka-
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rıyıor. Ne yaptı zaımlanm Çalışma Bakanı? Aldı 
'bu arkadaşı Almanya'ya ataşe olaralk gönder
di. Gittiği yerden de şikâyet mektupları bize 
gelmektedir. Gittik gördük Almanya, Belçika, 
Holânda'da ki işçi arkadaşlarımızı dinledik. 
Buradan gönderilen arkadaşlar katiyen onların 
meseleleriyle ımeşgul olacak niteliğe sahip in
sanlar değildir. Bu itibarla Geçici Komisyon 
Başlkam diyor k i ; Çalışma Bakanı yetkilidir. 
İsterse geri çelkelbilir. Bu da keyfî şekilde kul
lanılan 'bir madde halinde buradan-çıkarsa ile
ride birtakım suiistimallere se'bebolabiliriz. En 
doğru metin Cumhuriyet Senatosundan gelen 
metindir. Bu metnin kabulünü ben de rica edi
yorum. Saygılarımla. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Efendim, müsaadenizle 
kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAYA ÖZ-

DEMİR (Istanîbul) — Biz Cumhuriyet Sena
tosu metninin benimsenmesi fikrine katılıyoruz. 
Bu metnin kaıbulü suretiyle arkadaşlarımızın 
izah ettiği birtakıim ikayırma ve saire varsa 
bunların tasfiye edileceği kanaatine yürekten 
iştirak ediyoruz. 

Senato metninin kabulünü arz ve rica ede
riz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın 1. Halkkı Yılamlıoğlu, 
buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım; hakikaten, 
Saym Komisyon sözcüsü Özdemir'e teşekkür et
mek için söz aldım. Anlayış gösterdi. Kaya Öz-
demir arkadaşıma teşekkür ederim, Senato 
metninin kabulünün istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN —• Efendim, anlaşılıyor iki, Ko-
imisyon da iltihak ettiğine göre Senato metnini 
ıkabul etmek durumundasınız. Yalnız daha söz 
istemiş arkadaşlarımız vardır. Bunlar istekle
rinden vazıgeçerlers'e veyahut Ikifayet gelirse o 
vakit oylıyabilirim. 

Sayın Ahmet Ali Arsan? Vazgeçtiniz. 
Sayın Hamdi Orhun? Vazgeçtiniz. 
Sayın llyas Seçkin? Vazgeçtiniz. 
Muhterem arkadaşlar; evvelâ bu kanunun 

matlabı ile özeti arasındaki farkı düzeltmek 
üzere bir önerge gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
106 ya 2 nci ek raporun matlabında ve ra

por metninde geçen : «4841 sayılı Kanunun 4 
ncü .maddesinin (D) fıkrası» tâbirindeki (4 
ncü maddenin) «6 ncı madde» olarak değiştiril
mek suretiyle madde matlalbmın taashihini rica 
ederilm. 

Aydın 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Zaten matlap ıkanunun met
nine dâhil olmadığı için bu değiştirmeyi bu ta
lep üzerine yapabiliriz. Maddenin metnine 
doğru olarak, 6 ncı madde olarak ıgirmiştir. 
Başka bir işlem yapmaya lüzum yoktur. 

Şimdi Karma Komisyonun metnini okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ata
şesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla alman çalışma ımüşavirliği, çalışma 
ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yardım
cılık kadrolarına atanabilirler. Bu atanmada 
ek madde 5 hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi oya sunuyo
rum; kahul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edil
memiştir. 

Cumihuriyet Senatosundan gelen metni oku
tuyorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışıma 
ataşesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
!bu kanunla ihdas edilen çalışma müşavirliği, 
çalışma ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal 
yardımcılık kadrolarına ek 5, 6, 7 nci madde 
hükümleri dâhilinde öncelikle ve yeniden tâyin 
edileibilirler. 

BAŞKAN — Culmhuriyet Senatosunun met
nini oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu suretle tasarının ka
nunlaşması kaJbul edilmiştir . 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de-
ğiştirümesine dair kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/258) (S. Sayısı: 178) 
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BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında bir 
önerge vardır. Önergeyi ouktuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapıla

cak işler bölümünün (1) nci sırasında bulunan 
«Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilme
sine dair kanun teklifinin» Genel Kurulun 
3 1 . 3 . 1967 tarihli birleşim'inde tas'vibedilen grup 
temsilcileri önergesi muvacehesinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 
Ankara 

M.'Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu? Yok. Gele
cek birleşime bırakıyoruz. 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı 
Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin (B) bendinin deği§tirihnesine dair kanun 
teklifi ve' Adalet Komisyonu raporu. (2/116) 
(S. Sayısı : 191) 

BAŞKAN — Hükümet?. Burada. Komisyon? 
Yok. 

Geçiyoruz. 

4. •— Tekel Genel Müdürlüğü döner serma-
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkın
da kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı: 184) (1) 

BAŞKAN — Hükümet?. Burada. Komisyon? 
Burada. 

Öncelik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün 3 ncü sırasında bulunan 
«Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
(1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkında ka
nun tasarısının» Genel Kurulun 31 . 3 . 1967 ta-

(1) 184 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

rihli Birleşiminde tasvibedilen grup temsilcileri 
önergesi muvacehesinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GIUJPU ADINA SÜLEYMAN 

ONAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 1 milyar 750 milyon liraya çıkarıl
masına ait tasarı hakkında C. H. P. Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere muhterem huzurla
rınıza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Tekel Genel Müdürlü
ğünün döner sermayesi 1958 yılı muhammel ih
tiyaçlarına göre hesaplanarak 7424 sayılı Ka
nunla 750 milyon lira olarak kabul edilmişti. 
Ancak, bu paranın bugün 504 milyon lirası öden
miş olup, 246 milyon lirası henüz ödenmemiştir. 
Gerek sermayenin bir kısmının ödenmemiş olma
sından ve gerekse 1958 yılma nisbetle, bugünkü 
iş hacminin çok fazla gelişmesi sebebi ile ilk mad
de ve malzeme fiyatlarındaki aşırı yükselmeler 
ve diğer ihtiyaçların da artmasından, keza top
lu sözleşmelerle işçilere ödenmiş bulunan işçi üc
retlerinin de yükselmiş bulunmasından dolayı 
elde mevcut mahdut sermaye ile işlerin yürütül
mesi mümkün olamamaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğü; iş hacmındaki inki
şaf ve fiyatlardaki yükselmeler neticesi olarak 
İdarenin elinde bulundurmaya mecbur olduğu 
stok miktarı ve bedelleri de bittabi orantılı ola
rak artmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; her ne kadar bu sı
kışık durumu karşılamak üzere zaman zaman Ha
zineden mevsimlik krediler verilmiş ise de; yap
rak tütün, yaş çay yaprağı ile yaş ve kuru üzüm 
mubayaa bedellerinin bu mahdut krediler ile kar
şılanması mümkün olamadığından, 1957 senesin
den itibareıî Hazine taksitlerinin zaman zaman 
geciktirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bunun neticesi olarak Hazineye 1957 - 1960 
yılarında 6'15 milyon lira, 1965 yılında 260 mil-
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yon lira ki, eem'an 875 milyon lira borçlanmış
tır. 

Ayrıca; bu kanunun teklif tarihinden sonra 
1966 ve 1967 yıllarında da Hazineye 488 milyon 
lira da!ha borçlanılmıştır. Ödenmiş olan 504 
•milyon lira sermaye bu borçlar tevbidedildiği 
takdirde, (bugünkü hakiki sermaye ihtiyacın 
iki milyarın üstünde olmasının gerekeceği an
laşılmaktadır. 

Ancak bu kanun teklifi hazırlanırken henüz 
1966 yılı bilançosu neticeleri alınmamış ve 1967 
yılında borçlanma durumu belli olmamış bulun
ması sebebiyle bu borçlar teklife dâihil edilme
miş olduğu kanaatindeyiz, 

Aziz milletveklleri; bunların (haricinde her 
yıl artmakta olan yaprak tütün destekleme alım
ları sebebiyle, Tekelin elinde mevcut stok1 800 
küsur milyon liradır. Bu stoka rağmen yeni 
mubayaaların Hazine kefaleti ile Merkez Ban
kasından bono karşılığı temin olunan kredi ile 
karşılanmasına gayret edilmektedir. 'Tekelin 
halen mühtacoliduğu döner sermayesinin her 
ne ka'dar iki milyarın üstünde olması gerek
mekte ise Öe, bu kanun tasarısına esas alman 
hesaplara göre, ihtiyaç şöyle teslbiıt edilmelidir: 

1. Sigara mamulleri için iki fermantasyon 
devresi geçirmek suretiyle sigara imaline ta/h-
sis edilecek yaprak tütün stokunun (24) aylık 
olması gerekmektedir. Bir yıllık i/htiyaç 45 mil
yon olduğuna göre; 90 milyon kilo yaprak tü
tün stokunun ortalama bedel tutarı 1 milyar 
Ö53 milyon liradır. Buna ayrıca asgari (3) ay
lık mamul sigara stoku bedeli olan (200 mil
yon) lira ilâve edilirse, sigara mamulleri için 
1 milyar 253 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

2. İspirto ve ispirtolu içkiler mamulleri 
için: 

Senede: 15 milyon litre rakı satışından as
gari 3 ay ambar stoku 20 milyon. 

Senede 23 milyon litre ispirto satışından as
gari 4 ay ambar stoku 10 milyon. 

Senede: 36 milyon litre bira satışından asga
ri 1,5 ay ambar stoku 4 milyon. 

Diğer içkiler satışından lüzumlu ambar sto
ku için 60 milyon lira ki, eem'an 94 milyon 
liraya ihtiyaç vardır. 

3. Cay maımuleri için: Ekici tarafından is
tihsal olunan çavın tamamının Tekelce mubayaa 
edilmesi zarureti 'karşısında bugün her ne ka

dar 90 milyon liranın çok üstünde bir paraya 
ihtiyaç varsa da, kanunun hazırlandığı sı rai ar
ıdaki hesaplamalar ile kuru çayın 3 aylık stoku 
için 90 milyon liralık bir döner sermayeye ihti
yaç vardır. 

Tuz, kabve, viski ve ambalaj malzemesi ve 
yedek parçalar gibi diğer ihtiyaçlar için de 
188 milyon liralık bir stok bulundurmak zaru
reti karşısında stoklara yatırılmış olan paranın 
1 milyar 625 milyon lira olduğu görülmektedir. 

Buna, merkez ve taşra kasalarında zaruri 
ihtiyaçlar için bulundurulması gereken nakit 
mevcudu ile müteferrik diğer ihtiyaç paraları
nın da ilâvesi suretiyle düner sermayenin 1 mil
yar 750 milyon liradan daha noksan olmıyaca-
ğı hakikati açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; Teki Genel Müdür
lüğü döner sermayesi 1 milyar 750 milyon lira
ya çıkarıldığı takdirde, Tekel Teşkilâtı olarak 
müstâhsil çiftçi ve köylülerimizin istihsal ettik
leri her türlü mahsulünün destek alımı da ku
sursuz olacaktır kanaatindeyiz. 

Mubayaa edilen bu ma'.rrsullcrin maımul hale 
getirilmesi için sabit tesisler kurulacak veya 
kurulmuş olan tesisler genişletilmiş olacaktır. 

Kırşehir, Nevşehir gilbi vâsi mikyasta ş'arap-
lık yas üzün müstahsili çiftçi vatandaşlarımızın 
mahsûllerini satamadıkları için her sene çek
mekte oldukları perişanlıklar ve uğradıkları za
rarlar tekrarlanmıyacak.. Bu kabîl yerlere 
fabrikalar veya depolar yapılacaktır. Sayın 
ilgililerden bunu rica ediyoruz; 

Halen pek çok yerlerimizdeki iptidai hal
de çalışan tuz memlehalarımızın modern hale 
geleceği ümidedilmektedir. 

Türk tütünlerinden yapılan sigaralarımızın 
dalha kaliteli olacağı ve ambalajlarının daha 
cazip hale getirilerek turistlerin de arıyabile-
ceği bir hale getirileceği sanılmaktadır. 

Yaz aylarında bira karaborsası önlenecek 
ve herkes dilediği içkisini sıkıntısız bulmuş ola
caktır. 

Muhterem milletvekilleri; yukarda arz etti
ğimiz mucip sebeplere dayanarak, Tekel Genel 
Müdürlüğü bütçesinin 1 milyar 750 milyon li
raya çıkarılmasını C. H. P. Grupu olarak uy
gun buluyoruz. Bu kanuna müspet oy kullana
cağız. Yüce Meclisimizin de müspet görüşümü
ze iltifat ve iltihak etmesini rica ediyoruz. 
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Bu vesile ile nâçiz şahsım ve C. H. P. Grupu * 
namına en iyi niyet ve dileklerimi takdiim ey
ler, derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

FAİK KIRBAŞLI (Bundur) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Grup adıma mı ? 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır, şah

sını adına. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getiril
miş bulunan kamun teklifi Tekel Genel Müdür
lüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya 
çıkarılmaisiimı hedef tutmaktadır. Kanaatim odur 
ki, bu kanım teklif inin prensip itibariyle fiilî 
durumu nazarı itibara alınacaktan şimdiye ka-
dar huzurunuza çoktan getirilmesi icahederdi. 
Şöyle ki, Tekel İdarejsli bilhassa sıo-ıı 10 yıl içe-
risinre Türkiye'nin zirai istihsali ile alâkalı 
olaralk ve Tekelin mevzuuna giren maddele
rim istihsalindeki artış, bmUlann fiyatlarındaki 
artış münasebetiyle garek dolayılsiyle ve gerek
se doğrudan doğruya destekleme alımları yap
ması karşısında bu istihsal ve fiyat artışların
dan dolayı döner sermayesi kifayetsiz bir halde 
ve işin acı tarafı da birtakım komhineızonlarla 
Hazineden para alınması ve bunun şu veya bu 
şekilde formalitenin ötesinde bâzı zorlukları or
taya koyması idi. 

Bir de bunum üzerine işçi ücretlerindeki 
iartışlar da ilâve edilirse Tekel İdaresi döner 
sermayesinin ne kadar kifayetsiz olduğu açık
ça ortaya çıkmaktadır. Tekel İdaresi bu döner 
sermaye münasedbtiyle bir iktisadi işletme mâ
nasında vasıflandırılabilir. Bu böyle olunca ik
tisadi işle'tmemin seyyaliyet, likidite yönünden 
sabibalması lâzımgıelen bir plâmçe, bir malî va
ziyete sahiboİması icaJbederdi. B,u bakımdan 
bilhassa 1057, 1960 yılları anasında 600 mil
yonu aşan bir borçlanma ve daha sonraları da 
ımulhtelif vesilelerle ilâve edilen istikrazlar mü
nasebetiyle, borçlanmalar münaseeibtiyle eısaisen 
fiilî durum 1,5 milyarı çoktan aşımıştır. Hattâ 
bizim tahminimiz odur ki, 1 750 000 000 lira 
da önümüzedki senelerde kâfi gelmiyecektir. 
Bunun ilki milyar hattâ daha üstüme çıkanlıma-
ısı zaruretiyle karşı karşıya kalacaği'miKi bu-
ıgünkü ekoinoımik durum, istihsali artışı, fiyat 
artışları muvacehesinde bunun tabiî neticesi 

alacağı kanaatindeyiz. Tekel İdaresinin döner 
sermayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması 
hususu yalnız malî yönden ve bunun teknik 
yönünden ziyade bir işletme yönünden ele alın
ması lâzumgeldiği kanaatini tekrar etmek is
teriz. Tekel İdaresi, zamanında mıulbayaa 'ede
bilme, müstahsilin elimdeki tütünlerinin bekle
meden düşük fiyatlarla, malî zaruretlerle baş
kalarınım elime geçmesini önlemek bakımından 
tütün piyasalarının zamanımda açılması zaru
retini burada işaret etmek isteriz. Prensip itiba
riyle tütün piyasalarınım açılması tamamiyle 
zirai ve ekonomik bir hâdisedir. Bunun bölge
ler itibariyle isabetli olarak teslbitimde müstah
silin elinden tütününü zamanımda çıkaralhiılmesA 
ve kıymetlendirelbilmesi hakıımımdan zar/uridir. 
Diğer taralftam bâzı bölgelerde ödeme güçlük
leriyle de karşılaşıldığı hususu kulağımıza ka
dar gelmektedir. İıster idari aksamalardan, is
terse bunun ötesindeki malî aıksamalardan ol
sun, bu hususta müs'talhsıla her hangi bir ma
zeret beyan edilmesi veya bulunulmaya ça-
lışıllması bizce isabetli değildir. Bu bakımdan. 
Tekel İdaresinin döner sermayesinin. 1 milyar 
750 milyon liraya çıkarılması münasebetiyle Te
kel İdaresinin bu yöndeki faaliyetleri nokta
sından bâzı temennilerimizi de bu vesile ille or
taya koymuş bulunuyoruz. Bu kamum tasarısı
nın kabul edilmesiyle idaremin sermaye kifa
yetsizliği münasdbetiyle mâruz kaldığı malî taz
yik de kısmem ortadan kalkmış olacak ve bi-
lânçjoliarımda sermeden, seneye artaige İrmekte olan 
Hazine borçlarını tasfiye edilecek ve bu su
retle Hazinenin yükü haıfifliyeeek ve neticede 
de çok mühim olarak her yıl bütçelerinden Ha
zineye verilmesi derpişedilen hisselerinim de za
manında ödenmesi suretiyle bilhassa varidatın 
günü gününe Hazineye intikali de sağlamlmış 
olacaktır. Bu kanun bir ihtiyacın, bir zaruretin, 
bir fiilî durumun icalbıdır. Kabulünde müspet 
'oy kullanılacağını ümideder, hepimiiiz hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; hakla
rında öncelikle görüşülme kararı verilen işler 
dışında bu birleşimin ilk saatlerinde ele alına
cak konulara dair Yüksek Meclisin ayırdığı 
müddet bitmiştir. 

Yalnız, arkadaşlarımız hu tasarımım biran 
evvel çıkmasını arzu ediyorlar. 
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Tasarının müzakeresinin bitimline kadar 
görüşmelerin devamını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

.Şu kaJdar ki, arkadaşların hepsi bu kanunun 
çıkmasını 'istediklerine göre, söz almış bulunan
ların fazlaca konuışmıamalarını kendile.rliınden 
rica edeceğim efendim. 

Buyurun Sayın Yalhya Kanlbalat. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Tekel Genel 
Müdürlüğü memleketin gerek ekonolmik ve ge
rek sıoısıyal hayatında önemli bir mevki tutmak
tadır. 1966 yılında satış bedeli tutarının 2,4 
milyarı bulması Tekel Genel Müdürlüğünün 
'memleket ekonıoimisindekıi öneimini açıklıyan 
bir vakıadır. 

Bilinibiği gibi memleketimizde 400 bini aş
kın tütün ekicisi vardır ve 1966 yılında 165 bin 
ton tütün üretilmiştir. Genellikle tütün küçük 
ziraat işletmelerimde ürötilmektedir. Şu hal
de memleketimizde 2 milyonu aşkın köylü, ge
çimini tamamen tütün tarımına bağlamış bir 
durumdadır. Tekel Genel Müdürlüğü, gerek fi
yat ve gerek destekleme alımlariyle bu kala
balık köylü kitlesinin hayat seviyesini tâyin 
etmektedir. İki ımilyanu aşkın köylümüzün ge
çiminde karar saihibi alması, Tekel Genel Mü
dürlüğünün memleketimizin sosyal hayatındaki 
önemini açıklamaktadır. 

