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1. — Dışişleri Bakan vekili Faruk Sü-

kan'm, Orta - Doğuda meydana gelen son 
siyasi buhran ile muhtemel gelişmelerine 
ve Hükümetimizin aldığı tedbirlere dair 
demeci 421:423 

2. — izmir Milletvekili Osman Zeki 
Efeoğlu'nun, Cumhuriyet Gazetesinde sos
yalizm perdesi altında komünizm propa
gandası ve Amerikan düşmanlığı yapıldı
ğına dair demeci 423:425 

3. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cu-
malıoğlu'nun, millî âbidelirimze ve tarihî 
eserlerimize karşı gösterilen ilgisizliğe 
dair demeci ve Devdet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin cevabı 425:429 

4. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, 
sağık ve ekonomik cephelerini bütün ay-
rıntılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek 

Sayfa 
üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 
(10/13) 429 

5. —• Petrol Araştırma Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe seçim. (10/6, 
10/8) 429 

6. — G-ümüşane Milletvekili Sabri öz-
can San'm, Meclis çalıgmalariyle ilgili 
önergesi 461 

5. — Görüşülen işler 429 

1. — Uşak Milletvekili Fa'hri Uğrasız-
oğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal Bayram ve Grenci tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D)' 
ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu ra
poru (2/258) (S. Sayısı : 178) 429 

2. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında ça
lışan veteriner hekimlere ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli 
Türker'in teklifi ve Tarım ve Plân ko-
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Sayfa 
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı. : 241) 430:441 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel1 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk bu

lunmadığı, bir saat sonra da olması mümkün 

görülmediği cihetle 29 . 5 . 1967 Pazartesi günü 

sata 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime son 

verildi. 

TASARILAR 
1. — İkinci Beş Yıllıık Kalkınma Plânının 

uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı. 
(1/367) (Plân Komisyonuna) 

2. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/658) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

TEKLİF 

3. - - Tunceli Milletvekili Hasan Üunlü'nün, 
20 . 7 . 1966 tarih ve 775 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/522) (Maliye, İçişleri ve Plân komisyonla
rına) 

RAPORLAR 

4. — Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) (Gündeme) 

5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de
ğişik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı fıkralar 
ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı 

Sayfa 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (1/234) (S. Sayısı: 156) 441:461 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetveller
de, 3659 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölü
münde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Adalet, Plân komisyonları raporları. 
(1/314) (S. Sayısı : 292) (Gündeme) 

6. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkç.ine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) ('S . Sayısı : 293) 
(Gündeme) 

ı im ı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 420 — 
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BiRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 109 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Üyelerin lütfen beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterli 
çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce sayın üye ar

kadaşlardan iki ricam vardır : 
1. Gündem dışı söz vereceğim arkadaşların 

konuşmalarını beşer dakika olarak ayarlamasını 
rica ediyorum. 

2. Yerli ilâç endüstrisi hakkında teşkil edi
lecek komisyon seçimi vardır. Seçim yapılın
caya kadar üye arkadaşlarımın salonu terk et
memelerini rica edeceğim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanvekili Faruk Sükan'tn, ı 
Orta - Doğuda meydana gelen son siyasi buhran ( 

ile muhtemel gelişmelerine ve Hükümetimizin al- I 
dığı tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Dışişle
rinden bir izahat talebi vardır. Önergeyi oku
tuyorum efendim. 

Eiyaset Makamına 
Meclis İçtüzüğünün 222 nci madde altındaki 

119 No. lu dipnota göre Hariciye Bakanının Or
ta - Doğu olayları hakkında izahat vermesini 
saygı ile rica ederim. 

Ordu 
Ata Bodur 

BAŞKAN — Sayın Hariciye Bakanı burada
lar m i l . Buyurun Hariciye Bakanı yerine Sayın 
İçişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ VE İÇİŞLE
Rİ BAKANİ FARUK StİKAN (Konya) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Orta - Doğu buhranıyla ilgili olmak üzere 
Sayın Ata Bodur tarafından serd edilen Meclise 
bilgi verilmesi hakkındaki arzularına uyarak 
Yüksek Meclise buhran hakkında malûmat arz 
etmek isterim. 

Dünyamızın muhtelif yerlerinde zaman za
man çıkan, barışı, milletlerarası ahengi ve huzu
ru tehdideden buhranlardan biri bölgemizde 
husule gelmiş bulunmaktadır. Bu mühim ger
ginliğin bidayetten beri geçirmiş olduğu ve halen 
arz ettiği safhalar hakkında Yüksek Meclise şu 
bilgileri sunmak istiyorum. 

İsrail ile Suriye ve Ürdün arasında öteden 
beri hudut olayları cereyan etmekte bulunduğu 
ve bunların zaman zaman artış kaydettiği ve 
bazan uzun süre hâdise kaydedilmediği yüksek 
malûmlarıdır. 

İsrail - Suriye sınırında son aylarda gayri-
muntazam fasılalarla süregelen hudut hâdiseleri 
son bir aydan beri gittikçe yükselen bir seyir 
takibederek Orta - Doğuda son derece ciddî bir 
buhranın doğmasına yol açmış bulunmaktadır. 

Bu buhranın süratle gelişmesine sebep teşkil 
eden unsurlar şu noktalar etrafında özetlenebi
lir : 

- İsrail tarafının iddialarına göre, Suriye'nin 
İsrail topraklarına sızmaları sıklaştığı gibi bu 
tecevüz olaylarının tesir sahası da genişlemiştir. 
B. A. C. ve Suriye iddiaları ise hudutta vukua 
gelen olaylarda Suriye'nin kusurlu olmadığı şek
lindedir. 

— 421 — 
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Suriye - İsrail hudut olaylarına değinen İs
rail Başbakanı ile Genelkurmay Başkanı, Suri
ye hakkında sert beyanlarda bulunmuşlardır. 

Hudut hâdiselerini artırdığı gerginlik üze
rine Suriye ve İsrail, sınırda ihtiyatî tedbirler 
almaya başlamışlar; bu tedbirler merdivenleş-
me neticesinde bir askerî tahşidata yol açmıştır. 
Bu hazırlıkların tevlidetmiş olduğu gerginliğin 
bu safhasında Birleşik Arap Cumhuriyeti, evve
lâ Suriye'ye yardım vaadini yenilemiş, Suriye'ye 
yapılacak her hangi bir tecavüz karşısında Su
riye - B. A. C. İkili Müdafaa Anlaşmasının yü
rürlüğe gireceğini teyideylemiş ve bu cümle
den olarak bir askerî heyetini Şam'a göndermiş
tir. 

Rn durum karşısında her iki taraf askerî 
tedbirlerini artırmışlardır. B. A. C. birlikleri 
Süveyş Kanalının Şarkına geçirilmiş ve gerek 
İsrail gerekse B. A. C, Gazze ve Sina sınır böl
gesinde yığmak yapmaya başlamışlardır. Bu 
devre içinde bölgedeki Arap memlektleri birer 
deklârasyonda bulunarak Arap ülkelerinden her 
hangi birine yapılacak saldırıyı kendi ülkele
rine yapılmış bir tecavüz telâkki edeceklerini 
açıklamışlardır. Bu cümleden olarak Irak, Ce
zayir, Ürdün, Suudî Arabistan ve Lübnan mesul 
sözcüleri tutumlarını aydınlatan beyanlarda bu
lunmuşlardır. 

Olayların bu safhasında B. A. C. Hükümeti, 
Gazze bölgesinde 1956 dan beri barışı koruma 
görevinde bulunan Birleşmiş Milletler birlikleri
nin çekilmesini talebeylemiştir. Bu talebini ya
parken B. A. C, barışı koruma birliklerinin 
B. A. C. nin arzusu üzerine ve o zamanki Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri Dag Hamerşkold ile 
B. A. C. Hükümeti arasında teati edilmiş olan 
mektuplara müsteniden görev aldığını ve bunun 
hiçbir Birleşmiş Milletler Kararma dayanmadığı
nı ileri sürmüş ve yine kendi arzusu ile bu bir
liklerin çekilmesini talebetmenin kendi hüküm
ranlık haklarından madudolduuğna işaret et
miştir. Bu durum karşısında Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri UThant, 22 Mayıs'ta bu birlik
lerin çekilmesine rıza göstermiştir. Bahis konu
su birlikler, 3 400 kişi olup Kanada, Norveç, 
Danirmarka, Yugoslavya ve Hindistan askerle
rinden terekkübetmektedir. 

Burada şu noktayı belirtmek isterim ki, 
B. A. C. nin talebi üzerine Genel Sekreterin Bey
nelmilel barış gücünü derhal geri çekmesi Bir

leşmiş Milletler çevrelerinde bilâhara çeşitli yo
rumlara yol açmıştır. Meseleyi sırf hukukî ba
kımdan mütalâa etmeye mütemayil olanlar, 
UThant'm başka türlü hareket edemiyeceğini 
ileri sürerek, bu hareketini yerinde bulmaktadır
lar. Bir kısım devletler ise, 1956 da Hamer
şkold'ün İsrail'e verdiği memoranduma atıfta bu
lunarak, barış kuvvetleri geri çekilmeden önce 
İsrail'e hiç olmazsa haber verilmesini mânevi 
bir vecibe olarak telâkki etmektedirler. Diğer 
bâzı devletler ise, Genel Sekreterin çok acele 
ettiğini, bu kadar mühim politik veçheleri olan 
bir meselede Güvenlik Konseyinin daimî üyele
rine ve barış gücü göndermiş olan memleketlere 
danışmak gerektiğini, oysa UThant'in kuvvet 
gönderen memleketlerin temsilcilerini ancak geri 
çekmek kararını aldıktan sonra haberdar etti
ğini ileri sürmektedir. UThat'ın o bölgede ba
rışı tehlikeye düşürecek bir durumun hâsıl ol
masından bir dereceye kadar mesul telâkki edil
mesi gerekeceğini iddia edenler vardır. 

Burada şu hususu özellikle tebarüz ettirmek 
isterim: Gazze bölgesindeki Barış Gücünün 
UThant'm kararı ile geri çekilmesi üzerine, 
umumi efkârımızda Kıbrısta'ki Barış Gücünün 
de aynı akibete uğrayıp uğramıyacağı hususun
da bir istifham belirmiştir. Derhal arz edeyim 
ki, böyle bir hareketin vukuuna ihtimal verile
mez, zira Kıbrısta'ki Barış Gücü Güvenlik Kon
seyi kararları ile görev başına getirilmiş ve gö
revleri uzatılmış bulunmaktadır. Gazze bölge
sindeki Barış Gücü ise, yukarıda da arz ettiğim 
veçhile, Güvenlik Konseyi kararma dayanmayıp 
o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile 
B. A. C. arasında teati edilmiş olan mektuplara 
istinadetmektedir. 

Şimdi buhranın inkişâfı ile ilgili husus hak
kında mâruzâtıma devam ediyorum. 

Hâdiselerin süratle gelişmesi karşısında ge
rek Suriye ve B. A. C, gerekse İsrail tarafından 
girişilen hazırlıklar hızlandırılmış ve husule ge
len buhran ciddî bir prestij krizi intibaını ver
mekte devam etmiştir. Bununla beraber, kar
şılıklı tahşidatm artması ve durumun umulma
dık bir istihale ile silâhlı bir çatışmaya müncer 
olabileceğini hesaba katan büyük devletler her 
iki tarafı teskine gayret sarf etmeye koyulmuş
lardır. 

— 422 — 
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Buhranın bu safhasında bütün tahminleri de
ğiştiren önemde bir gelişme daha yer almıştır. 
Bu gelişme, B. A. C. nin Akabe Körfezini kapat
ması olayıdır. 

İsrail ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasın
daki 1956 çatışmasından bu yana, Akabe Kör
fezinin ağzına yakın Sarım - ül - Şeyh mevkiinde 
az sayıda bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü bu
lunmakta ve Körfeze İsrail gemilerinin girip çık
maları serbest tutulmakta idi. Birleşik Arap 
Cumhuriyetinin 22 Mayıs gecesi almış olduğu 
bir kararla Birleşmiş Milletler askerleri Sa
rım - ül - Şeyh'deki yerlerini terk etmeye davet 
olunmuş ve Körfezin İsrail gemilerine kapalı ol
duğu ilân edilmiştir. Bütün dünyada önemle 
karşılanan bu B. A. C. kararı üzerine, büyük 
devletler buhranın çok ciddî bir safhaya intikal 
ettiğini idrak ile teenni ve yatıştırma teşebbüs
lerini artırmışlardır. 

Husule gelmiş o'lan gergin durum üzerine 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Uthant'm 
istişarelerde bulunmak maksadı ile Kahire'ye 
hareket etmiş ve B. A. C. ilgilileri ile temaslar
da bulunmuştur. Bu temaslar neticesi hakkında 
sarih bilgimiz henüz mevcut değildir. Uthant'm 
vereceği raporun müzakeresinden sonra Güven
lik Konseyinin buhran ile ilgili kararına intizar 
olunmaktadır. Güvenlik Konseyinin bugün top-
lamlacağı beyan edilmiştir. 

Şurası söylenebilir ki, bölgede ve bölge dı
şında ne Sovyetlerin ve Amerikalıların, ne de 
Arap devletleri ve İsraillin silâhlı çatışmaya 
müncer olabilecek bir ihtilâfta menfaatleri ola-
mıyacağı kanaati yaygındır. Türkiye'nin men
faatlerinin de bu bölgenin sulh ve güvenlik 
içinde bulunmasında olduğu aşikârdır. 

Dışişleri Bakanlığımız, Orta - Doğudaki buh
ranın ilk safhasında, Orta - Doğu'daki Büyük
elçileri ile istişarelerde bulunulmasının lüzumu
nu göz önüne alarak ilgili Büyükelçileri Merkeze 
davet eylemiştir. 

Bu sırada, bölge devletleri büyükelçilerinden 
bâzıları Dışişleri Bakanlığımıza gelerek, buhran 
hakkında izahatta bulunmuşlar ve görüşlerini 
bildirmişlerdir. 

Buhranın halen bir intizar devresine girmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Durum âzami teyak
kuzla takibedilmekte olup bölgçnin ve dünya 

sulhunun yararına olacak bütün gayretler sarf 
edilmektedir. 

Orta - Doğu buhranı Millî Güvenlik Kurulu
muzda da görüşülmüş ve 27 Mayıs günü yapılan 
Bakanlar Kurulu toplantısında aşağıdaki tebli
ğin yayınlanması kararlaştırılmıştır. Hüküme
timizin tebliği şöyledir : 

«Hükümetimiz Orta - Doğu buhranının geliş
mesini büyük bir dikkatle izlemektedir. 

Bölgede barış ve güvenliğin hâkim olmasına 
büyük önem atfeden ve bu yolda her zaman 
elinden gelen gayreti sarf etmekten geri kalma
mış o'lan Türkiye'nin barışı tehdidediei durum
ların meydana gelmesinden ciddî endişe duyaca
ğı tabiîdir. 

Türkiye, barışın ihlâline yol açacak bütün 
hareketlerden kaçınılması lüzumuna kaani bulu
narak buhrana son verecek gayretleri destekle
mektedir. 

Türk Hükümeti her zaman olduğu gibi bu 
kere de buhrana sebebiyet veren durumun müta
lâasında Birleşmiş Milletler Yasası ile hak ve 
adalet prensiplerine dayanmak gerektiği inan
cındadır. Bu arada, Hükümetimiz, komşuları 
ile iyi dostluk münasebetleri çerçevesi içerisin
de Türkiye ile Arap memleketleri arasında mev
cut yakın ilişkileri de göz önünde bulundurmak
tadır.» 

Hükümetin resmî beyanı budur. Bu beyan 
dışındaki neşriyat ve beyanlar Hükümetimizi 
ilzam etmez ve resmî mahiyet taşımaz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şunu teyiden arz etmek isterim ki, bölgemiz

de vukua gelmiş bulunan bu buhranın her saf
hası ve inkişâfı Hükümetimiz tarafından gayet 
yakînen, ciddiyetle ve soğukkanlılıkla takibedil-
mektedir. Bölgemizde sulh ve sükûnun hâkim 
kılınması hususunda müteyakkız bulunmaktayız, 
saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

2. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, Cumhuriyet Gazetesinde sosyalizm per
desi altında komünizm propagandası ve Ameri
kan düşmanlığı yapıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Bedrettin Kanaerfcek" Yok 
mu efendim? Yolk. Sayın Zeki Efeoğlu buyu
run. 
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OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar, bugün 10 
bin yıllıik Türk Tarihini yok edecek olan men
fur bir rejimin müdafaacılarından birisi olan 
ıservetini devlet sırtımdan elde eden, soısyaliznı 
perdesi altımda sütunlarında komünizm pro
pagandasına yer veren kapitalisıt Cumhuriyet 
Gazetesinin devlete aidolan matbaasına el ko
milim aısını ve bu gazete hakkında vereceğim 
önerge ile Meclis araştırması yapılmasını isti-
yeoeğim. 

Muhterem milletvekilleri, Babıali köışesin
den afsiil Türk Milletine sosyalizm perdesi al-
ıtınida komünizm propagandası yapan Cumhu
riyet Gazetesi bilindiği gibi Yunus Nadi'nin 
ölümüyle Nadir Nadi, Doğan Nadi ve Nazkrıe 
Nadi'ye kalmıştır, Babalarından 55 anlilyon lira 
bir servet kalan komprador ve kapitalist Nadi 
ailesi bugün idarelerinde bulunan Cumıhuriyet 
Gazetesinin roltasını tamamen sıola çevirmiş bir 
halde Mıoöko'va ve Pekindin ağzını kullanımalkta-
ıdır. Cumhurbaşkanlığı kontenjanından sena
tör olan ve yılın altı ayını Avrupa'da geçiren 
Nadir Nadi yııllarea faşizmi ve kapitalizımi sa
vunmuş, şimdi de sasyalizlmi savunarak her 
<gün Amerikan düşmanlığı yapmakta ve Türki
ye'yi Mıoıslkova'nın kucağına itmeye çalışmak
tadır. Bir tarafta Yunus çimento fabrikaları, 
hanları, apartmanları bulunan bu garip adamın 
gazetesi ne hazindir ki, bugün Moskova ve Pe-
Ikin'in bir numaralı ağzı haline gelmiştir. Bi
lindiği gibi bundan bir müddet önce «Yarın» 
dergisi, Nadir Nadi'nin Mıoslkoıva Büyükelçisi-
nin emriyle Vietnam savaşı hakkında yazı yaz
dığını belirtmişti. Gene bu alayın arkasından 
6 - 10 . 17 ve 24 Ekim tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde Moskova adresli Rus mallarının ilân
ları çıkmıştı. Bu ilânlar niçin olabilir, neden ol-
ımasm, diğer devletlerin ilânları çıkarken boı 
devletin mallarının ilânlarının da çıkması nor
mal denilebilir. Fakat dikkati çeken husus da 
bu değildir. Şimdi bu ilânların birinin muhte
viyatından kısaçta bahsedince mutlaka sizlerin 
de garibinizle gidecektir. 10 Ekim 1906 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen şu ilânı be
raberce okuyalım, ilân burada, 

«V/10 Avıexporlt üç tip yolcu nakliye uça
ğını piyasaya arz eder. Adres: Avnexpo,rt 
32/34, Smolenskaya, Sennaya, sg. Moskova. 

G - 200 U. R. S. S.» denmekte ve uçaklar hak
kında uzunca öv/güler yapılmaktadır. 

Muhterem milletvelkilleıri, yukarıdaki bu 
ilân niçin yapılmış ve niçin Cumhuriyet Gazete^ 
sinide ilân ettirilmiştir? Türkiye'de fertlerin 
uçak ısatıınaldıkları ne zaıman görülmüştür? Ço
cuk aralbası veya çocuk oyuncağı satışı için 
yapılan reklâm gibi bu uçak reklâmlarının ya
pımındaki maiksat nedir acaba? Ve bunu nasıl 
yorumlamak lâzımdır? İşite garipsenecek bü
tün nolktalar burada düğümlenmektedir. 

Muhterem mlilleltvelkilleri, ben burada 40 
daktilo sayfası halinde Cumhuriyet Gaızötesi 
için elimde bulunan vesikaları bir bir okuımı-
yacağım. Yalnız bu gazetenin matbaasının ne
den devletle aidolduğu isteğinde bulunduğumu 
ve neden Mıeclis araştırması lâanmıgeıidiğini kı
saca izıalhını yapacağım. 

1. — Bugün üzerinden milyonlar kazandık
ları maltlhaa, Manok Matoısyan'a aittir. Manofc 
Maltosyan'ın Türkiye'den firar etmesi üzerine, 
matbaa Devlet Hazinesine kalmış ve bilinmiyen 
sebeplerden ötürü Yunus Nadi bu matbaada 
Cumhuriyet Gazetesini çılkarmaya başlamıştı. 
1.924 yılından bu yana çeşitli dedikodulara se-
beibolan matbaa için Meclis müzakereleri ya
pılmış ve neticenin ne olduğu hiçbir kimse ta
rafından anlaşılamamıştır. Yalnıız yegâne bili
nen husus ise bu matbaanın halen Devlete ai-
doıiduğaııdur. 

2. — Cumhuriyet Gazetesi faşizm, kapita-
lizm ve sosyalizm propagandası yapmakla kal
mamış, yıllarca din düşmanlığı yaparak Türk 
Milletinin örf ve' âdetleriylıe alay etmiştir. 

Bir misal olmak üzere 22 Nisan 1964 tarih
li Oumlhuriyet Gazetesinin 2 nci sayfasında bu
gün TRT İdare Meclisi âzası bulunan Melih 
Cevdet Anday'm (Aylalklar) isimli romanın-* 
dan birlkaç satırını affınıza sığınmak suretiyle 
aynen okumalk istiyorum: 

(Bir kız diyor k i : 
Annem sağ olsaydı «Bırak da babamla biraz 

da ben yatayım» derdim. Ana - babalarla oo-
culklar, kız erkek kardeşler arasındaki cinsel 
ilişki yasağı tüm anlamısızıdır. 

Bir delikanlı : 
— Anlamsız bir dünyada yaşıyoruz... diyor

du. 
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Deminki kız : 
— Karalkoıealığı cimsiellik tekeli altımla yü

rür sanmak da öyle diye devam ediyordu. Hem 
niçin ille yürütmek? Yürümese ne olur? Daha 
iyi olmaz mı? 

Konuış'an kızın karşısında oturan ıatlet fani-
lâlı bir delikanlı gülerek, 

— Seni bıen alacıağım, alıp eve kapatacağım 
dedi. 

— Kız J 
•Ben seni alırım, ilk gieoe de başkası ile ya

tarım, diye eevaıp verdi ona. 
Hep birden : 

- — Kiminle yatansın ilk gece? diye sondu
lar. 

Onısielkiz yaşlarında görünen kız : 
Bir zenci bulurum, dedi. Zenci ile yatmamış 

'bir kaldın ekslik bir kadınıdır» 

Yukarıda dkiDmuş oliduğum bu korkunç sa
tırlar Türk Milletinin maneviyatıyle, kutsiveti 
ile alay etmekten ve gençliğe haya dışı şeyler 
öğretmekten başka nedir? Bu alçakça yazılar 
dünyanın hangi milletinde görülmüştür ve du
yulmuştur? Ne hazindir kıi, bu yazıya seyirci 
kalınmış, ne yazarı, ne de gazete hakkında hiç
bir takibat yapılmamıştır. 

3. Cumhuriyet gazetesi yıllarca sayfaların
da bütün sicilli komünistleri beslemiş ve ıen azılı 
(komünistler bu gazetede yazılar yazmış ve bu 
gazeteden yetişmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, zamanınız bitti, 
bağlayınız «fendim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bitti «efen
dim, bağlıyorum. 