;Fakaıt Tekel Genel Müdürlüğü, yukarıda be
lirttiğimiz ekonomik ve sosyal fonksiyonunu ge
reğiyle yerline getinelbiliyior mu? Gerekçe, bu 
hususa açık ve kejsin bir cevap vermektedir. 
Tekel Genel Müdürlüğünün döıner sermayesi 
760 'milyon; ama bunun 504,8 ımilyonu ödcn-
(miş bir durumdadır. Serlmaye 750 milyonu ta-
ımamlamıajsı bile, ihtiyacın karşılanamıyacağı 
ıgerekçede açıklanmaktadır. 

«1967 yılı programında Tekel Genel Müdür
lüğü, çalınmalarının hacım ve yönü bakımın
dan çok genişlemiş bir kuruluş niiteliğini almış
tır» denmektedir. FıalkaJt sermaye fıkdanı dola-
yısiyle, Telkel Genel Müdürlüğü kendisiinic te-
rettübeden görevlerin altından kalkamamak-
rbadır. Tütün mamulleri sanayiindeki makinalar 
ıdakimiştir, düşük verimle çalışılmakta ve büyük 
fireler meydana gelmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, mâruz bulunduğu 
(serimaye fıkdanı doiayısiyle sosyal alandaki gö
revini gerekli şekilde yenine getirdiği iddia edi
lemez. Tütün alımı için ilân ettiği baş fiyatlar 
ıseımbalik kalmaktadır. Sermaye eksikliği dola
yısiyle tütün alımında .müessir bir müdahale 
yapamamaktadır. Ekiciyi hiımıaye edebilmek 
için yeter miktarda tütün alamadığı gibi, sa-
tınıaldığı tütünlerin parasını .da ekiciye çok geç 
ödemektedir. Yine sermaye eksikliği yüzün
den yeter sayıda .ekspere sahibolmadığı gibi, 
mevcut eksperlerin bir kısmının da nitelikleri 
düşük bir durumdadır. Aynı kalitedeki tütüne, 
farklı randımanların teslbiti, artık olağan sayı
lan bir olay niteliğini almıştır. 

Anlattığımız bütün bu ekonomik ve sosyal 
durumlar, Tekel Genel Müdürlüğünün döner 
'sermayesinin artırılması zaruretini ortaya koy
maktadır. Yüce Kurula getirilen bu kanun ta
sarısı, Tekel Genel Müdürlüğüne gereken ser
maye tezyidini getirtmekte midir? Buna olumlu 
bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü Te
kel Genel Müdürlüğünün 1957 yılımdan beri 
Hazineye karşı teraküm .etmiş borçlarının bu 
kanun tasarısiyle tasfiye edilmesini, bir türlü 
ödenmiyen 874 küsur milyon lira borcun döner 
sermayeye ilâvesini gerçek anlamda bir ser
maye tezyidi olarak telâkki etmek zordur. Ba
sit bir muhasebe harekeliyle, Tekel Genel Mü
dürlüğünün Hazineye karşı olan borcunu affet-
,mek, Tekel Genel Müdürlüğünün ekonomik ve 
sosyal fonksiyonu gereğiyle getirebilmesi için, 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesine konula
cak ödeneğin 370 milyondan fazla olmasını ve 
ıbunun birden ödenımesini yen:-inde bir çözüm ola
rak telâkki edeniz. Halbuki bu kanun tasarısı 
ile, Tekel Genel Müdürlüğünün Hazineye kar
şı olan borcunun tasfiyesi aımacı güdüllme'ktte-
dir. Prenısibolaralk kamu teşekküllerinin aşırı 
şekilde borçlanmaları aleyhinde olduğumuz için, 
tasarının reddi yolunda oy kullanacağız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muslihittin Gürer, Sayın Gürer 

buyurun. 
Sayın Gürer, vakit çok geçmiştir, mümkün 

mertebe konuşmanızın kısa olmasını rica edece
ğim. 

MUSLİHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Sayın Başkanımızın işaret buyurdukları gibi 
vaktin dar olduğunu nazarı itibara almak sure
tiyle görüşlerimi 5 - 6 cümle içerisinde hulâ'sa et
mek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, Tekel Genel Müdür
lüğünün döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya 
çıkartılmasına şalhsan taraftarım. Çünkü, t a t b 
ikatta görülmektedir ki, bugüne kadar olan 
750 000 000 liralık döner sermaye Tekel Genel 
Müdürlüğüne kifayet etmemektedir. Zamanın 
icabı olarak Tekelin iş hacminin genişlemiş ve 
keza ücret artışlarının günden güne fazlalaş
mış olması neticesinde kendisine talhsis edilmiş 
olan döner sermayenin kifayet etmediği bir ger
çektir. Üzerinde durmak istediğim husus; Teke
lin bellibaşlı vazifesini teşkil eden ve büyük 
bölgelerde destekleme alımlarında bulunduğu 
tütün mevzuudur. Tütün için Tekelin 19G6 he
sapları nazarı itibara alındığı takdirde, butgün 
24 aylık stok nazarı itibara alınırsa Türkiye'de 
43 milyon kilo işlenmemiş yaprak tütün ve 43 
milyon kilo da doğrudan doğruya işlenmiş tütü
ne ihtiyaç vardır ki, e em'an yekûn bu hususta 
Tekelin ihtiyacı 1 milyar 35 milyon liraya baliğ 
olmaktadır. 

Şu hale göre, bilhassa tütün ekicilerini naza
rı itibara almak suretiyle ve şahsan son zaman
larda hakilkaten Tekelin dirayetli piyasaları açışı 
ve tütün piyasalarını iyi organize etmesi netice
sinde olsa dahi, tütün müstalhsılmın birtakım sız
lanmalar içinde bulunduğu da bir gerçektir. 
Kendi tütünlerini hem başjfiyatma yakın bir fi
yatla satılmış olmasını istemek ve hem de dola-
yıisyle Devletin zamanında destek alımında bu
lunmasını istemek en tabiî hakkıdır. Onun için 
Tekel Genel Müdürlüğümün, bilhassa bölgemizde 
de tütün çıktığı için bu husustaki yeıgâne ümidi
ni tütüne bağlamış olan zürraa destek alımı yap
mak suretiyle faydalı duruma girebilmesi için 
Tekel döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya 
çıkartılmasında büyük faydalar vardır. Şahsan 
görüşlerimi müdellel olarak huzurunuzda arz et
mek istiyordum ve bu meyanda Tekel Genel Mü
dürlüğünün esasında Hazineye ne kadar borçlu 
olduğunu ve bu verilecek olan döner sermaye 
ile Hazine borcunu nasıl tasfiye etmiş olacağını 
ve kendi elinde ne kadar milyon lira kalacağını 
huzurunuzda birer .birer dile getirecektim. Ama, 
vaktin dar olması neticesinde Sayın Başkanımın 

değerli ikazına uyarak, bu - kanunun Yüksek 
Meclisinizden kabulünü istirham eder hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, başka 
söz istiyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır; ivediliği oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
İvedilik kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesi 1 750 000 000 liraya çıkarılmıştır 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı sermaye
nin henüz ödenmemiş kısmından 874 794 431,67 
lirası, Tekel İdaresinin 1957 - 1960 ve 19-05 yıl
larından Hazineye olan borçlarının' mahsubu su
retiyle, geri kalan 370 368 302,86 lirası da, 1967 
yılından itibaren Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çesine konulacak ödenekle sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesinin 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kındaki 7424 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı, tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Dördüncü /madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. 

Dördüncü maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 594 — 
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Kanun tasarısının tümü açık oylarınıza su
nulmuştur. Kutular sıralar arasında gezdiril e-
cektir. 

Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa geçiyo
ruz. 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komis
yonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçini Ko
misyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 156) 

BAŞKAN — 27 nci maddeye gelmiştik, mad
deyi okutuyorum, efendim. 

Dördüncü 'kışını 
Meslek programları 

I - Meslek programları 
Madde 27. — Subayların yetiştirilmeleri, her 

rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin geliş
tirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta ve diğer 
•görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik grup
larına göre meslek programları yönetmeliği ile 
tanzim ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde slöz istiyen t . 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz edyiorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... 27 nci madde kabul 
edilmiştir. 

II - Teğmen - yüzbaşıların kıta hizmeti 
Madde 28. — Teğmen - yüzbaşı dâhil rütbe-

lerindeki subayların bu rütjbelerdeki kıta hizme
ti toplamı 8 yıldan az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... 

GEÇİGÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bir dakilka Sayın Başka
nım, bir değiştirme önergemiz var, 28 nci mad
de hakkında. 

BAŞKAN — Önerge verilmiş; mi efendim? 
GEÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — 28 nci maddeye bir fıkra 
ilâve edilmesine dair önerge. 

BAŞKAN — Önerge verildi mi efendim? 
GEÇIOI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Verdim efendim, verdim. 
BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde değiştir

ge önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek: Başkanlığa 
Savaşta bekleme sürelerinde yapılan indi

rim ile savaş takdirnamesi alanlara verilecek 
kıdem sonucu terfi durumuna giren teğmeni 

yüzbaşıların, 8 yıl olan kıta hizmeti mecbu
riyetinin terfilerine engel olmasını önlemek 
maksadiyle tasarının 28 nci maddesinin sonu
na aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 
Şu t a d a r ki ; 32 nci maddenin (b) bendine 

istinaden yapılan indirim ile 59 ncu madde 
gereğince verilen kıdem süreleri, bu sekiz yıl
dan düşülür. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz istiyen? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — izah etsinler 

efendim, anlamadık. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, 
28 nci madde eskiden şöyle idi : «Teğmen, yüz
başı (dâhil) rütbelerindeki sulbaylarm bu rüt-
belerdeki kıta hizmeti toplamı 8 yıldan az 
olamaz.» Bir savaş takdirnamesi alan subayla
ra muayyen bir müddet kıdem verilmesini rüt-
beleriflideki bekleme sürelerinin indirilmesini 
âmir /olan 32 nci madde, yine başka bir mad
dede iki savaş takdirnamesi alan subayların 
o rütbedeki bekleme süresinin 1/2 nisbetinde 
indirilmesine mütedair hükümler vardır. Bu 
taikdirde buraya bu istisnai hükmü ilâve et
mezsek savaş takdirnamesini birinci defa veya 
ikinci defa alan subaylar sekiz yıldan az kıta 
hizmeti yapamıyacakları için, terfi etmek du
rumuna giremiyeoelklerdir. Bunlara bu imkânı 
temin etmek için istisnai bir hüküm olmak 
üzere alacakları bu kıdemlerin sekiz yıldan dü
şülmesini derpiş ettik ve bu maksatla sevk et
tik. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Ydk. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişikliğin ilâvesiyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
28 nci madde bu değişikliğin ilâvesiyle kabul 
edilmiştir. 

Evvelce komisyona iade edilen ve komisyon
ca yeniden hazırlanan maddeler gelmiştir. On
ları sırayla okutup oylarınıza arz edeceğim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına. 
Görüşülmekte olan 'Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Askerî personel kamunu tasarısının 3 ncü mad
desi Ordu Milletvekili Sayın Ferda Güley 
ve komisyonumuz tarafımdan verilen .önergeler 
muvacehesinde tetkik edilmek üzere komisyo
numuzca >geri .alınmıştı. 

Yapılan tetkik neticesinde Sayım Ferda Gü-
ley'i'n maddedeki dil yönünden teklif ettiği de
ğişikliklerin büyük kısmına uyulmuş, ancak 
rütbe terfii tâbirinin yerine teklif ettiği rütbe 
yükselmesi tâbirine uyulmasına imkân görüle
memiştir. 

Önergelerin ışığı altında komisyonumuzca 
hazırlanan yeni metin aşağıya çıkarılmıştır. 

Maddenin bu şekli ile kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başlkanı 
Bize 

İsmail Sarıgöz 

III - Tarifler 
Madde 3. — Bu kamumda yer alan bâzı (kav

ramların anlamları aşağıda ^gösterilmiştir : 
a) Rütbe : Subayların ve astsubayların ilk 

subaylığa veya astsubaylığa başlamada bekle
me süreleri sonunda ıbu kanun gereğince ka
zandıkları askerî unvanlardır. 

'b) Nasıp : ilk subaylığa, astsubaylığa ve 
bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rüt
benin. normal bekleme süresinin başlama tari
hidir. 

c) Kıdem : Belli bir rütbeye nasıp tarihin
den iti'baren o rütbede hizmet süreleri veya 
aynı nasıplılar .arasında yeterlik bakımından 
üstünlük sırasıdır. 

d) Normal bekleme süresi : Subayların ve 
astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabil
meleri. için her rütbede bekliyecekleri süredir. 

e) En az bekleme süresi : Subayların ve 
astsubayların normal bekleme süresinden nok
san bekliyecekleri sünedir. 

f) Em çok bekleme süresi:, •Subayların ve 
astsubaylarım bulundukları rütbede en çok ka
labilecekleri süredir. 

g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tari
hinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihi
ne kadar geçen süredir. 

h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve 
astsubayların kademe terfileri için her kademe
de bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır. 

i) Kademe terfii: Kademe bekleme süresi 
sonundaki maaş artışıdır. 

j) Yeterlik: Ahlâki, askerî, meslekî zihni 
kifayet ve üst rütbeye liyâkattir. 

k) Yeterlik derecesi: Sicil notu ortalama
larıma ve değerlendirıme kurullarının değerlen
dirilmesine göre aynı sınıf ve rütbede terfi 
sırasında olan subayların ve astsubayların ken
di aralarındaki derecelenmeleridir. 

1) Yeterlik grupu: Yeterlik derecelerine 
ve yeterlik grupları yüzdelerine .göre aynı sı
nıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların 
ve astsubayların ayırdedildiklerıi 'gruplardır. 

m)- Sicil notu: Sicil raporlarında birinci 
ve ikinci sicil üstlerince verilen notlar ortala-
masıdır. 

n) Sicil notu ortalaması: Subaylarım ve 
astsubayların bekleme sürelerine ait ımuteber 
sicil notlarının ortalamasıdır. 

o) 'Değerlendirme motu: Değerlendirme 
kurulu üyelerinin verdikleri notların ortalama
sıdır. 

p) Yeterlik notu: Sicil notu ortalaması 
ile değerlendirme notunun toplammasıdır. 

r)' Sicil tam motu: Sicil raporlarında ya
zılı nitelikler için sicil yönetmeliğinde gösteri
lecek em yüksek notların toplamıdır. 

BAŞKAN — Bu değiştirge üzerinde söz is-
tiyen var mı arkadaşlar i . . Yok. 

Komisyondan gelen ve okuman 3 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Üçüncü madde... («Madde 
değil, önerge» sesleri) 

Şimdi efendim, evvelâ önergeyi okuttum. 
Gelen önerge (hakkımda söz isıtiyen arkadaş 
yoktur. 

Bu önergeyi kabul eden arkadaşlarımız işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi bu önerge istikametinde oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Üçüncü madde de kabul edilmiştir 
efendim. 

14 ncü madde hakkında komisyonun hazır
ladığı metni okutuyorum. 
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Yüksek [Başkanlığa 
Sayın Güley'in kabul edilen önergesi dikka

te alınarak tasarının 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden tanzim edilmiştir. Bu şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

Rize 

II - Fakülte veya yüksek okulu bitirenlerden 
muvazzaf subay olma 

Madde 14. — Üniversitelerin çeşitli fakül
telerini veya yüksek okulları bitirenlerden, mu
vazzaf subay olmaik için başvuranlar, yirmiye-
di yaşından büyük olmamak ve diğer nitelik
leri de haiz bulunmak .şantiyle ihtiyaçta var
sa; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harh okulların
da yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subay
lığa nasbedileibilirler. 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yük
sek okulları bitirerek muvazzarf subay olmak 
için başvuran astsubaylar da, otuz yaşından 
büyük olmamak ve diğer nitelikleri ide haiz bu
lunmak şartı ile, ihtiyaç da varsa; öğrenimle
rinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesi 
ile muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. Bun
lar terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları 
aylık derecesine ulaşıncaya kadar îiıülktesep 
hakları olan aylıkları almaya devam ederler. 

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

lemezler. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isti-

y&nl 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun iSayın Yılanlıoğ-

lu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIO&LU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaş'larım, bu önerge
de yüksek okulu bitirip de Silâhlı Kuvvetler
de subay olarak çalışmak istiyenlere yaş haddi 
27 konmuştur. Şimdi yüksek tahsil beş sene, 
altı sene olduğuna göre, hiç yıl kaybetmiyen 
bir genç 24 yaşında tahsilini bitirir. İki sene 
de askerlik ımüddeti vardır 26 eder. Yani, 27 
yaş gencin yüksek tahsili 'görüp, askerliğini 
bitirip ancak sivil vazifeye başladığı yaştır. 
Yani meslekî ne ise o vazifeyi görüyor. Şimdi 

yedeksubaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek 
istiyenlere 30 yaş denmiştir. Bu 30 yaş mâkûl
dür. Neden, acaba, komisyon ne düşünmüş
tür de bu 27 yaşı 30 yaş yapsa bir mahsur mu 
vardır? Ben o kanaatteyim ki eğer 'bu 27 yaşı 
da 30 yaşa çıkarırsak hakikaten hazır, yetiş
miş elemanı ordu saflarına kolaylıkla almıak 
imkânına sahib oluruz. Çünkü fakülteyi bitiren 
•genç, askerliğini de yaptıktan sonra birkaç sene 
sivil vazifede çalışır ise ve ona ısınmazsa, ko
laylıkla ordu saflarına igeçebilir. 2, 3 yıl yani, 
düşünme ve tecrübe yılı -olarak kabul edilir. 
Eğer mümkünse bu 27 yaşı 30 a çıkaralım ve 
ordu lehine daha fazla yetişmiş elemanı ko
laylıkla kazanmış oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; başka bir madde münasebetiyle 
bu hususa değinmiştik. 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun yüksek tahsil yapanların askerlik
te hizmetlerini tanzim eden 36 nci maddenir» 
(C) fıkrası askerlik çağma gelen, fakat yük
sek öğrenim yapan gençler için 29 yaş tavanını 
getirmiştir. Yani 29 yaşma kadar bir genç, yük
sek okulda veya üniversitede öğrenimde bulu
nabilir, 29 yaşını aşamaz. Liseyi normal ola
rak bitirmiş bir öğrenci, altı senelik öğrenimi 
olan bir fakülteye 'gitse, normal olarak bu süre
den evvel bitirebilir şüphesiz. Fakat bitirmiyebi-
lir de. Sömestr usulü vardır. Bu usul içinde bâzı 
derslerden sınıf geçer, bâzı derslerden geçemi-
yebilir. Fakat Üniversiteler Kanunu gereğin
ce tahsiline, öğrenimine devam edebilir. Diyor 
ki, bu 14 ncü madde Türk Silâhlı Kuvvetleri; 
28 - 29 yaşma kadar da olabilir ya 28 - 29 ya
şma kadar yüksek öğrenimini geciktirmiş ola
nı istemem, diyor, en fazla 27 yaş olabilir, di
yor. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu kaynaktan 
muvazzaf subay alırken en son had olan 29 ya
şını reddederek 27 yi istemesi, bir nevi pek 
ayak sürüyerek tahsil yapanı değil, yüksek öğ
renime ortalama bir kararla devam eden ve 
27 yaşma kadar öğrenimini yapmış olan bir 
genci alırım diyor. 

Şimdi sayın arkadaşımız, «Bunu astsubay
larla ilgili 30 yıllık madde gibi kabul buyura
rak, bunları da 30 yıla çıkaralım, daha geniş 
ölçüde kaynak bulmuş olalım» diyorlar Bir de
fa buna imkân yoktur. Diyor ki, madde: «öğre-
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nimine ara vermeden başvuranlar» öğrenimine 
ara vermeden başvurmak demek, deminki ma
ruzatım muvacehesinde yani 29 yaşını bitir
me mecburiyeti muvacehesinde 30 yaş mev-
zuubahis değildir, zaten. Bir genç üniversite 
veya yüksek okulda nihayet 29 yaşına kadar 
okuyabilir. 29 yaşma kadar gelir, öğrenimini 
tamamlıyamazsa, zaten silâh altına alınır, as
ker olur. Yani 30 yaşına doğru temdit müm
kün değildir. Kaldı ki maddenin esprisine de 
imuhaliftir. Maddenin bünyesinde ara verme
den unsuru vardır. Ara vermeden öğrenimini 
bitirecek, ara vermeden muvazzaf subay olma
yı istiyecek. Dolayısiyle gayrimümkündür. 
Astsubaylar için İmlen 30 yaş başka karakterde
dir, başka tabiattadır, astsubay vazifesini yap
makta iken, kendi özel imkânını bulup, üniver
sitenin bulunduğu, üniversite veya yüksek okul
ların bulunduğu bir şehirde görev görüyor, 
kendisi azim ve iradeye sahiptir ve kendisi biz
zat üniversiteye gidip okuyorsa gecesinden 
gündüzünden artırarak, bu takdirde böyle bir 
astsubay 30 yaşını geçmemek şartı ile muvaz
zaf subaylığa geçirilir deniyor. Birbirinden 
farklı tabiatta iki husustur. Komisyonun, be
nim önergeme lütfen iltifat ederek yapmış ol
duğu değiştirge, maddeye her yönden vuzuh ge
tirmiştir, aydınlık getirmiştir, sağlamlık getir
miştir. Bu şekilde kabulünü bendeniz de Yüce 
Heyetinizden saygılarımla dilerim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Cengiz Ekin
ci. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, 14 ncü maddenin son hükmü, komis
yondan iade edilen şekli ile de muhafaza edil
mektedir. Bu kişiler muharip sınıf subaylığa 
alınamazlar kaydı vardır. Bu muharip ve yar
dımcı sınıf meselesini 21 nci madde ile geçen 
celse halletmiştik. Şimdi 21 nci madde komis
yondan tekrar dönecektir. O itibarla komisyo
nun bu maddeyi bu şekli ile sevk etmesinde 
zannediyorum- bir zühul vardır. Bu hususu 
dikkatlerine arz ediyordum ikomisyonun. Bu ki
şiler muharip sınıf subaylığına nakledilmezler 
ifadesini 21 nci maddedeki yardımcı ve muha
rip tefrikinin kaldırılmasından sonra fazla bul
maktayız, bunu arz etmek için bu hususa dik
katinizi çekmek için söz aldım, teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
14 ncü maddede, üniversitelerin çeşitli fakül
telerini bitiren ve silâhlı kuvvetlerde,, harp 
okulundan yetiştirilemiyen subayların subay 
sınıflarıma, bitirenlerin alınması için konan 27 
yaş haddi ile,, üniversitenin çeşitli fakültelerini 
bitiren astsubayların subaylığa nakillerinden, 
nasbedilmelerindc konan 30 yaş haddinin kri
teri, bunların ayrı ayrı her rütbede emeklilik 
yaş hadlerine tabi olduklarından dolayıdır. 
Eğer maddenin sonundaki cetvellere bakılacak 
olursa, harp okullarından çıkan teğmenin yaş 
haddi 41, üsteğmenin 41, yüzbaşının 46 dır. Hal
buki en sonunda üç numaralı cetvele bakılırsa, 
orada astsubaylıktan subaylığa nakledilen, 
geçen kimseler hakkında teğmenlilin yaş had
di 41, üstteğmenliğinki 48, yüzbaşılığınla 52 dir. 
Bu farklılık bunun için konmuştur. Sayın Cen
giz Ekinci dediler ki ; 21 nci madde ile Yük
sek Heyetinizin tasvibine mazhar olan öner
geler gereğince muharip ve yardımcı sınıf tef
riki kaldırılmıştır, binaenaleyh, bu maddenin 
sonundaki, muharip sınıf subaylığa geçirile-
mezler, kaydı 21 nci madde muvacehesinde te
nakuz teşkil etmektedir. Biz bunu, 21 nci mad
deyi hazırlayıp henüz Başkanlığa sunamadık. 
Eğer 21 nci madde bilâhara ayni şekilde kabul 
edilirse İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince 
o maddeye göre bir haşiv teşkil eden sondaki 
kaydın her zaman tashihi mümkündür. Bunun 
kabul edilmesinde komisyonumuzca bir sakın
ca görülmemiştir, 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kahul edenler... 
Etmiycnler... Önerge kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okunan önergedeki şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miycnler... 14 ncü madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 18 nci maddesi Sayın Güley'in 

önergesi dikkate alınarak aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 
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d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem. 
Madde 18. — 17 nci madde gereğince aske

rî öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri ke
silir : 

a) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesi
lenlere, Devlet tarafından yapılan masraf faizi 
ile birlikte ödettirilir. 

b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerin
den 17 nci maddenin a, b, c, e ve f bendleri 
gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybeden
ler, muvazzaf subay olarak tekrar silâhlı kuv 
veli er hizmetine alınmazlar. 

e) Bu maddenin a bendi gereğince askerî 
öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri ke
silen öğrencilerin, Devlete olan borçları asker
lik hizmetleri süresince tehir edilir. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

18 nci maddeyi okunan önerge istikâmetin
de oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 18 nci madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

19 ncu maddeye ait komisyon önergesi gel
miştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Güley ve Atagün'ün önergeleri dikka

te alınarak tasarının 19 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden tanzi'm edilmiştir. Maddenin bu 
şekilde kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

VI - yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçme. 

Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okul
ları bitirerek silâhlı kuvvetlerde askerlik hiz
metine başlıyan ve yedek subay okuluna giriş-

-derinde yirmiyedı yaşından büyük olmıyan ye
dek subaylardan muvazzaf subaylığa geçmek 
istiyenler 14 ncü maddede yazılı şartlar dâhi
linde muvazzaf subaylığa nakledilebilirler. 

Terhislerini mütaakıp başvuranların muvaz
zaf subaylığa nakilleri yapılmaz. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

19 ncu maddeyi önergedeki olduğu gibi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 19 ncu madde kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
. Subay terfileri 

Birinci bölüm 
Genel hükümler 

I - Kapsam 
MADDE 29. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine 

mensup subayların; rütbeleri, bekleme sürele
ri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şart
ları bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. 

29 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 29 ncu madde 
kabul edilmiştir. 

II - Rütbeler 
MADDE 30. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde

ki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir:. 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 
Mareşal - Büyükamiral 
Mareşallik ve Büyükamirallik rütbesi, harb-

de fevkalâd'e hizmetleri görülen orgeneral ve 
oramirallere kanunla verilir. 

Mareşal ve Büyükamirallik rütbesi ölmüş 
orgeneral ve oramirallere de, aynı şartlarla bir 
kanunla verilebilir. 

BAŞKAN —• 30 ncu madde üzerinde söz is
tiyen?.. 

Buyurun Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu 30 ncu maddede son fıkra «Ma
reşallik ve büyükamirallik rütbesi, ölmüş orge
neral ve oramirallere de, aynı şartlarla Tbir ka
nunla verilebilir» hükmünü getiriyor. Bu, 
«verilebilir» sözü, geçen dönemde Cumhuriyet 
Senatosunda «verilir» şeklinde değiştirilmişti. 
Eğer bir orgeneral ve oramiral daha evvelki 

— 599 — 



M. Meolisi B : 98 3 . 5 . 1D57 O : 1 

fıkrada olduğu gibi, harlbte fevkalâde hizmet
leri görülür de, fakat kendisine büyük amiral
lik veya mareşallik payesi verilmeden harbte 
veya sağlık sebebiyle vefat ederse bunlara d'a, 
aynı şartlarla «Verilebilir:» değil, «verilir» hük
mü getirilmelidir. Yani geçen dönemde Sena
toda yapılan o değişiklik yerindedir. [Böyle 
olunca da, şartlar mademki müsavi ve veril
mek hali de zaruri, bu taktirde o sonuncu fık
rayı Öbür fıkranın içine sokmak gerekir. Yani, 
«mareşallik ve büyükâmirallik rütbesi -harbde 
değil - savaşta, - fevkalâde değil - olağanüstü 
hizmetleri görülen hayattaki veya ölmüş orge
neral ve oramirallere kanunla verilir.» Ya 'böy
le yapılabilir veyahut, Ibu mareşallik ve büyük-
amirallik rütbesine bu şartarı haiz olduğundan 
gelmiş olan pek sayın vatandaşların Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarının ne yolda istihdam edi
lecekleri, nerede çalıştırılacakları ve ne kadar 
çalıştırılacakları, diğer özlük hakları ne ola
caktır, hangi statü içinde vazife gömeceklerdir; 
bütün bu hususların özel bir kanunla tanzimi 

hükmünü bu madde getirmelidir. Evet, bü-
yü'kamiral »oldular ve mareşal oldular, nasıl 
kullanılacaklardır1? Özlük işleri, istihdam tarz
ları, süresi, şekli bir kanunla mı tanzim edile
cektir? Bu Personel Kanunu, Silâhlı Kuvvet
ler Personel Kanunu tasarısı bu maddesinde 
'bu hususta bir ışık tutmalı'dır. Ya öyle yapa
cak, veyalhut biraz evvel arz ettiğim gilbi bu 
sonuncu fıkrayı da «verilir» şekline sokup, iki 
fıkrayı birleştirerek ölü veya hayatta, savaşta 
olağanüstü yararlılık gösteren loıigcneral ve 
oraimirallcrc mareşallik ve büyükamir'allik rüt
beleri verilir, kanunla verilir. Ya böyle de
mek lâzım, ya öyle demek lâzımı. Bendeniz böy
le de 'denebileceği kanaatindeyim ve böyle bir 
önerge hazırlamıştım fakat komisyonun Ibu hu
susta bir değiştirge önergesi vereceğini sandı
ğım için, kendi önergemi vermedim ve madde 
üzerinde söz almadım. Fakat aynen muhafaza 
etmek istediklerini görünce geçen dönemde 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliğe de 
itibar etlmiyerek bu haliyle bırakıldığını görün
ce zaruri olarak söz aldım. Komisyon belki ik
na edici beyanda bulunabilir. Fakat bendeniz, 
«verilir» şeklinde, son fıkranın «•verilebilir»1 de-

v ğil kanunla ölmüş orgenerallere ve oramirallere 
de aynı şartlarla yani onlar da muharebede üs
tün yararlılık göstermişlerse, onlara da kanun

la bu rütbenin verilmesinin kesin hükmünü bu 
tasarı getirmelidir. Böyle olunca da, demin arz 
ettiğim gibi bu sonuncu fıkrayı öbür fıkra ile 
birleştirerek tek fıkra halinde; «Hayatta veya 
ölmüş orgeneral veya oramirallere savaşta üs
tün yararlılık gösterdikleri takdirde bir kanun
la, mareşallik ve büyükâmirallik verilir» hük
mü getirilmelidir. 

Değiştirge önergemi Yüksek Başkanlığa tak
dim edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tlyas Kılıç. 
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, 30 ncu maddenin son fıkrasının 
'hakikaten «verilebilir» kelimesi üzerinde dur
maya değer. Şimdi peşinen ölmüş büyükami-
ral veya orgeneralin muharebede... 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muharebe kazanıldıktan sonra. 

ILYAS KILIÇ (Devamla) — Tabiî muhare
be kazanıldıktan sonra veya muharebe esnasın
da, ölmüş büyükamiral veya orgeneralin muha
rebe meydanında üstün başarı kazandığını peşi
nen kabul ediyorsunuz. Kabul ettiğinize g'örc, 
sağ kalanlara verildiği gibi, ölmüş olanlara da 
«verilebilir» değil, «verilir» şekline konulma'sı-
nm '.mânası büyüktür. «Verilebilir»1 olunca 
sanki bir lütuf bulunuyormuş gibi oluyor. Bu 
bir lütuf değildir. Bu gayretinin, başarısının, 
muvaffakiyetinin mükâfatı olarak verilen bir 
haktır. Binacnaleyfh buradaki «verilebilir» tâ
biri bir lütuf ifade ediyor, ihsan ifade ediyor, 
arzuya kalıyor, isterse verir, isterse vermez 
gibi. Bu tâbirin buradan kaldırılarak kesin 
bir hüküm, olarak, savaşta üstün baş'arı gös
terdiği kabul edildikten sonra «verilir» olarak 
düzeltilmesinde büyük fayda vardır. Ben de 
Ferda Bey arkadaşımın kanaatindeyim ve onun 
önergesini desteklemek kararmdayım. Bunun 
bu şekilde düzeltilmesi ve yüksek komisyonun 
bu hususta ısrar etmemesini ve bu önergeye 
uymasını temenni ederek saygılarımıı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GECtCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, 
30 ncu madde Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki su
bay rütbelerini tesbit etmektedir, saymaktadır. 
Maddenin sonunda ise, mareşallik ve büyük ami
rallik rütbesi, harıbte fevkalâde hizmetleri görü
len orgeneral ve oramirallere kanunla verilir. 
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Burada aslolan, sağ olan kimselere bu rütbelerin 
tevcihidir, verilmesidir ve kanunla verilmesidir. 
Bu teklif edilip kamunla verileceğine göre ölmüş 
olanlara da aynı rütbeye lâyık görülüp, ölmüş 
olanlara da bunun, 1 nci fıkradaki gibi verilebi
leceğini ifade ediyor. Bizce fıkrada bir gayrita-
biîlik yoktur. Arkadaşımızın teklifine, «verilir» 
şeklinde tashih edilmek üzere katılırız. 

Yalnız Sayın Ferda Güley, ayrıca mareşaller 
ve büyükâmirallerin özlük hakları, tabi olacak
ları statüler hakkında bu maddeye bazı hüküm
lerin konmasını istediler. Rütbelerin mücerret 
sayılmasını ve tesbitini temin eden bu maddeler 
mareşal ve büyükâmirallerin özlük haklarına ait 
hükümlerin bulunması esasen, kanunun tekniğine 
de uymaz. O itibarla eğer Başkanlığa verecekleri 
önergede bu hususu da belirteceklerse katılmıyo
ruz. Biz Komisyon olarak ikinci fıkranın sonun
daki, «verilebilir» tabirinin, «verilir» şeklinde 
düzeltilmesinde bir mahzur mütalâa etmemekte
yiz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon Baş

kanı sayın arkadaşımıza teşekkür ederim. Verilir 
diye kabul edilince demek ki öbür üst fıkraya 
uyuyor. Aynı şartlarla dendiğine göre şartlar 
yani savaşta olağanüstü yararlık göstermek şar
tı, o da yerine geliyor. Bu takdirde her iki fık
rayı birleştirerek tek bir fıkra halinde tedvinini-
nin tabiî ve zaruri olduğunu lütfen kabul eder
lerse, mesele kalmaz. Esasen önergem bu şekilde 
hazırlanmıştır. 

GEOICt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
'SARIGÖZ (Rize) — Efendim, aslolan 1 nci fık
radır. 2 nci fıkra istisnai bir durumu kapsıyor. 
İstisnai bir durumun aslolan bir durumla bir
likte mütalâa edilmesini yazılış tarzı itilbariyle 
uygun görmediğimiz için bunu böyle yazdık. 

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

kadaşlarım, bir büyük savaş oluyor. Bu savaşta 
ordulara komuta eden büyük rütbeli bir komu
tan, bir orgeneral veya donanmaya komuta eden 
bir oramiral üstün yararlılık, olağanüstü yarar
lılık gösteriyor, hizmet ediyor ve hizmeti esna
sında vefat ediyor veya bu hizmeti yaptıktan 
aonra vefat ediyor. Böyle bir üstün yararlılık sa

hibi, hizmet sahibi vefat etmiş olan orgeneralle 
hayatta olan orgeneral için kanunla mareşallik 
veya büyükâmirallik rütbesini bu kanun bu mad
desinde ve bu fıkrasında tanzim etmektedir. Bu
nun hangisi istisnaidir, hangisi aslîdir; tefrik et
mek mümkün değildir. İkisi de, çünkü aynı şart
lar dahilindedir, aynı şartlar dâhilinde aynı hiz
metler yapılmıştır ve ikisine de aynı rütbe veri
lecektir. Birisini, sahibi taşıyarak yaşamaya de
vam edecektir, birisinin siciline geçecek, çoluğu 
çocuğu, aile efradı büyükâmiralin veya mareşa
lin eşi, çocuğu, torunu olacaktır. Bunlardan biri
sini asîl sayıp diğerini fer'i saymak imkânını 
ben görememekteyim. Bundan dolayı Sayın Ko
misyon, esasta hiç ayrılığımız olmadığına göre, 
bu iki fıkrayı bir araya getiren önergeme lütfen 
iltifat ederlerse, bütün arkadaşlarımız tarafın
dan hemen onaylanacak, kalbul edilecek durum
da olan maıhlûl madde, kolaylıkla geçer, önü
müzdeki diğer maddelere intikal etmiş olalbili-
riz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenL. Yok. 
Değiştirme önergelerini okutuyorum efen

dim. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin son fıkrasının metinden çı

karılmasını ve bu fıkradan evvelki fıkranın aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek maddenin son fıkrası 
halinde kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

O. H. P. Meclis GrupuNadma 

Ordu 
Ferda Güley 

Madde 30. — Son fıkra - maraşal ve büyük
âmirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlık
ları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral ve
ya oramirallere kanunla verilir. 

Yüksele Başkanlığa 
30 ncu maddenin son fıkrasındaki: (aynı 

şartlarla bir kanunla verilebilir) ibaresindeki 
(hir) kelimesi fazla ve lüzumsuzdur. (ıbir) keli
mesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif öde
rim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Ferda Güley'in önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
ikinci defa okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Bize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. 
Dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum... 

Kaibııl edenler... Etmiyenler... Dikkate alınması 
ik'iibul edilmiştir. 

Diğer önergeyi dkuyun. 

(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Demin ka
bul etmiş olduğunuz önergede bu kelime esasen 
mevcudolmadığma göre bunu ayrıca oylamaya 
lüzum yoktur. 

30 ncu maddeyi okunmuş önerge istikametin
de oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Et
miyenler... 30 ncu madde kaibul edilmiştir. 

I I I - Bekleme süreleri 
a) Normal bekleme süreleri 

Madde 31. — Subayların normal bekleme sü
releri aşağıda gösterilmiştir : 

Rütbeler 

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

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 31 nci maddesi ile başlığındaki 

(normal bekleme süreleri) ibaresinin başına (ba
rış zamanına ait) ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 

Normal 'bekle
me süresi 

1 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yü 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yü 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen"\. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Madde üzerinde 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLYAS KILIÇ (ıSarnsun) — Şimdi sayın ar

kadaşlar, 31 nci madde albaylıkta 'bekleme sü
resi dört yıl olarak gösteriliyor. Yapılan he
saplara göre ve bugünkü ölçülere göre bir kur
may arkadaşımız 38 yaşında albay oluyor. 4 yıl 
da bekleme süresi var, ediyor 42, bir de bir yıllık 
avantaj veriyoruz ediyor 43. Bir kurmay albay 
43 yaşında emekli edilecektir. 