Muhterem /milletvekilleri, bugün Cumhuri
yet gazetesinin sahibi Nadir Nadi'nin sosyalist 
fikirli olmasından faydalanan komünistler kendi 
dâvalarını duyurabilmek için Cumhuriyet ga
zetesinde yazı yazmayı tercih etmekte ve da
ha ziyade bu gazetenin yazı kadrosunda bulun
maktadırlar. Her devreye ve zamana ayak uy
durmasını bilen Nadir Nadi 1946 dan 1954 yı
lma kadar D. P. yi tutmuş, "milletvekili olmuş 
ve 1954 te D. P. kendisimi Paris Sefiri yapma
dığından ötürü, D. P. ye sırt çevirmiş ve onu 
amansız bir düşıman olarak bellemiştir. Bu
gün sözle C. H. P. mi tutan, fiiliyatta ise T. 
1. P. nin organı haline gelen, Marksist bir me
totla neşriyat yapan Cumhuriyet gazietesıini da

ha iyi tanıtabilmek için küçük bir olayı belirt
meden geçemiyeceğıim. 

'6 Ağustos 1940 tarihinde İsmet İnönü, An
kara İstasyonunda kendisini fcarşılıyanlar ara
sında bulunan Cumhuriyet gazetesi sahibi Yu
nus Nadi'nin elini sıkmamış ve Yunus Nadi'ye 
aynen şunları söylemiştir : 

«Yunus Nadi Bey, bu memleketi gazeteci
ler mi idare edecek, yoksa biz mi? Memleket 
siyasetini, ga.ze.fesi menfaatine ve yabancı bir 
rejim hesabına alet eden bir adamın elini sık
mam.» diyerek, 1918 de Amerikan mandası iıs-
tiyen Yunus Nadi'ye en büyük hakareti yap
mıştı. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Moskova'
nın ağzını kullanan Cumhuriyet gazetesi sahibi 
Nadir Nadi ve İlhan Selçuk, her gün Amerikan 
düşmanlığı yaparlarken, bir günden bir güne 
ne Moskova, ne Komünist Çin ve ne de komü
nizm aleyhinde tek bir satır yazı yazmamışlar
dır. Bu durum gazetenin diğer ortaklarını te
dirgin etmekte ise de gazete idaresi tamamen 
Nadir Nadi'nin elinde bulunduğundan bu neş
riyatlara göz yummaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi, bu 
gün Babıâli basını iki kutba ayrılmış bulunmak
tadır. Bir tarafta Marksist düşünce ile her şe
yin devletleştirilmesini istiyenler, diğer ta
rafta hür ve özel teşebbüsle demokrasiye ina
nanlar ve bunun savunuculuğunu yapanlardır. 
Bu sebeple her gün devletçilikten, sömürgeci
likten bahseden, servetini' Devlet Matbasından 
elde etmiş olan Cumsuriyet gazetesinden yıl
larca işgal ettiği Devlet Matbaası hesabının 
sorulmasını ve Devlete ait matbaaya el konul
masını ve bu gazete için vereceğim önerge ide 
Meclis araştırılması yapılmasını ayrıca istiye-
eeğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rında» alkışlar.) 

3. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumahoğ-
Iv'nun, millî âbidelerimize ve tarihî eserlerimize 
karşı gösterilen ilgisizliğe dair demeci ve Devlet 
Bakam Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Cumalıoğlu, millî 
âbideler ve tarihî eserlerimiz hakkında gündem 
dışı söz istemiştiniz. Lütfen beş dakikayı geçme
mek üzere buyurun. 
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FEHMİ CUMALIOĞLU (Kayseri) — Muh- | 
terem Başkan, saym milletvekilleri; millî âbide
lerimize, tarihî eserlerimize karşı gösterilen ih- I 
mal ve ilgisizliği dile getirmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Asırlarca 3 kıt'aya hâkim olan Yüce bir İm
paratorluktan bugün elimizde Anavatan olarak 
Anadolu ile Şarkî - Trakya kalmıştır. 

Türk Milletinin ebediyen kaderine bağlandı
ğı ve muhafazası uğrunda vajını yoğunu, ev
lâtlarının kanını harcıyacağı bu son vatan par
çasıdır. 

Bize bu kutsal toprakları ebedî Türk yurdu 
olarak armağan eden ecdadımızın aziz hâtıra
sına gerekli saygıyı gösteremediğimiz gibi, bı
raktıkları engin maddi ve mânevi mirasa da 
sahiıbolamamaktayız. 

Toprağının her zerresi milyonlarca Müslü
man - Türk şehidin kanı ile yuğrulan, her kö
şesinde Müslüman - Türk damgasını taşıyan bir 
âbide bulunan, dağı - taşı burcu burcu Türk 
kokan bu aziz vatan sathında ecdattan yadigâr 
kalan, birer tarih hazinesi olan millî eserlerin 
gerçek bekçisi olamamanın bahtsizlığı içindeyiz. 

Millî Eğitim programlarında millî şuuru 
uyanık tutacak, millî tarih kültürüne ve hele 
Tnilletimizin tarihî mefahirine yeteri kadar yer 
verilememekte, tarih boyunca bu memlekete hiz
met etmiş gerçek kahramanlar ve eserleri genç 
nesillere öğretilememekte, yıllardan beri bir 
mazi düşmanlığı telkin edilmektedir. Kötüledi-
ğimiz o mazi, hiçbir millete nasibolmıyan şan ve 
şerefle dolu bir mefahir hazinesi, insanlığa ör
nek olmuş bir fazilet ve ahlâk âbidesi, bugünkü 
Batı Medeniyetinin kökü ve zübdesidir. övecek 
yerde sövdüğümüz mübarek ecdadımız, barındı
ğımız bu ülkeyi baştan başa mimarî şaheserlerle 
teknik ve sanat harikaları ile donatmıştır. Her 
şehir, kasaba ve yolları süsliyen kütüpaneler, 
rasathane ve mektepler, medreseler, camiler, 
:meseitler,kaleler, köprüler, bentler, minareler, 
kubbeler, türbeler, tekkeler, çeşmeler, sebiller, 
kemerler, imarethane, aşhaneler, saraylar, han
lar, hamamlar, kervansaraylar, bimarhane, şii'a-
haneler, külliyeler, cephanelikler, kışlalar, mü
zeler, el yazması, taş basması eserler. Kitabeler, 
kabristan ve şehitlikler yurdumuzun tarihî tapu I 
ısenetl eridir. Bunlar bin yıllık bir medeniyetin 
tarihi, canlı şahitleridir. Bu toprakların Türk- I 
leştiğini tarihe tescil ettiren beka belgeleridir. | 

Yazıklar ki, bugün, sanat; kültür, ilim - ir
fan, vediaları âbidelerimizin birçoğu harabe ha
lindedir. Bir kısmı da bu topraklardan yok olup 
silinmiştir. Tarihî ve mimari kıymeti büyük olan 
'bu millî eserler müzıe ve arşivler 40 yıldan beri 
âdeta bir katliama uğramıştır-. Bu katliam bu
gün dahi durmamıştır. Yalnız İstanbul'da binin 
üstünde tarilhî âbide ve eser yıkılmış yok edil
miştir. Âbide ve mezar kitabeleri kırılıp kal
dırım ve hela taşları yapıllmış, birçoğu aşırılıp 
satılmış, harice kaçırılmıştır. 

Birkaç örnek verelim : 
1. Fatih Sultan Mehmet Han devri âbide

lerinden, avlusunda IstanJbul fatihlerinden San
caktar Servili Babanın kabri bulunan Cağaloğ-
lu'ndaki «Servili Mescit» Vakıflar Müdürlüğü 
tarafından satılmış, arsasına Remzi Kitabevi; 
han yaptırmıştır. 

2. Fatih Sultan Mehmet Hanm hocası, İs
hale Bühari Hindi adına yaptırdığı Horhor Çeş
mesi arkasındaki «Hindiler Mescidi» nin tek 
taşı kalmamış, pırlanta kitalbeleri yok olmuştur. 

3. Tophane'den Dolmıaibahçe Sarayına ka
dar uzanan Mimar Sinan'ın eserlerinden (Kıb
rıs Beylerbeyi Ahmet Ağa Sarayı, türbesi, mek
tebi), Hatuniye Camii karşısındaki çeşme sebil, 
muhteşem Molla Camii, Süheyl Bey Camii ve 
çeşmesi, DolmabıaJhçe karşısı nda'ki (Sipahi Meh
met Ağa Mektebi, sebili, türibesi, mescidi) yık
tırılıp kitabeleri ile birlikte yok olmuştur. 

4. Üsküdar'da çinileri ve mimari güzelliği 
ile meşhur (Orta Valide Külliyesi) de yok 
edil mistir. 

5. İstanbul'un Askerî Müze ve arşivi de 
katledilmiştir. 

58 bin tarihî eseri olan bu müze bugün 3 000 
kadar eserle Harbiye Mektebinin ahşap tavan
lı iıki jimnastik salonunda sergi halinde can 
çekiştirmektedir. 

Askerî Müzedeki arşivden 300 tarihî vesika 
tzmit Kâğıt Fabrikasında hamur yapılmıştır. 
Bizans eserlerini ihya maksadı ile eski binası 
Aya İrini kilisesinden çıkarılan bu müae bu es
ki binasına tekrar nakledilmıelidir. 

6. İmparatorluğun evrak hazinesi de Bul
garlara kilosu 3 kuruş 10 paradan satılmıştır. 

7. Selçukiler devri eserleri de bu tahripten 
kurtanlaınramıştır. 
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Konya'da Alâaddin tepesindeki türbenin 
Idurumu yürekler acısıdır. Kubbesinin çinileri 
tamamen eteklerindekiler kısmen dökülmüştür. 

Bodrum katında taş ızgalara üzerinde ya
tan 8 Selçuk hükümdarımın mumyaları bura
dan çuvallara doldurulup atılmış, köpeklere 
parçalatılmış yok edilmiştir. Bu mumyalı ha
kanlar şunlardır : İkinci Kılıç Arslan, Birinci 
Keyhüsrev, İkinci Süleyman Şah, Üçüncü Kılıç 
Aralan, Birinci Keykubat, İkinci Keyhüsrev, 
Dördüncü Kılıç Arslan, Üçüncü Keyöıüsrev. 

BAŞKAN — Sayın Cumahoğlu vaktiniz ta-
mam'dır, lütfen bağlayınız. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bize 
Anadolu'yu Türk yurdu olarak miras bırakan 
kahramanların mübarek cesetlerini köpeklere 
atanlardan hesap soracak bir makam yoik mu
dur? 

Alâeddin Camimin avlusundaki türbe ve 
kabristan yerine lâğım çukuru açılarak hela 
yaptırılmıştır. Yapılan tamir ve restoresyon-
lar da aslî hüviyetlerini külliyen değiştiren ka
ba beton ve sıvamadan ibaret olup çağının sa
nat harikası olan âyetli yazılar, kitabeler üze
rine badana çekilerek çirkinleştirîlmektedir. 

Bu işlerde görevli Hıristiyan mimarlar İs
lâm - Türk mimarisinin rulhumı ve inceliklerini 
kör! etmektedir. 

Turist celbi gayesi ile Bizans eserleri ve 
kadim Hıristiyan tapınakları ile saray ve bina 
kalıntılarının ihyasına yardımcı olan iktidar
lar ve A. P. Hükümeti, bir kazıda Bizansa ait 
bir taş çıkınca şehrin imar plânında bir deği
şikliğe l'üzu/m görürken, ecdat yadigârı vatanın 
tapu senetleri olan tarihî eserlerimiıze karşı ge
rekli ilgi ve hassıasiyeti esirgemektedirler. 

Millî âbideler vatan satihından birer birer 
sürülüp yok olurken, diğer taraftan yurdumu
zun her köşesinde, dağ başlarında bile ölü Bi
zans ve Hıristiyan yapıtları yerden biter giıfr 
türemektedir. Yıllardan beri Yunanlılar ve Fe
ner Patrikhanesi eski Bizansm ve Türk toprak
larının vârisi olduklarını dünyaya ilân etmek
tedirler. 

Mütarekede İstanbul'un işgalinde de ayn1 

iddia ileriye sürmüşlerdi. O zaman İstanbul'un 
her semtinin İslâm - Türk eserleri ile dolu ol
duğunu gösteren kubbeleri, minareleri, türbele
ri, türbeleri belirten kabartma haritalar yapı-
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larak bu iddia çürütülmüştür. Tarihî gerçek
lerden ibret almıyan milletlerin akıbetleri ka
ranlıktır. Kendimizi tarihî medeniyetimizi in
kâr eden bir psikozun içindeyiz. Turistik bir 
Türk gemisine Turuva adını takıyoruz, tarihî 
Türk yurduna bir Yunan adı ile turist taşıyo
ruz. Bu gemiye Malazgirt, Çanakkale demekten 
sanki korkuyoruz. O köhne Bizansı yıkan Ana
dolu ve Ruımeliyi ilim, irfan ve kanları ile ebe
dî Türk yurdu yapan, şehit ve gazilerin ruh
larını azap içinde bırakıyoruz. 

Yüzlerce milyon döviz getirecek İslâm dev
letlerinin zengin turistlerine kapılarımızı kapı
yoruz. Züğürt bitli, esrarkeş turistlerin Sultan 
Ahmet Parkında çoğalmalarını döviz getiren 
turist sayısına katıyoruz. 

Hükümetten millî şuuru, millî vekarı genç 
nesillere aktaracak bir millî eğitim programı 
uygulanmasını, tariihî eserleri koruyup yaşata
cak âcil bir kanun tasarısı hazırlanmasını ve 
millî eserleri tahribeden mesullerden hesap sorma
sını beklediğimizi arz eder, Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Söz iste

miştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündem 

dışı söz verecek zaman kalmadı. 
ıSAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — İki Bakan 

konuştu, iki de arkadaş konulsun, Kırk yılda bir 
gündem dışı söz alacağuz, grupumuz olmadığı 
için konuşamıyoruz. Onu da lûtfetmiyorsu/nuız. 

BAŞKAN — İki arkadaş ve iki de Bakan 
konuşuyor, zaman kalmadı. 

ISAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sureti 
mahsausaida öyle yapııyoreumuız. 

BAŞKAN — Sıra gelmiyor efendim, ama 
siz öyle düşünürseniz ben ne yapayım. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manâsa) — Elbet biz 
de grupu tamamlarız bir gün. 

BAŞKAN — Temenni ederim, eKbet sesiniz 
o zaman daha iyi çıkar inşallalh. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (iErızincan) — Sayın Başkan, Sayın Cu-
malııoğlu'nun millî âbide ve tarihî eserlerimiz 
hakkımda heyecan dolu ifadelerini dinlediniz. 
Sayın Cumalıoğlu bir mokayı unutarak bu be
yanda bulunmuş oluyor. Şöyle iki: Tarihî eser
lerimiz ve millî âbidelerimiz bugün ihmal edil-
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miş millî eser ve tarihi âbidelerimiz değildir. 
Denilebilir ki, yapılldıkları tarihten beri devam
lı bir ihmalin içirikle günümüze kadar gelmiş
leridir. Bugün Hükümet alarak bu etserlerin 
millî mefahirimizin en kıymetli âbideleri ve ni
şaneleri 'olarak yurldumuızun üzerimde bulunma-
ısına büyük itina, büyük ılildkait ve büyük titiz
lik gösteriyoruz. Yalnız asırların biriktirmiş 
okluğu bu ihmalleri çıcik Ikıısa bir zamanda gi
dermek ve eserlerimizi tarihî hüviyetlerine ya
kıdır bir şekilde reiytlore ötme imkânlarına fil-
hal mâlik değiliz. Ama Vakıf imkân! arımıizı 
âzami derecede titizlikle kullanmak suretiyle 
'bu eserlerin tamirine yönelmiş bulunuyorum. 
Zannediyoirum ki, bölgelerimde tarihî eserler 
Ibulunan artkad aşlarımız Vakıflar İldaremizin 
Ibu çalışmalarımdan memnun kalacaklandır. Bu, 
ısadece maıdldî imlkân mdselelsi de değildir. Bu
gün elimizde para olısıa dahi bu eıserleri ona
racak, bu eserlerin dilimden anlı yan mıültaahihit-
mimar, mühendis ve tdknisiyem bulmak imlkân-
laırını her zaman elide tldemiyıoruız. Onun içindir 
iki, vakıflar idaremiz bu elemanları yetiştirme 
ıgayröti içinde burlslar vermek suretiyle isltik-
hakle daha plânlı bir şolkikle bu eserlerin üze
rine eğilmdk imlkânlarunı aramaktadır. Akar -
Tioprak fonunda mevcıuıt bulunan 15 milyon lira 
ile bu eserlerimizin piriyo nitelerine göre ona
rımlarına başlamış bulunuyoruz. Bir kısmını bu 
sene içinde ikmal edeceğiz. Bir kısmının sene
lere sari olarak tamirine devam edeceğiz. 

Hemen şurasını ifade edeyim, bir kıısım de
ğerli eserlerimizi foınfcsiyone etmek suretiyle tu-
riatilk gayeler için kullanmak imkânlarına da 
sahibiz. Bu cümleden olarak Kuş Ada'smdaki 
Clkıüa Mehmet Paşa Kervansarayını 1968 yılın
da hizmete açacağız. Edirne de bulunan bir Ker
vansarayı 'keza 1968 yılımda hizmete açacağız. 
Yıllardan 'beri devam etmesine rağmen Selimi-
yenin tamiri dahi antiısltilk ycınden, san ait yönlün
den üzerinde dikkatle durulması lâızımigelen 
hususlar olduğumu bize telkin etmiş okluğu ci
hette bunların tamirierimde arkadaşımıızın ifa
de ettiği gibi bir sürati temin etmemize imkân 
yoktur. Hatitâ bir kısmının noksanları zaman 
içerisinde te^bit ediliyor. Bilfarz bir mahfilin 
altın yalldıızının boya ile sıvanmış bulunduğu
mu biz ancak bir iki sene içerisinde teKibit et
miş bulunuyoruz. 
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Önemli olan nokta şudur: Hükümet tarihî 
eserlerin, millî âbidelerimizin üzerinde önemle, 
'titizlikle durmaktadır. Bunların, bu yurdun 
gerçekten vatan olaralk gelecek nesillere dev
redilmesinin kendi ölejüaümde birer nişanesi ola
ralk dikili bulunan âbideleri, alta yadigarı eser
lerimizi itina ile korumak ve imkânlarımızı 
bu itinanın ölçüısiü içerisinde kullanma kararın
dayız. Misaller' vermdk isterdim ama vaktinizi 
fazla almamalk ve bunu başka bir zamana talik 
etmek suretiyle sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem aıkadaşlarım, (gün
demimize başlıyoruz efendim. 

KEMAL SAltttBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan Orta - Doğu buhranı hakkında 
söz istemiştim ve siz de söz vermiştiniz. İstir
ham ediyorum.. 

BAŞKAN — Yalnız müsaade buyurun Sayın 
Sanibrahimoğlu, arz edeyim. Hükümetin bu hu
susta açıklamada bulunması üzerine, bu konu
da tekrar sıöz verilemiyeceğine dair olan 119 
rıcu motu lütfen olkuyuınuz. «Bu hususta söz 
verilmez» diyor. 

KEMAL SARfLiaRAHiMOĞLU (Aklana) — 
Aktüalitesini ikaıyibeltmeldi, bil'haısisa Sayın 1 âlka
lim 'konuşmasınidan siomra alk'büaliteısini kazan
mıştır. Çünkü Sayın Balkan gazete kupürlerini, 
gazete malûmatını burada tekrar eylemiştir. 

BAŞlKAN —• Rica ediyorum, yerinizden 'ko
nuşmayın, size sıöz vermedim. 

KEMAL SARLİlBRAHiMOĞLU (Adana) — 
Yetkili Hariciye Vekili burada yok, Hülkikrıetin 
tutumu tenkid mevzuudur. 

BAŞKAN — Başkanlığın takdiri bu yön
dendir, başkanlık bunu böyle takdir etmiştir. 
Başkanlığın takdirine lütfen hürmet edin. 

KEMAL SARIİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında 
bir hata varsa, sıöz işitensiniz. Başkanlığın tutu
mumda bir hata olmadığıma göre size söız ver
miyorum. Yerinizden kâfi derecede konuştu
nuz. 

KEMAL SARIİİBRAHİMOĞLU (Aklana) — 
Usul halkkmida söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Usule aykırı bir durum yoktur. 
Bu başkanlığın takdirine bağlıdır. 

KEMAL SAlttİiBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Başkanlık takdirini bu şekilde kullanamaz. 
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BAŞKAN — Gündem dışı verilen söz, esac 
gündeme dâhil değildir ve bir usule de talbi de
ğildir. Anıcalk Başkanlığın takdirine aittir. Lüt
fen oturun. Bajkanlık kimsenin keyfine göre de 
/karar vermez efendim. 

4. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle ay- > 
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi (10/13) 

5. — Petrol Araştırma Komisyonunda açık 
bıdunan üyeliğe seçim. (10/6,10/8) 

BAŞKAN — İki seçimin bir arada yapılma-
'Sinı oylarınıza arz eıdiyıorum. KaJbul edenler... 
Kalbul eltmiyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

SADRETTİN ÇANıG-A (Buma) — Sayım 
Balkan, bu seçimle ilgili olarak kusa bir sö;z rica 
ediyorum, bir dakikalık. 

BAŞKAN — Buyuran efenldim. 

SADRETTİN OANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım, Araştırma Komisyonu ile 
ilgili seçimleri 15 gıünidür tamamlamak bir türlü 
mıümiküın olmamıştır. Başkanlar oıtaırumu, ço
ğunluk var 'diye açıyorlar, müzakereler devam 
ediyor, ama sonucumda Araşjti'rma Komisyonu 
için iştirak eden üyelerin oyları sayıldığımda 
çoğunluk olmadığı anlaşılıyor ve bu gündem 
maddesi tekrar buraya geliyor. Tahmin edi
yorum bugün de bu mümlkün olmıyacakltır. 

1. — 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
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/258) (8. Sayısı : 178) 

BAŞKAN — Bu teklifin maddelerine geçil
mişti. 1 nci maıdlde hakkında önergeler varidi. 
Önergeleri tekrar olkultuyorum efendim. Komis-
yion?. Hükümet ve Komisyon yerlerini alısmlar 
efendim. 

Komisyon yoık mu efendim? («Yok» sesleri) 
Komisıyonjdaıki arkadaşların isimlerini oku-

Şinıdi sevgili arkadaşlarım, Meclislerin ça
lışması bir bakıma iktidar gruplarının titiz bir 
şekilde komisyonlara ve Heyeti Umumiyelere 
idevamiyle mümkün olur. Bu ve buna benzer 
konularda iktidar paıltisi büyük bir çoğunluğa 
sahiptir. Görüyoruz ki, bu kabil formaliteyi 
gerektiren basit konularıda 'dahi çoğunluk sağ
lamak mümlkün olmuyor. Bu hususu Yüce He
yetinize a uz etmek istedim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Oy kâğıltlarmı dağıtın. 
Tasnif Komisyonunu seçiyoruz. 
Ali Esat Birol (İısltamibul). Yok. 
Emin Palksüt (Ankara).. Yok. 
Cemal Külâhlı (Bunsa).. Yoik. 
Naizmi Öz'oğıul (Eldirne).. Yok. 
•Osman Sabit Avcı (Aıltvin).. Burada. 
Nihaıt Diler (Erzurum).. Burada. 
Burkan Bozdoğan (İçe]).. Yok. 
Selim Sarpor (İstanbul).. Burada. 
Oylamaya hangi ilıdeıı başlanacağını teısbit 

ediyonuz... Edirne. İsimleri okutuyorum. 
(Edirne Millûtvelkillerimden başlanarak oy

lar toplandı). 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış arkadaş
larımız var mı efendim? Oylarını kullajnmı-
yan arkadaşlarımız varsa acele etsinler efen
ldim.. Oylama işlemi bitmiştir. Lütfen tasnif he
yeti arkada yerlerini alsınlar. 

'Muhterem arkadaşlarım bir saat zarfında 
konuşulacak kanunların görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

yun efemdim, kim varisa.. («Olsa gelirlerdi» 
sesleri). 