Şimdi aynı hesabı bir havacı için yapalım, 40 
yaşında. Bir denizaltıcı kurmay albay için ya
palım, 41 yaşında emekli olacaktır. Şimdi arka
daşlar, bu kadar genç yaşta emekli yapmaya ve 
onun yerine arkadan doldurmaya bunun mad
dî külfetinin yanında, mânevi havasını kaldır
maya bilmiyorum ki, bu memleketin şeyi müsa ;t 
mi? Bu esasa göre, çok genç yaşta emekli mü
essesesini ihdas ediyoruz ve arkadaşlarımız hiç 
olmazsa mânevi yönden mağdur ediliyor. Komis
yon, bu hususun nasıl hazırlandığını ve böyle 
bir şeyin vâridolup olmadığını, bizim 'hesapla
rımızın yanlış olup olmadığını, doğru ise maddi 
ve mânevi külfetlerin nasıl karşılanacağını bize 
açıklarsa memnun oluruz. Aksi halde ben bu 
kadar genç yaşta insanların emekli edilmesine, 
Deyi et e yanaşmasına ve dışarıda boş gezmesine 
şahsan razı olamıyorum. Binaenaleyh, komis
yondan etraflıca açıklama beklemekteyim, söz 
hakkım baki kalmak suretiyle sözlerimi burada 

.kesiyorum. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMıllSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın İlyaS Kılıç 'arkadaşımızın endişeleri varit 
değildir. Evvelemirde bu kanun, her türlü kıde
mi kaldırdığı gibi liyakat esasına göre terfi 
prensibini getirmektedir. Eğer rütbelerle kar
şılarındaki barış zamanına ait normal 'bekleme 
süreleri hesaplanırsa bir subayın genarallik sı
rasına gelebilmesi için 30 yıl hizmet etmesi icap 
etmektedir. 20 ya:şmda subay çıktığını kabul 
edersek bugünkü durumda, bu 50 yaşında an-
eak generallik sırasına gelebilecektir. Harb okul-
\'-ırı kanun tasarısı komisyonumuzdan geçti, 
'"îütço Karma Komisyonunda. Orada, harb okul-
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l an tahsil süresi dört yıla çıkarılmıştır. Bu 
takdirde subay çıktığı zaman bir vatandaşımızın 
yaşı 22 olacaktır. Buna 30 yıl ilâve edilirse 52 
yaşında ancak generallik sırasına gelebilecektir. 
Sayın îlyas Kılıç arkadaşımızın nasıl hesap etti
ğini bilmiyorum, tabiî herhalde o kıdemleri de 
nazarı itibara aldı, bugünkü durumu ifade etti
ler. Bu kanunun tatlbikatmda belirttikleri bir 
aksaklık olmıyacaktır. Arz ederim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran efendim, sorun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Arkadaşıma 

izahatından dolayı teşekkür ederim. Antaak, 
şimdi 'bunun arkasından Akademiler Kanunu 
geliyor; Akademiler Kanununda kıdem tekrar 
ihya edilmek üzeredir. Geçen sene Komisyon
dan geçti, sonradan kadük oldu. Böyle bir ka
nun geldiği zaman kıdem müessesesi ihya edi
lecek mi? Sayın Komisyondan bu hususu açık
lamasını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Arkadaşımın soru
suna cevap vermek benim için 'biraz güç. Çünkü 
Akademiler Kanununu kabul edecek olan Yü
ce Heyetinizdir. Yüce Heyetiniz eyer Akade
miler Kanununda kıdem müessesesini tekrar 
kalbul ederse, o zaman Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun genel prensipleri me-
yanında olan her türlü tahsil kıdemlinin kaldı
rılması prensibine bir istisna vaz'edecektir. Bu 
Yüce Heyetinizin takdirine taallûk eden bir ci
hettir. Benim bunu kesinlikle cevaplandırmam, 
takdir buyurulur ki, mümkün değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Nazını Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım., bu maddedeki 
bekleme -süreleri Orduda bulunan kadro ve Har-
biyeden çıkan ve kıtaya iltihak eden subayla
rın, tecrübelerinden hizmet etmek ve lüzumlu 
olan kadroların (muayyen seneler içerisinde) 
kadrolar içerisinde subayların âzaımi verimini 
temin etmelk içindir. 

Şimdi biraz evvel fikir itibariyle bir endişe 
ortaya atıldı. Sayın Komisyon Başkanı da ifa
de ettiler. Anakanıum ile Askerî Personel Ka
nunu ile kıdem müessesesi kaldırılmıştır. Ko
misyonda bu konuda etüt yapılırken hütün 
dünya ordularının, kurmay subaylarının, de

mokratik cephedeki bütün orduların, hattâ de
mirperde gerisindeki orduların da kurmay su
baylarının aldıkları kıdem mevzuu üzerinde o 
zamanki Erkânılharbiye veya İıaıttâ Millî Sa
vununa Bakanlığı sözcülerimden gerekli bilgi 
istenmiş ve dünyanın hiçbir ordusunda kıdem 
müessesesinin oltm'adığı görülmüştür. Bilhassa 
27 Mayıstan sonra genç, çok kıymetli kurmay 
subayların kadro noksanlığı ve (muhtelif sebep
lerden dolayı emekliye sevk edildiği sabittir. 

Şimdi, bu kanunda da uzun uzun münakaşa
lar, etütler yapılmış ve prensip itibariyle kı
dem1 müessesesi kaldırılmıştır. Bu bakımdan 
madde yerinde tedvin edilmiştir, 'teknik bakım
dan çok geniş incelemeler, çok uzun ilmî mü
nakaşalar yapılmıştır ve Ilarbiyedenı mezun 
olan subayların, Ordu saflarında muayyen had
de kadar hizinıet yapabilmeleri ve verim sağ
lı yıa'bilmeleri için, bu madde geliştirilmiştir. 

Ancak bâzı arkadaşların şöyle bir endişesi 
mevcut olabilir : Bugün albay kadrosunda ımah-
ı*utta bir geniş şişkinlik olduğu görülmektedir. 
Bu da Askerî Personel Kanununun" Meclisimiz
den yakında çıktığı takdirde bu ferahlamamın 
da olacağını yani şişen mahrutun tekrar düze
leceğini müşahede etmiş bulunuyoruzz. Onun' 
için bu kanunun öncelik ve ivedilikle Meclisi
mizden geçip, Senatomuzdan çıkıp da kanun
laştığı gün zannediyorum, zok geniş miktarda 
bir ferahlama olacaktır. Madde yerindedir, ka
bulünü arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde ürerinde başka söz is
tiyen? 

Buyurun efendini. 
BEKİR TÜNAY (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; ben bu bekleme süre
lerini binbaşıya kadar olan kısmında daha da 
ıazaltma teklifinde •bulunacağımı. Teğmenlik 
üç seme, üsteğmenlik altı sen'e gösterilmekte
dir. Vazifeleri bakımından ordudaki gördükle
ri hizmetler bakımından bu iki rütbe arasın
da pek de büyük farklar bulunmadığı halde, 
birinde üç sene, diğerinde altı sene. Oysa bu
günün 'muharebeleri, cüret istiyen, atılganlık 
istiyen, feragat istiyen, fedakârlık istiyen (Sa
vaşlardır. Bu savaşlarda lbin!başıya kadar olan 
rütbelerin 'kaibilse daha çok gençleştirilmesi yo
luna gidilmesinin faydalı olacağı kanısındayım. 
Bu bakımdan üsteğmenlikte hiç değilse bekle 
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me süresinin dört seneye indirilmesini arz ve 
teklif ediyorum:. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeniz var mı efendim1? 
BEKİR TÜNAY (Devamla) — Var «fendim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Değiştirge önergesini okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddedeki bekleme sürelerinde 

üsteğmenlikteki beklenıe süresinin 6 sene yeri
ne, 4 sene olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Adana 
Bekir Tünıay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul ctmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Komisyonun önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 31 nci maddesi ile başlığındaki 

Normal bekleme süresi) ibaresinin başında (Ba
rış zamanına ait) ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

- Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

31 nci maddeyi önerge istikametinde kabulü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

b) En az bekleme süreleri 
Madde 32. — Subayların en az bekleme süre

leri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Tahsil süresi 4 yıl ve daha fazla olan 
fakülte ve yüksek okulu bitirenler teğmen nas
bedilirler. Bunların harb okulları mezunu em
sallerine yetişinccye kadar teğmenlik hariç, her 
rütbede bekleme süreleri birer yıl eksiktir. 

b) Savaşta veya milletlcrarası taahhütler 
icabı savaşlara katılanlar için, Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savun

ma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile normal bekleme süreleri 1/ 2 nisbetine kadar 
indirilebilir. 

BAŞKAN — 32 nei madde üzerinde söz is-
tiyen? 

Buyurun efendim. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, Büyük Meclisin kanunların dilin
de gösterdiği titizliği bildiğim için bir nokta üze
rinde arkadaşlarımı düşünmeye davet etmek iste
rim. 32 nci maddenin (a) fıkrasında «Yüksek 
okulu bitirenler teğmen nasbedilirler.» denmek
tedir. Acaba burada teğmenliğe nasbedilirler mi 
demek lâzım, teğmen olarak nasbedilirler mi de
mek lâzımdır? Asker arkadaşlarım bunu nasıl 
kullanıyorlar bilmiyorum. Fakat teğmenliğe nas
bedilirler cümlesini bir parça yadırgadığımı ifa
de etmek isterim. 

Sonra aynı cümlede «tahsil süresi» vardır. 
Bu, ya «tahsil müddetidir» eski dil kullanılır ve
yahut da «öğrenim süresi» dir. Daha çok Anaya
samızın diline uygun olur, diye düşünüyorum. 

(b) fıkrasında: «Savaşta veya milletlerarası 
taahhütler icabı savaşlara katılanlar» terimleri 
üzerinde tereddütlerim vardır. 

«Savaşta» derken Türkiye'nin resmen ilân et
tiği bir savaş kastedilmektedir. «Milletlerarası 
taahhütler icabı savaşlara katılanlar» ise, res
men girmediğimiz bir savaş, Kore misalinde ol
duğu gibi yurt dışında savaşmaya mecbur edilen 
vatandaşlarımız, askerlerimiz kastedilmektedir. 
Ancak, ister hudutlarımızda olsun, isterse uzak 
ülkelerde olsun, Türk askerinin dövüşmesine, kan 
akıtmasına karar vermek Büyük Millet Meclisi
nin yetkisi dahilindedir. Böyle olmalıdır. Kore 
misalini burada bunun için hatırlıyorum. Millet
lerarası taahhütler icabı savaş dediğimiz zaman, 
sanki peşinen bir taahhüde giriyorsunuz, artık 
ondan sonra Meclisin böyle bir savaş kararı alma
sına lüzum yokmuş gibi, o durumda olan bir sa
vaşa katılma mecburiyetini hatırlatıyor. Aca
ba «milletlerarası taahhütlerin icabı savaşlara ka
tılanlar» kelimelerini çıkarırsak, kanun anlamın
dan yitirir mi? Nihayet o da bir savaştır. Nere
de dövüşürse dövüşsün savaşa katılmıştır. Bunu 
söylemesek olur mu? Arkadaşlarımın bunun üze
rinde düşünmelerini rica edeceğim. Bana kalırsa 
«savaşta» demek kâfidir. Bu savaş yurt savun
ması icabı hudutlarımızda verilmiş bir savaş ola-
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bilir, veyahut da millî menfaatlerimizin gereği ola
rak uzak ülkelerde verilmiş bir savaş olabilir. 
Ama peşinen milletlerarası taahhütlerin icabı g -
rişilen bir savaş olarak taalıhüdedilmez. Çünkü 
savaşlara millî menfaatler icabı girilir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Bir değiştirme önergesi veriyor 
musunuz efendim? 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Verece
ğim 'efendim. 

BAŞKAN — Lütfen acele buyurun efendim. 
Başka söz istiyen?.. 
Buyurun .efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Türk Silhâlı Kuvvetler 
Personel Kanununun 32 nci maddesinin (a) fık
rası hakkında, bir değiştirge önergesi verdim. Bu
nu dikkatlerinize sunmak isterim. 

Bu sene liseyi bitirmiş iki çocuk ele alalım. 
Bir tanesi bugünkü mevzuata göre Harb Okuluna 
girdi, diğeri Askerî Tıbbiyeye girdi. Şimdi bakın 
(a) fıkrası böyle kabul edilirse, bugünkü mevzu
ata göre, Askerî Tıbbiyeye giren çoeuk, bir defa 
hayalta, harb okulluna giren emsalinden dört 
sıene sonra atılacak. Bir de burnun yanında her 
rütbede, teğmenlik hariç, bir noksan sene bek
lemek suretiyle arkadaşına 1991 senesinde eri
şecek, yani 24 sene sonra Askerî tıbbiyeden 
mezun plan bir çıocuk, harib okulundan mezun 
tolaın emsalline 1991 yılımda yani 24 sıene sonra 
erişecek. Bu nıe kadar büyük bir haksızlık, bu 
ne kadar büyük bir adaletsizlik meytdana geti
riyor. Simidi sayın koımiısyon SÖHCÜISÜ beLki şu
nu sıöyliyıeoeklerdir; harb okulu kanunu tasarısı 
komisyıonıda kabul edildi, madde 4 seneye cılk
tı, bu balkıımldan o arkadaşlar daıha evvel em
saline yetişecek. ' 

Onun da hesabını yapıtım. Böyle olunsa As
kerî tıbbiyeden mezun olan - 19(67 senesinde 
!bu mekteplere giren bir çoıeuik için söylüyo-
rum - 1981 senesinde, yani 14 s^ne sonra em
saline yetişecek. 

Biraz evvel sayın koımisyioın balkanı ifade 
/buyurdular; Harlb Akademileri kanunu tasarı
sını Yüce Heyetliniz nasıl kaibul edecek bilemi-
yoruim, demişlerdi. Eh, harlb olkulu kanun tasa
rısını da bu heyetin nasıl kabul edeceğini pe
şinen bilmediiğimiae göre, yüksek okulu, bitir-
mis, askerî tıbbiyeden mezun olmuş bir vatan-* 

daşıımızın emsali harb okulu mezununa 24 sene 
sonra yetişmesi çok büyüik bir haksızdık. ola
cak:. Onun için ben bu halksıızlığı düzıeltici bir 
önerge verdim, bu önergem lehinde oy kullan
manız ve bu haiksızlığa meydan vermıemendızi 
Yüce Heyetinizden istirham ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bekir Tünay buyurun. 
BEKİR TÜNAY (Adana) — Vazgeçtim. 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın tlyas Kılıç buyurum 

'efendim. 

İL YAS KILIÇ ('Samsun) — Şimdi sayın 'ar
kadaşlarım, ben bu maddenin tefsirini yahut 
kapsamını İrfan Solmazer arlkadaşim gibi an
lamadım. Tatbikat da şimdiyedck o istikamette 
değildir. Benim bildiğim ve anladığım fuıdur: 
harb okulları, şimdiye dek, 2 yıl idi. Diğer fa
külteler de 4 ve 6. Farz edelim fei, tıbbiyeye 
giren bir genç, hanbiyeye giren bir gençle, el
bette 'ki, mezuniyet bakımından, aralarında' 
bir fark görünen iki genç olacaklardır. Harb 
okulundaki bugünkü statüye göre, iki sene içe
risinde mezun olacalk, öbür gıenç ise 4 senede 
mezun olacaktır. Madde ne diyor kapsamında; 
«teğmenlik hariç harlb okulundan mezun olan» 
arkadaşına yetişineeye kadar, onun durumuna 
gelinceye kadar, her rütbede bir sene az bek-
liyeeelk» yani öbürü fazla bekliyeeek, bu az 
bekliyeeek. Ben arkadaşım gibi anlamadım. 
Bunlar bir rütbede birleşeceklerdir ve ikisi de 
beraber yüzbaşı olacaiklartdır. Taıtbifcat o istika-
imetltedir. Eğer yanlış anlamışsak (bir diyece
ğim yofk, fakat geçmiş tatbikat böyle ildi. Yoku
şa burada eskiden olduğu >gibi, yardımcı sı
nıflara birer sene diğer sınıflardan geç terfi 
•etme balkikı tanınmıştı, bu (onu kapsamıyor. Bu 
sadece ikisi yan yana gelinceye kadar bekleme 
müddetini kısıyor anlıyorum ben. Eğer yanlış 
anlamıışsalk, her halde teknik arkadaşlarımız 
bunu aeılkluyacıaklardır. Ben İrfan Beycin endi
şesini duymuyorum, yüzbaşı beraber olacaklar
dır. Eğer iimJtiıhanlannıdan, denemelerden ge-
'çerOaen bir takılmaları ölım&ızsa. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun İrfan Solmaızıer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın ar

kadaşlarım, (yanlış anlama olmaması için yap
tığım hesabı tekrar huzurunuzda arz edeyim. 
Sene 1967. Harb okuluna giren bir öğrenci 1969 
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yılında aslteğmen. Bir sene bekleme süresi ka
bul etttik, 1970 te teğmen, üç sene teğmenlik 
için beiMenıe süresi kabul ettik, 1973 senesin
de üsteğmen. Tıbbiyeye giren arkadaş 6 sene 
askerî tıbbiyede okudu ive bu arikadaş 1973 se-
neısiınıde teğmen oldu, yanlı emsali harfe okulu 
mezunu üsteğmen olduğu yılda, bu mektebi (bi
ttirdi 1973 te teğmen olaraik orduya katıldı. 
Teğmenlikte ıbekleme .süresini kısaltma yak. 3 
sene bekMyeeeik 1976 da bu, üsteğmen olacak
tır. Üsteğmenlikle yüzbaşılık arası hanb okulu 
mezunları için 6 yıl kabul ettik. Şu halde 1973 
senesinde üsteğmen olan harb okulu mezunu 
6 yıl bekledi, 1979 da yüzlbaşı oldu. Bunun ya
nında, Askerî Tıbbiyeden mezun olan arkadaş 
*6 sene değil de bu kanunun (a) fı'krası hükmü
ne göre 5 yıl ıbelkledi, 1976 da üsteğmen olan 
bu arkadaşımız da ,1981 de, 5 yıl sarana yüzba
şı oldu. 1981 de yüzlbaşı iken bu arkadaşımız, 
feizim harb dkulu mezunu diğer arikadaşıımız 
yüzbaşılıkta ilki senestinii bitirmiş oluyor. Bu
nun için yüzlbaşılık 6 sene harfe okulu mezunu 
için. Şu halde 1979 da harb okulundan mezun 
olan aılkadaşımız yüzbaşılığa naısfeodildiğine 
göre, 6 seme sıonra yani 1985 te binbaşı olacak. 
ıBunun yüzlbaşılığı bu (kanunun (a) fıkrasına 
göre 6 sene değil de, bir sene nofesan, 5 sene 
bekliye celk olan Askerî Tıbbiye mezunu dok
tor, 1986 da beş sene beklemek suretiyle bin-
ıbaşı olacak. Binbaşı olan harb okulu mezunu 
6 sene binibaşılılkta belkliyeeek 1991 de yarbay 
olacak. 1986 da binbaşılığa terfi etmiş olan bir 
askerî tılblbiye mezunu doktor, 6 sene değil do 
'emsaline göre bir sene nolksan bekliyecek ve 
ıdoılayısiyle 1991 de yani, harb okulu mezunu 
aıikadaşı ile bera'ber 1991 yılımda, <bu madde 
kabul edilirse, yani 24 sene sonra, emsali ile 
aynı yılda yarbaylığa terfi edecektir. Ben bu
nu izah atmelk istedim. Eğer bir yanlış anlama 
varsa (komisyon başkanı lütfederler, izah öder
ler. Ama yine komisyonun - tekrar söyliyeyim -_ 
iddiası şu olacak; harb okulu kanun tasarısı 
komisyondan çıkmıştır, 4 sene olacaktır, der. 
Bu suretle Yüce Heyetinizi kabul edip etmi-
yeeeğini feilemeyiz, kestiremeyiz. Bu balkımdan 
ıbu maddeyi önergemde o sakilde yazdım. Ge
ne de 1981 yılına kadar, 14 sene sonra, -emsa-
liyle aynı durumda olacak bir doktor, silâhlı 
kuvvetler hizmetine gireoelktir. Bu haksızlığa 
(müsaade ötmeyiniz diyorum, Komisyon «ğer 

beni tatmin edeccJk cevaplarda bulunursa, öner
gemi derhal geri de alabilirim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özoğul. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, 31 nci maddeyi kabul ettik. Bu
günkü tatbikatı düşünelim; bugün, banbiyeden 
mezun olanlar bugünkü tatbikata göre muvaz
zaf subaylar asteğmıcıniiık yapmaktadırlar. Hal
buki 3i nci maddede asteğmenliği bir yıl, teğ
menliği 3 yıl olarak kabul ettik. Şimdi sayın 
komisyon baştanı bu konuda her hailde daha 
teknik bilgi vereceklerdir. Harbiycndn tahsil 
süresinin 4 sene olaraik kabul edileceği nazarı 
dikkate alınarak, bu kanun anakanun olarak 
hazırlanmıştır. - Madde yerindedir - ve bunun 
bir tatbikatı da arkadaşlarımız eğer tetkik 
•ederlerse hemen terfi durumuna gelmemekte
dir. 

Ben esasen (b) paragrafı için arz etmek is
terim. Eğer muhterem arkadaşımız (b) parag
rafı için, Anayasanın 66 nci maddesini tetkik 
edip konuşmuş olsalardı zannediyorum, 32 nci 
maddesinin (b)' paragrafı üzerinde konuşma 
ihtiyacı kaknıyacak ve tereddütleri izale edilmiş 
olacaktı. Aynen şöyle yazıyor Anayasanın 66 nci 
maddesi : «Millerarası hukukun meşru saydığı 
hallerde, savaş hali ilânına ve Türkiye'nin taraf 
olduğu milletlerarası andlaşmalarm veya millet
lerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller 
dışında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ül
kelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuv
vetlerin Türkiye'de kullanılmasına izin verme 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, 
bu izin için Meclisler birlikte toplanarak karar 
verirler.» Binaenaleyh arkadaşımızın endişesine, 
zannediyorum, lüzum yoktur. Anayasa sarih ola-
rak 6Q nci madde içine bunu almış ve (b) bendi 
de hazırlanırken Anayasanın ilgili maddesi na
zarı dikkate alınarak, buraya (b) fıkrası kon
muş 'bulunuyor. Endişenin yerinde olmadığı ka
naatindeyim. Bu bakımdan maddenin aynen ka
bulünü arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz, komisyon. 
CrEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Efendim, Sayın Solmazer'm 
ifade ettiği hususlar varittir. Bütün önergelerin 
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madde ile komisyona iadesini rica ediyorum, 
maddenin yeni baştan tanzimi için. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Komisyon 32 nci maddeyi önergelerle birlik
te istemektedir, Komisyona iade edilmiştir. 

e) En çok bekleme süreleri 
Madde 33. — Subayların en çok bekleme sü

releri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Tahsil süresi iki yıl olan yüksek okulla
rı bitirenler asteğmen nasbedilirler. Bunların 
her rütbede normal bekleme süresi harb okulları 
mezunu emsallerine yetişinceye kadar bir yıl fas
ladır. 

b) Subayların 31 nci maddede gösterilen 
normak bekleme sürelerinin dışında her rütbede 
(kalabilecekleri en çok bekleme süreleri o rütbe
nin yaş haddine kadar olan müddettir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? 

Buyurun, İsmail Hakkı Yıldırım. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Ben komisyonun bir hususa dikkatini çekmek 
için söz aldım. 32 nci maddede, tahsil süresi 4 
yıl ve daha fazla olan fakülte veya yüksek oku
lu bitirenlerin durumlarının, harb okulu me
zunlarına intibakı için hüküm sevk edilirken, 
harb okullarının 4 yıldan az bir tahsil süresini 
ihtiva ettiğini kabul etmiştir. Zaten filhal iki 
yıldır. 4 yıl veya daha fazlanın intibakı bahis 
konusu olduğuna göre, normal olarak bugünkü 
durumu derpiş etmiş ve doğrudur. 33 ncü mad
denin (a) bendi : «Tahsil süresi iki yıl olan yük
sek okulları bitirenler asteğmen nasbedilirler.» 
diyor. Emsali harb okulu mezunlarına bunların 
durumlarını intibak ettirebilmek için, bulunduk
ları her rütbede birer yıl fazla beklemeleri de 
derpiş ediliyor. Burada bir tezat var. 33 noü 
maddede, galiba, yeni getirilecek olan bir kanun 
tasarısında kabul edilen 4 yılı, kabul edilmiş 
farz edip, ona göre hüküm sevk etmişlerdir. Harb 
okulu 2 yıl olduğuna, yüksek okulu 2 yılda bi
tirenlerle aynı tahsili, yapmış, aynı zaman süre
since tahsil yapmış olduklarına göre, bunların 
birinin durumunun diğerine intibakı balhis ko
nusu olamaz. Bu maddenin ıslah edilmesi lâzım
dır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Mustafa Akalın? Yok. 
Sayın irfan Solmazer. 
Buyurunuz, efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Saym 

Başkan, sayın milletvekilleri; 33 ncü madde
nin (a) fıkrası hakkında söyleyeceklerimi Sa
yın Yıldırım beyan ettiler. Benim bu mevzu
da ilâve edece'k başka bir şeyim yok. Yalnız 
(b) fıkrası hakkında yine misalli olarak, ra
kamlı olarak size bâzı şeyleri söylemek iste
rim. Subayların 31 nci maddede gösterilen 
normal bekleme sürelerinin dışında her rütbe
de kalabilecekleri en çok bekleme süreleri, o 
rütbenin yaş haddine kadar -olan müddettir. 
Şimdi yaş haddine ait cetveli ele alalım. Yal
nız bu terfi esas ve şartları maddesi <olan 
39 ncu maddede ki, yeterlik sınıflarına teğmen 
alınmadığına göre, zaten o maddede üsteğmen
lerin de yeterlik gruplarına ayrılması hak
kında bir önerge tedvi etmiştim. Yüce Baş
kanlığa. Şimdi üsteğmen bir arkadaşımız, nor
mal şartlarda 24 yaşında üsteğmen olur. Bek
leme süresini altı yıl kabul ettik, o arkadaşı
mız 30 yasında yüzbaşı olur. Şimdi bu fıkra 
hükmüne göre, yeterlik grupuna giremiyetı 
bu üsteğmenin 16 sene üsteğmenlik yapması 
lâzım, emekli olana kadar. Çünkü cetvelde yas 
haddi o şekilde gösterilmiş. Şimdi 39 ncu mad
de hakkında verdiğim bir değişiklik önergesi 
var, burada üsteğmenleri de bu gruptan çıka
ralım diyorum. Çünkü ordunun ufak rütbeli 
subaya ihtiyacı çok olduuğna göre ve bu üs
teğmenlikte de böyle bir şeyin biraz hazım
sızlık yaratacağını düşünüyorum; onun sebep
lerini izah edeceğim. Yüzbaşılar için aynı hu
susu dikkate alalım. Normal şartlarda bir harb 
okulu mezunu 30 yaşında yüzbaşı olur. Yüz
başının yaş haddini, yine bu cetvele göre 46 
kabul etmişiz. Bir yüzbaşı, yeterlik grupuna 
giremez ve yükselemezse 16 sene yüzbaşılık 
yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bir üsteğmenin 18 
sene üsteğmenlik yapması, bir yüzbaşının İG 
selen yüzbaşılık yapması ve emsallerinin sıra 
ile tabur kumandanı, alay kumandanı olduğu 
hallerde, yine rütbesinin gösterdiği kadro 
karşılığında bu arkadaş bölük kumandanıdır. 
Orduda disiplin denilen bir şey kalmaz. Yeter-
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lik grupuna 16 sene bir adamın girmesini bek
lemek niye ? Bir adamın kabiliyeti varsa bu 
grup içine zaten sıralanabilir. Kadro darlığı 
yüzünden sıralanamaz ise, ona bâzı imkânlar 
tanıyalım, hemen emekli etmek gibi hale git
meden bâzı imkânlar tanıyalım. Hem ordu
daki emrü kumanda sistemini lâubalilik de
recesinde, çünkü bir insanın arkadaşı hart» 
okulundan mezun olduğu arkadaşı ile beraber, 
takım kumandanı, beraber bölük kumandanlığı 
yaptığı arkadaşının bir tame&i gün geliyor ta
bur kumandanı oluyor, bizim garip vatandaş 
sıralamaya giremediği için bölük kumandanı, 
ö'bürü alay kumaındanı, bu yine bölük kuman
danı ve garip bir şeyi size söyliyeyim, gene
ral olacak, o yine bölük kumandanı. Olmaz 
böyle şey, bu bakımdan benim verdiğim öner
gede hem bu kişileri fazla mağdur etmemek 
hem de Ordu'daki emrü kumanda sistemini laç
ka etmemek, laubali hale sokmamak için, 
şöyle bir değişiklik teklif verdim, muhterem 
komisyonun buna iltifat etmesini istirham 
edeceğim. Şöyle ki : 

«Subayların 31 nci maddede gösterilen nor
mal bekleme sürelerinin dışında her rütbede 
kalabilecekleri en çok bekleme süreleri, üc 
yıldan fazla olamaz.» Yaş haddine kadar de
ğil. Yani, 18 sene, 20 sene bir rütbede bekle
mek değil, üç yıldan fazla olamaz diye bir 
teklif getirdim. Komisyon üç aşağı, beş yu
karı 'buma katılırsa ben de önergemi o istikâ
mette tadil ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yök mu 

efendim ? 
Buyurun, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rizie) — Muhterem arkadaşlar; 
33 ncü maddemin (a) fıkrasında »Sayın Yıldı
rım arkadaşımızın belirttiği hu'slsular varittir. 
Bm fıkranın değişmesine taallûk elden • hulsoııskr-
da verilen ömetlgelere kaJtılmalktayrz. Ancak, 
Sayın Soslmazer'iın 31 udi maddedeki hükme kar
şı sord ettiği gerekçıeler Kotmiısıyomuımuzca varit 
görülmıemefetedir. Saym Salmazer sadece harb 
okullarımdan .meizun olara, subayların yaş had
leri durumunu nazjaırı itibara alarak f ikimle rimi 
ısierd eltltilıer. Halbuki bıı kamumda az evvel kabuıl. 
e'ttiğimiz maddelere göre, 27 yaşımda da bdr va-

tandaişıın subaylığa imtiısabetmesi .mümkün ola
caktır. Bu takdirde üsteğmenlikte, yüzbaşılıkta 
ifade etltikıleri gibi çok uzun sürelerle bckillömc-
leri bahis mevzuu değildir. Kaldı ki, bu ka nü
mün ge'târdiği bir prensipte, subaylarım kaıdro 
ımünhalleri bulunmadığı takdirde maaş bakı
mlımdan ufki terfiic sapalblllmelıeridıir. Eğer bir 
subaıy uf iki terfi e'tltiğ.i takdirde ykıe bir üst 
rütbeye kadtfo mümhali sieibeibiylle tertGi ede'mi-
yorısa, o rütbede yaş haddine kadar kalabile
cektir. Bu rütbeler bu kanuna göre binbaşı ve 
yukarıdaki rütbeler olacaktır. Hiçbir zarmum 
bir üisıteğimemin 16 veya 18 seme gibi bir müd
detle o rütlbede belkiemösi mevzuubaihiıs değil
dir. Maddeyi, yeniden tanıziım et'meik üzıeıne, ve-
OTİimiş ıbıılumam önergelerle birilikte, koımiisyo-
numuız geri almaktadır. 

İRFAN SOLMAZER (IVnkat) — Bir sualim 
var efendim. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerimde mi? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evdt cfcuı-

diim, soru soracaktılm fakat malddle geri is'fcmi-
yor. Yemi madde gelince arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, 33 ncü miaddeyi komis
yon önergelerle birlikte geri iısitemdiğime göre, 
artık bir soru soruma mevzuuhaıhısiJİamiTyaea'ktır. 

33 ncü madde ömeıtgelerle birlikte küinrii;;y:>-
ma vorilmıişıtir 'efendim. 

IV - Terfi zamanı 
Madde 34. — Muvazzaf suibayların terfileri 

her yıl mutlak olarak 30 Ağu's'bols Zafer Bay
ramı günü yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen var 
mı efendim ? Yok. 

Değıişıtıinge ömerigesi vardıır, okultuyoraım 
efendim. 

Yüksiok Başkanlığa 
Taısarınam 34 ncü madesinıdefki «'mutlak ola

rak» kelimelerinim çılkarılımasımı arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Bşk. 
Rize 

İsmail Sıamgöz 

BAŞKAN — Ko(mıİ3(ycmu.m önerigesini okıııt-
mıuş bulunuyorum. 

Önergeyi kaibul edenler... Eltımiyonlıcır... Kr>-
ıniıisyanun ömergeisi kabul edilmılş'tür. 

34 nıcıü maddeyi bu ömergıe istikaimeıtimde 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etimiyen-
ler... 34 ncü madde komisyonun değiştirmesi 
Ş'cklindıe kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 
I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

Madde 35. — Subaylığa nasıp ve rütbe ter
fileri, Miililî Savunma Bakanı (Jandaırıma su
bayları için İçişleri Balkanı) ile Başbakanın im-
zalıyacaikları Cumhurbaşkanının ortak kararna-
meisiyle yapılır. 

BAŞKAN — • 35 nci madde üae rinde söz iıs-
tiyen?. 

Buyurun Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ondu) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu maddede bir tertip, tanzim bo
zukluğu var. Maclde: «ıSuıbaylığa nasıp ve rüt
be terfileri, Millî Savanıma Balkanı (Jandarma 
subayları için İçişleri Baikanı) ile Başbaka
nım imızaıİTyaeakları Cumhurbaşkanının ortak 
karannameısiyle yapılır» diyor. Cumhurbaşkanı
nın cultak kararnamesi... Yani kararname, Cum-
huıibaşkanımn ortak kararmamesıi oluyor. Hal
buki bildiğimiz üçlü kararnameyi, iki bakan, 
bir balkan bir Bıaşihakan, bir de Devlet Reisi 
onaylıyor. Fakat, metme göre, Cumhurlbaşka-
nııııın ortak kararnamesi ile. Yana, ka;naımafme 
'doğrudan doğruya Cumhurbaşkanının olmuş 
oluyor ve adı da ortak kararname oluyor. Baış-
bakaından, Millî Savunma Bakanından ve İçic
ileri Bakanımdan kopmuş gibi. 

Sonatlo ge<çen dönemde bir değ'işikıliik yap
mış: Sulbayhğa naisıp v,e terfiıleıri - rütlbeyi de 
çıkartmış - Millî Savunma Bakanı, ve Jandar
ma subayları içlin İçişleri Baltanı ile, Baştba-
kanın imızalıyac'akları ve Cumhurbaşkanının 
onaylıyaelağı kararmame ile yapılır, demiş. 

Şimdi, böyle olunsa Cumhurbaşkanının or
tak kararnamesi. Ortak kararname adı altında 
Oumhurlbaşkanına rapdediliyor. Öyle olmaz, öy
le değildir, bu mıeitnin düzeltilmiesi lâzımdır. 
Bir -önenge şimdilik vermiyeceğim, fakat sayın 
Kotmisyonu dinledikten sonra tatmikı edilemez-
isem önerige vereceğim. 

Saygıılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyuran Sayın İısmail Hakkı 

Yıldırım. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzuran) 
— Benim die bir önergetm yok ama, bir hususu 
hunidan böyle gerek koımıiısyonlarım gerek He
yeti Umuımaiyeııin münakaşa mevzuu yapması 
içim bu vesileyle arz etmek istiyorum. Bizim 
Anayasamuza göre, Cumhurbaşkanının hiçbir 
siyasi ve idari sorumluluğu yoktur. Bu karar
namelerdin zîrine imza koymasının hukukî bir 
'.sonucu da yoktur, imza koytmalktan imtina et
mesinin de hukuki bir izahı da yoktur. Bina
enaleyh Anayasamın, Cumhurbaşkanıni'n görev 
ve ycltfeileri cümlesinden saydığı hususların 
dışında, kanaatimıce hiçJbir mevzua Cumhurbaş
kanının imzasını karıştırmamak lâzımlgıelir. Bu-
rada da böyle bdr kararnameye Cumhurbaşka
nının im'za koymasında hukukî bir zaruret yok
tur. Bunu sırf ileride bu mevzularda Heyeti 
Uimumiyenin görüşünün te'beıllür etmesi için ava 
•ediyorum. Saygularımla. 

BAŞKAN — Sayın Savacı buyurun. 

Yalnız bir dakikamızı rica ediyorum. 

Aç;k oylamaya katılmamış arkadaşlammız 
var ,mı efendim1? (ı«Var var» şasileri) Lütfen 
oylarınızı atimanızı rica ediyorum efendini. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar; tâyinlere ait kararna-
mıeler muhtelif suretlende çıkar. Bir, Balkanlar 
Kurulu Karamameısinlde tâyin eıdillcnler vardır. 
Başlbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imza
lanan ve bu sureltıle atamalar vardır. Bir de, adı 
hukukunuuzda, müşterek karam'aimıe olan, - o 
müştereken yerine burada ortak kararname 
ismi kullanılmış - bu suretle yapılan atamalar 
vardır. Şimdi çdk sevgili arkadaşım Yıldı nım'-
ın dokunduğu, Cumhurbaşkanının buradaki im
zası ve onayının hikmetine gelince, mınhteırcm 
arkadaşlaram, Türk Ordusunun subaylarının tâ
yini millî irade ile yapılır. Milılî irade yeırine 
vaktiyle, bundan evvel, işte muhtelif nejimle.ıde 
padişahın imzasiyle subaylar tâyin edilirdi. Daha 
evvel, daha başka memleketlerde yine o memle
ketin Deivlet Reisinin, tek hâkim Devlet Reisi
nin imızaisı ile subaylar tâyin eldiler. Şimdi bura
da, millî irade ile tâyini sağılaımak için, ida
re hukukumuzdaki Cumhurbaşkanının burada
ki onayı ve imzası bu suretle anlaşılmakta ve 
Cumhurbaşkanının millî irade ile tâyin etmesi 
keyfiyetini sağlamak için, onayı ve imzası şart 
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addedilmektedir. Bu itibarla ben Senatonun de-
ği^tıiııişini yerimde bulmaktayım. 

Senato tarafından yapılan değişiklik şöyle
dir: «Sııibaıylığa nıasıp ve terfileri M. S. Baka-
2n, Jandarıma subayları için İçişleri B,akanı ile 
Barbakanın imzalayacakları ve Cumhurfbaşka-
nınnn anaylıyaeağı .müşterek kararname ile ya
pılır» Burada müşterelk 'kararnalmeyd almamış 
fakat bunda zaruret vardır. Huku/kî bir tâbir
dir diğer tâyin kararnamelerinden ayırımıak 
için, .miişterek kararname tâbirini mutlaka kul
lanmak zarureti vardır. O itibarla ortak tâb.iri 
ide Iviıil anılabilir, bir sakınca yoktur. Aneafk 
(halihazırda kullanılan tâbir, mıiüşjterek Ikarama-
medir. O itibarla aıikadaşlarum, Senatonun bu 
•metnine ortiaık tâbirini ilâve eder.dk kabul •eidil-
'm esini istirhaim ederim. 

.Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
Komisyon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BA ŞLI (Bundur) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım, Senatomun getinlmiş olduğu 'madde
de prensip itibariyle mutabıkız falkat benden 
evvel konuşan sayın hatibin, «.müşterek karar
name» tâbirinde mutaibik değiliz. Gerek Sıd-
dık Sami O nar'in, genelksıe idare hııikukurnuzda 
otorite sayılan kişilerin kararname başlığı al
tında verdikleri izahatta, kararmamıenin tarifi 
yapılını iş ne ortalk karıarnıame, ne de müşterek 
(kararname bahsi ile her hangi bir hukujkî nos
yon yoktur. Bu balkımdan kararnamle tâbirinin 
içeriklinde, doğrudan doğruya alâkalı baîkaınla-
•rın imzaılıyacakları kararname tâbiri varıdır. 
Bu balkırından müşterek 'kararname tâbiri almak-
Gizım, Senatonun getirtmiş olduğu .metinde pren
sip itibariyle mutaibik olduğumuzu koımisiyon 
adına arız ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isltiyen var mı?. 
Yok. Komisyonun şimdiki konuşması üzeri

ne önergesi var mı? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Bern önerge ver

dim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Hayır yok. 
BAŞKAN — Kctofeyonun önergesi yofk. 
ıGEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Önerge vendiklıeri takdir
de katılâbilecıeğiimiizi beyan ettifk. 
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ıSABAHATTİN SAVACI (Gümüşano) — 
Benim önergem var, 

FERDA GÜLEY (Ondu) — Ben bu hususta 
önerge verdim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sizin var 
.ama Sayın Savacı beyin yok. Acaba Savacı be
yin ifadesi ile sizimiki birbirine tetabuk edi
yor mu efendim? 

•SABAHATTİN SAVACI (Gümü^mc) — 
Bir kalem ile tetabulk ediyor. «Ortak» tâbiri 
ilâve edilımjelk suretiyle totabuik cd.'ıyoır. 

BAŞKAN — Önıengeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddebiini aşağıdaiki sekil

ide ıdeğilştirilmcısini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Meclfil3 Gmıpu adına 
Ordu MiiLlctıv.eıkliili 

Ferda Güley 

Mıadde 35. — Subaylığa nasıp ve terfii cır 
Millî Savunma Bakanı (Jandarma subayları 
için İçişleri Balkanı) ile Başbakanın imzalıya -
cakları ve Cıılmlhuribaşkan'ının onayılyaeağı Ka
rarname ilıe yapılır. 

BAŞKAN — Konıkyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Ka'tılıyorıiB. 
BAŞKAN — Kıoımiayıoın önergeye katılmak

tadır. 
ıSayın Savacı (larjtak) lkel ianesinin kullan ıl-

'masını teklif ediyorlardı. KiumİHyon cnrBen bu
nla iştiraık etmiyeceğini küil-iiiden i f aide e ti iniktir. 

SABAHATTİN SAVACI (Mümıüşaııo) — 
Geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Beki efendim, siz dto buna ilti
hak ediyoırlsunuz. Ferda Güley Bıeyin ön.a^-rı ini 
kabul .edenler... Ebmiy emler... Ferda Güley Be
yin öneırigeısli 'kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu §ekilde oyunuza sunuyorum; 
kabul 'edenler... Kabul etmiycıılcr... 35 nci nıad-
de önerıge istikaımetindc 'kailimi edil midin*. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, kutuyu kal
dırın. 

II - Subaylığa nasıp 
:Madde 38. — Muihtclif okulları başarı ile 

bitirenlerin naısıpları : 

ıa) Harıb okullarını başarı ile biti nenler o 
yılın 30 Ağusltos'unda teğmen nasibedilirlcr. 

- « o -
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'b) Yedek sulbay okullarını başarı ile biti
renler, bitirdiikleni ayın sonumda asteğmen narj-
ıbedillrlcr. 

<c) Silâhlı Kuvvetler hesalbı»na fakülte ve 
yüksek clkııllan başarı ile bitirenler, askerlik 
leğitlmini de baharı ile bitirdikleri tatkdlrde bun
lardan, tahsil süreai 4 yııl ve daıha fazla akımlar 
teğmıenliğe, tahsil süresi 4 yıldan az olanlar as
teğmenliğe, fakülte ve yüksek okulun bitir
dikleri ayın sonundan geçerli olarak nasbe di-
lirleır. 

>d) Fakülte ve yüksek oikıullaırı kendi he
sabıma bitirip ara vermeden branşları ile ilgili 
-muvazzaf subaylığa geçmek kltiyenlc.r, santiarı 
haiz okluikkırı ve askerdik eğitimini de başarı 
ile bitindik!eri taikdiırde (c) fıkrasına geıne su-
ıb aylığa na:?ib e dillide r. 

ıc) Yedek sulbaylılktan muvazzaf subaylığa 
geçmek ist iyenle r şartları haiz iseler muvazzaf su-
'baylığa geçirilirler. Duruların yedek subaylık 
ıhiızaıetleri bekkiiıi'c sür,e,lıorılnden sayılır. As
teğmenlik nasıpları yedek subay clkuıluna ka
tıldıkları ayın son gününe gütürülür. Dm na-
ısıplarma göre miitaakıp terfileri yürütülür. 

Millet M-CMGİ'Gİ Başkanlığına 
T'üvk Silâhlı Kuvvetleri Personel kamun ta-

»onmım 30 neı madderainin («) fıkrasının a;a-
ğıdaikıi şekilde değiştirilmesini, (<c) fıkrasına bîr 
b end eki e um ci3 ini 

*(ıd) f.fkrasuıdaki (Ara vermeden) cilrnlfd-
nhı çıkarılarak yerine (Bir ay içinde) cümlesi
nin kamılmarmııı arz ve teklif öderim. 

Afyon 
Mustafa Akatlm 

Madde 33. — 
e) Silâhlı Kuvvetler henalbına Faikülbe ve 

Yüksek okutan başarı ile bitirenlerdim, tam^ll 
süreni 4 yıldan az olanlar .asteğmenliğe, 4 yıl v^ 
daha fazla olanlar Teğmenliğe - Fakülte ve 
yi'feek okulları bitledikleri ayın somunda gc^ıer-
11 olarak ııanbcdilidıcr.. 

Ancak aynı meslekten olup da ayrı fakülteler
de okuyanlarım imtihan tarjihlerindclki fark na
zara almımıyarak san imtihan tanllıi diğerle:i 
için de blhbıne tarihi kabul edilir. 

Du namplara göre fakülte veya yükırdc 
/okuldaki tahsil süreleri nazara alınarak' 32 nei 
maddenin (a) fıkrası, 33 neü maddenin (a) 
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fıkrasındaki bekleme süreleri tatfbik ladilmeik 
suretiyle müıtaakıp terfileri yürütülür. 

Yük&c/k Başkanlığa 
Tasarınım 3G neı maddesi c fıkarımdalki (tah

sil) kelime!c,\imin (öğrenim) şekilde ve fıkra-
örniıiı da aşağıdaki gibi değiştirilmesini ara ve 
tokllf ederim. 

'G:eıçi'ci Komisyon Başkanı 
İslmail Sarııgöız 

<e) Yedek subajylılktan muvazzaf subaylığa 
gıeç inileni erin, yedek sulbaylık hizmetleri hek-
lıcmc sürelerinden sayılır ve subaylığa nasıpları 
yedek subay okuluna katıldılklaırı ayım son gü-
ınüııc götürülür. Mütaakıp rütbelere terfileri 
•bu nasıplarma ve yuJka,rdaik'i fıkralar ile 32, 33 
ve 05 nc'i maddeler hükümlerine göre yürütülür. 

D AŞK AN — Muısltafa A'kalın'm okunımuş 
'bulunan üınorıge'sıine kamisyan katılıyor mu? 
(«Tekrar elkumisun» sesleri). 

Tekrar okutuyorum: (Afyon Karahisar Mil
letvekili Mustafa Akalın'm öüilerıgeisi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Kelmiisyon katılııyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sizin önerge
nizle ararnndaki fark nasıldır beyefendi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Fıkrada fark yapılmış, 
bizim mütaakıp fıkralarımızda bu ifade deği
şikliği yapılmıştır. 

BAŞKAN — Geri mi verelim Maddeyi? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Önergelerle birlikte geri 
listiycıruz. 

BAŞKAN — 36 neı maldde önergelerle bir
likte kcimlâyona ialde edilmiştir. 

III - Nasıp düzeltilmesi 
Madde 37. — Kaızâi ve idari kararlaır neticesi 

nasıp düzeltilmedi aşağıdaki esaslara göre ya-
pjhr. 

a) iSubayların mahkûm edildikleri şaibesi 
lıüıı ılyclti bağlayıcı cezaları, para cezasından 
ımuhavvel olanları dâhil, 'kııaa hapis ve tecil 
edilen eczaları harici mahkûmiyet ile neticele
nen açıkta geçen müddetleri, firar ve izin te
cavüzünde bulundukları maıhkclme karan üe sa-
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Ibıi't olanların bu müddetleri belkkıme sürelerin-
ıdeın düşülür. Şu kadar 'ki, açığı gerektklmıiyen 
Ibir .suçtan mahkûm olanların, açıkta geeıen 
imüddetleırii bundan hariçtir. 

b) fSilaih.li Kuvvetler veya izinli alarak ken
di heısıalbıınıa yuııt içi vc<ya yurt dışında tahsil ve 
Isftaja gönderilen sulbaylandan öğrenimlerini bu 
İkamın hükümlerine göre hazır!anacak yönet-
ımellilkıte gösterilen süre ve sarftılar içinde bi'bke-
ımiyien veıya başarısızlık veya diğer s-Hb'o.pilo :*lo 
yönetmelikte gösterilen sünelcnidm Cazla, sınıfta 
kalımalk sıure tiyle bu süre içinde bitirimle lerinıe 
imkân almıyan veyahut üniversiteler yönetim e-
Bklcninıe göre .öğrencilikle ilişikleri kesi
len vıeya uygunsuz haillerimden dolayı eği-
tirnlerine son verilenlerin, tanı-dl ve staj
da ikaMiıklaırı ımüddetler kıaldaır bekletire 
.süreleri uzatılır. Bu flkrıa gereğincıe uzıaltıılaeaık 
süne, taih'sil veya s'taj mıalksaldiiylc yıırlfc clı.şı.nıa çı
kış ve dönüş tarikleri araısındıalki müddettir. 

•e) Mulkteilif sınıf okullarında, temel 'kurs-
laırıında veya bunların benzeni taJhısil ve eğitim
de bulunaın subaylardan, tahsil ve eğitime de
vamsızlık, (iSi'hhi sebepler hariç) ba.31a.r1snz.l1lk 
veya uygunsuz hallerinden devre kaybedenlerin 
terfileri, emsallerine nazaran kaybettUkleri yıl 
kadar geciktirilir. 

6 ay (dâhil) ve daha az süreli kumlar için 
fbu fıkra hiikümlori uygulanmaz. 

d) Harlb akademileri tahsili ve sıhhi seıbep-
ıler dolayısiıyle gecikmeler için yuikardaıki fık
ralar hükümleri uygulanmaz. 

e) Nasıp dü'zelltmelk suretiyle yapılacak 
terfiler 34 ncü madde hükmüne talbktir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Komisyonun .tadil önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 37 nc'i maddesindeki (Tahsil) ke

limesinin (öğrenim) (müddetleri) kelimeleri
nin de (süresi) şeklinde düzeLtilm.el erini ve 
(b) fıkrası son cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

üiz e 
İsmail Sarıgöz 

Yurt dışına öğrenim ve staja gönderilenler 
için bu süre yurt dışıma çıkış ve dönüş tarihle
ri arasında geçen süredir. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Komisyonun öner
gesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi komisyonun önergesine göre oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
kiyenler... 37 nci madde komisyonun önerge
sine göre kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 
Madde 38. — Kıdem ve kıdem sırası aşağı

daki esaslaııa göre düzenlenir: 
a) Rütbelerde kıdemler, terfi karatmame-

sinin metninde yazılı tarihten başlar. 
Aynı günde subaylığa nasbedil enlerin ara

sındaki kıdem sırası: 
Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları 

ütkenkrin kıdemleri harb okullarında fakülte 
.eya yüksek okullarda kazanılan not orsalama
larına göredir. 

Bunlar kendi analarında sıralanırlar. 
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında 

kıdem sırası: 

1. iler rütbeye yükselinken almış olduk
ları yeıtcrlik derecelerine göre yapılır. 

2. Aynı rütbe ve aynı nasıpIı olup .değişik 
kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi 
kıyasla naamyon subaylar arasında kıdem sıra
sı aşağıdaki önceliğe göredir:. 

aa) Harb okullarından mezun olan subay
lar. 

bb) Fakülte veya yüksek okullardan me
zun olan subaylar. 

cc) Yedek subaylar. 
dd) Astsubaylıktan subaylığa geçenler. 
3. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve 

aynı nasıp! 1 subaylar arasındaki kıdem sıra
sı: 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların 
dâhil bulundukları yeterlik .gruplarına, yeter
lik grupları aynı olanlar içinde yeterlik dere
celerine göre tesbit edilir. Yeterdik dereceleri 
aynı olanların bir evvelki rütbel erindeki ye
terlik grup ve dereceleri esastır. 

— 612 — 
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c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı de
ğiştirilenlerin kıdeım sırası: 

Yeni sinıtlanndalki yeterlik dereceleri tesbit 
olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplı-
larmın somunda sıralanırlar. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz 
istiyem var mı efendim ? 

Buyurun Sayın Nazmi Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bu madde ile bugünkü 
ordudaki statüyü değiştirmek suretiyle, yepye
ni bir şıelkil getirilmektedir. Eskiden Harbiye-
den mezun olaaı subay, Harbiyedeki derecesine 
göre kıdem sıra kitabına geçerdi. Yani birinci
likle mezun olan, kitabın baş tarafına yazılır ve 
aşağıya doğru bütün terfi müddetinde, bu kı
dem sırası nazarı dikkate .alınırdı. Şimdi bu 
madde ile, kıdeım sırası yeni sicil esaslarına 
göre birinci sicil âmiri muayyen bir not vere
cek, ikinci sicil âmiri muayyen bir not vere
cek, ıbu değerlendirmeye Kara Kuvvetleri, 
Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, yaıni kuv
vet .kumandanlıkları karargâhında bir değer
lendirme 'komisyonuma gidecek ve burada en 
çok not alanı, em üste, yani kıtada çalıştığı, 
alınteriyle çalıştığı ve aldığı not durumuna 
göre en üst sıraya 'geçecek ve aldığı not sıra
sına göre aşağıya doğru sıralanacaktır. Bu de
ğişiklik bilhassa kıtada bulunan ve halen kad
ro içinde bulunan subayların çalışma hevesini 
teşvik edecektir. Harbiyede birinci oldum diye 
hayatı müddetinee bütün terfi sırası ıgeldiği 
zaman çalışsa da, çalışmasa da birincilikle ya
ni b astar af ta terfi olmıyacak. Halk ve hukuku 
getirici bir maddedir, yerindedir, kabulünü 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben 38 nci maddenin 
(ib) fıkrasının 2 numaralı bendinde tanzim 
edilen ölçülerin mahiyetini anlıyamadım. Daha 
doğrusu kriteryumunu anlıyamadım. Nasıb-
ları aynı ise diyor. Rütbeleri aynı ise, kıdem 
sırası, Harb okullarından mezun olan subay
lar önce geliyor. Fakülte veya yüksek okullar
dan mezun olanlar ikinci sırayı işgal ediyor 
ikinci kıdemde, yedek subaylar üçüncü, astsu
baylıktan subaylığa geçenler dördüncü. Böyle 

bir dereceleme yapmışlar. Bunun bir izahı yok
tur. Harb okullarından mezun olmanın ehem
miyetini har hal ve kârda komisyon daha ön
ceki maddelerde kabul •etmemişti, «Harb Oku
lundan mezun olan levazım subayı yardımcı sı
nıf olacak, efendim bu, muharip sınıf olmaz.» 
demiş. «Harb okulundan mezun olan bir ulaş
tırma subayı muharip sınıf olamaz, yardımcı 
sınıftır.» demiş. Yani harb okulundan mezun 
olan subayların meslek durumlarına .göre, 
farklı bir statüye tabi olmalarını, farklı bir 
muameleye tabi 'olmalarını önceki maddelerde 
kabul etmiş ve bu görüşünde ısrar etmiş. Hey
eti Umumiye vakıa buna, şimdilik iltifat et
mez 'görünmektedir ama, komisyonun .görüşü 
bu. E, buraya 'gelince yardımcı sınıflarla be
raber mütalâa ediyor bâzı harb okulu talebe 
mezunlarını, yüksek okul veya üniversite me
zunlarını yardımcı sınıf sayıyor. Ondan son
ra bir rütbe kademesinde harb okulu mezun
ları birinci sırada, yüksek okul veya üniversi
te mezunu olanlar ikinci sırada, yedek subay
lar üçüncü sırada. Yedek subaylarda, yüksek 
okul mezunu, yüksek okul mezunu olmıyan 
yedek subay yoiktur. Sonra yüksek okul me
zunu olup da, aynı tarihte nasbedilmiş ve ay
nı rütbeye, sahibolan bir kişinin ayrıca imtiya
zı olmak lâzımgelir. Yani üniversite mezunu
nun aynı rütbede ve aynı nasbi taşıyorsa, bir 
imtiyazı olması, bir üstünlük için, tercih için 
lehine farklı bir tarafının bulunması lâzımge
lir ve vardır. Kanaatimce ölçü çok keyfîdir 
ve izahı yoktur. Bunun önce fakülte ve yük
sek okullardan mezun olan subaylar, eğer tah
sil nasıp ve rütbeleri aynı olduğuna göre, tah
sil bahis mevzuu olur, başka bir şey olrna^. 
Sonra, Harb okullarımdan mezun olanların ve 
yedek subayların da müsavi tutulması lâzım
dır. Yedek subaylar da üniversite veya yük
sek okul mezunudur. Astsubaylıktan subaylığa 
göçenleri de üçüncü sıraya tabi tutmak veya 
daha objektif bir kriteryum bulmak gerekmek
tedir. Ben şahsan bir kriteryum bulamadığım 
içki teklifte bulunuyorum ama, bunun hak
sızlığı yahut ölçüsüzlüğü de aşikârdır. Bu 
hususu belirtmek için söz aldım. 