Kadri Enoğan (Sakarya). Yolk. 
Kemal Yılmaz (Ankara). Yok. 
İbrahim Aytaç (Balıkesir). Yok. 
Şevket Aisıbuzoğlu (Eskişehir). Yok. 
FııaJt Uluç (Mardin). Yok. 
Masıhar Arıkan (İçel). Yolk. 
Kâmil Ö<zsarıyıldız (ıMuş). Yok. 
Raif Ayıhar (Ordu). Yoik. 
Haindi Orhon (TraJbızon). Yok. 
Melehâlt Gedilk (ıSamisun).. Yak. 
Yoklar. Bunu .geçiyoruz efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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2. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) (1) 

BAŞKAN —• Efendim, bunun maddelerine ge
çilmesi daha evıvel kabul edilmiştir. Binaena
leyh, Hükümet ve Koımisıyoın da yerimde oldu
ğuna göre birinci maıdldeyi (okutuyorum. 
Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 

hekimlere ödenek verilmesine dair Kanun 
Maıdıde 1. — Tarım Bakanlığı teşfcilâlt ve 

müesseselerinde çalışan veteriner helkimlere, 
ıhizmet yerlerinin aoğrafi, ekonomik ve sosyal 
özelliklerine göre Balkanlar Kurakunca kalbul 
lOİunacaik esaslar dâhilinde her ay maaşların
dan ayrı olarak 1 000 liraya kadar ödendk ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istijyen? 
Buyurun Sayın Menteşe. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (.Adana) — 
Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Pclki efendim. Buyurun Sayın 
Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydm) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; Tarım Balkanlığı teş
kilâtımda çalışan veteriner hekimlere ödenek 
verilmesi haiklkındaiki kanun tasarlısının 1 nci 
maddesini uygun mütalâa etmekıteyim. Ancak 
bu kamun tasarlısında vetei'iner hekimlerin yar
dımcıları olan hayvan sağlılk memurları, yani 
veteriner teknisyenler maalesef unutulmuş, ge-
Itirilmemiş bulummalkıtadır. Geçen senelerde bu 
Meclisıte doktorlara, yani Sağlılk Bakanlığı 
ıteşkil âtında çalışan dekltorlara ve Sağlık Ba
kanlığı teşkilâtında çalışan veterinerler e bir 
ıtazminalt, bir ödenek verilmesi kabul edilmiş 
idi. Ancak Tarım Balkanlığı Teşkilâtında çalı
şan veterinerlere ödenek verilmemesi hakikaten 
adalete uygun keyfiyet değildir. Bu balamdan biz 
'bu kamun tasarısını benimısemcikteyiz. Ancak, 
birinci maddeye veteriner yardımcıları olan 
hayvan sağlık memurlarının da ilâve edilmesin: 

(1) 241 S. Sayılı lasmayazı 22 . 5 . 1967 
tarihli 105 nci Birleşim tutanağının sonuna bağ
lıdır. 

ve bu surütle iki sınıf arasımda bir çaltışma 
meydana gelmemesini arzu etmekteyiz. Bu ba
kımdan Sayın Meclisimizin hem veteriner he
kimlere, hem de onların yardımcıları olan ve
teriner teknisyen dediğimi hayvan sağlılk me
murlarına da muayen bir nisıbotıte ödenek ve
rilmesini arızulamaiktayız. Meclisin de bunu ka
bul edeceğine inanmalktayız. Bu bakımdan Yük
sek Başkanlığa bir değişjtinge önergesi vermiş 
bulunmaktayız. İltifat etmenizi isıtirlham ediyo
rum. Saygılarla arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Sarıibrahim-
oğlu. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Grup 
adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Önergeniz var mı efendim, 
Grup adına olduğuna dair ? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Yazıyo
ruz efendini. 

BAŞKAN — Sonra size de söz veririm efen
dim, önerge gelsin efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adama) — 
Muhterem arkadaşlarım, Tünkiye bir tarım ül
kesidir, hayvancılığın önemini izah fazla bir 
gayret olur. Bugüne kadar veteriner hekimleri 
ihmal edilmiştir ve veterinerliğe rağbet de bü
yük ölçüde bu yüzden azalmıştır. Bu itibarla, 
JU kamun 'tasarısı lüzumludur, bir ihtiyacın ce
nabıdır. Arkadaşın telklifi soısıyal adalete daha 
uygun, sosyal Devlet anlayışına cevap veren bir 
tekliftir, elbette daiha zayıfı himaye gereklidir. 
Hayvan sağlığı memurlarına da bu tazminat 
verilmelidir. 

Ancak /muhterem (arkadaşlarımı, birtakım sa
kıncalara bu ve benzeri tazminat kanunları; 
bünyesinde taşırmaktadır. Saygı değer Hükü
met Bası, Hükümet üyeleri Türkiye'de bir per
sonel inkılâbı teşkil edecek, hiç olmazsa ruhu 
itibariyle, mânası itibariyle .modern Deıvlet 
anlayışını getirecek ve Meclisimizden de kanun
laşmış çıkmış, emri kanun haline gelmiş bulu
nan hükümleri para yokluğu sebebiyle ihmal 
eylenmiştir. Bugün görmekteyiz ki, çeşitli 
meslek ve baskı grupları kendilerince haklı bir
takım sebepler ileri sürmek suretiyle malî por
teleri milyonlara, yüzmilyonılara varan tazmi
natlar, haklar istemektedirler. Bu gidişle Hü
kümetin, Yüce Meclislerimizin tasvibine,, ka
rarma iktiran etmiş /bulunan Personel Kanumu-
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im tatbik etseydi, harcanacak miktar ne ise 
onun daha da üstünde harcamak zorunda kala
caktır. Bir Maliye Vekâleti veya personel re<-
jimini, personel reformunu para yokluğu se
bebiyle tatbik etmekte olduğunu ilân eden bir 
Hükümetin Başkanı, beklenir ki bu gibi teklif
ler karşısında dirensin. Bizzat kendisi böyle 
teklifleri getirmesin. Arkadaşlar, Devlet ida
resi, ciddiyet ve prensiplere sadakati icabetti-
rir. Devlet adamının sözü, demir kertiği .ol
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Birinci Ci
han Harbimden bir yangın yeri halinde teslim 
alınmış, ne malzeme bulunmuşsa, insan mal
zemesi de dâhil, onunla bir Devlet kurulmuş
tur. Bugün yüzlbinlerce yüksek tahsil sahibi, 
yetişmiş yüzbinllerce lise, teknik okulu mezu
nu insanlarımız var; Türkiye Devleti bugün 
eski Bizans ve Osmanlı âdetlerinden mülhem 
idari bir zihniyet içinde idare edilmektedir. 
Maalesef kadrolar her yeniliğe büyük bir tepki 
içinde buunan rüesayı Devletle doludur. Bunu 
topyekûn ele allmak, âdeta yeni baştan Türki
ye Devletini kurmak gerekmektedir. Bu da 
ancak akla, mantığa, modern Devletin icapla
rına uygun bir personel reformu yapmakla 
ımümkün olabilir, işte bugün ihmal edilımeikte 
bulunan, hükümleri tatbik edilmemekte olan 
Devlet Personel Kanunu bu gayeye matuf idi. 
İnsan haiklı olarak ımademki peyderpey birta-
Ikım gruplara, meslek .mensuplarına malî porte
si toplam olarak 100 milyon liraya varan hak
lar tanınacak idi neden personel reformu uy
gulanmadı, suali gelmektedir. Personel Kanunu 
ideal bir kanun okrıryabilir, yanlış hükümleri 
bulunabilir. Her insan eserinin, her beşerî ese
rin tashihe muhtaç tarafları bulunabil/ir. Bun
lar pekâlâ tashih edilebilirdi, tadil edilirdi. 
Ama her halde parça parça yamalı bohça gibi 
kanun çıkarmaktan çok daha faydalı bir şekil
de bu memleketlim ıkaderinde faydalı rol oynardı. 
Tatbikatın gösterdiği ihtiyaç istikametinde in
kişafı, gelişmesi, uygun bir 'eser haline gelme
si temin edilirdi. O hailde mesele para meselesi 
değildir. 

Dernek iki, iktidar Devletin rasyonel esasla
ra uygun bir şekilde yeni baştan âdeta restore 
edilmesi, bir pers.o,nıel reformu ile istiklâl için
de çalışan, içhliyetlinm hakkını aldığı, poli

tik nüfuzun asgari derecede tesir edebileceği 
bir hale geldiği modem bir Devlet düzenine 
karşıdır o halde. İnsan haklı olarak bunu-dü
şünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 100 000, 300 000, 
500 000, hattâ şöyle 1 - 2 milyon lira gibi 
malî portesi gayet küçük sayılabilecek meb
lâğlar istendiği takdirde Maliye teşkilâtının ve 
Maliye Vekâletinin aslanlar gibi karşısına çıJk-
tığını görüyoruz. Ama bakıyoruz, bu gibi taz
minat ve tahsisat istelklerinde ortada ne Maliye 
Bakanı var, ne Hükümetin Başı var, ne de 
Maliye temsilcilerinde en ufak bir telâş var... 
Ne oluyoruz arkadaşlar? Eğer bir hazine bul-
duysanız .şu personel reformunu doğru dürüst 
tatbik edelim. Şu Devleti modern esaslara uy
gun bir şekilde yeni baştan ihya edelim. Ve 
ehliyetli, kabiliyetli, iş bulamadığı için Ameri
ka'lara, Avrupa'lara göç eden münevver evlâdı-
vatana iş ve imkân temin edelim. Onu yapmı
yoruz. Fakat nereden bir ağırlık, bir baskı 
geldi mi,' ona tazminat, buna hak. Elbette ki 
veterinerlere de, hak sahibi herfeese de hak 
verelim, doyurmadığın insan çalışmaz. Ama 
bunu âdil bir nizam içinde, .adaletli bir Dev
let düzeni kurmak suretiyle temim edelim, tev
zi edelim. Vatandaşta, diğer memurlarda, 
diğer iş sahalarında işçi ve köylü vatandaşlar
da Devlete, Hükümete, iktidara karşı «adalet
siz bir idare içinde bulunuyoruz» diye şüphe 
uyanmasın, rüsup teşekkül etmesin vatanda
şın vicdanında. Bu ancak şümullü, adaletli, 
modern Devlet anlayışına uygun bir Devlet 
sistemini uygulamakla, persoınel rejimini tam 
ve .kâmil mânasiyle uygulamakla mümikün ola
bil/ir. Yoksa böyle bölük - pürçük tedbirler 
hiçbir şeyi halletmez arkadaşlar, hiçbir netice 
de elde edilmez. Bu bozulk - düzen böyle devam 
eder, gider. Yazıktır bu memlekete, yazıiktır 
bu millete. İradesine vâzıulyed olduğumuz bu 
millet bizden böyle hizmet beklemiyor arka
daşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, C, H. 

P. Grupu adına, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ONAN (Kırkşehir) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Tarım Bakanlığında çalışan ve
teriner hekim ve hayvan sağlık memurlarına 
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ödenek verilmesi için müzakeresini yaptığımın 
'kanuna; C. H. P. Grapunun görüşlerini arz et
mek için huzurunuzda bulun uy o raim. 

Muhterem milletvekilleri! : 
Tamamen tarım memleketi olan Türkiye'miz

de hayvancılık politikası günden güne zayıfla
makta, hayvan varlığımız c'ksil'rnektedir. Ev
velce hayvan üıracedip döviz sağlıyan Türki
ye'mizde, maalesef şimdi ihtiyacımızı karşılıya-
mıyoruz. Halen memleketimizde : 25 milyon 
aded büyük baş, 55 milyon adcd küçük baş ve 
40 milyon kadar da kanadlı hayvanatın olduğu 
tahımin edilmektedir. 

Yıldan yıla geriliyen hayvancılığımıza ve 
azalan hayvan varlığımıza önem vermek mec
buriyetindeyiz. Bunun nedenleri üzerinde dur
mak suretiyle sebeplerini ortadan kaldırarak 
millî gelirimize daha fazlasını katmak hepimi
ze düşen bir memleket vazifesidir. 

Aziz arkadaşlarım : 
Geriliyen hayvancılığıimız ve azalan hayyan 

varlığımız yüzünden ortalama olarak memleke
timizde senede 10 milyar lira zarar etmektedir. 
Yani her sene bu günkü bütçemizin yarısını za
rar ediyoruz demektir. 

Hayvanlarımızda : 

—' Bakım ve beslcnm'e yetersizliği, 
— Has ta l ık la r la gereği şekilde savaşımla

ra ası, 

— Hayvan i gübrenin yakılması , 
— Yavru laman ın düşük olması, 
— Nakliyat dolayısiyle vâki kayıplar, 
—- Yavru hayvan kesimi sebebiyle her yıl 10 

milyar millî gelirimize zarar verilmektedir. 

Uğradığımız bu zararların detaylarına ine
cek olursak : 

—- Hayvansal gıdaların yeterince üretimi ve 
kont folu, 

— İnsan sağlığının korunmasına yardımcı 
olıma gilbi çok önemli vıe hayati işler veteriner 
hekimi erimiz ve yardımcıları olan hayvan sağ
lık memurları tarafından yapılmaktadır. 

20 milyon/dan fazla köylü vatandaş] arımızın 
iktisadi ve sıosyal bakımdan yükselmelerine he
def olan «(kalkınma dâvamızda» hayvancılığım] -
zıın değerini takdir ve bu işleri görenleri taltif 
ve tatmin etmekliğimiz icalbetmektedir. 

Haistalarımıza ve yavrularımıza korkusuzca 
içirdiğimiz her bardak sütte; üretimindien, kon
trol işlerine kadar, veteriner hizmetleri yer alır. 
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların or-

— E t kayb ından senede 2 mi lyar 52 mil yi 
— Süt » »< 3 » 685 » 
— Yapağ ı » » 153 » 
— Y u m u r t a » » 750 » 
— Gübre » » 900 » 
— Salgın Ve paraz i te r hastal ıkla

r ından 262 » 
—• Y a v r u verimi düşük lüğünden : '300 •» 
— Canlı hayvan nakl inden : 67 » 
— Erkek kuzu kesiminden kayıplar : 280 » 

Ydkûn olarak : 10 042 27 

[Bunlara muvazi olarak : 
Hayvancılığımızın halik sağlığı hizimetlerine, 

Ihalkm beslenmesine ve millî .kalkınma dâvasına 
/hizmette, mühim rol oynadığı da bir hakikattir. 

Yukarda belirttiğimiz millî gelir kayıpları
mızı göz önünde tutan Türkiye Parlâimıcn't!osu<n-
da, hayvancılık konusuna önem atfetmiyen veya 
öncelik vermiyen bir tek üyemiz dalhi olmadığı 
'kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri' : 
(Bütün hayvancılık hizmetleri; veteriner he

kimlerimiz ile onlarla omuz omuza vererek, 
gece - gündüz çalışan hayvan sağlık memurla
rımız tarafından görülmektedir. 

— İlkel olan hayvan ırklarının ıslahı, üreti
mi ve 'beslenmesi, 
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— E t kayb ından senede 2 mi lyar 52 milyon 364 'bin Tl. za ra r görüyoruz. 
— Süt » »< 3 » 685 » 410 »' » » 
— Yapağ ı » » 153 » »' » 
— Y u m u r t a » » 750 » »! » 
— Gübre » » 900 » » » 
— Salgın Ve paraz i te r hastal ıkla

r ından 262 » » » 
—• Y a v r u verimi düşük lüğünden : '300 •» 000 » » 
— Canlı hayvan nakl inden : 67 » 500 » » 
— Erkek kuzu kesiminden kayıp lar : 280 » 000 » » 

Ydkûn olarak : 10 042 274 000 Tl. bulmaktadır . 
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fedan kaldırılması ile insan hastalıklarının ade
di azalmaktadır. * 

tnsan sağlığı için büyük telhlik arz eden; Ku
duz - "Verem - Bruıselloz - Şarbon - Ruam vesair 
paraziter hastalıklar ile gıdai zehirlenmeler. 
hayvanlardan hayvani gıdalarla insanlara geç
mektedir. İşte halkımızın bunlardan korun
ması : Türk Veteriner teşkilâtının insanüstü, 
geniş ölçüdıe çalışmasına ve çok önemli mesuli
yet yüklenımfesinıe bağlıdır. 

Halkımız hayvanlardan elde edilen gıda mad
delerinin sağlığa elverişli, hastalıklardan arın
mış olmasını ister. 

Hulâsa : Bir ülkede, yukarıda arz ettiğim 
hizmetlerin tam olarak görülebilmesi, o ülke
de veteriner teşkilâtının gelişmesine ve kifa
yetli teknik elemanlarının yeter sayıda olma
sına bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım: 
Bugün dünya üzerinde yaşıyan insanlar da

ha fazla gıda maddesine muhtaç bulunmakta
dır ve bu ihtiyaç âcildir. 

Yurdumuz da ürettikleri gıda maddeleri 
kendilerine yetmiyen uluslar arasında, yani 
açlık çemberi içerisindedir. 

Anayasamız der ki : 
«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesi için 

lüzumlu bütün tedbirleri almakla görevlidir.» 

I nci 5 Yıllık Kalkınma Plânında: 
Beslenme seviyesini düzeltmek için diyete, 

proteinli, özellikle hayvani proteinli besinleri 
artırmak varacağımız hedeflerden biri olarak 
kabul olunmuştur.. 

Muhtelif ülkelerden insan basma düşen hay
vansal gıda maddeleri (yıllık) 1964 yılı FAO 
istatistiklerine göre: 

Memleket 

A. B. D. 
Yeni Zelanda 
İngiltere 
Batı Almanya 
Fransa 
Yunanistan 
Türkiye 

Et 
(kgr) 

99,6 
115,7 
74,8 
63,8 
74,5 

* 27,0 
13,5 

Yumurta 
(kgr) 

18 
16,3 
15,6 
13,5 
11,2 

6,4 
1,8 

Süt 
(kgr.) 

202 
270 
190 
165 
180 
130 
88 

Halkımızın büyük çoğunluğu hayvansal gı
dayı esasen yetersiz almaktadır. 

— Memleketimizde doğan 1 000 çocuktan 
165 inin ölmesi, 

— Nüfusun yüzde üçünün veremli olma
sı, 

— Ve diğer hastalıklara karşı güçsüz du
rumda bulunması, 

— Her alanda işgücü veriminin düşüklüğü. 
Yeterli ve dengeli ıgıda maddeleri almamamasm-
dandır, 

Yurdumuzda beslenme tahıllar ve kök yav
rular gibi gıdalara dayanmaktadır. 

Çok tahıl kullanan memleketler ile geri kal
mış memleketlerin aynı memleketler oldukla
rı görülür. 

Bir millet ancak yeteri kadar , hayvansal 
ürünlerle beslenirse ilcrliyebilir. 

Memleketimizde fakirin zenginin,, her evin; 
hattâ bütün milletin; sofrasında et, kahvaltı
sında yumurta olmasını ve büyüyen yavrusuna 
süt verilmesini istiyorsak memleket çapında 
hayvancılığımıza ve veteriner teşkilâtına önem. 
vermekliğimiz ieabetmektedir. 

Ama ne acı gerçektir ki; Tarım Bakanlığı
mız bütün tarım kollarında olduğu gibi, büt
çesinde hayvancılığa ayırdığı para da çok dü
şüktür. 

Tarım Ba- Veteriner 
kanlığı büt- teşkilâtı 
çesi milyon milyondur 

1963 yılında 
1964 » 
1965 » 
1966 » 

440 
538 
761 
605 

34 
29 
41 
93 

Bu kadar az bütçe ile hayvancılığımızın ge-
lişemiyeceği ve veteriner teşkilâtımızın tatmin 
olunamıyacağı bir hakikattir. 

Eğer hayvancılığımızın kalkınmasını isti
yorsak; yurt ölçüsünde bu ağır işlere ömür v>-
ren vefakâr, cefakâr ve fedakâr .veteriner he
kimlerim ve ııayvan sağlık memurlarını tatmiı: 
ederek, bu mesleki cazip hale getirmekliğimh 
lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleketimizde veteriner hekimliğinin hali

hazır durumu şöyledir: 
— Yurdumuzda veteriner hekimliği liseden 

sonra 5 yıllık ve yıpratıcı bir öğretimi gerek
tirmektedir. 

— 433 



M. Meclisi B : 109 29.. 5 . 1967 O : 1 

—• Veteriner hekim çalışmalarının % 80 i 
köy şartlarından geçmekte olan tek yüksek tah
sil mezunlarıdır. 

— Çalışmaları memleket için çok önemli 
olduğu kadar, şahsi yönden birtakım fedakâr
lıkları da icabettirmektedir. 

—• Veteriner hekimin emeğine karşı aldığı 
ücret emsallerine nazaran çok düşüktür. 

— Veteriner Fakültesini bitirerek Tarım 
Bakanlığında ilk defa görev alan 17 sene oku
muş bir veteriner hekimin bir aylık maaşı ise 
400 liradır. 

— Bir Veteriner Fakültesinden mezun bir 
öğrencinin Devletimize maliyeti 100 000 lira
nın üstündedir. 

— Ve her yıl tek fakültenin verdiği 50 aded 
mezunun 25 i yeni bir tahsili göze almak pa
hasına diş hekimi olmakta, eczacı olmakta hu
kukçu, ve saire olmakta veya memleketin şiddet
le muhtacolduğu hizmetlerden ayrı sahalarda 
çalışmaya mecbur kalmaktadır. 

Burada Devletimizin iki kaybı olmaktadır. 
1. Tahsil için sarf edilen para; 
2. Hizmet noksanlığı kaybıdır. 
Bunları önliyebilmek ve ımetmlclkct hayvan

cılığının inkişafı içim meselelerin en kısa zaman
da çözülebilmesi gereklidir. 

— Bir memlekette hayvancılığın kalkınması 
yüksek nisbette veteriner hizmetlerine bağlıdır. 
Bu hizmetlerin taım olarak yerine getirilimesin-
de o ülkenin hayvan varlığı ile veteriner teşki
lâtının sıkı 'bir ilişkisi olması lâzımıdır. 

— Halen memleketimizde bir veteriner heki
me düşen hayvan sayısı, hizmetlerin görülmesi
ni aksatacak durumdadır. 

— Bu gerçek, Kalkınana Plânında da belirti
lerek, veteriner ihtiyacı 7 000 adet olarak tes-
bit edilmiş ve ilk plânda 3 000 veteriner heikiım 
yetiştirilmesi öngörülmüştür. 

— Bugün 'bu hizımetleri yürütmekle kanunen 
görevlendirilmiş olan Veteriner işleri Genel Mü
dürlüğünde 977 aded veteriner çalışmakta olup, 
plânda öngörülen adedin 2/3 ü oranında bir 
açık ortadadır. 

Çok değerli milletvekilleri; 
Türkiye çapında hayvancılık politikamızı; 

977 aded veteriner hekim ile idare etımeye ma
alesef maddeten imkân yoktur. Eğer veteriner 
hekimlerimizle birlikte omuz omuza vererek ge

ce, gündüz çalışan hayvan sağlık ımeımurları da 
olmasa; yurt çapında 'hayvancılığımızın hali 
büsbütün perişan olacaktır. 

Bu sebeple, Türk veteriner hekimleri için 
çıkarılmakta olan tazminat kanununa hayvan 
sağlık memurlarının da ithal olunmasını C. H. 
P. olarak uygun buluyoruz ve Yüce Meclisinizin 
muhterem üyelerini de bu müspet görüşümüzü 
desteklemeye davet ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarıım; 
Türk veteriner hekimlerinin en yakın yar

dımcıları olan hayvan sağlık mamurlarını, ka
nun gerekçesinde belirtilen fennî, idari ve ik
tisadi faktörlerden, katkı ve etkilerinden ayır
maya imkân yoktur. Çünkü hayvan sağlık ıme
ımurları ımeımleketimizde zaman, zaıman meyda
na »gelen, insan ve hayvan sağlığını tehdideden 
mikrobik, virüsî ve paraziter hastalıkların tes-
blt, takip ve söndürülmesinde yüzde yüz işti
rakleri bulunur. 

— Şap, Şarbon, Çiçek, Bradzo, Yanıkara, 
Kuduz gibi salgın hastalıklara karşı uygulan
makta olan, koruyucu aşıların, en güç şartlar 
içinde ekseriyetle hayvan sağlık mamurlarının 
yaptıklarını ilgisi olan hiçbir kimse inkâr 
edemez. 

Geçen sene Güney - Doğu hudutlarımızdan 
vatanımıza giren at vebası hastalığının söndü
rülmesinde hayvan sağlık memurlarımızın gece
yi gündüze katarak çalışıp başarı sağladıklarını 
herkes bilmektedir." 

Hayvancılığımızın ıslalhı ve üretilmesinde ta
biî ve suni tohumlamanın tek uygulayıcısı ve 
Türkiye'mize Türk merinosunu kazandırmış olan 
hayvan sağlık memurlarının tarımsal ve millî 
kalkınmamızdaki hizmetlerini inkâr edemeyiz. 

Milyonlarca dövizimizin dış ülkelere çıkarıl
masına sebebolan merinos yapağısının bundan 
sonra ithal edilmiyerek ve hattâ ihracedilebile-
cek seviyeye 'getirilmesine tatbikî hizmetleriyle 
katkıda bulunan hayvan sağlık memurları, bu 
hizmetleriyle millî ekonomimize ve millî endüst
rimize faydalar sağladığını ka'bul etmeliyiz. 

Her nevi hayvan ıslah*.işlerinin başarıya ulaş
ması için köylerimizde ve halk elinde mevcut 
dejenere erkeklerin enenmesi işlerinin, hayvan 
sağlık memurları tarafından yapıldığını bilme
liyiz. 
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lisanlar arasında büyük bir kırgınlığın, küs-» 
künlüğün olacağını sanıyor ve hattâ meslek
ten tamamen uzaklaştıracağından endişe duyu
yoruz. Onun için; veteriner hekimlerimiz ayda 
bin lira tazminat alırken, hayvan sağlık memur
larımıza da ayda 500 er lira verilmesini istiyo
ruz. Bu hususta Yüksek Başkanlığa bir de 
önerge takdim etmiş bulunuyoruz. Destekleme
nizi rica ederiz. 

Değerli milletvekilleri; 
Çalışanları ve memlekete faydalı hizmetler 

görenleri daima takdir ve taltif etmek şarttır. 
Aynı Bakanlık içinde, aynı meslekte ve hattâ 
aynı işte çalışan teknik elemanların bir kısmına 
hak tanıyıp, bir kısmının meşru hakkını ver
memek Anayasamızın ruhuna, sosyal adalet ilke
lerine ve insanlık hak ve kaidelerine asla sığ
maz. 

Mutlak adaletin, mutlak müsavatın, mutlak 
ihakkaniyetin tecellisine çalıştığımız demokratik 
Türkiye'mizde, artık haksızlıklara paydos deme
liyiz. Haklılar, hak ettikleri meşru haklarını al-
smalr. Hem de gönül rahatlığı ile almalıdırlar. 
Gerek veteriner hekimlerimiz ve gerekse hay
van sağlık memurları bu hakka haizdirler. 

Bu sebeple aynı meslekte, aynı işte çalışan, 
ağabey - kardeş hüviyetinde bulunan bu iki züm
reyi lütfediniz birbirlerinden ayırdetmeden taz
minat verilmesi suretiyle tatmin edelim. C. H. P, 
Grupu olarak uygun buluyoruz, çok adaletli ola
cağına hepinizin de iştirak edeceği bu görüşü
müze iltifat buyurmalarınızı istirham ediyoruz. 

Bugün Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalış
makta olan bin aded veteriner hekime verile
cek tazminat altı milyon liradır. Hayvan sağlık 
memurlarına verilecek tazminat ise, üç milyon 
liradır. 

Her cins hayvanın sağlıklarının korunması 
veya üretilmesi işlerinde hayvanların ürkmeleri 
veya huysuzlukları sonucu olarak çifte vurma
ları, toslamaları, çarpmaları gibi darbelerin teh
didine daima muhatabolan tatbikatçı hayvan 
sağlık memurlarının 'birçoklarının sakat kaldık
ları veya malûl (bulundukları bir hakikattir. 

Daima ruam - tüberküloz - şarbon - brüsellos -
uyuz gibi hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı 
hastalıkların mücadelesinde tatbikatçılık yaptık
ları için, her zaman hayatları tehdit altında bu
lunmaktadır. 

'Tatbikî iş sahaları ağıl, ahır, kom gibi kılık 
ve kıyafet kirletici yerler olan hayvan sağlık 
memurları, olağanüstü temizlik masraflarını ve 
elbise ihtiyaçlarını zaruri kılmaktadır. Bu mağ
dur zümrenin esasen eline geçen mahdut maaşı 
maişetine bile yetmemektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
ödenek kanunundan faydalanmalarını mut

lak surette uygun bulduğumuz hayvan sağlık 
memurları hizmetlerinin gece - gündüz, tatil ve 
bayram tanımıyan sürekliliği ve bilfiil tatbikî 
oluşu sebebiyle, yazın yakıcı güneşin altında, ki
şin dondurucu ve kavurucu ayazında, fazlasiyle 
yıprandıklarını hatırlatmak isterim. 

Mesleklerinin son derece yorucu, yıpratıcı 
ve ağırlığına mukabil maddi ve mânevi yön
lerden daima ihmale uğramış bulunan ve ha
yatları boyunca mağduriyetleri devam etmiş 
olan hayvan sağlık memurları arkadaşlarımızı 
da artık birazcık olsun huzura kavuşturmak 
zamanı gelmiştir. 

Aynı meslek içinde ve hattâ aynı iş yerin
de çalışan, ilmî ve tatbikî ihizmetleriyle 'birbir
lerinin mütemmimi olan, veteriner hekimleri
mizle hayvan sağlık memurlarımızı; hizmet
lerinin mükâfatı olarak alacakları tazminat
tan ayırmıyalım. Şayet ayıracak olursak yani 
veteriner olanlara tazminat verip de, hayvan 
sağlık .memurlarına vermiyecek olursak ada
letli bir iş yapmış olmayız. 

Aynı hizmetlerin taahkkukuna cansipera
ne çalışan bu cefakâr arkadaşlarımızı, içinde 
bulundukları ıstıraptan birlikte kurtaralım. 
Bir kısmına öz evlât, bir kısmına üvey evlât 
muamelesi, yapılmış olmasın. • 

C. H. P. Grupu olarak biz böyle bir ayırma
nın mahzurlu olduğuna inanıyor, meslekte ça-

Bunun sadece yarısıdır. Buna mukabil vete
riner ve hayvan sağlık memurlarının bu şekil
de tatmin olunmaları suretiyle, çalışma hızları 
artacak ve hayvancılıkta her yıl meydana ge
len namütenahi zararlar azaltılmış olacaktır. Bu 
suretle verilen ödenek kendiliğinden o_rtaya-çı
kacaktır. 

Aziz arkadaşlarım tekrar ediyorum; sosyal 
adalet ilkelerinin sağlanması, tazminatın tefrik 
yapılmadan verilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Yüce Meclisimizin muhterem üyelerine nâ
çiz şahsım ve C. H. P. Grupu adına en iyi dilek-
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lerimi ve saygılarımı takdim eylerim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
nuşmaların tahdidi hakkında bir önerge gel
miştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşacak arkadaşların çokluğu sebebiyle 

konuşma müddetinin 10 ar dakikaya indirilme
sini teklif ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. % 

Ali Karahan, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına, buyurun. 

Y. T. P. ADINA ALÎ KARAHAN (Hakkâ
ri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok 
geç kaldığına inandığım bir kanun teklifinin 
arkadaşlarımız tarafından huzurunuza getiril
mesini Y. T. P. Grupu adma memnuniyetle kar
şılamaktayız. Bir ziraat memleketi olduğu ve 
en büyük ürününün de hayvancılık bölümünün 
teşkil ettiği Türkiye'mizde maalesef hayvan
cılığımızın çok iptidai bir devre yaşamakta 
olduğu ve lâzımgelen ihtimamı görmediği bir 
vakıadır. Eskiden beri veteriner hekimlerimiz 
daima onore edilmiş, fakat devlet teşkilatında
ki yerleri ciddiyetle ele alınmamış ve madde
ten de bütün personelin tatmini düşünülürken 
*bu sınıf daima dışarda bırakılmıştır. Gelmiş 
geçmiş iktidarlar, güzel sözler söylemiştir; fa
kat bu sözlerin mânasını değerlendirmek için 
katiyen icraatta 'bulunmamışız. Zamanın Reisi
cumhuru olan bugün muhalefet lideri Sayın inö
nü'nün bir sözünü hatırlarım. «Veterinerlik tıp 
doktorluğu yanında okyanuslar karşısında 
Marmara denizi kadar tıbba karşı büyük mânası 
olan bir meslektir.» demişlerdi. Fakat gerek Re-
isicumhurluğn, gerek Başbakanlığı zamanında 
bu söza rağmen, doğruluğuna ve ciddiyetine 
inandığımız bu söze rağmen bu sınıf tatmin 
edilmemiş, daima Devlet sektöründeki işgal et
tiği mühim görevine rağmen ele alınmadan 
ikinci plâna itilmiştir. Nitekim ziraat mühen
disleri toprak eşelemekte, toprakla haşir ne
şir olurlarken tatmin edilmeleri düşünülmüş, 
yine bu bakanlık bünyesindeki veteriner he
kimlik maalesef ihmal edilmiştir. Bunu büt

çe konuşmalarımızdaki tenkidlerimizde de dile 
getirmiş, temennimizi Sayın Bakanlığa arz et
miştik. 

Meselenin akademik münakaşasından fazla 
benim temsil ettiğim vilâyet ve o çevrenin haya
tiyle çok yakından ilgi:i olması hasebiyle ehem
miyeti bir kat daha artmaktadır. Dağlar yay
lası diye adalndırılan, dünya coğrafyasında 
yaylalarla süslü bölgemiz, eğer hakikaten mo
dern bakımla hayvancılık ele alınmış olsaydı, 
değil yalnız Türkiye'nin et dâvası, bütün Orta -
Şarkın et dâvasını Türkiye halledebilirdi ve hal
le kaadir olurdu. Bizim yaylaların yarısına sahi-
bolmıyan memleketler, milletler veteriner he
kimliğe, dolayısiyle hayvancılığa verdiği önem 
dolayısiyledir ki, dünyanın et ihracats ın yarı
sını yapmaktadırlar. Ve bununla da dünyanın 
büyük dövizini toplamakta, sanayiini genişlet
mekte, memleketlerini kalkındırmaktadırlar. 
Maalesof 'bizim hayvancılığımız tesadüfen bir 
sanat haline getirdiğimiz iptidai bir geçim mev
zuu olmak dışında bir mâna taşımamıştır ve 
taşımamaktadır. 

Muhterem .arkadaşlar; çok acı menkıbelerle 
dolu çocukluğumda, 5 - 10 bin koyun sahibi bir 
köylünün çok güzel ve genç bir kızını 80 yaşın
daki bir ihtiyara bir saman yüküne verdimi ri
vayet edilir. Kızın çadırın direğine «Ey meltem 
veli, ey meltem yeli, es te bu kar kalksın. Eğer 
kar kalkmazsa babam beni bir yük samana sa
tacak.» diye feryadettiğini şiir ve şarkı şeklin
de Anadolu köylüsü söyler. Bununla, milyoner 
olan bir insanın üç ay gibi uzun bir kış devre
linden müflis olarak çıkmaması için hiçbir se-
bebolmadığı anlatılmak istenir. Bilhassa Doğu -
Anadolu'da üç - beş bin koyun sahibi bir insa
nın bakımsızlık, ilgisizlik ve bilgisizlikten do
layı Ekimde milyoner, Martta bir müflis olması 
hiç yoktan bir şeydir; 'bu kumar Montekarlo'da 
dahi bu cesaretle oynanmaz arkadaşlar. 

Ş'ımdi dâvanın, cidd'iyeıtine inandığına inandı
ğım Sayın Tarım Bakanına rica ediyoru'm; ziraat 
kadir üzıorimde önraıle dunmrımız lâzıımg^îen hay
vancılığımızdır. Bilhansa Doğu - Anadolu bölg> 
s'mds sanayi tesislerimiz ycfctnır, iş sahamız yoktur. 
Hattâ Hakkâri vilâyetinde ziraat sahasına mü
sait 'bir karış toprağımız da yoktur. Bütün köylü 
hayatını, istikbalini, geçimini beslediği beş - on 
koyuna bağlamıştır. Bu yaz seçim bölgemde gez-
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nıekteyken, «şap hastalığı var» dediler. Anla
mam, bu huşta bilgim yok; fakat tabanları şişi
yor hayvanların, buna şap hastalığı diyorlar. 
Hemen veteriner müdürlüğüne koştum, tedbir.. 
Adam tek bir sağlık müdürü. Bütün vilâyeti şap 
hastalığı sarmış, koyunlar şapır şapır ölüyor, 
millî servet gidiyor, köylü vergiyi ödemiyor, do-
layısiyle Devlet güçsüz kalıyor, ama ben bir ve
teriner müdürünü beş günde köye götüremedim 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, iki dakikanız 
kalmıştır. 

ALÎ KARAHAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, böyle bir dertli mevzuun arkadaşla
rımız tarafından gstirilişi şayanı teessürdür. Di
lerdik ki, tıbbın sosyalleştirilmesi gibi sosyali
zasyon mıntakalarını Doğudan başlattırmak su
retiyle veteriner hekimliği onore edilsin ve tat
min dilsin. Gerek veteriner hekimlimi, gereksp 
veteriner sağlık memurlarını da tatmin etmek, 
Türkiye hayvancılık dâvasını modern şekilde 
bakıma terk etmek suretiyle Türkiye'nin ekono
misini kat kat yükseltmek ve onun kalkınmasına 
en büyük hizmet ve en büyük yardımcı olacak
tır. Yeni Türkiye Partisi olarak, bu büyük dâ
vanın 'böyle ehemmiyetsizce endirekt şekilde bi
ze gelişi şayanı teessürdür ve Hükümetin daha 
ciddiyetle tasarının üzerinde durmasını, eleştir
me yapmasını en büyük dilek olarak sunarım. 

Saygılarımı iletirim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. Buyurun 

efendim. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayn Baş

kan, sayın milletvekilleri; memleketimizin asli 
vasfı ziraat olmasına raÇmen, ziraat sektörü 
içinde en fazla gelişmeye müsait saha hayvan
cılık sektörüdür. Zirai saha içinde toprak 
mahsullerine Devlet himaye tanıdığı halde, 
ezcümle tütüne, fındığa, üzüme, pamuğa hi
maye tanıdığı halde arzu edilir şekilde inki
şaf edememiş ve millî gelir arzu edilir şekilde 
fazlalaşmamıştır. Hayvancılığa âdeta bir üvey 
evlât muamelesi yapılmış, fakat buna rağ
men hayvancılık gelişmiştir, ancak arzu edilir 
şekilde gelişmemiştir. 

Gerek Hükümetin, gerekse Sayın Hasan 
Âli Türker'in hazırlamış olduğu tasarılarda 
gerekçeler gayet hazırlanmış vaziyettedir. Bu 
g3rekçelerde hayvancılığımızın inkişafı için 
bilhassa bu sahada vazife almış bu mevzuun 

teknik elemanı vaziyetinde bulunan veteri
ner hekimlerin tatmin edilmesini, veteriner he
kimliğin cazip bir hale getirilmesini arzu et
mektedirler. 

Sayın milletvekilleri, millî gelirimizin sü
ratle inkişafını istiyorsak ve ihracatımızın faz
lalaştırılmasını istiyorsak, muhtacolduğumuz 
dövizin teminini istiyorsak, hayvancılığımızı ge
liştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de 
bu sahada vazife almış olan veteriner he
kimlerimizi korumak ve veteriner hekimliği 
cazip hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu yal
nız millî gelirimizin artışında değil aynı za
manda millî beslenmemiz üzerinde de müessir 
olacaktır. M'llî beslenmemizde proteinin rolü 
çok büyüktür. Profesörlerimizden Saym Ha
san Reşit Tankut bir eserinde şöyle diyor : 
«Bana öyle geliyor ki, Türk kolunun, kafası 
ve emeği, Türk dişinin etten kesildiği gün
den beri verimsizdir. Bizi ufalayıp gitmek
ten, eritip bitirmekten kurtaracak tedbirlerin 
başında etli gıda almak vardır. Harikulade 
gayretlerimizi, asla kırılmıyan azmimizi ve 
sönmiyen neşemizi beslemek için köylümüze 
et yedirmek yolunu arıyacağız ve etli gıda
lar iledir ki, ilâhi Türk zekâsı köy evlerinin 
içinde yeniden canlanacak, Türk emeğinin fe-
vizli verimine hızla başlanacaktır» demiştir. 
Beslenmemizde de büyük bir rolü vardır. Bu 
sebeple bugüne kadar veteriner hekimlere 
tanınması lâzımgelen hakların geç kaldığına 
inanmaktayım. Şayet bu verilirse veteriner he
kimler gerektiği nisbette tatmin olacaklardır. 

Bu arada bâzı arkadaşlarımız dediler ki, 
Personel Kanunu çıkarılsın, hakikaten Perso
nel Kanununu çıkarmak lâzımdır, iktidar 
olarak Personel Kanununun çıkarılmasında 
başta nazarı dikkate almaları gerekmekte
dir, Hükümetin. Ancak di'jer baskı grupları 
kendilerine gerektiği nisbette bugüne kadar 
tazminat elde etmiş vazivetediler. Veteriner 
hekimler bundan mahrum kalmıştır. Onun irin 
bu mahrum kalan ve memleketimizin istih
sal hayatında büyük rol oyrıyan, senede 
on milyar zararı mucibolan bu sektörde vazife 
a"! an teknik elemanların tatmin edilmesini za
ruri bulmaktayım. 

Muhterem milletvekilleri, bir de veteriner 
hekimlerin yanında veteriner sağlık memur-



M. Meclisi B : 109 29 . 5 . 1987 O : 1 

l an vardır. Bunların da aynı şekilde bu sa
hada çalıştıkları nazarı dikkate alınırsa, kendi 
arkadaşlarından tefrik edilmesi bir adalet
sizlik ve haksızlıktır. Ancak bunların ayrı bir 
statüsü varmış, Hükümetten sorduğumuzda 
öğrendik; ayrı bir statüleri var ve bunların 
bir tazminat kanunları vardır : 6245 sayıh Taz
minat Kanunu. Bu Tazminat Kanununun 29 
ve 49 ncu maddelerinde bunlara maaşlarının 
% 30 u nisbetinde kendilerine tazminat tanın
mıştır. Şayet bunu da bu kanunun müza
keresi içerisinde nazarı dikkate alıp tadil et
mek suretiyle, veteriner hekimler ile sağlık 
memurları arasındaki, tefriki ortadan kaldın r-
larsa bunu da memnunlukla karşılarım. An
cak bu büyük bir mahzur tevlidedecekse, bu
nun süratle çıkarılmasını 6245 sayılı Kanunun 
da derhal teklif edilip adaletsizliğin ve mü
savatsızlığın süratle ortadan kaldırılması ta
raftarıyım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Kanunu geti
ren Sayın Hasan Âli Türker'o ve Hükümete 
saygılar sunar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun 
.efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Kıymetli 
•arkadaşlarım, bu kanun teklifi ve bu hususta 
Hükümet tarafından getirilen kanun tasarısı 
köklü olarak bir hayvancılık dâvasını ele alan, 
köklü olarak bu dâvayı, tarımın bu branşını 
ele alıp ineeliyen ve bu dâvayı kökten halle
den ıbir kanun tasarısı değildir. Evvelâ bu me
seleyi tefrik etmek lâzım. Bu kanun tasarısı
nın bir ihtiyacın, bir zaruretin, bir âcil ihti
yacın neticesi alarak mütalâa edilmesinde pren-
sibolarak anlaşmak lâzım. Nedir bu âcil ihti
yaç? Veteriner sayısı günbegün düşmektedir. 
Onları maddi olara/k tatmin etmek, meslekle
rinde tutmak ve bunları hayvan yetiştirmekte 
faydalı bir şekilde muhafaza etmektir. Âcil 
ihtiyaç bu. Çünkü hakikaten onların yaptıkla
rı büyük hizmetlere karşı aldıkları paralar ga
yet mahduttur. Bu meslekin yorucu oluşu ve 
meydana gelmesi uzun bir çalışmanın eseri olan 
bir meslekdir ve bu meslekte çalışabilmek için 
onları maddeten tatmin etmek lâzımdır. İşte 
bu olmadığı içindir ki veterinerlerin sayısı azal-
malktadır ve diş hekimliğine ve sair mesleklere 
doğru kaymaktadırlar, 

Şimdi bönden evvel konuşan muhterem bâzı 
grup sözcüleri bu meseleyi diğer açıdan, hay
vancılık açısından ele aldılar ve onun üzerine 
eğildiler. Ağırlıklarını daha çok onun üzerine 
koydular. Dediler ki, «'Hayvancılık mevzuunda 
şıınların şunlbrın yapılması lâzımdır ve hay
vancılık ehemmiyetlidir ve binaenaleyh bu me
selede sadece bu kanun bu dâvayı hallctm.cz.» 
Doğrudur, bu hususta müttefikiz Bu mevzu
da Hükümetin cidî olarak çaılıştığı bir kanun 
tasarısı vardır. Zirai reform kanun tasarısı ha
zırlanmaktadır. Bu kanun tasarısı içinde hay
vancılık ••konusuna geniş nisbette yer verilmek
tedir. Bu kanun Meclisimize geldiği zaman 
üzerinde ciddiyetle duracağız, enine - boyuna 
tetkik edeceğiz. O zaman bugünkü konuşmak 
istiyen arkadaşlarımız daha detaylı olarak me
seleleri buraya getirip faydalı olmaya çalışa
caklardır. Zirai reform konusunda hayvancı
lık mevzuu ele alınmıştır ve bunun üzerinde 
Hükümetin ciddiyetle durduğunu ve çalışma
larının şahidiyiz. Çok yakın zamanda bu ka
nun tasarısı bitirilerek Meclisimize gelecektir. 
Bu balcımdan tenkidde bulunan kıymetli hatip 
arkadaşlarım müsterih olsunlar. İleri sürmüş 
oldukları hususlar o kanun tasarısı Meclisimi
ze geldiği zaman görüşülecektir ve o zaman 
bu dâvayı burada görüşeceğiz. Şu halde bu
raya gelen tasarı sadece âcil bir ihtiyacı kar-
şrlıyan, yani eğer bu kainin çıkmazsa mevcu
du çok azalmış olan veteriner hekimi erin sayı
larının günbegün daha azalacağı endişesi göz 
önüne alınmış, bu âcil ihtiyacı gidermek için 
bir geçici tedbir mahiyetinde olarak huzurunu
za getirilmiş bir tasarı olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Şimdi C. H. P. sözcüsü arkadaşım, bu kanu
nun hayvan sağlık memurlarına teşmil edilme
si mevzuunda uzunboylu konuştular. Şunu da 
belirteyim ki, Adalet Partisi Grupundan bir 
arkadaşımız bu konuda bir takrir vermişlerdir. 
Elbette ki hayvan sağlık memurlarının da bu 
kanunun hükümlerinden, nimetlerinden istifa
de etmesi lâzımdır. Çünkü bunların da sayısı 
durmadan azalmaktadır. Eğer yarın hayvan 
sağlık memurları kendi mesleklerine yakın 
diğer bir meslekte daha cazip bir teklif bulur
larsa elbette ki oraya doğru gideceklerdir. Ya
ni bunlar da aynı veteriner hekimler gibi sa-

http://hallctm.cz.�
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yıları günbegün azalmaktadır. Bu bakımdan 
bu sınıfa dâhil arkadaşlar da bu kanunun ni
metlerinden istifade etmeleri lâzımdır ve bizim 
de görüşümüz budur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar madde 
üzerinde altı arkadaş görüşmüş bulunuyor. Ye
terlik önergeleri var, onları okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşmelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu üzerinde kâfi derecede görüşülmüş

tür ve anlaşılmıştır, kifayetini arz ederim. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za >arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirme önergelerini okutuyorum efen
dim. («Maddelere geçilmemişti» sesleri) mad
delere geçmiştik efendim, 1 nci madde üzerinde 
görüştük. 

Önergeleri okutuyorum. 

Mili ot Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemim iki defa görüşülecek işler bölü

münün 1/14 sırasında kayıtlı veteriner hekimle
re ödenek verilmesine dair Kanun Tasarısının 
adı ile birinci maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Çankırı 

Dursun Akçaoğlu 

Kanunun adı : Tarım Bakanlığı teşkilâtın
da çalışan veteriner hekimlere ve hayvan sağ
lık memullarına ödenek verilmesine dair Ka
nun Tasarısı. 