.Saygılarımla. 
BAŞKAN — Nazmi Özoğul, Sayın Özoğul, 

buyurunuz. 
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Muhterem arkadaşlar, Tekel Genel Müdür
lüğü döner sermayesinin 1 750 000 000 liraya 
çıkarılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 82 arkadaş iştirak etmiş; 77 kabul, 
5 ret oy kullanılmıştır. Yeter çoğunluk sağlana
mamıştır, oylama tekrar edilecektir efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; uzun konuşma
mak için teferruata girmedim. Kıymetli arka
daşımı endişe buyurmasınlar, esas; bu 'baş tara
fa astsubayların yazılması veya yedek subayla
rın sonra yazılması veyahut harb okulunun ya
zılması, yani bunlara bir rüçhaniyet hakkı ta
nımak için değil bu maddeler. Esas tam hak
kın tatbiki için, aynı yerden mezun olan insan
ların aralarında bir kıdem sırası yapmak lâzım. 
Yani yedek subaydan mezun olan bir yüzbaşı 
arkadaşımız devamlı ordu!da kalmayı kabul 
eden, yüzbaşı arkadaşımızla, Harbiyeden me
zun olan bir yüzbaşı arkadaşımızı eğer imtiha
na sokarsak aralarında bir kıdcım sırası düşü
nürsek, o zaman tabiî imtihan sonunda, askerlik 
icalbı olan imtihan sonunda, diğer umumi şey
lerden bahsetmiyorum, haksızlık olur. Yani 
buradaki harb okulu mezunu olan subaylarda, 
sınıfları, meselâ harb okulundan mezun olan 
piyade sınıfında aldıkları notlar kendi araların
da 'değerlendirilecektir. Harb okulundan me
zun olanlar topçu sınıfında kendi araları nida 
kıdem sırasına yani, aldığı notlar meselâ, topçu 
'sınıfından birisi iki bin not almış, birisi 1 990 
not almış, ondan sonraki 1 980 not almış., bina
enaleyh, aldığı not sırasına göre topçu su
bayları arasında kıdem sırasına girecek. Fa
külte ve yüksek okul mezunları yani, meselâ, 
doktorlar kendi aralarında yani bir kıta subayı 
ile imtihana girmiyecek, kendi aralarında kı
dem sırasına girmiş olaen'k. Yeri ek subay arka
daşlar da kıtada kaldığı müddetçe... Tekrar 
okuyorum maddeyi: Aynı rütbe ve aynı nasıb-
da olan, değişik kaynaklardan yetiştirilen ye
terlik derecesi loyaslanamıyan subaylar arasm-
da kıdem sırası aşağıdaki öncelikle gösterilir1 

diyor. Kıyaslanarnıyan bu, öncelik sırasına gö
re kadınlardaki sekil tam hukukî sınıfların 
tam haklarmı verebilmek için böyle bir ayırım 
yapmak mecburiyeti olmuştur. Yoksa, astsu
baylıktan, subay sınıfına geçen bir arkadaşımı

zın imtihanını eğer kalkar da, harb okulundan 
senelerce efendim harb sanatını öğrenmiş ve 
alay komutanlığı sevk ve idaresini öğrenmiş bir 
arkadaşla, bölük ve takım komutanlığı sevk ve 
idaresini öğrenmiş bir arkadaşı imtihana sokar
sak yani, aynı kıdem içine alırsak astsubaylık
tan subaylığa geçen arkadaşlarımızın notları 
kendi aralarında değerlendirilirse hukuk, hak 
yerine gelmiş olacak, diğerleri arasında değer
lendirilmiş olursa olmıyacak. Bu bakımdan 
madde yerinde tedvin edilmiştir. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — llyas Kılıç. 
Sayın Kılıç, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, görüşülmekte olan, münakaşası 
yapılmakta olan madde, orduda üzerinde en 
çok durulması lâzımgelon ve disiplinin sağlan
ması, emri komutanın temini bakımından 
ehemmiyetli bir maddedir. Bundan evvel, or
duda bu mesele iki şekilde halledilirdi. Birisi, 
sicil numarası, birisi kıdem numarası şeklinde 
idi. Sicil numarası bir subayın, mektepten me
zun olduğu zaman kendisine, kazandığı numa
raya göre yani, mezuniyet derecesine g:ör^ veri
len bir numara idi ve bu numara onun hayatı 
müddetince veya hayatından sonra ona ait bir 
muamelenin cereyanında kendisini bulabilmek 
için âdeta adresi mahiyetinde idi. Faraza, 
19411 B 102. 

İkinci bir numara, kıdem numarası idi. Kı
dem numarası ise, her terfi müddeti içerisinde 
âmirlerinden almış olduğu not, teftişi erdeki ba
şarısı, ceza veya başka sebeplerle almış oldu
ğu derecelerin hamur edilerek kendi sınıfında 
sicil numarasını aynen muhafaza etmiş olma
sına rağmen, kıdem numarası değişirdi. Naz
mı Özoğııl Beyin dediği gibi harb okulundan 
birincilikle mezun olmuştur, çalışsa da, çalış
masa da, bir defa böyle bir şey yok, her subay 
çalışır ya.. Vazifesini gayet iyi yapar, öyle bir 
şey mevzuubahiıs değil ama, istisnai dahi olsa, 
çalışsa da, çalışmasa da terfi eder diye bir şey 
yoktu, onun sicil numarası dır. Y.-'ksa birinci 
olmuştur, fakat açınız kıdem sıra defterini ba
karsınız ki, o arkadaş sınıf m sonuna doğru 
kaymıştır. Bâzı sebeplerden dolayı; başarı
sızlığından, teftişte efendim başarı göstereme
diğinden, âmirlerinden iyi sicil alamadığından, 
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şu Teya bu sebepten kı'dem sırası devamlı ola
rak elâstikidir, değişir ve terfi de ona göre ya
pılır idi. Şimdi görüşülmekte olan madde ise, 
'bu esası bildiğimiz yoldan 'değil, yepyeni bir 
yoldan tanzim etmektedir. Benim bu tanzim 
keyfiyetinde aklımı çelen yahut beni rahatsız 
eden içimde şüphe olan başka bir nokta var. 
Kanunun tümü üzerinde görüşülürken de fikir
lerimi arz etmiştim. Şimdi yeri gelmişken o en
dişemi tekrar belirtmek istiyorum. Sayın Komis
yon bu endişemi giderecek, beni tatmin edecek 
şekilde açıklama yaparlarsa memnun olurum. O 
da şu: Bu esasa göre kıdemler, teftişlerde ta
lim ve tatbikatlarda, kurslarda ve okullarda ka
zanacağı notlara göre teftişlerdeki başarısına gö
re değişecektir, seyyal olacaktır ve değerlendir
me kurulları da bu esasa göre nazarî ve amelî ba
şarısına göre, kıdem sırasını değiştirecek. Şimdi 
şöyle bir şey aklıma geliyor; bilmem varidolur 
mu bu, olacak ya. Şimdi Muhafız Alayında ben 
bir yüzbaşıyım. Misali böyle not olarak vermek 
istiyorum, herkesin bilebileceği bir şekilde. Bir 
arkadaşım da Özalp'ta, o da yüzbaşı. İkisi de yüz
başı, ikisi de aynı nasıplı. Yani ikisi de aynı za
manda melktep'ten mezun olmuş. Faraza, 1940 ve
ya 1965 li. Şimdi bu ilki arkadaşım terfi senele
rinde sicil alacaklar. Talime çıkıyorlar, bir ta
nesinin imkânları, kovuşundan yemekhanesine 
kadar, banyosuna kadar, kütüphanesine kadar 
memleketin en güzel imkânlarına sahiptir, öbür 
taraftan öza.lp'taki arkadaş, talimhanesinden tu
tunuz, talim malzemesinden tutunuz, yatmasına 
kadar gayrimüsnit şartlar altında zor, hattâ bir
takım imkânsızl ı/k1 ar içindedir, fazla açıklamak 
istemiyorum. Şimdi bu iki arkadaşı yarışa çıkı
yor, şartlar cşVlolmadığma, çıkış şartları aynı 
olmadığına >göre bunların yarışmasından aynı ne
ticeyi almanın bor halde mümkün ola.mıyacağı 
kanaatindeyim. Elbette ki, bir tanesine şöyle bak
tığınız zaman, talimhanede, (alet yapar, el öğü-
nür) gibi o imkânlar içerisinde, herkes kendisini, 
dışardan teftişe gelen arkadaşlar tebrik edecek
ler, ne güael şey hazırlamış diye. Ama, orada/ki 
arkadaşımız çok kabiliyetli olmasına rağmen, im
kânsızlıklar içinde kıvranacak ve belki de - bel
ki değil muhakkak - öl oüler muayyen olduğu için, 
iyi netice alamıya.caktır. Ama aynı notlar bura
da değerlendirme kuruluna geldiği zaman tabiî 

ki kumandan da onun başarısını buna göre gö
recektir. Değerlendirme kuruluna gelince bu iki 
arkadaşın kâğıtları yan yana konacak. Birinci
nin ki, numara miktarı 10 mu, 100 mü kabul edi
lirse, 10 un veya 100 ün civarında, öbürünün 
bütün çalbasma rağmen ve bütün hüsnüniyetine 
rağmen aşağıda kalacaktır ve bunun kıdem sırası 
bu değerlendirmede muhtemeldir ki, geri gidecek 
ve bu arkadaş, bundan sonra bu farkı kolay ko
lay telâfi edemiyecektir. Çünkü bir numaranın, 
hattâ yarım numaranın insanı 5 - 1 0 kişiden ba-
zan ileri veya geri atabileceğini komisyondaki 
çalışmalarımız sırasında teknik arkadaşlarımız 
izah etmişlerdir. Acaba bu husus nasıl telâfi edi
lecek? Birinci sualim bu, yani endişem bu. 

Diğerlerine gelince; arkadaşlar biz daha ev
velki maddelerde bir muharip ve yardımcı sınıf 
tefrikini kaıbul ettik. Muharip sınıflarla yardım
cı sınıflar yanyana geldiği zaman elbette ki, bu 
sırada başta muharip sınıf olacaktır. Onlar da 
kendi aralarında sıralanacaktır. Şimdi bir garni
zonda aynı nasıplı, faraza değerlendirme numa
raları aynı olan iki subay karşı karşıya gelmiş 
olsalar aynı karargâhta, olabilir bu, olmuştur tat
bikatta. Peki, bunlardan kim baş olacak? Her 
şey eşidıolduğuna göre piyade öne geçecek. Çün
kü, sınıfı asliyesi eski şeyde de öyle idi, piyade 
idi. Böyle olmazsa yardımcı ve muharip sınıflar 
yanyana geldiği zaman elbette ki, muharip sınıf 
emrü kumandayı eline alacaktır. Ama, demin bir 
arfkadaşım da belirtti; buradaki değerlendirme, 
hak hukuk anlayışı içerisinde tahsile göre, yani 
üniversitenin faraza hukuk fakültesinden me
zun olduğu için, o faızla okumuştur, öne, harb 
okulundan mezun olduğu için o da ilki sene oku
muştur, o da onun gerisine şeklinde değil de, 
muharip ve yardımcı sınıf tefriki ve asıl sınıf 
tefriki nazarı itilbara alınarak bu sıra konmuş
tur. Yani onun için muharip sınıf başa konmuş
tur. Ondan sonrakiler aşağıya doğru s ıvanmış
lardır. Keza bu sıralanmalar yine kendi sınıfları 
içerisindedir. Meselâ doktorlar kendi aralarında 
sıralanırlar, çünkü onların eğitim şekli, imtihan 
şekli, denetim şekli, sicil şekli başkadır. Onların 
'sicilleri iki yöndendir, hâkim arkadaşların keza 
öyledir. Binaenaleyh, buradalki bu sıralanmada 
arkadaşların fikirlerini kurcalryan, rahatsız eden, 
adalete uygun olmıyan, hukuk görüşüyle bağda-

— 615 — 
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şamıyan taraflar görünüş, haksızlık gibi görünür 
ama, aslında öyle değildir, öyle bir endişe yok
tur. Herkes kendi sınıfı arasında sıralanmıştır. 
Fakat aynı sınıflar, aynı nasıplar yan yana gel
diği zaman muharip sınıflar başa geçer. Benim 
metinden anladığım budur. Tabiî ki, teknik ar
kadaşlarımız bunu daha etraflı, yeni bir düzen 
olduğu için bu düzende benim veya sizin anlayı
şınız arasında fark alabilir, bunu komisyon tek
nik eleman olarak, teknik bir kuruluş olarak bi
ze etraflıca izah edecektir, endişesi olan arka
daşlar için. Fakat ben birinci endişemi komis-

• • »—I 

yondan açi/klamasmı ve bu yönde bir haksızlık 
olduğu takdirde bunu nasıl telâfi edeceğimizi ve
ya olamaması için nasıl bir tertip almış olduk
larını öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; saat 

19,00. Çalışma süremiz bitmiştir. 

10 Mayıs 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,01 

— 616 — 
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Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinir. (1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
ibrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayı!lıoğlu 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

- AMASYA 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIÎ* 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

ANKARA 

Rıza Kuas 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 82 

Kabul edenler : 77 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 365' 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BURSA 
; Nilüfer Gürsoy 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DKNlZLt 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemi Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüce oğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Naci Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Mub;ddin Güven 
O. Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
O. Nuri Ulusay 

IZMlR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Mithat Dülge 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

ORDU 
Ferda Güley 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 

— m 

IZMlR 

Cemal Hakkı Selek 

.7 — 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Şevki Yücel 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin E r d n ç 
Muslih Görcntaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
. Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

KASTAMONU 
t. Hakkı Yılanhoğlu 

. YOZGAT 
> Yusuf Ziya Bahadmlı 
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[Oya kahlmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilla 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

M. Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIfl 
Sinan Bosna 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Enver Güre1 i 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
tsmail Selçuk Çakıroğln 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLIÎ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Halikı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külahlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 

ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENlZLl 
Fuat Avcı (İ.) 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bkş.V.) 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nunottin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılma;* 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
t. E t em Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 
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İSTANBUL 
Çetin Altan 
S adım Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 

(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Abdıırrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
İlhamı San car 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
t Hakkı Tekincl 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osrna 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman YeltekLn 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu (İ.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçcr (B.) 
M. Ziyaettin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehrlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefi'k Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi S oy er 
Oğuzdcmir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Haindi Maden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZJÎ 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Şerafottin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
fi yas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Baha t tin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Oııgan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mastafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasulı Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
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Kâzını Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pala oğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedi retti n Karacrkok 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Bit'incioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELt. 
Konan Aral 

[Açık il 

Çorum 
Diyarbakıı 
Urıa 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Orhan Dengiz 
VAN 

Kinyas Kartal 

y elikler] 

1 
1 
1 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ u 
Celâl Sungur (1. İT.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırık oğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

>>€><< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 NCÎ BÎRLEŞÎM 

8 . 5 . 1 9 6 7 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULARİ, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

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

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelpriniin değiştirilmesi ve bu 
karnına bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
İM) [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 
yılı 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 Kesmhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

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

X 9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiri mimin sunulduğuna 



dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinıhesap kanunu tasarısı re 
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 is
tanbul Milletvekili Ilhami 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 Karıma 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 S. 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
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 Turhangil 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 

2 — 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (Si. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

15. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs» 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 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. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

17. — Yozgat Milletvekilli Celâl Sungur'un, 
6023 sayilı Türk Tabipleri Birliği Kanununun» 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ?e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
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. Saym: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

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

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

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mahmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 



tertibinden aylık bağlanmasına .dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

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

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu " 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'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 
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] 

28. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
»tasarısı ve Karma Komisyon raporu (1/123) 

(S. Sayısı : 106 ya 2 nci ek) [Dağıtma tari
h/i : 2 . 5 . 1967] 

X 29. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
maili yılları hesabına aıiıt rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı :248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] 

X 30. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 31. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

2. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezalarm 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] 
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X 3. — 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) [Dağıtana tarihi : 17 . 1 . 1967] 

4. — 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 neü 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] 

5. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 neı 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] 

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

X 7. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 8. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

9. —• Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 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 10. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çinc; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, 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] 

11. — 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] 

12. — 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] 

13. — Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile lamir Mil
letvekili Mustâfa Uyar ve 38 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] 

14. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyosi Hasarı Âli Türtker'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] 

15. —'Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu 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] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kamunun 1 nci 
maddesine ekli (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] , 

.17. — 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. 
(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

18. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroîan 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] 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat 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] 

X 20. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

21. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ile 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
itar'ih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı ; 106 ya 2nci ek 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 

yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Komisyon raporu (1 /123) 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 892 ve eki) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Kamıa Komisyonu 27 .4 . 1967 

Esas No: 1/123 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulan Karma Komisyon Çalışma Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 23 . 12 . 1966 tarihinde 
kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 16.3.1967 
tarihinde tekrar Millet Meclisine iade edilmiş ve Millet Meclisince de 6 . 4 . 1967 tarihinde Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler kabul edilmiş ancak; bunlardan geçici madde benimsen
memiş ve Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Komisyonumuza havale edilmekle, Hükümet 
temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan müzakereler neticesinde Millet Meclisince kabul edilen geçici madde Karma Komisyo
numuzca da kabul edilmiş. Ancak madde Cumhuriyet Senatosunun ka'bul ettiği ek maddeleri dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Karma Komisyon 

Başkanı Sözcü Kâtip 
C. S. Elâzığ Üyesi İstanbul Milletvekili C. S. Muğla Üyesi Çankırı Milletvekili 

C. Ertuğ K. Özdemir 1. Karagöz M. A. Arsan 

C. S. Konya Üyesi 
M. Obuz 

İmzada bulunamadı 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte 
çalışma müşaviri, çalışma ata
şesi ve sosyal delege olarak va
zife görenler, bu kanunla alı
nan çalışma müşavirliği, çalış
ma ataşeliği, müşavir veya ata
şe yardımcılığı ve sosyal yar
dımcılık kadrolarına atanabi
lirler. Bu atanmada ek madde 1 
in yedinci fıkrasının (A) ve 
(B) bendleri hükümleri uygu
lanmaz. 

_ 2 — 
Cumhuriyet Senatosunun kabul 

ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte 
çalışma müşaviri, çalışma ata
şesi ve sosyal delege olarak va
zife görenler, bu kanunla ihdas 
edilen çalışma müşavirliği, ça
lışma ataşeliği, ataşe yardımcı
lığı ve sosyal yardımcılık kad
rolarına ek 5, 6, 7 nci madde 
hükümleri dâhilinde öncelikle 
ve yeniden tâyin edilebilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte 
çalışma müşaviri, çalışma ata
şesi ve sosyal delege olarak va
zife görenler, bu kanunla alı
nan çalışma müşavirliği, çalış
ma ataşeliği, ataşe yardımcılı
ğı ve sosyal yardımcılık kadro
larına atanabilirler. Bu atan
mada ek madde 5 hükümleri 
uygulanmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 106 ya 2 nci ek) 



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

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin (1 750 000 000) liraya 
çıkarılması hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 

komisyonlarının raporu (1 /263) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 10 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 435/5702 

MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 . 3 . 1964 tarihli ve 71 - 2250/1033 sayılı yazımız. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakarlar 

Kurulunca 4 . 10 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkında [kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tfülcyman Demirci 

Başbakan 

GEKEKGE 

Tekel Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 7121 sayılı Kanun ile 750 milyon liraya çıkarılmış 
ise de bunum 28 . 2 . 1962 tarilhine kadar ancak 501 «37 265,47 lina'sı ödenmiş ve geri kalan 
245 162 734,53 lirası henüz ödenmemiştir. 

Halbuki 1958 yılı hesaplarına göre tesıbit •edilmiş, olan 750 milyon liralık seıuııaye ihtiyacı tama
men ödenmiş olsa dahi iş hacminin fevkalâde artmış olması ve her çeşit iptidai niıadde ve m>alzerae 
fiyatlarında o seneden beri husule gelen mühim nisibetteki yükselmeler ve 'bilhassa işçi ücretlerin
deki artışlar dolayısiyle ihtiyacı karşılayatmaz bir hal almıştır. 

îş hacmmdaki inkişaf ve fiyatlarda yükselmeler neticesi olarak idarenin elinde bulundurmaya 
mecbur olduğu stok miktarı ve bedelleri de bittabi artmış bulunmaktadır. 

İdarenin bugünkü döner sermaye malî imkânı 504 837 265,47 lir.alılk ödenmiş döner sermayeye 
ilâveten 1957 - 1960 yıllarından Hazineye borçlu kalınan eem'an 615 09L 570,10 lira ile mütaakıp 
yıllarda vukubulan borçlanmalar ve gerek idare ihtiyacı ve gerekse desteklenil e tütün alımdan için 
Hazinece verilen laçik veya bonoiu kredilerden ibaret bulunmaktadır. 

Bu suretle yapılan hesaplara göre Tekel İdaresinin bugünkü santiar altındaki (kullandığı kay
naklar) döner sermıaye ihtiyacı, aşağıda, müfredatı gösterildiği üzere 1 750 000 000 lira olarak tes-
ıbit edilmiş ve bu sebeple döner sermayesinin bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek miktara iblâğı 
için 7424 sayılı Kanunun tadili cihetine gidilmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Halen Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 - 1960 yıllarından Hazineye olan borcunu teşkil eden 
615 091 570,10 lira ve 1965 yılından kalan 259 702 861,57 lira kamilen döner sermayeye aktarılmak 
suretiyle mahsubu ve geri kalacak 370 368 302,86 liranın da her yıl Genel Müdürlük Bütçesine ko
nulacak ödenek ile temlin olunur. 
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— 2 — 
13u suretle İdarenin sermaye kifayetsizliği sebeibiyle mâruz bulunduğu nıalî tazyik kısmen kal

dırılmış olacak aynı zaımauıdıa idare bilânçolaırında seneden seneye arta gelınıekte olanı Hazine 
(borçları tasfiye edilerek ve ne'ticJed'e her yıl bütçeleriyle Hazineye verilımesii derpiş edilen hisse
lerinin de zamanında gönderilmesi suretiyle varidatın günıü gününe Haizin ey e intikali sağlanmış 
.olacaktır. 