Maadde 1 — Tarım Bakanlığı teşkilât ve 
müesseselerinde çalışan veteriner hekimlere ve 
hayvan sağlım memurlarına hizmet yerlerinin 
coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerine göre 
Bakanlar Kurulunca kabul olunacak esaslar 
dâhilinde he.r ay maaaşlarından ayrı olarak ve
teriner hekimlere 1000 liraya kadar ve hayvan 
sağlık memurlarına da 500 liraya kadar öde
nek verilir. 

j Sayın Başkanlığa 
Tanım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan vete

riner. hekimlere ve hayvan sağlık 'memurlarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısındaki 
1 nci .maddenin aşağıdaki şelkilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Madde 1. — 
Tarım Bakanlığı Teşkilât ve (müesseselerin

de çalışan, veteriner hekimlere ve hayvan sağ
lık •memurlarına lıizımet yerlerinin coğrafi, eko
nomik ve sosyal özelliklerine göre, Bakanlar 
Kurulunca kabul olunacak esaslar dâhilinde, 
her ay maaşlarından ayrı olaralk; veterinerlere 
1 000, Hayvan sağlık ımemurlarına 500 liraya 
kadar ödenek verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Tanım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan ve

teriner hekimlere ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısının» Millet Meclisinde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif lederim. 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan vete
riner hekimlere ödenek verilmesine dair kanun 
tasarısının, kanun başlığının, 

(Tanım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan vete
riner hekimlere ve hayvan sağlık ımemurlarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısı) 

şeklinde ve 1 nci maddesinin de; 
1. Tarım Bakanlığı teşkilât ve (müessesele

rinde çalışan veteriner hekimlere ve hayvan 
sağlık ımeımurl,arına hizımet yerlerinin coğrafi, 
ekonomik ve sosyal özelliklerine göre, Bakanlar 
Kurulunca kabul olunacak esaslar dâhilinde her 
ay »maaşlarından ayrı olarak veteriner hekim
lere 1 000, hayvan sağlık 'memurlarına 600 lira
ya kadar ödenek verilir. 

Aydın 
Nahit Meteşe 

Sayın Başkanlığa 
Veteriner hekimlere ödenek verilmesi hak* 

kmdaiki kanun tasarısının 1 nci ımardesine aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Fıkra : Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalış
san hayvan sağlık memurlanna da aynı şartlar 
içinde 600 liraya kadar ödenek verilir. 

Tokat 
I İrfan Soknazer 
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Saym Başkanlığa 
Maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini saygı 

ile arz ederim. 
Konya 

Sait Sina Yüccsoy 

Barem içi çalışan ve veteriner hekimlik hiz
meti yapan (Belediyede özel idarede) istllhdam 
edilen. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteri

ner hekimlere ödenek verilmesine dair kanun 
tasarısının 1 nci 'maddesinin aşağıdalki şcJkilde, 
daha objektif esaslar vaz'edilmesi bakımından, 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Tarım Bakanlığı teşkilât ve 'müesseselerinde 
çalışan veteriner hekimlere, hizmet yerlerinin 
coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerine göre 
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esasları 
dâhilinde her ay maaşlarından ayrı olarak 
1 000 liraya kadar ödenek verilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kısa ka
nunların çıkması için evvelce kabul edilmiş ola:ı 
bir saatlik zaman dolmuştur. Yalnız uzatma 
hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresine başlanmış olan kanunun bir 

saatlik vakit doldu diye kesilmiyerck bitirilin
ceye kadar devamını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Erzuruım Eskişehir 
Adnan Şenyurt Ilayri Başar 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Kılıç buyu
run. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, bir aydariberi Parlâmentonun çalış
masını taklibcdiyorum, ımalksatla takibediyorum. 
Elimizde bir kanun var. 1,5 seneden beri çıktı, 
çııkıyor, Hükümet angaje oldu, Meclis angaje 
oldu, kanun hâlâ 70 nci maddesinde. Her gün 
küçük kanunlar ismi altında bir çok kanunlar 
getiriliyor. Tam müddet dolduğu zaman yeni bir 
önergeyle uzatılıyor ve bunu biz uzatıyoruz. 

Arkadaşlar ben şu veya bu kanun çıkma
sın diye bir iddia sahibi değilim. Elbette o ka
nunu bekliyen insanlar da vardır, veteriner 

hekimlerin de 'hakkı vardır. Bu gibi diğer ka
nunların çıkmasını bekliyen vatandaşlar, in
sanlar vardır. Vardır ama, Parlâmentonun da 
aldığı kararın bir mânası vardır. Bir saatlik 
süre bitmiştir arkadaşlar. Bunu uzatmak için 
teklifte bulunmak bu müessesesinin çalınması
nı söyliycmedlğim şekilde aksatmak demektir. 
Bu bizi rencide ediyor. Lûtfentis arkadaşımız 
bu önergeyi geri alsın, arkadaşlar bunu red
dedecek duruma düşmesinler ve climizdclki ka
nunu 'biran evvel çıkartalım, hakikaten üzü
cü oluyor. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Ekinci lehte mi? 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Solmazcr, siz grup adı

na mı istediniz? Buyurun efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evet efen

dim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben de grup 

adına söz istedim. 

BAŞKAN — S'Jz verdim efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sıramı ve

riyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, aleyhinde 

Sayın Ataöv. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Antalya) —• Muhterem arkadaşlar, kanunla
rın müzakeresi sırasında, Personel Kanunu ni
çin çıkaramadığımızdan devamlı suret'e şi
kâyetçiyiz. Personel Kanunu çeşitli sebeplerle 
gecikmiş ve bugünkü hale gelmiştir*. Bundan 
ildiğimiz bâzı dersler olmalıdır. Bu derslere 
rağmen aşağı - yukarı onun kadar olan As
kerî Personel Kanunu gündemimizde müza
kere halindedir. Bu kanunda bu şekilde küçük 
kanunlara ayrılmış olan zamanı uzatarak Per
sonel Kanununun âkibetine sokmamız ih'ima
li vardır. Buna meydan vermemek için Askerî 
Personel Kanununa ayrılmış olan saatleri di
ğer küçük kanunlara bırakmıyahm. Partiler-
urası protokolde küçük kanunlara çıkma hak
kını vermek için saat 3 - 4 arası tefrik edilmiş
ti. Gündem dışı konuşmalar dclayıs:'ylc bunu 
u-.atarak gü"dem dışı konuşmalardan sonra 
gündeme girdiğimiz andan itibaren bir saat 
gibi bir müddet tanıyoruz ve bu suretle bâzı 
konular çıkıyor. Ş'mdi bir saat bitmiştir, önü ' 
müzdeki kanun daha 3 - 4 madde taşımaktadır. 
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Ve tartışmalara bakıyorum bu kanun bir hay
li zaman alacaktır. Eğer Meclisimiz her gün 
böyle Askerî Personel Kanununu bırakıp baş
ka kanunlar görüşecekse Askerî Personel Ka
nununun müzakeresini yapacak Hükümet yet
kililerini fuzuli yere bu sıralarda tutmamız ge
rekir. O zaman küçük kanunlara haftada bir 
günü ayırmak ve Askerî Personel Kanununu 
süratle çıkarmak mecburiyetindeyiz. Yüksek 
Mecl'sin bu önergeyi reddetmek suretiyle bun
dan evvelki vermiş olduğu kararları değiştirir 
bir hale girmemesini istirham ediyorum. Ve 
biz Adalet Partisi olarak Askerî Personel Ka
nununun çıkabilmesi için bu tip önergeleri ka
bul etmiyeceğimizi ve parti! erarası protokolde
ki mühletin dışında bir uzatmaya iştirak etmi
yeceğimizi boyan eder, takririn reddini talcbc-
deriz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, lehte, buyu
run. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Askerî Personel Ka
nununun süratle çıkarılması ve âdil ölçüler 
içerisinde Silâhlı Kuvvetler mensuplarının ih
tiyaçlarına cevap verebilecek şek'İde çıkarıl
masını bendeniz de asgari o istiyenler kadar 
istemekteyim. Ancak bu kanun bir maddelik 
bir kanundur. Bu görüştüğümüz kanunun esa
sı bir maddedir. Bu madde kabul cdildiji tak
dirde kanunun diğer maddeleri zannederim gö
rüşme olmadan kabul edilecektir. Bu kanunu 
takibetmek için de Hükümet erkânının bir üye
si ve Hükümet erkânının, Devlet mekanizma
sının bir kısmı burada bulunmaktadırlar. Bir 
maddelik bir kanun teklifi için günlerce Mec
lise gidip gelmenin hakikaten büyük menfi ne
ticeleri olacağı yüksek malûmunuzdur. Onun 
için bu bir maddelik kanunun bitmesi bahis 
mevzu iken bir müzakere açıp bu şekildeki bir 
teklifin önüne geçmek yerinde değildir. Aske
rî Personel Kanunu daha 78 nci maddeye ka
dar çıkmış vaziyettedir. Bu kanunun müzake
resi benim kanaatime göre Askerî Personel Ka
nununun müzakeresini aksatmaz. Müsaade eder
seniz bu kanun çıksın, önergenin bu bakım
dan kabul edilmesini arz ve istirham ediyorum, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge
yi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt ile 
Eskişehir Milletvekili .Hayri Başar'm önergesi 
tekrar okundu), 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-
nriyerıler.,. önerge kabul edilmemiştir. Silâhlı 
Kuvvetler Personel Kanununun müzakeresine 
devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Silâhlı 
Kuvvetler Personel Kanununun G6 nci madde
si komisyondan gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının G6 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

ismail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

VIII - Açığa alman veya tutuklanan subaylar 
hakkında yapılacak işlem 

Madde 6G. — Açığa alman veya tutuklanan 
subay ve askerî memurlar hakkında aşağıda
ki esaslara göre rjlcm yapılır:. 

a) Subay Ve askeıî memurlardan, hakla
rında; ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartı
cı bir suçtan veya taksirli suçlar haricolmak 
üzere beş sene ve daha fazla hapis cezasını müş
tekim bir cürümden veya emre itaatsizlikte ıs-
ra:", üste fiilen taaruz, âmire hakaret ve muka
vemet suçlarından dolayı kamu dâvası açıl an
la-/, mensuboldukları Bakanlıklarca açığa çı
karılırlar. 

b) Yukarıdaki fıkra gereğince açığa çıka
rılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonu
lurlar ve kendilerine başka görev verilmez. 

c) Bunlardan yargılama sonunda netice
sinde beraetlerlne, haklarındaki kamu dâvası
nın her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldı
rılmasına veya duruşmanın tatiline veya Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesi
ni gerektirmiyecek şekilde hürriyeti bağlayı
cı bir eczaya veya para cezasına mahkûmiyet
lerine karar verilenlerin açıkları, haklarındaki 
kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırı
lır. 
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d) Hükmün aleyhinde bozulması ve mahke
mece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın 
tatiline dair kararın ortadan kalkması halle
rinde de birinci fıkra hükmü aıygulamr. 

e) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sü
rece aylıklarının yarısı verilir, hizmet ve ma
kamları ile ilişkin ödenek veya tazminatları ve
rilmez. Haklarındaki dâva neticesinde beraet 
edenlerle, kamu dâvasının her ne sebeple olur
sa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilen
lere kesilen yarım aylıkları ile hizmet veya ma
kamları ile ilişkin ödenek ve tazminatları geri 
verilir. 

f) Açıkta bulundukları süre zarfında ter
fi sırasına giren subayların yargılama sonucu
na kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan yargı
lama sonucu beraet edenler, mütaakıp 30 Ağus-
tosda terfi edecekler ile birlikte değerlendirme
ye tabi tutulurlar. Bunlardan terfi edenlerin 
nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Kade
me terfii şartlarını haiz olanların kademe ter
fileri, emsalleri tarihinden geçerli olmak üze
re derhal yapılır. 

g) Tutuklu bulunan subaylardan bu süre 
zarfında terfi sırasına girenlerin tahliyelerime 
kadar terfileri yapılmaz. Bunlardan tahliye 
edilenler mütaakıp 30 Ağustosda terfi edecek
ler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulurlar. 
Bunlardan terfi edenlerin nasıpları, emsalleri 
t; iri hine götürülür. Kademe terfii şartlarını ha
iz olanların kademe terfileri emsalleri tarihin
den geçerli olmalı üzere derha! yapılır. 

h) Tutuklu bulunan, subaylara; tâyin be
deli. aile yardım ödeneği, doğum ve ölüm yar
dımı dışında aylıkları ve hizmet ve makrunla-
n ile ilişkin ödenek ve tazminatları verilme/. 

Ancak, tutuklandıkları, suçlardan hakların
da kovuşturmaya mahal olmadığı, ıııen'i mu
hakeme, kamu dâvasının ortadan ka'd'rılınasî 
v<na beraet kararı verildiği takdirde, kesilen 
aylıklar ile hizmet ve makamları ile ilişkin öde
nek ve tazminatları geri verilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar okunan 
yeni madde üzerinde söz istiyen var mı? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) —Sayın Başka
nım, bir şey soracağım, orada tâyin bedeli ve
rilir mi, verilmez mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Verilmez. 

BAŞKAN — Verilmez. 
Yeni maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul ctmiycıılcr... G6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

G9 ncu madde komisyondan gelmiştir, oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alman tasarının 

G9 ncu maddesi fakülte ve yüksek okullarda 
okutulacak askerî öğrencilere ait hükümlere 
göre yeniden düzenlenmiş ve hazırlanan yeni 
metin, ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
VQ teklif ederim. 

ismail Sarıgöz 
Geçici Komisyon Başkanı 

I I - Yetiştirme 

Madde G9. — Muvazzaf astsubay olacaklar
da aranacak şartlar ile astsubay okulu öğren
cileri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en 
az ortaokul veya eşidi bir okulu bitirdikten son
ra öğrenim süresi en az üç yıl olan astsubay 
okullarından birini bitirmek ve onsekiz yaşını 
tamamlamış olmalı şarttır. 

b) Astsubay okullarına girişte aranacak 
nitelikler, okulların öğrenim, eğitim süre ve 
şekilleri, öğrencilerin âzami öğrenim süresiy
le görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hu
suslar yönetmelikle düzenlenir. 

c) Astsubay okulu öğrencilerinin ihtiyaçla
rı Devlet tarafından karşılanır. 

d) Astsubay okulu ('»grencileri aşağıdaki 
hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler: 

1. Bu kanun hükümlerine göre çıkarıla
cak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notu
nu kaybedenler, 

2. Yönetmelikte tesbit edilecek esaslar dâ
hilinde askerî öğrencilik niteliğini kaybettik
lerine dair disiplin kurullarınca haklarında ka
rar verilenler, 

3. öğrenimlerini bu kanun gereğince çı
karılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde 
tamamlıyamıyanlar, 

4. Sağlık kurullarınca verilecek raporla
ra göre askerî öğrenci olarak öğrenimine de
vam imkânı kalmayanlar, 
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5. Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

e) Bu maddenin (d) bendi gereğince öğ
rencilik niteliğini kaybedenlerin ilişkileri ke-
silii", 

Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere 
Devletçe yapılan masraf faizi ile birlikte ödet
tirilir. Bu borçları askerlik hizmetleri süresin
ce tehir edilir. 

Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenler 
muvazzaf astsubay veya muvazzaf subay ola
rak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alına
mazlar. 

f) Astsubay okulu öğrencilerinin ilişikleri
nin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili 
diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Güley 
buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, tasarının 68 nci maddesiyle ast
subaylar bölümüne geçmiştik. Bendeniz de bu 
madde üzerinde söz alıp huzurunuza çıkmış 
idim. Ve Ordunun, Silâhlı Kuvvetlerin otuz-
binin üzerinde mevcut lu ağır hizmet şart
ları içinde hizmet eden mensuplarının bu ta
sarı ile 5802 numaralı özel kanunlarının kal
dırılacağını sadece bu kanunun içine, kapsa
mı içine alındıklarını, dolayısiylc o kanunda 
bulunan hükümlerin bu kanunun içine alın
ması gerektiğini, meselâ 5802 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde astsubayları tarif ettiğini, 
bu tarifte bu bahse girilirken mutlaka bu
lunması gerektiğini, daha sonraki maddelerin 
aynı şekilde değiştirmek gerektiğini ifade et
miştim. Komisyona daha önce dışarıda; eğer 
böyle 5802 sayılı Kanunun ortadan kalkmış 
olmasına rağmen astsubaylara ilişkin hazırlık 
okulları, sınıf okullar statülerini, bu okulların 
ne kadar olacağını, nasıl çıkacaklarını, 
talebeleri nasıl alacaklarını tıpkı 5802 sayılı 
Kanunda olduğu gibi bu -kanuna dayanıla
rak çıkarılan yönetmeliklerde olduğu gibi bu 
kanun esaslarında tesbit etmezse Anayasa Mah
kemesi astsubaylarla ilişen bu maddelerinden 
dolayı bu kanunun o maddelerini iptal edebilir. 
Binaenaleyh bu maddeleri değiştiren, 5802 sa
yılı Kanundaki esasları buraya getirelim. 
Yanlışlıkla geçen dönemde bu şekliyle çıkmış, 

* ama şimdi çıkamaz. Çıkarsa Anayasa Mahkeme

si bunu iptal eder, demiştim. Komisyon, dışarda 
özel -olarak söylediğim bu görüşü lütfen kabul 
etti ve resmen müzakerelere başlandığında bu 
maddeleri geriye alıyorum, dediler ve aldılar. 
Şimdi huzurunuzda okunan değiştirgede görül
düğü gibi 69 ncu madde ki, şöyle idi madde: 
«Astsubay sınıf okullarına girişte aranacak ni
telikler, sınıf okullarının öğrenim ve eğitim sü
releri ve şekilleri, öğrencilerin âzami öğrenim 
süreleri, okuldan ilişiklerinin kesilmesi halleri 
ve ilişikleri kesilenler hakkında yapılacak iş
lemler ile özlük haklar ve diğer hususlar yönet
melikle düzenlenir.» 

Eğer bir özel kanunda bu hususlara ait sara
hat bulunsa bu yönetmelik pek tabiî çıkabilir; 
nasıl ki şimdi ki değiştirgede de çıkıyor. Ama 
5802 sayılı Kanun lâğvedilince bu sınıfın, astsu
bay sınıfının kendi kanunu ortadan kalkmış 
oluyor, dolayısiyle böyle bir yönetmeliği çıkma
ya Anayasa'nın yönetmeliği tanzim eden mad
desi muvacehesinde imkân yoktur. Bunu komis
yon 5802 sayılı Kanunundaki unsurları almak 
suretiyle genişletmiş, değiştirmiş ve şimdi «oku
nan önerge ile gerçekten kabule şayan bir 
sağlamlığa ve hukukiliğe ulaştırılmıştır, teşek
kür ederim. 

Ancak bu vesile ile şu hususa değinmek 
isterim; 5802 sayılı Kanun astsubaylar için 
.1950 senesinde çıkmış bir kanundur. Daha 
evvel gedikli erbaşlar adı altında, erat plânı 
içinde mevendolan bu sınıf 5802 sayılı Ka
nunla subaylara yardımcı astsubay adı altın
da, subay sınıfına yardımcı eğitimde, şevki 
idarede ve idare işlerinde subay sınıfının 
yardımıcısı bir sınıf olarak kendi özel ka
nununa kavuşturulmuş ve tarif etmiştir. Şimdi 
bu subaylar, astsubaylar tanzim edilen bu 
maddelerden hiçbir yerinde astsubay sınıfının 
kendi özel kanunundaki bu tarifi yok. Şimdi 
okunan önergede d>e yok. Daha evvel bu sınıfla 
ilgili 67 nci maddede de yok. Eğer böyle çı
karırsak filhal bu tasarıya bağlı cetvellerde 
maaş statüleri şimdi okluğu gilbi tanzim edil
miş, ama mesleğin tarifi yok. Subay için de ge
tirmedik tarif. Evet. Öğrenciler için de getir
medik. Evet. Onlar için sakınca görmüyorum, 
ama astsubaylar için bir tarif getirmeye zorun-
luk vardır. Ya lâğvedilen maddeler bölümüne 
gelince; 5802 «ayılı Kanunu lâğvedemiyeceğiz, 
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'diyeceğiz ki, - bu kanuna aykırı olmayan hü
kümleri-, bu kanuna aykırı olan hükümleri kal
dırılmış diyeceğiz, aykırı olmıyan hükümleri 
mahfuz tutacağız veya bir yerde astsubayların 
5802 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki sınıf
ları tarif eden hükmü bu maddelıerln bir yeri
ne şimdi okunan Komisyonun önergesindeki 
maddeye bir usul içinde koyacağız. Ya burada 
koyacağız veyahut 5802 sayılı Kanunla lâğve-
dildiğini bildiren maddede bu kanuna aykırı 
o'an hükümleri lağvedilmiştir, demek suretiyle 
aykırı olmıyan hükümlerini mahfuz tuLa°ağz. 
Eğer böyle yapmazsak bu sınıf şundan mahrum 
olacak. Geçen sefer de arz etmiştim; 5802 sa
yılı Kanun 1951 senesinde çıkmış. «Madde 1. — 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun kara, deniz ve 
(hava kuvvctlctiyle jandarma, gümrük koruma 
blrl'Cderi kad ı la r ın ın ast korama kademele
rinde eğitim, sevk ve idare ve diğer idari islerde 
subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî 
şahıslara astsubay adı verilir.» 

Şimdi, geçen konuşmalarımda da arz etmr-
tim ki, İç Hizmet Kanununda askerî ve askerî 
şahısları tarif eden bir maddede şu vardır fi1-
hal : «Madde 3. — Asker, askerler ve rü"ıbclor» 
diyor, «a) Askerler» - sonra «er, erbaş» sa-
yyor . «Astsubay.»' Astsubay üçüncü bend^e : 
«Astsubay : Hususi kanununa göre Silâhlı Kuv
vetlere katılan astsubay çavuşundan astsubay 
ık*demli başçavuşuna kadar olan rübbcyi haiz 
olan askerdir.» Şimdi Komisyon ç/kar da 211 
saydı Kanunda Astsubaylarla ilişkin böy^e bir 
tarif vardır, bu kâfidir ederse buna katlamam. 
Bunu e'ks'ık gördüm, çünkü biraz evvel okudu
ğum tarif bundan çok geniştir. Türkiye Cum
huriyeti Ordusunun kara, deniz ve hava kuv
vetleriyle, jandarma, gümrük koruma birliği 
kadrolarının ast komuta kade.melerrnde eğit'.m 
ve sevk ve idare i1 e diğer idari işerde subay
lara yardımcı olarak görevlendirilen adkerî şa
hıslara astsubay adı verilir. 

Muhterem arkadaş 'arm, şimdi 1951 senesin
den beri böyle özel bir kanunca ast'r,"''lbnT'' '"""M 
almış olmalarına ve maaş kanunlarında değişik
likler yapılarak 80 lira maaşı aslîye kadar yük
selimi bulunmalarına rağmen bugün tatbikatta 
yine de bu sınıfın eski tatbikattan alışkanlık^ 
hâlâ er, erat p^n ı içinde muamele gören bir ta
rafı vardır. Meselâ şimdi elimde bir karton var. 

Bu üstler tarafından doldurulan kartonda bu 
kartonun adı, başlığında Kara Kuvvetleri astsu
bay er evsaf kartı, «Er evsaf kartı». Fakat 1951 
senesinden beri gedikli erbaş sınıfından ayrılmış
lardır ve er plânından ayrılmışlardır. Subayla 
er arası subaya yardımcı sınıf olmuşlardır. Hal
buki bu evsaf kartı bu başlığı taşır. Kanunları
mızda, Ceza Kanunumuzda, Akresi Ceza Kanu
nunda. Meselâ, hâlâ şu madde vardır, Askerî 
Ceza Kanununda... 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, Başkanlık 
olarak bir ricam var; bu madde üzerindeki konuş
malar beı dakika ile tahditliymiş. Arkadaşlar 
s:mdi haber verdiler. Lütfen bağlayınız artık. 
Rica ediyorum. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Şimdi bakın Askerî Ceza Kanununun 3 ncü 
maddedeki tarifi: 

«Madde 3. — Askerî şahıslar, müşirden zabit 
vekiline kadar, zabitten, başgedikliden nefere ka
dar erat ve bilûmum askerî memurlar, askerî hâ
kimler ve müstahdemler ve askerî talebelerdir.» 