196S yılı Bütçe tahminlerine göre öner sermaye ihtiyacı döküm listesi 

:l. Paralar : 

Merkez ve taşra teşkilâtı (kasaları ve l)ankala.}'da İmi un a ıı asgari miktar
lar yekfımıı 60 000 000 

2. Stoklar : 1 625 140 100 

I. Yaprak tütün I 05-4 646 500 
•2. Mamut .tütiliı 196 48G 400 
>>. İspirto ve ispirtolu İçkiler 9:> 222 200 

ıa) Rakı 19 490 800 
b> İspirto 10 1193 (500 
e) Bira 4 4.23 600 
d) I), içkiler 6 766 000 
e) Şaraplar 9 487 200 
0 Ilamlmadde ve yarı mâmı fil 42 661 000 

4. Tuz 7 850 000 
5. ijııy 90 200 000 
6. Kibrit 7 740 000 
7. Kak ve 28 025 000 
S. Amıibalâj ve I ov. 15J5 000 000 

•4. 'lîorelukr ve alacaklılar balkıyoHi : 42 589 9)52 
4. Döner .sermaye «amit kıymetleri : 21 000 000 
5. İştirakler : 1 269 968 

1 750 000 000 

I - Paralar : 

8 . 2 . 4960 gün ve 7424 .sayılı Kamumla tezyidedilmiş ıo,lıan 750 000 000 ılina döner senmıaye lıe-
«labımnzda 35 000 000 lira olarak tesbit edilen kasa ve (banıka 'mevcudu, aşağıda. gösterildiği üzıeıre 
iş hacmıının fevkalâde genişlemiş olduğu. ve mülhjaıkaıt idarıelerimteıı Oenel Müdürlüğümüze ıgöın-
'derilen paramın o nisıbelt dairesinde .artmış ibulumduğu göz löınünıdc tutularak yolda (bnlumam paına-
lar da ıdâılııil solmak üzere İm kışımı için .aşağıda gösterildiği üzere (60) mil yom ilıinamın kâfi gele-
'C-eği >aın.la§ılmıştır. 

Aylık .hesapları miza göne vasati olanak iinülihakat ve fabrikalarda Ibufluıııam: 80 000 000 

Merkezde 'ba mikalarda ve kasalarda /bulumam : 7 000 000 

Miilh.aitoa.tin ımıenkeızc, ibıamka ve povsta, ile £xJm.dcr ildiği .insalâttan faıkrihen yolda bulu. 23 000 000 

60 000 000 

M. Meclisi (S. Sayısı : 484; 
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Senesi 

1960 
1961: 
1962 
196'3 
1964 
1965 
1960 

Satış bedeli 
Lira 

1 427 824 848 
,1 495 668 828 
1 603 988 061 
1 762 482 270 
1 930 624 356 
2 145 658 042 
2 426 099 780 

— 3 -
idarenin iş 

Bütçe varidatı 
Lira 

365 549 559 
394 687 112 
433 684 884 
486 521 597 
534 952 498 
5:90 088 858 
696 786 800 

hacmi 

Toplam 
Lina 

1 792 874 407 
1 890 355 935 
2 037 672 895 
2 249 003 867 
2 465 576 854 
2 785 74Ö 900 
3 122 886 580 

Bilançoya 
» 
» 
» 
» 
» 

Bütçeyle 

göre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

II - 'Stoklar ; 
1. — Yaprak tütün : 
Harman istikrarını muhafaza için yaprak tütünlerin (2) fermantasyon devresi 'geçinmesi ica-

•betmekte ve bunun için de (28) aylık bir <stok bulundurulması ıgeırelkmeıktedir. 
Ancak, Eylül, Ekim, (Kasımı ve Aralık taylarında satış suretiyle bu stokun b'ir miktar >cksileeeği 

-göz 'öınüne alınarak ©İde (24) 'aylık bir stok bulundurulması kâfi geleöeği neticesine varılmaktadır. 
İBu 'esasa istinaden (1966 yılı bütçesine @ör<e mamul ıtütün. satışı 43 000 000 kilo olarak 'hesaplan
mıştır. 

Bu ısıatış seyrine (göre (24) aylık yaprak.tütün ihtiyacı fire ve zayiat dâhil ('90) milyon kilo 
olarak tesıbit •edilmiştir. Bu stokun (45) milyonu imlenmiş ve '(45) .milyon kilosunun da işlenme-
nıiş olanak kabul 'edildiği takdirde 1965 (mahsulü mubayaa fiyat ve ıeski yıllardan kalan işlemmc-
iiııiş yaprak tütün vasatisi de nazarı itibara alınarak .bunun 914,78 kuruş ve işlenmiş tütün için 
de mubayaa fiyatına 514,81 kuruş işleuıe masrafLan ilâvesi suretiyle vasıati 1 426,59 kuruş olanak 
besabe dilmiştir. 

İşlemmemiş . yaprak tütün :• 45 000 000 X 914,78 = 411 651 000 
İstenmiş » » i 45 000 000 X 1 426,59 = 641 965 500 

90 000 000 X 1 170,68 = 1 053 616 500 

Oem'an 1 035 616 500 lina yaprak tütün seıranayesine ihtiyaç olacağı hesıâbedilmiştir. 
'2. — ıMıamul tütün :i 
Mamul tütün ıstok .miiktarı (1) soneldık satışın (3) aylığını kanşılııyaeak bir had dâhilinde bu

lundurulması icıabetmektedir. Manıul tütün satışı yukarda yıaprak itütün balbsinde 'de işaret 'edildi
ği üzere ilerdeki satış inkişafları ile benabeır (43) milyon kilonun üstüne de çıkacağı tahmin edil
mektedir. 

Bu itibarla, bugünkü satışların tahakkuk edeceği duruma 'göre satıcın (3) aylığına isıaibet 
eden satış miktarı (11) milyon 'kiloyu bulmakta ve 1966 yılı Bütçe !tahminleninde;ki 1 786,24 ku
ruş maliyet fiyatı üzerinden bu kısım için 196 486 400 liralık dönea* sermayeye lüzum 'gömülmekte
dir. 

•3. — İspirto ve ispirtolu içkiler : 
a)ı Eıakı : 
Mıamul tütünde olduğu ıgibi rakılar için de ambarlarda ve yolda dâhil olmak üzere senelik satış 

(3) (aylığını karşılıyabilecek miktarda stok bulundurulması zaruri görülmıelktedir. 
1965 bütçe tahminlerine ıgöre 15 000 000 lina litre olanak ıteslbit edilen 'rakı satışları, ileride vâ

ki olacak satış inkişafları da (göz önünde bulundurularak senelik satışın 17 000 000 litreyi bula
cağı tahmin 'edilmiştir. İBu esas dâhilinde senelik satışın •(•3) aylığına isıaibet >eden miktar ise yek-

M. Meclisi (S. Sayısı : 184) 



nesak olanak 14 000 000 (litreyi ıbuilduğundan 1966 'bütçe tahminleriındeki 487,27 ıkuruş maliyet üze
rinden ;bu kısım için 19 490 000 lira ile ihtiyacın kaır-şılanabileceği mütalâa edilmiştir. 

,b)' İspirtolar : 
Amlbaır ve yollar dâhil lolmıak üzere sienıelilk Biatisin (4) .aylığını ıtorşılıyalbiılecıeık miktarda bir 

stok 'bulundurulması zaruri görülmıektodir. 
1965 bütçe tahminlerine göre 22 000 000 litre olarak 'hesaplanan satış ımiktarı ilendeki iıniklişaıf-

laırda nazarı itibara 'alınmıaık suretiyle 1966 yılında 23 110 000 litre lolanak tesfbit edilmiştir. Bu 
esas dâhilinde senelik satışın (4) aylığına isaıbet eden 7 000 000 litre için 1966 yılı Bütçe tahımin-
ılerindeki •148,48 kuruş ımaliyet fiyatı üzerinden 10 393 '600 liralık döner sermayeye ihtiyaç görül-
mnektedir. 

c) Bina : 
Am!bıarlarda (1) ayllik yolda da (15) günlük olmak üzene senelik .satışın (1,5) aylığı nisibetin-

'de ıbir stok bulundurulması icaibctnıeıkteıdir. 1966 hütçe tahminlerinde senelik satışın 33 000 000 
litreyi 'bulacağı talimin ledillmekte ise cLe illerdeki inkişaflar da keza dikkate alınarak bira satışının 
36 000 000 litre olacağı tesibit edilmiştir. Bu miktarın (1 - 1,5) aylığına isalbet ©den satış miktıarı-
ının 4 000 000 litre olacağına güre 1966 «bütçe tıaüımıinlerindeki 110,59 .kuruş ımıaliyet fiyatı üzerin
den de hu stok için 4 423 600 liralık (bir sermayeye ihtiyaç bulunacağı neticesine 'varılmıştır. 

d) Diğer içkiler : 
Diğer içiciler arasıında likör, kanyak, 'votka, cin «takları (bulunmaktadır. Buluların Ikıanyak İçin 

uzun (bir diniendirone ameliyesine ihtiyaç bulunduğundan satışını (2) seneliği ve diğer stoklar 
için dıe satışın (3) aylığı miktarında bir stok bulundurulması gerekli ıbülunduğıundaın ıbuınu karşı-
fl.aın.aık üzene aşağıda gösterilen h'osapla/ra göıne 6 766 000 liralık ıbir döner sermayeye ihtiyaç gö
mülmüştür. 

Kanyak 
Votka 
Likör 
Cin 
Kınakına 
Vermut 
Viski 
Malt 

1966 yılı 
satışı 

450 000 
1 900 000 
405 000 
60 000 
4 000 

300 000 
80 000 
45 000 

3 244 000 

Ayı 

24 
o 

S 
o 

."> 
o 

q 
o 

Stok 
miktarı 

450 000 
475 000 
101 250 
15 000 
1 000 

75 000 
20 000 
11 250 

1 148 500 

Vasati 
maliyet 

790 
265 
636 
694 
516 
388 

4 387 
273 

589.12 

Tutarı 

3 555 000 
1 258 750 

643 950 
104 100 

5 100 
291 000 
877 400 
30 700 

6 766 000 
c) Şaraplar : 
1966 bütçe tahminlerine göre senelik 6 300 000 litredir. Teknik icap dolayısiyle bir senelik satışa 

tekabül edecek miktarda bir stokun ambarımızda ve fabrikaların küvlerinde bulundurulması icabet-
mektedir. Bu miktar şarap için 1966 bütçe tahminlerindeki maliyet fiyatı olan 150.59 kuruş 
üzerinden 9 487 200 liralık döner sermayeye lüzum görülmüştür. 

f) Müskirat hammaddeleri ve yarı mamul : 
İçki imalâtı için fabrika ve ambarlarımızda bulundurulması zaruri bulunan : 
Kuru üzüm, 
İncir, 
Anason, 
gibi müskirat hammaddelerin mukayesesi ve her sene bu maddeler fiyatlarında vâki olan fiyat 

artışları göz önünde bulundurularak ve aynı z* inanda artan istihlâki de karşılamak için bu kısma 
bağlanması gerekli bulunan döner sermaye m ikrarı 42 661 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 
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4. Tuz : 
Teknik zaruret sebebiyle tuzlalarda ve ambarlarda satışın asgari bir seneliği karşılıyabilecek 

miktarda tuz stokunun bulundurulması zaruri görülmektedir. 1966 bütçe tahminlerinde senelik 
satış 420 000 ton olacağı hesaplanmış ve döner sermaye tesbitinde bu miktar stokun bulundurulması 
kâfi görülmüştür. 1966 bütçe tahminlerindeki 15.70 lira maliyet üzerinden bu kısmı için 7 850 000 
liralık bir sermayeye ihtiyaeolacağı hesaplanmıştır. 

5. Çay : 
1966 yılı bütçe tahminlerine göre senelik satış 12 400 000 kilo olarak hesaplanmıştır. Normal 

hallerde (4) aylık stok esasına göre ambarlai'imızda bulundurulması gerekli bulunan 4 500 000 
kilo çay için 1966 bütçe tahminlerindeki 20.05 lira maliyet fiyatı üzerinden 90 200 000 liralık bir 
döner sermayeye ihtiyaç görülmüştür. 

6. Kibrit : 
1966 yılı bütçe tahminlerinde olduğu gibi döner sermaye tesbitinde de senelik kibrit satışı 

60 000 sandık olarak hesaplanmıştır. Satış seyrini aksatmamak için ambarlarımızda satışın (6) 
aylığına tekabül edecek miktarda kibrit stoku bulundurulması icabetmektedir. 

Bu itibarla, satışın (6) aylığına isabet eden 30 000 sandık için beher sandık maliyet 258 liradan 
7 740 000 liralık döner sermayenin ihtiyacı karşılıyabileceği mütalâa edilmiştir. 

7. Kahve : 
7424 sayılı Kanunla idare döner sermayesi 750 milyona çıkarılırken kahve ithal ve satışına ait 

vazife Tekel Genel Müdürlüğüne verilmişti. 
Bilâhara 15.6.1960 gün, 4/34 sayılı Kararname ile kahve ithal ve satışını Tekel İdaresine ve

rilmiş bulunduğundan bu sebeple kahve için de döner sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. 1966 
yılı bütçe tahminlerine göre kahve satışı 2 500 000 kilo olarak hesaplanmıştır. Normal hallerde ge
rek ambarlarda ve gerekse hariçten mubayaasından dolayı elde tutularak (6) aylık bir stok tutarmda 
döner sermayeye bağlanması zaruri görülmektedir. 1966 bütçe tahminlerindeki 18.42 maliyet 
fiyatı üzerinden 23 025 000 liralık döner sermayenin ihtiyacı karşılıyacağı hesaplanmıştır. 

8. Ambalaj ve işletme malzemesi ve levazım : 
7424 sayılı 'Kanunla verilen 750 000 000 liralık döner sermayenin hesaplanmasında ambalaj ve 

levazım için 105 000 000 liraya ihtiyaç görülmüştür. 
Malzeme fiyatlarındaki artış ve diğer tara itan satışların soneden seneye inkişafı neticesinde daha 

fazla ambalaj ve levazım bedeline ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Bu itibarla, evvelki senelerdeki artış nisbeti göz önünde tutularak 1960 senesinde tesbit 

edilen 105 000 000 liralık ambalaj ve levazım bedelinin 153 00O 0O0 lira ile ancak karşı-
lıyabileceği hesaplanmıştır. 

III - Borçlular ve alacaklılar bakiyesi : 
Muhtelif senelerin borçlu ve alacaklı hesaplarının verdiği neticelere ve hariçten getiri

len mallar için açılmakta olan akreditif bedellerini ihtiva etmek üzere bu kısım için 
42 598 932 liralık bir ihtiyaç tesbit edilmiştir. 

IV - Döner sermaye sabit kıymetler : 
İmalât ve istihsalâtımızm artması ve yeniden çay atölyelerinin açılmasiyle satmalmması-

na lüzum görülen demirbaş eşya bedellerini karşılamak üzere 1964 yılı bilançosunda tes
bit olunan 33 825 210 lira döner sermaye sabit kıymetlerinden yapılan amortismanlar 
13 710 570 lira tenzil edildikten sonra kalan 20 114 640 liraya her şeneki satışlar göz önüıi/-
de bulundurularak bu kısma bağlanması iktiza eden döner sermayenin 21 000 000 lira 
•olarak gösterilmesi zaruri görülmüştür. 
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V - İştirakler : 
a) İsviçre'den Tabacco Türk Şirketinde 
b) Kıbrıs Tütün Ltd. Şirketinde 
c) Kıbrıs İçki Fab. hissesinde 

ki cem'an 

•6Ü 
294 
909 

1 269 

881 
000 
587 

968 

liradan ibaret bulunan iştiraklerimiz için bu miktar döner sermayeye ihtiyaç; görülmekte 
dir. 

1 750 000 000 liranın D. sermaye 'dökümü : 

ödenmiş sermaye 504 887 265,47 
1957 - 1960 Hazine borcu 615 091 570,10 
1965 » » 259 702 861,57 874 794 481,67 

Verilmesi ieabeden sermaye 
1 879 681 697,14 

870 868 802,86 

1 750 000 0Ü0,(X) 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/263 
Karar No. : o 

2i . 12 .1966 

Yüksek Başkanlığa 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıkan İması Ibakkmda ka

nun tasarısı, ilgili Bakanlık tcmsilcilerlinin iş'tirakiyle komisyonumuzda tetkik ve .müzakere edildi. 
Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa^ edilerek, tasan 

aynen (kahul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle, Plân Komisyonuna tevdi odltmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanı 
Bolu 

§. N. Bayramoğlu 

Erzincan 
N. Giray 

Muğla 
A. Akarca 

Samsun 
S. Uluçay 

Sözcü 
Hatay 

T. Köseoğlu 

Muğla 
/. Tckinalp 

Balıkesir 
M. Zeki Yücetürk 

S a/m sun 
/. Kılı o 

Siirt 
İL H. Oran 

M. Meclisi (S. Sayısı : 184) 



Plân Komkyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas Xo. : 1/263 
Kavur Xo. : 32 

9 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkında» ki kanun tasarısı Tekel Genel Müdürlüğü ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanım tasarısında 7424 «ayılı Kanımla 750 ımilyona çıkarılmış 'bulunan Te'kel Müdürlüğü dö
ner sermayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması öngörülmektedir. Bu miktarın 874 794 431,67 
lirası Tekel İdaresinin Hazineye olan borçlarına 'mahsu'bedilecek, 370 368 302,86 lirası da 1967 
yılından itibaren Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesine Ikonulacak ödenekle sağlanacaktır. Geniş 
bilgiyi kapsıyan 'gerekçeyi uygun gören komisyonumuz tasarıyı aynen kaJbul etmiştir. 

Öncelik ye ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun 'tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Se~'!ji>ı 

Bursa 
4. Türkel 

İslanbıi'l 
V. Er oyan 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Ahcal 

Udime 
/ Ertem 

Kayseri 
.1. A. Ilacıpamoğlu 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 

.V. Bay ar 

Krzurum 
C. Önder 

Kayseri 
M. Yüceler 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Kâtip 
Bolu 

/ / . /. Cop 

Gümüşane 
AS\ Savacı 

Niğde 
/ / . Özalp 

M. Meclisi (S. Sayısı : 184) 



— 8 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Grenel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. -
ner sermayesi 1 
tır. 

- Tekel Genel Müdürlüğü dö-
750 000 000 liraya çılkarilmış-

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı 
sermayenin 'henüz ödenmemiş kısmından 
874 794 431,67 linaısiy Tekel İdaresinin 1957 -
1960 ve 1965 yıllarından Hazineye olan borç
larının mahsubu suretiyle, g-erii kalan 
370 368 302,86 lira&ı da, 1967 yılından itiba
ren Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesine konu
lacak ödenekle sağlanır. 

MADDE 3. — Telkel Genel Müdürlüğü dö
ner sermayesinin 750 000 000 liraya çıkarılma
sı 'haikkındalkı 7424 sayılı Kanun yürürlükten 
.kaldırılmıştır. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

4 . 10 . 1966 

Başbakan Devlet Babanı 
S. D emir el C. Bilgehan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Sezgin K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürsad 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı V. 
G. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E, Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 
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