Şimdi 5802 sayılı Kanun çıktıktan sonra da
ha evvelki kanunun hükümleri değişmiş ve kal
dırılmış sayılabilir. Fakat tatbikat bu. Yani ka
nunun metninde bu var. Eğer biz bir de tutar 
bu kanunun içerisine astsubayları tarif eden ken
di özel kanunlarının birinci maddesindeki hük
mü her hangi bir maddesini getirmezsek ve 5802 
sayılı Kanunu lâğveden maddeyi aynen kabul 
eder ve meselâ orada, (Bu kanuna aykırı olan 
hükümleri kaldırılmıştır.) domez de tümünü kal
dırırsak, astsubay sınıfı kendi tarifinden yok
sun duyurulmuş olur, tatbikattaki bu güçlükler 
ve kanunlardaki bu karışıklıklar, bu kartondaki 
karışıklıklar bu sınıfa ileriki tatbikat süresi için
de daha önemli güçlükler getirebilir. 

Bir önerge vermiyorum, komisyona ve Yüce 
Heyetinize maksadımızı açıklıkla anlattığım ka
nısındayım. Bu maddelerden birisine ve meselâ 
okunan önergenin bir yerine, «Subay yardımcı 
sınıf olan» mı diyeceğiz; böyle bir şey denilebi
lir, şu 1 nci madden':n 5802 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin önemli unsuru değişiklik önergesi ile 
getirilse ve meselâ, bu G9 ncu maddeye konul
sa o^.bllir. Fakat, nereye olursa olsun bu olma
lıdır. Bu mevzu üzerinde Komisyonun, Sayın 
Bakanın, hangileri kabul buyuracaklarsa, bu gö-
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rüşümüze iltifadedecekleri istikamette yardımcı 
olmalarını istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
69 ncu maddenin Komisyondan gelen metnini 

tekrar okutacağım. Söz mü istiyor Komisyon?.. 
Bu vurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Ferda Güley astsubayların bölümünde 69 ncu 
maddeve taallûk eden görüşmelerinde, 5802 sa
yı1 ı Kanunun 1 nci maddesinde astsubaylık tarif 
edPdiği halde Komisyonun getirdiği yeni metin
de bu tarifin yapılmayışını bir zaaf olarak ka
bul ettiklerini ifade ettiler ve ilâve ettiler, dedi
ler ki. «Komisyon buraya çıkacak, Içhizmet Ka
nununda bu tarif yapılmıştır, Vnaenaleyh Vz, 
orada yapıldığı c'hetîe burava da avnı şekilde 
pr^'ımr»vi nvçun bulmadık divecektir.» dediler. 
Filhalkika öyle oldu. Biz Türk Silâhlı K u w p t W 
pp~qonel kanununda kendilerinin de beyan ettiği 
gibi, ne subayı, ne askerî ö$renc'vi, ne de ast-
smhavı 5802 savdı Kanundaki tarifler ilerisinde 
m n ^ â a etmedik, tarif e*meve lümm ^örmedik. 
5802 sivili Astsub^vlar hakkındaki Kanunun. 
Yüce Heyetmizi avdmlatmış olmak için, matlab-
larını arz edeceğim. 

1 nci bolümde: Genel bükünler oTarak: ast-
subaviar. Arkadaşımızın dediği gibi tarif edilmiş. 
Biz bu" a, lüzum hissetmedik. 

«Yetiştirme udileri», mevcut. 
«Astsubav o ^ b i l m ^ n şartları», mevcut. 
«Asfsnbıv msıbı», di^er subaylar gibi müta-

akıp büküm1 e^ de mevcut. 
«Başarısızlık not,:c>sinda, staida. ku""sta ve 

rnVnlda v"nıVpfliî olan muamele1Pr.» kanunun di-
ğp~ mrvldple^nde mevcut. Aylığa bağlı diğer hu-
sus1*!" karıımda mevcut. 

YükseVno, ve. «b^klonıp sürec i» , b^n^arın 
ĥ r>c.i mo'-cnıt. «vükselmeV^n vapılm°sı rütbe ve 
'kıdp.m^'u bnslan^cı, kıdemden ve fiilî hizmet
ten ind'^ecek süneler ..» Bu h u ş l a r da subTV 
h* hevetine m ^ s u s hükümler hakkındaki aynı 
hüküm1 er astsubavla1* hakkında da ona pa^lel 
o ^ a k kanunun mofni irende mevcuttur. B'?;m 
ön^fedeki zaıf sadece tar'fi yapmamakta bulu
yorlarsa. Komisyon o^rnk bu tarifin vapılmasın-
da h'* favda mülâhaza etmedik, bu itibarla yap-
n r ^ 1 - To^vir^î-'r, V^TvıMmü ist^hnm ederim. 

FF.T?T>A GÜLEY (Ordu> — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar-
kadarlarım, mâruzâtımda bu tasarının hiçbir 
maddesinde ne subayla- için, ne askerî öğren
ciler içki, ne de astsubaylar için bir tarif mad
desi getirilmediğini fakat astsubaylar için öğ
renciler ve subaylarda olduğu gibi tarif getir
memenin sakınca tevlid etmiyeceği kanaatinde 
olduğumu söylemiş idim. Astsubaylar için ken
di özel kanununda bir tarif getirilmiş 1951 se
nesinde. Bir uzun yaşama tarzının içerisinden, 
askerî şahıs olarak hizmet tarzının içerisinden 
bir başka tarzın içerisine alınmışlar. Hâlâ es
ki kanunlarımızdaki kalıntılar duruyor. Fa
kat tatbikatta yeni kanunun ruhuna uygun 
tatbikat yapıimıya çalışılıyor. Şimdi bu sınıf 
Silâhlı Kuvvetlerimizin subayların yanı başın
da sabahın erken saatinden gecenin geç saati
ne kadar hizmetleri fedakârlıkla paylaşan bu 
sınıf 1951 senesinde bir tarife kavuşmuştu. Bu 
tasan bunu kaldırıyor. Subayın İç Hizmet Ka
nunundaki tarifi kâfi, askerî öğrenciyi tarif 
etmemiş. Askerî öğrencinin İç Hizmet Kanu
nundaki tarifi kâfi. Fakat okudum biraz evvei, 
ikisinin arasındaki farkı, astsubay için burası 
sâdece «hususi kanuna göre diyor. Hani husu
si kanun? Astsubayların hususi bir kanunu var
mış da vaktiyle onun için böyle yazmış kısaca. 
Astsubay hususi kanuna göre Silâhlı Kuvvet
lere katılan astsubay çavuştan, kıdemli başça
vuşa kadar lütbeyi haiz olan askerdir. 

Şimdi bu hususi kanunu bu tasarı lâğvedi
yor. Lâğvedilince o hususi kanuna göre bir de
fa bu mesnetsiz. E... Hususi kanun bu, bütün 
Sl'lâhlı Kuvvetlerin umumi kanunu bu. Umumi 
Kanunu, arz ettim ki, ya 5802 Sayılı Kanunun 
sadece bu kanuna aykırı olan maddelerini 

kaldıralım, bâzı maddeleri meselâ birinci mad
deyi masun bulundurmak için böyle bir sol ku
lağı sağ elle göstermek yolunu tercih edeceği
mize veya bir yerde, meselâ 69 ncu maddede 
bir ibarenin ilâvesinden ibarettir.» Subayların 
yardımcısı olan eğitim, sevku idare ve idari 
işlerde «subayların yardımcısı olan astsubay
ları yetiştirme okulu» filân demek suretiyle 
yani biraz evvel okunan komisyonun pek be
ğendiğim ve hakikaten artık bu kanun tasarı
sındaki boşluğu doldurmuş olan değiştirgesi bu 
unsuru da kapsamak suretiyle daha eksiksiz 
olarak çıksın istiyoruz. Bunda önemli bir güç
lük yoktur. Bu sınıfın arz ettiğini tatbikattaki 
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çelişmeler dolayısiyle böyle tarife ihtiyacı var
dır. Hususi kanunu kaldırıyoruz. Hususi ka
munun bu unsurunu koyalım. Maaş cetvellerin
de 80 liraya kadar yükseldiklerini gösteriyo
ruz ya? Gösteriyoruz, fakat iş maaşla bitmiyor. 
Bu sınıfın hassas olduğu şey, o birinci maddede
ki tariftedir. Bundan dolayı bu maddeyi, birin
ci maddedeki 5802 sayılı Kanundaki birinci 
maddesindeki unsuru bu değişiklik önergesinin 
bir yerinde, bir ibare halinde bulundurabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Güley, müddetiniz bit
mek üzere. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Komisyon
dan bu önergelerini, değiştirgelerini bu ölçü 
içerisinde bir defa daha değiştirerek oylamaya 
öyle tabi tutmaya razı olmalarını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum, 
»efendim. 

II - YETİŞTİRME 

Madde 69. — Muvazzaf astsubay olacak
larda aranacak şartlar ile astsubay okulu öğ
rencileri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda 
gösterilmiştir : 

a. Muvazzaf astsubay alabilmek için en az 
orta okul veya eşidi bir okulu bitirdikten son
ra öğrenim süresi en az üç yıl olan astsubay 
okullarından birini bitirmek ve onsakiz yaşım 
tamamlamış olmak şarttır. 

b. Astsubay okullarına girişte aranacak ni
telikler, okulların öğrenim, eğitim süre ve şe
killeri, öğrencilerin âzami öğrenim süresiyle 
görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 

c. Astsuibay okulu öğrencilerinin ihtiyaç
ları Devlet tarafından karşılanır. 

d. Astsubay okulu öğrencileri aşağıdaki 
hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler : 

1) Bu kanun hükümlerine göre çıkarıla
cak yönetmelikte tesbit edilecek ahlâk notunu 
kaybedenler, 

2) Yönetmelikte tesbit edilecek esaslar da
hilinde askeri öğrencilik niteliğini kaybettikle
rine dair disiplin kurullarınca haklarında ka
rar verilenler, 

3) Öğrenimlerini bu kanun gereğince çı
karılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde 
tamamlayamıyanlar, 

4) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara 
göre askerî öğrenci olarak öğrenimine devam 
imkânı kaılmıyanlar, 

5) Mahkeme kararı ile öğrencilik huku
kunu kaybedenler, 

e. Bu maddenin (d) bendi gereğince öğ
rencilik niteliğini kaybedenlerin ilişikleri ke
silir, 

Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenlere 
Devletçe yapılan masraf faizi ile birlikte ödet
tirilir. Bu borçları askerlik hizmetleri süresin
ce tehir edilir. 

Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenler mu
vazzaf astsubay veya muvazzaf subay olarak 
tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar. 

f. Astsubay okulu öğrencilerinin ilişikle
rinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili 
diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir önergem var 
Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Yeni gelen önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Önergenin uygun bir yerine 5802 sayılı Ka

nun 1 nci maddesinin lüzumlu kısmının konul
masını arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiıştir. 

Maddeyi okunduğu yeni şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ye
ni madde 09 kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 70 nci madde Komisyondan 
gelmiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 70 nci maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. Maddenin bu değişikliğe gö
re kabulünü arz ve teklif ederim. 

'Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 
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r - SINIFLAR 

Madde 70. — Silâhlı Kuvvetlere mensup ka
ra - (jandarma .dâhil), deniz ve hava astsu
baylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangile
rinin muharip hangilerinin yardımcı sınıflara 
'dâhil bulundukları 21 nei madde esaslarına 
gare sınıflandırılma Yönetmeliğinde gösterilir. 

BA&KAN — 70 nei maddeyi yeni şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 70 nei madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 71 nei madde üıa'klanda-
Ifci önergeyi okutuyorum. 

Millet MeeBsi Başkanlığına. 
Tasarjnm 22 nei maddesi Anayasanın 5 nei 

maddesine aykırı görülerek metinden çıkarıl
dığından bu hükme paralel bulunan 71 nei mad
denin de metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isti'yen?... 
Yok. 

71 nei maddenin okunan önerge şeklinde tay-
yını kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir efendim. 

Komisyon'dan gekn 81 nei maddeyi okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri aimmış bulunan tasa

rının 81 nei maddesi, subaylar bölümündeki 32 
nei maddede yapılmış olan değişikliklere para
lel olarak yeniden düzenlenmiş ve hazırlanan 
yeni metin cıkte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon ÎBaşkanı 
İsmail Sarıgöz 

b) Enaz bekleme süreleri : 
Madde 81. — Savaşta ve milletlerarası taah

hütler icabı savaşlara katılanlar için Genel-
'kurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine 
Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu karan ile normal bekleme süreleri ya
nsına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucun
da bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkanım, bundan 
evvelki oturumlarda 77 nei madde diğer madde
lerle iligli olduğu cihetle Komisyona alınmıştı. 
Aynen kalacaktır, 21 ve 22 nei madde dolayısiy-
le. Bu maddeden evvel aynen okunarak oylanma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 77 nei maddeyi 
okuyalım : 

I I - Muharip sınıf astsubayların karargâhta 
'görevlendirilmesi 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu 77 nei 
maddeyi Komisyon geri almıştı, şimdi aynen ka
bulünde ısrar ediyor. 

Okuttuğum şekil hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. 

77 nei maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 77 nei madde 

kabul edilmiştir, efendim. 
BAŞKAN — Biraz evvel okunan, yeni 81 nei 

madde üzerinde söz istiyen arkadaş var mı efen
dim? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Tekrar okun
sun. 

BAŞKAN — Okuttuk efendim, isterseniz tek
rar okutalım? («Okunsun», sesleri) 

b) En az bekleme süreleri 
Madde 81. — Savaşta ve milletlerarası taah

hütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî 
Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile normal bokleme süreleri yarısına ka
dar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıl
dan artan miktarlar tam yıla çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurunuz Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bu madde subaylarla ilişkin daha ön
ceki kısmın 32 nei maddesine mütenazır olarak 
geliyor. En az bekleme süreleri tanzim ediliyor. 
«Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı sa
vaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının 
göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Baka
nının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle nor
mal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebi-

- - 447 — 



M. Meclisi B : 109 29 . 5 .1967 O : 1 

lir.» Bu, 32 nci madde görüşülürken, maalesef, 
görüşülüp de geçildikten sonra şimdi birleşime 
Başkanlık yapmakta olan Sayın Başkanımız özel 
bir şekilde bendenizi bir notla ikaz etmişlerdir. 
«Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaş
lara katılanlar.» Bunun dışında en az bekleme 
süresini gerektiren hal okuyormuş gibi. Halbu
ki iç savaş, merclâ bir jandarma subayının ken
di görevinin icabı aynı şekilde savaşta olduğu gi
bi, bu maddenin tanzim ettiği şartlar içine gir
me hali olabilir. Sayın Başkan o gün bir notla 
bunu hatırlatmışlardı fakat madde geçtiği için 
yetişemedik. 

Şimdi astsubaylarla ilişkin olarak 32 nci mad
de yeniden gelmiş oluyor. En az bekline süresi 
bir savaş hali, bir de milletlerarası taahhüt icabı. 

Bir iandaMma başçavuşu bir, jandarma ast-
subavı «rÖT-evi icabı bu hale girebTır. Ve kendisi 
yan nöbetinde takd :r edecek fcdakfHrk, hizmet 
üstünlüğü, yararlık hnli nröste^ebilir. Binaenaleyh. 
bunu valnız. «savaş hali, milletlerarası taahhüt 
hali» dive iki hale inhisar ettirmek, arz ettiğim 
hali d^n^da bırakmak, o hal zuhur ettiği zaman 
üstün hizmet etmiş olan subayı ve astsubayı bu 
ivo^edür içinde asgarî bekleme süresi hakkından 
fnvda^ndı^rrrk bakurrndan mahrum haV düsü-
rü~. On nü için. h ;c de'v,'lse, Cumhuriyet Senato
suna 32 nci maddeve de buna mütenazır derişik
lik yapma f.'krini telkin etmok ioin, bu maddede 
yeri gelnrşken, sıra gel işken lüzumlu değişik-
1'î.n-i v a r l ı m ve 32 nci maddede buna mütenazır 
o^ar^k Cumhuriyet Senatosunda değiştirme ko-
IOTT-^^ kapanmış olsun. Bir önerge hazırlamış de
ğilim. Komisvon eğer bu maruzatımın haklı gö
rürse ifade bu vursun. Hemen, mümkündür, kısa 
h'v zaman içinde b'uı de önerce takdim edeb;l;-
rim. Komisyon da bizzat kendisi bunu yapabi
lir. 

Savcılarımı sunarım. 
GEOtct KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARTGÖZ CRize) — Muhterem arkadaşlar, en 
az bekleme fümelerini tanz'm ed"n ve 32 nci mad
deye paralel o1 arak sevk edilmiş bulunan bu mad
dede Jandarma Subay ve Astsubaylarının asayiş 
hareketleri dolayısiyle karşı t şu ki arı durumlar 
Kcnrsvönumuzca unutulmuş değiMir. 

M^dde dikkatle okunduğu takdirde, «Savakta 
ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katı
lanlar.» ibaresi vuzuh ile sarahatle konmuştur. 

Bu kanunda normal bekleme süreleri dışında en 
az bekleme süreleri ancak bu haller Genelkurmay 
Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Bakanlar 
Kurulu karariyle yarıya kadar indirilecek. Yani 
personele bir kıdem tanılacaktır. Bu kanunda 
bu hallerin dışında yalnız savaş takdirnamesi 
alanlar hariç hiçbir şekilde normal bekleme sü
relerinin dışında bir bekleme süresine Silâhlı 
Kuvvetler mensupları tabi tutulmamaktadır. Ko
misyonumuz gerek jandarma subaylarının ve 
gerekse astsubayların aslî vazifeleri dolayısiyle 
karşılaştıkları haller içerisinde bu maddede der
piş edilen şartları görmemekte ve onların da bu 
en az bekleme süresine katılmaları gerektiğine 
inanmamaktadır. O itibarla bunu getirmedik. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 

Buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Jandarma 

subay ve astsubaylarının şeylerini İçişleri Ba
kanlığı yapar. Burada Millî Savunma Bakanlı
ğı zikredilmiştir. Millî Savunmt Bakanı ya
kamaz. Jandarma kuvvetleri İçişleri Balkanlı-
ğma bağlıdır. İçişleri Bakanlığının da buraya 
ilâvesinde fayda vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, savakta, jan
darma dâhil bütün Silâhlı Kuvvetler Başkomu
tanın emri altında bulunduğu cihetle böyle İç
lileri Bakanlığı zikredilmek suretiyle maddeye 
veni bir şekil verilm>es'ni biz uygun mütalâa 
etmiyoruz. O zaman bütün jandarma birlikleri 
de direkt olarak Başkomutanın emrinde ola
caktır. Alacakları savaş vazifeleri esnasında 
••.a'bi olacakları hükümler 32 nci maddede su
bayların tabi oldukları hükümlerin aynı ola
caktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendimi. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 
bu Askerî Bersnnel Kanununun müzakeresi, 
"'gülerek arz edeyim ki, hiç hoşuma gitmiyor. 
Bundan evvel yine usul hakkındaki bir konuş-
-(n^Trla (ın a r7 . ettiğim gr'ıbi, birim ekimizde 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu» di
ve son seklini a!ımış bir metin yok. Ekimizde 
ovvelce Millet Meclisinden geçmiş olan bir mç* 
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tin, Senatoda yapılan değişikliği ihtiva eden 
bir metin ve muhtelif önergeleri ihtiva eden za
bıtlar mevcut. 

Şimdi, karcımıza Komisyon bâzı maddeleri 
değiştirdiği şekilde önergesiyle geliyor ve di
ğer metinlerle karşılaştırmaya, aralarındoaki 
müzakere cereyan ediyor ve bâzı ahvalde bu işo 
kendisini vermiş bâzı arkadaşların haklı 
ve yerinde olan ikazları da nazarı itiba
ra almmıyaralk metin de tam mânasyile müza
kere yapılmadan Moclisten geçmiş oluyor. Ko
misyondan anlayış, göstermesini tekrar istirham 
ediiyoı-um. Kanunun, s'yakı sibakı yerinde ve 
birbirine uygun şekilde, baştan nihayete kaçlar 
çelişiklikler olmadan düzgün bir şekilde geçme
si için mutlaka, mutlaka ama bunu samimî o'a-
rak ifade ediyorum, Komisyon bütün met.'nleri 
toplasın Son şeklini kendisinin en son düşün
düğü değiştirdiği şekilde bir metin halinde 
Umumi Heyete getiroin. O metin üzerinde müza
kereler yapılsın. Arkadaşımızın burada dediğ' 
gibi bu madde, 81 nci maddenin birinci fıkra-
sı 32 nci maddenin (b) fı'krasiylc aynı maliyet
tedir. Tekrar edilmiş burada. Yalnız 81 nci madde 
ye eski metne göre bir fıkra ilâve edilmiş. Ben usu" 
bakımından söz aldığım cihetle maddenin mntn' 
iherinda duracak değilim, istirham ediyorum, ha
kikaten bunu düzgün olarak, iyi olarak ç1 kar
masını arzu ediyorsak fedakârlık yaps-n, Ko
misyon çekinmesin. Çünkü biz milletvokiller' 
olarak metni bilmeliyiz ki, üzerinde tetkik va
kfınım brlalım. Diğer bundan evvelki metinler 
le, Senatodan göçen motinlcrl'e karşılattır:na1-

imkânını bıkalım ve bunlara göre en iyini han. 
glsi i»e ona göre fikir toati ede1 im. Eğer gere
kiyorsa önergelerle değiştirme imkânını bilgi
lim. Şimdi biz muallâktayız. Acaba okuduğr 
mın, bu metin, şimdi okuyoruz, ş'mdi öyle oldu n' 
tekim, elimizdeki metin bu. Meclisten evvclcr 
geçen metin okunuyor : «Savakta ve miUefcr 
arası taahhütler icabı savaşlara katılanlar ieir 
Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum i re 
rine Millî Savunma Bakanımn teklifi ve Bn 
kanlar Kurulu karan ile normal bekleme süre
leri 1/2 nirnctlne kadar indirilebilir.:* Tama,"'' 
biz böyle zannediyoruz, bunun üzerinde dibi' 
nüyoruz, acaba ne olur?... Halbuki, Komisy^ 
bir önerge ile çıkıyor karsımıza, bir f'kra i1." 
ve ediyor; işte diyor bu bir yıldan eksik olan

lar bir yıla tamamlatılır ye saire.. Biliyoruz 
bunu.. Bunu bilmek bizim hakkımızdır. Eğer va
zife göreceksek burada bunu bilmemiz hakkı
mız. Şu halde ya gündeme alınır alınmaz ta/dil 
önergelerini bastırıp bize dağıttırırlar, veya 
evvelce dediğim gibi metinlerin tamamını Ko
misyonda veril'en son şekil hazırlatılsın, bir 
mstin halinle karşımıza çıkılsın. Söze başlarken 
arz ettiğim gilbi bu müzakereler hiç hoşuma git
miyor. Ve göre geldiğimiz alışkanlıktan başka 
bir çeşni, başka bir veçhe taşıyor. Bu itibarla 
ramimiyetle istiıûam ediyorum. Komisyondan, 
bugüne kadar geçen maddeler geçmiştir, hi-
coknazsa bundan sonraki maddelerin iyice üze
rinde durup müzakerenin salimen yapılması 
bakımından maddeyi geri almasını, mehil is""e-
m^sini ve bu mehil içinde metni son şekli al
dığı gibi tabettirip üyelere dağıtmas'nı ve mü
zakerelerin ondan sonra yapılmasını istirham 
ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu hu-
aısta Sayın Akalın'ın yapmış okluğu usul ko-
•ııısmasında haklı t a r a fa r vardır. Çünkü sayın 
"iyeler, bu işi takibeden arkadaşlar yeni met
l in ne şekilde tanzim edileceği hususunda önce-
1en malûmat sahibi olmadıklarna göre, tetkik 
'̂t.-n ek imkânlar m bıkamıyorlar. Yalnız bir 

ıMcta v ı r ; B n ^ n n ^ k D'vnm T>ITPIT"" , , ,İ 
aynen tatbik etmek mecburiyetindedir. Eğer 
kanunun tamamında değişiklik varsa, maddeler 
ayrıca alınıp, kanun bittikten sonra bastırıla
rak dağıtılması ve ondan sonra üzerinde müza
kere cereyan etmesi «?rzu edilivorsa bunun 
:ein de bir önerge verilmesi zarureti vardır. Bu 
önerge tarafınızdan kabul edilirse aynı usul 
üzerinden geri alınan maddeler toplanır, deği
şikliklerle birii;kte toplanır, bastırılır, ondan 
sonra müzakere yapılabilir. Ancak bunun böy
le bir önerge ile yapılabilmesi imkânı olduğu
nu arz ederim efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI tSMAÎL 
SARIGÖZ (Rize) — Bu hususta söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, bi-
sim yüce heyetinize arz edilmek üzere 'riyasete 
sunduğumuz önergelerin çoğu, burada kabul 
edilen önergelerin ışığı altında, Komisyon il
gili maddeleri geri aldıktan sonra tanzim etti* 
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ği metinlerdir. Şimdiye kadar Meclisimizde bu 
şekilde geri alman maddelerin yeniden bastı
rılıp sayın üyelere dağıtıldığı vaki değildir. 
Böyle bir teamül de yoktur. Ancak arkadaşı
mızın ifade buyurdukları hususlarda değiştir
ge önergesi verilmediği halde, komisyonun ge
çen dönem Meclisimizin kabul -ettiği metinler
den farklı değiştirge önergeleri verildiği hale 
inhisar edebiliriz. Biz Cumhuriyet Senatosun
da yapılmış -değişikliklerden de mülhem olarak 
bu önergeleri lüzumlu bâzı maddeler üzerinde 
vermekteyiz. Cumhuriyet Senatosunun yaptığı 
değişikliklerin arkadaşlarımızda mevcut olma
sı iktiza eder, takibi mümkündür. Eğer bu mad
delerin takip edilmediğinden ötürü arkadaşları
mız burada görüşlerini ifade edemiyorlarsa 
yüce heyetini/ kara.r verdiği takdirde biz Mil
let Meclisi metninden ayrı olarak değiştirge 
önergesi vermek suretiyle tadilât teklif edece
ğimiz maddeleri basatırıp muhterem üyelere da
ğıttırmak üzere Riyasete verebiliriz. Ama kabul 
edilen değiştirge önergelerinin ışığı altında ge
ri alman maddelerin komisyonca hazırlandık
tan sonra tekrar bastırılıp üyelere dağıtılması 
şimdiye kadar tatbik edilmiş bir usul değildir. 
Bu hususu arz etmek için söz aldım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Önergeyi veriyorum. 

BAŞKAN — Geldiğinde ayrıca onu heye
ti umumiyeye arz ederiz efendim. 

Şimdi komisyondan gelen şekliyle 81 nci 
maddeyi okutmuştum. 81 nci maddeyi komis
yondan gelen şekliyle aynen oylarınıza arz edi
yorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... 81 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelmiş olan 82 nci maddeyi 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış bulunan ta

sarının 82 nci maddesi, subaylar bölümündeki 
33 ncü maddede yapılmış olan değişikliklere 
paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve hazırla
nan yeni metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

c) En çok bekleme süreleri 
Madde 82. — Astsubayların 80 nci maddede 

gösterilen normal bekleme süreleri dışında, her 
rütbede kalabilecekleri süre hakkında 33 ncü 
maddenin (b) bendi esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzıerinde söz isteyen 
var mı .. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Biraz dü
şünme fırsatı verin efendim. Üç tane metin gel
di önümüze. Hangisine bakalım. 

BAŞKAN — Haklısınız arkadaşlar, ama bu 
hususta bizim süre vereceğimiz, bunun için du
racağımız mânasında İçtüzüğümüzde bir şey 
yoktur. Onun için bir arkadaş belki söz ister, 
o söz esnasında diğer arkadaşlar da işi tetkik 
edeibilir. Başkaca bir vakit vermeye imkânı
mız yoktur. 

Söz isteyen var mı arkadaşlar? Yok. 82 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 82 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Efendim, deminki değiştirilen maddeler 
hakkındaki önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanun ta

sarısı Meclisten evvelce geçen metin üzerinde 
müzakereler yapılıyor. Senatoda değiştirilmiş
tir. Komisyonda da değiştirilmiştir. Son müza
kere hangi metin üzerinde yapılacaksa o son metin 
bastırılıp dağıttırılmasını ve komisyonun bu 
tasarıyı bastırarak son şeklimi vermek için geri 
almasını arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bu şekilde
ki önergenin aleyhinde konuşacağım. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz, arkadaşımızın böyle bir önergesi 
geçen oturumlarda verildi, oylandı, kabul edil
medi. Bu itibarla oylanamaz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Oylanmadı efendim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Solmazer, buyurun efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bu şekildeki çalış
madan hepimiz zaman zaman şikâyet ettik. 
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Meselâ biraz evvel Sayın Komisyon Başkanı- j 
nın ifade ettiği gibi, değiştirge önergelerinin 
kabulünden sonra bunların ışığı altında tan
zim edilen maddeler hakkında bâzı bilgileri
miz var. Müzakereleri başından sonuna kadar 
takibediyoruz. Ama, şimdi bir 60 ncı madde 
çıktı karşımıza. Esas metinde dört satır... i l i 
mizdeki, komisyondan ittifakla geçen metin
de dört satır. Okunan ise (g) fıkrasına kadar 
giden geniş bir metin subayların tutukluluk 
halleri, açığa alınma halleri gibi çok önemli 
bir maddeyi maalesef takibedemedik. (/ankü j 
hem okunanı dinliyeeeksiniz, hem I akibedo.-ek
siniz. Takibedemedik, söz, alamadık geçti iti
raz da endişemiz, hattâ telâşımız bundan. Bu ! 
personel kanunu artık kangren oldu biran ev
vel çıksın diye yerimizden müdahale etmedik, 
böyle gitti. 

Şimdi Sayın Akalııfın bu şekilde verdiği | 
önerge kabul edilirse - izahatından ayrı bir j 
önerge çıktı karşımıza - tekrar komi'yan bütün 
Askerî Personel Kanunum; «•eri istiye-ek, tek- j 
rar üyelerini toplıyacak, yeni bastan tek metin- • 
le çıkacak, böyle şey olamaz. Yal,].!:-; komis
yon başkanının dediği gibi üz-'ninde bundan f i - ; 
vii verilecek önergeler varaa, o maddelere M i i j 
değiştirge önergelerini bastırıp bizlere dağıta- j 
lırsa bu mahzur ortadan kalkacak, bizim ;:;:-'.-
1 anmamız da bu suretle telâfi edilmiş olacaktır. ] 
Bu bakımdan bu şekihloki, okunan şekildeki ] 
önergenin kabul edilmemesini, aksi takdirde ı 
bu işin. çok gecikeceği: i arz ederim. Hi'n-met- | 
lerimle. I 

BAŞKAN — Önergenizi tavzih için buyu- ! 
run. Sayın Akalın. | 

MUSTAFA AKALİN (Aİyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, şairin dediği gibi, «riya- I 
yet ayrı ama maksut bir» maksadımız aynı. j 
Ben de bunu diyorum, yani bütün metinler ye- j 
niden bir araya getirili]) bastırılsın vesaire de- ş 
ğil. Yalnız benim üzerinde durduğum, bundan \ 
evvelki konuşmamda da izah 'ettiğim gibi, eli- j 
m izde bir metin var, evvelce Millet Meclisin- j 
den geçen metin üzerinden takibediyornz. (fü- \ 
zel, aldık o Millet Meclisinden geçen metni j 
önümüze, şimdi muhterem arkadaşımızın da te- \ 
mas ettiği gibi, bir de bakıyoruz İd Millet Mec- \ 
1 isin den geçen metinle sayın komisyonun de- ; 
ğiştirge önergeleriyle getirdiği metin uymu- \ 
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yor. Bu itibarla diyorum ki, komisyon bize Se
natodan geçtikten sonraki yaptığı tadilâtı ih
tiva eden yeni metinleri falan falan maddeler 
olarak sen verdiği şekle göre bastırıp versin 
ve desin ki, diğer maddeler Millet Meclisin
deki metni gibidir, o zaman takibetmek imkânı 
olur. önergem anele yazıldığı için belki siya ki 
sibakı yerinde olmamış olabilir ama, budur. Bu 
itib" 'a yeni getireceği değiştirgeleri, değiştir
meleri, tadilâtı ihtiva eden maddeleri son şek
le göre bastırsın. Diğer Millet Meclisinden gc-
r-'Ki maddelerden değiştirmediklerini de bunlar 
metinde olduğu gibidir, desin. Mâruzâtım bu
dur ve önergemizin bu şekilde kabul edilmesi
ni istirham, ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, bir dakikanızı 
rMa edeceğim, siz şimdiye kadar geçmiş mad
deler hakkında değil, bundan sonra gelecek 
ve değiştirilmiş maddeler toplu şekilde bastırı
larak müzakereye arz edilsin diyorsunuz, ama 

.önegeniz bundan sonra gelecek değiştirge 
önergelerinin basılması hakkında değil. Buna 
•/öre tasrih edelim, buna göre oylıyalım. 

MUSTAFA AKALİN (Afyon Karahisar) — 
r.vet. Bundan sonraki maddeler hakkında ve 
değiştirme i nıbeden maddeler için. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu, 
önergenin, aleyhinde. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
şimdiye kadar tatbik ettiğimiz usulî müzakere 
Sayın Akalın arkadaşımızın yaptığı gibi bir 
teklifle şahsan ben karşılaşmadım, önümüzde 
Cleelci Komisyonun getirdiği bir metin vardır 
ve bu metin üzerinde müzakere yapıyoruz. 

MUSTAFA. AKALİN (Afyon Karahisar) — 
(Jeçiei Komisyonun metni değil, o, dikkat eder
seniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyin Sayın Akalın. 

İSMAİL HAKIU YILANLIOĞLU (Devam
la) —• Kimin metnidir? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Evvelce Millet Meclisinden geçen metindir. 

İSMAİL 1IAKKL YILANLIOĞLU (Devam
la) -— Şimdi önümüzde bir metin vardır. Bu
ra, d a (î e cici Komisyon Başkanı bu metni mü
dafaa etmektedir. Metnin üzerinde, maddeler 
üzerinde gerek milletvekilleri, gerekse komis-
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yon maddeyi geri almak suretiyle, değişiklik 
önergesi vermek suretiyle değişiklik teklif ede
bilir. Bu metne uygun olmazsa arkadaşların 
söz hakkı vardır, konuşur. Bu metne aykırı ve
ya uygun teklifler verilir, Yüce Heyetiniz ka
bul eder veya etmez. Bence bu önerge usule uy
gun değildir. Gerek bu kanun üzerinde komis
yonun çalışmasın], gerekse Yüce Heyetin müza
kerelerini zorlaştıracağından kabul edilmemesi
ni istirham ederim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben de 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, aleyhinde ko
nuşuldu. 

Şimdi sayın arkadaşlarım ; bu şekildeki öner
geyi okutup oylarınıza arz etmek mecburiye
tindeyim. Bir önenge verilmiştir, bunu ancak 
oylarınızla halledeceksiniz. Ya kabul edersiniz, 
yahut da reddedersiniz. Buna göre Başkanlık 
tatbik eder efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Kaç, kişi 
konuştu Sayın Başkanım, iki kişi konuştu mu 
aleyhinde? 

BAŞKAN — İki kişi konuştu. Önergeyi tek
rar okutuyorum efendim. Son şeklini. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının bundan sonraki maddelerinde 

komisyonun değiştirge önergeleri varsa evvel
den basılıp dağıtılmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — önergeyi okuttuk, oylarınıza 
arz edeceğim. Meseleyi oylarınızla halledecek
siniz. Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Devam ediyoruz. 87 nci madde komisyondan 
gelmiştir. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış bulunan ta

sarının 87 nci maddesi, subaylar bölümündeki 
39 nöu maddede yapılmış olan değişikliklere 
paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve hazır
lanan metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Sarıgöz 
Eize 

Geçici Komisyon Başkanı 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şartları 

I - Terfi esasları 
Madde 87. —• Astsubayların terfileri aşa

ğıdaki esaslara göre düzenlenir:. 
i"0 Çeşitli sınıflara mensup astsubayla

rı n değişik rütbe ve (görevlerdeki yeterlikleri; 
sicil. raporlarının not ortalamaları ve değer
lendirme kurullarınca verilen değerlendirme 
notlarının toplamı sonucu elde edilecek ye
terlik notuna göre tesbit edillir. 

Sicil raporlarının şekli muhtevası, ne suret
le', İsimler tamamdan ve hangi zamanlarda 
doldurulacağı, astsubay sicil yönetmeliğinde 
gösterilir. 

1)) Üstçavuş, kidemli üstyavuş ve başçavuş 
rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli 
bekleme sürelerinin son yıllarında o rütbede 
haklarında her yıl düzenlenen sicil raporları
nın not ortalaması ve değerlendirme kurul
larınca verilen değerlendirme notunun topla
mına göre sıralanır ve beş yeterlik grupuna 
ayrılırlar. 

c) Astsubayların rütbe terfi edebilmeleri 
için: 

1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş
ları;! en az dördüncü yeterlik grupuna, 

2. Astsubay başçavuşların en az üçüncü ye
terlik grupuna girmeleri gerekir. 

d) Astsubay çavuş ve kidemli çavuşlar ye
terlik grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri, 
astsubay sicil yönetmeliğinde belirtilen engel 
sebepler bulunmadıkça, bekleme sürelerinin so
nunda yapılır. 

e) Bekleme sürelerinin sonunda yapılan 
değerlendirmede1, terfi için gerekli yeterlik 
grupuna girerniyen astsubay üstçavuş kıdemli 
üstçavuşlar, mütaakıp, iki yıl, astsubay başça
vuşlar bir yıl daha değerlendirmeye tabi tutu
lurlar. Bunlardan, yeterlik notları normal bek
leme süresi sonunda değerlendirmeye giren ve 
terfi eden astsubayların aldığı yeterlik notla
rına, eşit veya daha yukarı olanlar bu grupa 
girmiş sayılır ve haklarında buna göre işlem ya
pılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen 
az mevcutlu sınıf ve rütbelerde, terfi sırasın
da bulunan astsubayların yeterlik derecelerinin 
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t fi yi ni hakkında 39 nen maddenin (f) bem'd 
esnr.hm uygulanır. 

BAŞKAN — Mıdde üzerinde söz istiyen ? 
"•,01: Maddeyi oylarınıza ar/ ediyorum. Kabul 
edenler... Elmiyenler... 87 ne i. madde kabul edil
miştir efendini. 

9.*) ncü madde gelmiştir, okutuyorum efen
dini. 

Millet, Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alnımış bulunan tasa

rının 93 ncü maddesi, subaylar bölümündeki 
44 ncü maddede yapılmış olan değişikliklere 
paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve hazır
lanan yeni metin ekte sunulmuştur. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rizo 

İsmail Sarıgöz 

VII - Rütbe terfii esas ve şartları 
Madde 93. — Rütbelere terfi esas ve şartla

rı tjunlardır:. 

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini ta
mamlamış olmak. 

b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte 
ikisi kadar yıllık sicili bulunmak, 

c) Terfi için rütbenin gerektirdiği yeter
lik grupuna dâhil bulunmak. 

d) üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 

(a), (b), (c) ve (d) bendlerinde yazılı şart
ları taşıyan astsubaylar kadro açığı oranında 
bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Bu terfiler ye
terlik gruplarına ve yeterlik grupları içerisin
deki yeterlik derecelerine göre ve kanundaki 
esaslar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — Yeni maddeyi okuttum, bunun 
üzerinde söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 
93 ncü maddeyi okutulan şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... 93 ncü madde okutulan şe
kilde kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi 94 ncü madde tayyedilmiş -
ti, onun yerine kaim olmak üzere yeni bir öner
ge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mitteki maddenin 93 ncü maddeden sonra 

yeni bir madde olarak tevinini arz ve teklif 
ederim. 

29 . 5 . 1967 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rizo 

İsmail Sarıgöz 

VIIX - Kadrosuluktan terfi edemiyen astsubay
lar hakkında yapılacak işlem 

Madde 94. — Kadrosuluktan terfi edemi
yen astsubaylar hakkında aşağıdaki şekilde iş
lem yapılır: 

a) Rütbe terfii için gerekli yeterlik gru
puna girip de kadroda açık bulunmadığından 
terfi edemiyen astsubaylar mütaakıp yıllarda 
yeniden değerlendirilirler. 

b) (a) bendi gereğince yapılan değerlen
dirme sonucunda terfi edenlerin yeni rütbelc-
rindeki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye 
nasıp tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni 
rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

BAŞKAN — Okunan 94 ncü maddenin yeni 
şekli üzerinde söz istiyen var mı efendim? Yok. 
Okunan şekilde, 93 ncü maddeden sonra gelen, 
94 ncü maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

95 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

IX - Kademe terfii esas ve şarlan 
Madde 95. — Kademe terfii esas ve şartla

rı şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir tefri yılını 

doldurmuş olmak, 
b) Sicil notu müsait bulunmak; (Normal 

bekleme süreleri sonunda rütbe terfii için her 
yıl yapılan yeterlik gruplamasında kendi kuv
vetindeki sınıfların eşidi rütbelerdeki emek
liye ayrılacak yeterlik gruplarının üstündeki 
grupların en düşük sicil notu ortalamasına eşit 
veya daha yukarı sicil notu almış olmak) 

Normal bekleme süreleri sonunda rütbe ter
fi eden astsubaylar yeni rütbelerinin birinci 
kademesine de terfi etmiş savdırlar. 

Normal bekleme süreleri dışında rütbe terfi 
eden astsubaylar eski rütbesinde bulunduğu 
kademenin yeni rütbesinde bir ileri maaşa teka
bül eden maaş kademesine de terfi etmiş sayı
lırlar. 
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Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını 
almış olmak rütbe terfiini gerektirme:'':. 

Rütbelere ait kademeler ek 2 çizelgede gös
terilmiştir. 

5 nci yeterlik grupuna girdiğinden 25 fiilî 
hizmet yılını dolduruncaya kadar bekliyecek 
olan üstçavuşlar ve kıdemli üstçavuşlar, kade
me terfi şartlarını haiz oldukları takdirde baş
çavuşluğun 3 ncü kademesine, 4 ncü ve 5 nci 
yeterlik grupuna giren başçavuşlar kıdemli 
başçavuşluğun 2 nci kademesine kadar kade
me terfii ederler. 

94 ncü madde uyarınca rütbe terfii edeme
yip kademe terfiine sapan ve 25 fiilî hizmet yı
lını doldurmuş olan astsubaylar kademe ter
fii edemediklerinde emekliye sevk edilirler. 

Astsubay kıdemli başçavuşlar, normal belde
me süresi sonunda değerlendirmeye tabi tutu
lurlar. Bunlardan 4 ve 5 nci yeterlik gurupıma 
girenler emekliye sevk edilirler. Diğerleri ka
deme terfiine tabi tutulurlar. Astsubay kıdemli 
başçavuşluğun 7 nci ve muta akıp yıllarında. 
bulunanlarını her yıl yapılacak değerlendirmele
rinde o yıl kıdemli başçavuşlukta 6 yıllık bekleme 
süreleri sonunda dğerlendirmeye tabi tutulan
ların 3 ncü yeterlik grupuna girenlerin en dü
şük notundan aşağı not alanlar hakkında emek
lilik işlemi yapılır, diğerleri kademe terfii et
tirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? 
• MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Bir önergem vardır efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 

Yok. İki değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
"95 nci maddedeki normal kelimelerinin 85 

nci maddeye paralel, olarak metinden çıkarılma
yım arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Komisyonun metninde de 
var efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini okutu
yorum. 

29 . 5 . 1967 0 : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 95 nci maddesi, subayların kade

me terfii ile ilgili 46 nci maddeyle paralel ola
rak yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekli ile kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

II - Kademe terfii esas ve şartları 
Madde 95. — Astsubaylar, aşağıda yazılı 

esaslara göre her yıl kademe terfi edebilirler : 
1. Kadeımıe terfi şartları şunlardır : 
a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını 

doldurmamış olmak, 
b) Bulunduğu rütbede terfi edebileceği bir 

ileri kademe dereıeeisi bulunmak, 
c) iSicil notu müsait bulunmak (bekleme 

iSÜnesi sonıumda rütbe terfii içim her yıl yapılan 
yeterlik gnuplanrasında, kendi kuvvetindeki 
sınıfların eşidi rütbelermıdeki emekliye 'ayrıla
cak yeterlik gruplarının üstündeki grupların 
en düşük sicil notu .ortalamasına eşit veya daha 
yüksek 'sicil notu almış olmak. Astsubay başça
vuşların kademe terfii için lüzumlu sicil notu, 
astsubay kıdemli başçavuşlar için de aynen uy
gulanır. ) 

Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşların kademe 
terfileri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirti
len enıgel sebepler bulunmadıkça (a) ve (b) 
bendîeri esaslarına göre yapılır. 

2. Rütbelere ait kademeler ve bu kade
melerin üst rüt'be maaş kademelerine sirayeti 
EK - 2 sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

Kademe terfi suretiyle üst rütbe maaşını al
mış olmak üst rütbeye terfii gerektirmez. 

3. Beklemıe süreleri sonunda üst rütbeye 
terfi .eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci 
kademesinle de terfi etmıiş olurlar. 

4. Bekleme süreleri sonunda terfi edemi-
yenlerle 87 ve 94 ncü maddeler gereğince tanı
nan munzam değerlendirme sonunda terfi ede-
miyenler, EK - 2 sayılı çizelgede gösterilen ka
demeler dahilinde kademe terfi edebilirler. 

5. 'Normal bekleme süreleri dışında rütbe 
terfi eden astsubaylarda yeni rütbelerinim bi
rimci kademesine terfi etmiş sayılırlar. Bunla
rın yeni rütbe ve kademe aylıkları- evvelki ay
lıklarından az olduğu takdirde aradaki faik, 
kademe terfi suretiyle giderilinceye kadar eiv-
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V'Cİki aylıkları ödenmekte devam olunur. 
6. 87 nci maddenin (e) fıkrası gereğince 

rütbe terfi edemeyip kademe' terfiine sapan 
astsubay üstçavuş - başçavuşlar, müteakip se
nelerde kademe terfi edemedikleri takdirde 
bunlardan, fiilî hizmetleri yirmibeş yıl ve daha 
fazla olanlar emekliye sevk edilirler. Fiilî hiz
metleri yirmibeş yıldan az olanlar kadeıme 
terfii de etmeksizin yirmibeş fiilî hizmet yılını 
.dolduruncaya kadar hizmete devam ederler. 

7. 87 ve 94 ncü maddeler gereğince ya
pılan değerlendirmıeler sonunda rütbe terfii 
imkânı kalmıyan ve kademe terfi şartlarını haiz 
olmaları sebebiyle rütbcs;ne aidoian son kademe 
aylığına kadar terfi eden ve yirmibeş fiilî hizmet 
yılını dolduran astsubay üstçavuş başçavuş
lardan her yıl aldıkları sicil notları, o yıl nor
mal bekleıme süreleri sonunda değerlendirme
ye tâbi tutulan astsubay üstçavuş • başçavuş
ların dördüncü yeterlik grupuna girenlerin en 
düşük notundan dalıa aşağı olanlar emekliye 
sevkedilirleır. Diğerleri yaş haddine kadar hiz
mete devam ettirilebilirler. Ancak, bu suretle 
yaş haddine kadar hizmete devam edebilecek 
astsubay üstçavuş - başçavuşların miktarı, üst 
rütbeye yükselecek astsubayların kadro yönlün
den yükselmelerine engel olduğu takdirde, bun
ların en düşük sicil notu alanlarından başla
mak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

8. Astsubay kıdemli başçavuşlar, bekleme 
süresi sonunda değerlendirımıye tabi tutulur
lar . Bunlardan dördüncü ve beşinci yeterlik 
grupuna girenler emekliye sevk edilirler. Di
ğerleri EK - 2 sayılı çizelgede gösterilen kade
meler dâhilinde kademe terfi edebilirler. Bu 
şekilde kademe terfi edeceklerden üst üste iki 
yıl kademe terfi edemiyenler de emekliye sevk 
edilirler. 

9. Astsubay kıdemli başçavuşluğun onü-
çüncü ve müteakip yıllarında her yıl aldıkları 
sicil notu, o yıl kıdemli başçavuşlukta değer-
lendirmiye tabi tutulanların üçüncü yeterlik 
grupuna gireni erin en düşük notundan aşağı 
'Olanlar, emekliye sevk edilirler. Diğerleri yaş 
haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. 
Ancak, bu suretle yaş haddine kadar hizmete 
devam edebilecek astsubay kıdemli başçavuş
ların miktarı, kıdemli başçavuşluğa yükselecek 
astsubay başçavuşların kadro yönünden yük-

seılmeılerirııe engel olduğu takdirde, bunların en 
•düşük sicil notu alanlarından 'başlamak üzere 

• yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
(JEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — 5 nci bendin başında bir 
(mormal) kelimesi var, bunun çıkarılmanı lâ

zım. 
BAŞKAN — Sayın Akalın sizin önergeniz 

de bu istikâmette mi? 
MUSTAFA AKALİN (Afyon Kara'hisar) — 

Aynı mahiyette, (norma!) kelimesinin çıkarıl
ması içindi. 

BAŞKAN — Şimdi besinci benddeki (nor
mal) kelimesi çıkarılmak suretiyle okunan mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Et
im iyeni er... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Rüt'be terfii için gerekli yeterlik grup IMI a gi-
rcmiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Terfi için gerekli yeterlik grupuna giremiyenler 
Madde 9G. — Rütbe terfii için gerekli yeter

lik grupuna giremiyen astsubaylar hakkında aşa
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş
lardan yapılan son değerlendirme neticesin
de 5 nci, astsubay başçavuşlardan 4 ncü ve 5 nci 
yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet yılı 
toplamı 25 yıl ve daha fazla olanlar hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunumun emekliye sevk ile ilgili hükümleri 
ıygulanır. 

b) Normal bekleme süresi sonunda de
ğerlendirilerek 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupu
na giren kıdemli başçavuşlar hakkında «a» 
fıkrası hükmü uygulanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları se
bebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun. 
görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine ve 
sicil tanzim zamanlarına bakılmaksızın - hak
larında emeklilik işlemi yapılır. Bu gibiler 
hakkında lüzumlu sicillerin ne suretle tanzim 
edileceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilir. 

d) 5 nci yeterlik grupuna girip de terfi 
hakları olmaksızın 25 fiilî hizmet yılma ka
dar hizmete devam edecek astsubaylardan, 
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esas-

— 455 — 
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lara göre kendisinden istifade edilemiyeeeği an
laşılanlar hakkında, hizmet sürelerine bakıl
maksızın emeklilik işlemi yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?.. 
Yok. Komisyonun bir değiştirge önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 96 ncı maddesi, (b) bendi redak

siyon bakımından, (c) ve (d) bendlerindeki 
(emeklilik işlemi yapılır) ibareleri subay
larla ilgili 51 nci maddenin kabul edilen şek
line uygunluğunu sağlamak üzere (hakların
da T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır..) Şeklinde ve (e) bendi (d), 
(d) bendi (e) olarak değiştirilmek suretiyle 
yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekli ile kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

(lecici Komisyon 
Başkanı 

İsmail Sarıgöz 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Rürbe terfii için gerekli yeterlik grupuna gi-
remiyenler hakkında yapılacak işlem 

I - Terfi için gerekli yeterlik 
grupuna giremiyenl er 

Madde 96. — Rütbe terfii için gerekli ye
terlik grupuna giremiyen astsubaylar hak
kında aşağıdaki esaslara göre işlem yapı
lır : 

a) Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş
lardan yapılan son değerlendirme sonucunda 
'beşinci, astsubay başçavuşlardan dördüncü ve 
beşinci yeterlik grupuna giren ve fiilî hizmet 
yılı toplamı yirmibeş yıl ve daha fazla olan
lar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun emekliye sevk ile ilgili 
hükümleri uygulanır. 

b) Kıdemli başçavuşlardan yapılan son 
değerlendirme sonunda dördüncü ve beşinci 
yeterlik grupuna girenler hakkında (a) bendi 
hükmü uygulanır. 

c) Terfi hakları olmaksızın yirmibeş fiilî 
hizmet yılını tamamlayıncaya kadar hizmete 
devam edecek • astsubaylardan, Astsubay Si
cil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre 
kendisinden istifade edilemiyeeeği anlaşılan

lar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksı
zın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre işlem yapılır. 

d) Disiplinsizlik veya ahlâki durumları 
sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmalar] uygun. 
görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine ba
kılmaksızın haklarında Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre iş
lem yapılır. .Bunlar hakkındaki lüzumlu ra
porlarının ne suretle ve ne zaman tanzim 
edileceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde göste
rilir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 96 ncı 
maddeyi komisyondan gelen değiştirilmiş şek
liyle okuttum. Bu okunan şekliyle 96 ncı mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Astsubay Dcrğcrlendirme Kurulları 

I - Değerlendirme Kurullarının teşkili 
Madde 97. —• Astsubay Değerlendirme Ku

rulları, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığında Astsubay Sicil Yönct-
moliğindeki esaslara göre yeteri kadar kuru
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 97 nci madde kabul edil
miştir. 

II - Astsubayların terfi işlemleri 
Madde 98. — Astsubay Değerlendirme Ku

rulları terfi edecek astsubayların terfi işlem
lerini, 55 nci madde esaslarına göre yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 98 nci madde kabul edil
miştir. 

III - Değerlendirme Kurullarının çalışmaları 
Madde 99. — Astsubay Değerlendirme Ku

rulları, çalışmalarını 56 ncı madde esasları dâ
hilinde yürütür.. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 99 nen madde kabul edil
miştir'. 

IV - Değerlendirme Kurullarının kararları 
Madde 100. — Astsubay Değerlendirme Ku

rulları üyeleri kararlarında bağımsızdırlar. 

— '456 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 10O ncü madde kabul 
edilmiştir. 

V - Yönetmelik 
Madde 101 — Astsubay Değerlendirme Ku

rullarının çlışma usulleri, 58 nci maddedeki 
esaslar dâhil imde Astsubay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... etmiyenler... 101 nci madde kabul 
edilmiştir. 

YEDlNCÎ BÖLÜM 

Özel hükümler 

I - Savaş takdirnamesi alanlar 
Madde 10'2. — Savaş takdirnamesi alan ast

subaylar hakkında 59 ncu madde esasları uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... 102 nci madde kabul 
edilmiştir. 

II - Esir astsubaylar 
Madde 103. —• Esir düşen astsubaylar hak

kında 60 nci madde esasları uygulanır. 
BAŞKAN — 103 ncü madde üzerinde söz is

tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Harb gaibi astsubaylar 
Madde 104. — Harf) gaibi astsubaylar hak

kında 61 nci madde esasları uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Enterne edileni astsubaylar 
Madde 105. — Enterne edilen astsubaylar 

hakkında 62 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
V - Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren 

astsubaylar 
Madde 106. — Sıhhi izin süresinde bulunan 

astsubayların terfileri hakkında 63 ncü madde 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN — 106 inci madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

VI - Sınıf değiştiren astsubaylar 
Madde 107. — Çeşitli sebeplerle sınıf de

ğiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde ya
pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — 107 nci madde üzerinde süz 
istiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VII - Açıkta bulunan astsubayların terfileri 
Madde 108. — Açıkta bulunan astsubayların 

terfileri hakkında 66 JJICI madde esasları uygu
lanır. 

BAŞKAN — 108 nci madde üzerinde komis
yonun bir değiştirge önergesi vardır okutuyo
rum önergeyi. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 108 ve 109 ncu 

maddeleri birlikte incelenmiş ve bu iki madde
nin birleştirilerek tek madde halinde tedvini 
uygun görülmüştür. 

Hazırlanan yeni nnetin ilişikte sunulmuştur. 
Bu metinin 108 nci .madde olarak kabulünü ve 
109 ncu maddenin .meıtiruden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Geçiei Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

VII - Açığa alınan veya tutuklanan astsubay
lar hakkında yapılacak işlem 

Madde 108. — Astsubayların açığa alınma
ları ve açıklarının kaldırılması subaylar hak
kındaki hükümlerıe tabidir. 

Açığa alınan veya tutuklanan astsubaylar 
hakkında 66 nıcı madde esaslarına göre işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonun değişiklik öner
gesi üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 108 nci madde ve 109 ncu maddeler bir-
leştiriler.ek 108 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

— 457 — 
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Simidi komisyondan sormak: lâzım geliyor 
109 neu madde kaldırıldığına göre, 110 nen 
madde 109 neu madde olarak mı okunacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bu şekilde çıkarılmış 22 
ve 71 nci maddeler var. Bilâhara maddeler ta
mamen bitirilince bütün bu hususları düzelte
ceğiz. Daha evvel o maddeleri de çıkardığımız 
zaman, madde numaraları bir öne alınmadı, ol
duğu gibi 'bırakıldı. 

[BAŞKAN — 110 neu maddeyi okutuyorum. 

IX - İstifa eden veya emekli o'lan astsubayla
rın durumları 

Madde 110. — Ahlâki bakımından Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyerek 
sie.il yolu ile çıkarılanlar haricolmak üzere isti
fa eden veya emekliye ayrılan veya sicil yolu 
ile çıkarılan astsubaylar rütbeleri ile yedek 
astsubaylığa geçirilirler. 

Bunların yedeklik çağları rütbelerine bakıl
maksızın 55 yaşım bitirinceye kadar devam 
eder. 

'Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa 
olsun ayrılan astsuîbaylar muvazzaf olarak teik-
rar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar'. 

Barışta manevra ve tatbikat anıaciyle ola
ğanüstü haillerde lüzum ve ihtiyaca göre ye
teri 'kadarının hizmete çağırılması sair yedek
lik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılma
ları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre 
yürütülür. 

ıBAŞKAN — Şimdi 110 neu madde olarak 
okunan metin üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. 110 neu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmilyenlor... Ka,bul edil
miştir. («-Madde numaraları ne olacak» sesleri) 

Daha önceden değiştirilmiş maddeler var
dır, natioede bunlar düzeltilecektir. Şimdi bu
rada değiştirmıC imkânına sahip değiliz. 

X - Sicil yolu ile çıkarıl anların muvazzaflık 
hizmetleri 

Madde 111. — Ahlâki bakımdan sicil yolu 
ile veya maih;keme kararı ile mecbur i. hizmetini 
tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, 
muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal 
terhis olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamıyanlara bu 
hizmetleri er olarak tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen'?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmi yenler... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Astsubaylıktan subay olma 
I - Astsubaylıktan subay olma şartları 

Madde 112. — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı 
göz önüne alınarak her sene tesbit edilecek kon
tenjan nisbetinde emsali arasında temayüz et
miş astsubaylar, aşağıdaki şartlarla teğmen 
nasbedilirler •. 

a) IBaşçavuşluğıuı birinci ve; ikinci sene
sinde bulunmak ve bu süreyi geçimi emiş ol
mak, 

b) Başçavuşluğa terfiinde birinci yeterlik 
grupuna girmiş olarak yükselmiş bulunmak, 

c) 'Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve 
ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu 
sıralı sicil üstlerince onanmış olmak, 

-d) Lise seviyesinde yapılacak genel kül
tür ve meslek imtihanlarını kazanmak ve mü-
taakıben gönderilecekleri okul ve kurslarda 
başarı göstermek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?.. 
Yok. Maddeyi1 oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
II - Asi subaylıktan subay olanların rütbeleri 

Madde II.'!, — Astsubaylıktan subaylığa ge
çenler, en fazla yüzbaşılığın 10 neu kademesine 
kadar yükselebilirler. Bunların rütbeleri bekle
me süreleri ve yaş hadleri aşağıdadır: (EK-3) 

Bekleme süresi Yaş haddi 

Teğmen 3 yıl 41 
Üsteğmen 0 yıl 4G 
Yüzbaşı 6 yıl 52 

1-i AŞ KAN — 113 ncü madde üzerinde iki 
önerge vardır?.. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — ıSöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI Y i LAN!7!0(1-LU (Kasta-

nvonu) —- Aluli'l.ereım' arkadaşlarını, 1.1.2 nci ma-d-
dede bir astsubay Jiwe seviyerinde yapılacak g<>-
uel. kültür imtihanı ka/.auıyio.. Subaylığa, her 
hulusta b'ilgi ve ablak yönünden, lâyık olduğu si-
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«ille tesbit ediliyor ve bıı suretle subay yapılı
yor. Subay yapıldıktan sonra artık astsubayluk 
meselesi mevzuubahsolmaması lâzımdır. G-er-

•<çi menşe mühimdir ama, biz bu kanunla astsu
baylara, subaylığa lâyık olduğu takdirde, su
bay olma hakkını veriyoruz. Bu subay olma 
hakkını verdikten sonra, şimdi kabul buyuraca
ğınız madde gereğince, astsubaylıktan subaylı
ğa geçenler en fazla yüzbaşılığın 10 ncu kade
mesine kadar yükselebilir, demek bence âdil bir 
ölçü değildir, karar değildir. Madem ki, subay 
oluyor, yaş haddi nisbetinde terfie lâyık ise, 
zaten her rütbede değerlendirme kurulları var 
kabiliyetini, hizmetini ölçüyor veya değerlen
diriyor, lâyiik ise, meselâ neden binbaşı olma
sın? Eğer bunlar subay olmaya lâyık değillerse 
subaylığa almmıyacak. Ama alındıktan sonra 
eğer binbaşı olmaya da lâyık ise binbaşılığa ter
fi ettirmemizde ne mahzur vardır? Komisyo
nun bunu neden tahdidettiğini, neden buna lü
zum gördüğünü öğrenmek isterim. 

İkinci olarak, burada zaten astsubaylık yap
mış, o rütbede biraz çalışmış, efendim, başça
vuşluğun birinci ve ikinci senesinde bulunmuş, 
bu süreyi geçirmiş bir ordu mensubunu subay
lığa, subaylık sınıfına geçirip de hizmet verdik
ten sonra teğmenlik üç yıl, güzıel, üsteğmenlik 
altı yıl. Şimdi bu üsteğmenliğin altı yıl olması, 
zaten birkaç yıl astsubaylıkla geçmiştir. Belki 
teğmen yoktur, üsteğmen yoktur, bilfiil takım 
komutanlığı yapmıştır. Bu, her zaman olabili
yor yapmıştır ve bunlar teğmenlik ve üsteğ
menlik, eğer değişmemişse, bildiğime göre ta
lkım komutanlığı hizemtleridir. Biraz da üsteğ
menlikte bilhassa, hadi yüzbaşılıkta altı yıl ol
sun. Kısaltıp meselâ bunu üç yıa indirip ve 
bunların daha fazla hicolmazsa binbaşılığa ka-
'dar yükselmeleri, yaşları müsaidolduğu tak
dirde, terfilerinin yolunu tıkamamak, açmak 
daha iyi olur kanaatindeyim. Yüce Heyetinize 
bu yolda bir de önerge takdim ediyorum, Kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Siz söz mü istiyorsunuz öner
genizi izah mı edeceksiniz efendim. 

İSMAİL ÇATALOÖLU (İçel) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN —Buyurunuz •efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Bal

kan, saym arkadaşlarım, subaylığa terfi ede

cek astsubayların durumu burada izah edilmiş, 
aynı zamanda Silâhlı Kuvvetlerin bunlara ihti
yacı nispetinde müsaade edileceği de tebarüz 
ettirilmiştir. Silâhlı Kuvvetler muhtaç olacak 
ve bunlardan bir kısmını alacak. Bilhassa bun
ların içerisinde teknik elemanlara daima ihti
yaç olduğunu orduda bulunduğumuz sıralarda 
gördük. Bunlar gerek başçavuş olarak, gerek 
subay olarak hakikaten ordumuza çok faydalı 
hizmetlerde bulunduklarını da müşahede et
tik. Bu, kanunun getirdiği yeni bir şey değil
dir. O zaman da, eskiden de astsubaylar yüz
başılığa kadar yükseliyorlar ve maaşları, rüt
beleri orada donduruluyor idi. Şimdi de aynı 
durum yeniden getirilmiş bulunuyor. Bunların 
yüzbaşılıktan daha yukarıya çıkması, zâten yaş 
haddi dölayısiyle mümkün değildir. Burada 
teğmenliği 3 sene almış, muvazzaf orduda da, 
yani harb okullarından çıkan teğmenliği de üç 
sene sonra terfi eder. Üsteğmenliği altı seneye 
almış, üstteğnıen zaten harb okulundan çıktık
tan altı sene sonra terfi eder. Yüzbaşılık keza 
öyle almış. Burada haksızlık şurada oluyor : 
Bir kere 20 yaşında astsubay çıkan bir astsu
bay, başçavuş oluncaya kadar 12 - 14 sene ge
çiyor, 34 yaşmda subaylığa terfi ediyor. Ancak 
37 yaşında üsteğmen olabiliyor, 43 yaşında 
yüzbaşı olabiliyor ve altı sene de yüzbaşı oldu
ğuna göre 49 yaşında tekaüt olması lâzım gelir
ken burada yaş haddini de ayrı ayrı değiştir
miş bulunuyor. Bu bir haksızlık. 

İkincisi, bunların maaşları donduruluyor. 
Maaşların muayyen bir yerde hakikaten dondu
rulması lâzım, ama esıki nisbetin muhafaza edil
mesinde de biır mâna yok. Hayat şartları her 
gün değişiyor. 

Üçüncüsü, bir Devlet memurunu nazarı iti
bara alın, 65 yaşına kadar orada çalışabilir. 
Askerlik yıpratıcı bir meslektir. Bunu kabul et
mek lâzımdır. Biz 65 yaşma kadar değilde 60 
yaşma kadar niçin kabul etmiyelim? Rütbe
sini dondurduk maaşını da muayyen bir yere 
kadar yükseltdik, dondurduk. Bu adamcağız 
dışarıda 47 yaşında, 45 yaşmda emekli olup ne 
iş yapacak? Bütün hayatı orduda geçmiş, 45 
yaşında, biz buna git diyoruz, çalışmak isterse 
ne olacak? Kalacağım derse kalamıyacak, ka
nunu öyle yapıyoruz. Diğer ordularla beraber 
.çalıştığımız zaman gördük 24 yaşında binbaşı 
60 yaşında yüzbaşı vardır. Binbaşı. Harbiyeden 
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çıkmış, bir buçuk sene sonra binbaşı olmuş, 
öteki Harbiyeden çıkmış, teknik bir eleman 
yavaş, yavaş terfi etmiş 60 yaşma kadar ordu
da bulunuyor. Binaenaleyh, bu haksızlıkların 
'önlenmesi için bir önerge verdim. Maaşların 
10 ncu dereceden 12 nci dereceye kadar çıkarıl
ması ve yaş hadlerinin de düzeltilerek hiç ol
mazsa 60 yaşma kadar, arzu ettikleri taktirde, 
orduda kalmslarının ve çalışmalarının »ağlan
ması zannediyorum M, haksızlıkları önleyecek 
ve hakikaten orduda bunlardan istifade edecek
tir. Önergemin kabulünü saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun 
Saym Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 113 
ncü madde haddi zatında bir yenilik getirmiyor ve 
fakat iyi bir madde. Karakteri, bilgisi, sicili iyi 
olan bir astsubaylara subay olma imkânını bahşe
diyor ki, bu güzel bir şey. Alelûmum astsubaylar
da, biz orduda iken görüyorduk yakinen, bir 
küçümseıme, onları küçük görme hissi hâkim
dir. Ve bu lâyık olmadıkları halde, belki evvel
den gelen bir kötü devam, kötü bilginin devamı, 
eskiden onlarda böyle bir aşağılık duygusu hâ
kimdi. Fakat sıon zamanlarda bu duygu artık 
ortadan kalkmış bulunuyor. Astsubay dediği
miz zümre, bugün iyi tahsil görüyor ve haki
katen orduda mühim işler de yapmaktadırlar. 
Şimdi bu şartlarını ayırıyor, yukardaki madde
lerde şöyle, şöyle, şöyle olursa bunlar imtihana 
tabi tutulacak, karakteri, sicili, bilgisi bilhassa 
üstlerinin onlara güveni, memleket severliği, bü
tün evsaflarına bakılacak, çünkü lâalettayin in
sanlar yapılmaz, öyle ki, şu veya bu zaruretle 
Harbiyeye gidememiş, liseyi bitirememiş de 
tesadüfler onları astsubay okullarına sevk et
miş, fakat cevher var içinde. Onlar cevherini 
bil âhara göstermiştir, öyleleri var ki, onların 
âmirleri başlarının tacı etmişlerdir. Kendi rüt-
beleriyle kıyas edilemiyecek .mevkilerde istih
dam ederler. Bunları çok gördük. Madem ki, 
tbu gibi evsafları hak olanlara subaylık bahşe
diliyor, subaylık şerefi bahşediliyor, lâyık da 
onun için balhşediliyor. Şu halde, deımitö. muh
terem arkadaşımın temas ettiği gibi, bir taraf
tan diyoruz ki, sen kabiliyeti, bilgiyi, vatanper
verliği şu şu evsafları haizsin, seni subay ya-
pnoyrum, Harbiyeden mezun olımuşsun gibi su

bay yapıyorum, bitti. Teğmen yapıyorsun, on
dan sonra da hayır yüzbaşıdan fazla çıkamaz
sın. İşte bu olmaz Ya yapmasın, sen öyle yetiş
mişsin, senin müktesebatm bu kadar, sen niha
yet astsubay okulunu bitirdin, Harbiyeyi bitir-
medin, Harbiyeyi bitiren ancak subay olur, 
dersin amenna, hiç kimsenin diyeceği yok. Ama 
senin kabiliyetin , şecaatin, mertliğin, vatan
severliğin, bilgin ve faziletin subaylığa lâyık
tır, o şerefli rütbeyi taşımaya layıksin, ben seni 
subay yapıyorum, imtihana tabi tutuyorum, ta
mam. Subay yaptıkan sonra artık onun rütbe
sini tahdidcdemezsin. O da bu vatanın evlâdı. 
Diğer vasıfları da haiz. Çanta altından yetişme 
diye bir tâbir vardır. Eskiden erlikten albay 
olanlar, hattâ paşa olanlar çok, çantadan ye
tişme diye. Nitekim Osmanlı İmparatorluğunda 
pek çok tarihî hâdiseler vardır. Öyle kabili
yetler varsa, onlar subay yapılsın ve bu subay
lığa geçtikten sonra rütbe tahdidedilmesin. 

BAŞKAN — Saym Akalın 5 dakika müdde
tiniz bitmiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Bir 
önerge vereceğim, astsubaylıktan subaylığa ge
çenler, yaşları müsait olduğu ve şartları haiz 
olduğu takdirde ki, yukarıdaki maddelere göre, 
subaylar gibi terfi ederler. Bunların rütbeleri, 
bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıda yazılı
dır, diye zikrettim. Had tâyin edilmesin, yüzba
şılığa kadar gidipte orada durulsun denmesi 
haysiyetlerine de dokunur ve manevî bakımdan 
da çelişmeye düşmüş oluruz. Bu bakımdan rüt
benin yüzbaşılığa kadar olan kısmı doğru de
ğildir. Lâyıksa, yaşı da müsaitse-ki yaş da pek 
müsait olmaz. Çünkü 24 sene başçavuşluk yap
mış ve 24 senelik meslek oluyor yaşları müsait 
olduğu takdirde muazızaf subayların rfüitlbelerine 
kadar yükselir, şeklimde tadil edilmesi yerinde 
olur, saygılarımla, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız siz
den ricam, vakit kalmamıştır, kâfi gelirse lüt
fen konuşun efendim. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Saym Baş
kan, saym arkadaşlarım bu madde orduda bir 
ikilik doğuruyor. Orduda vahdet vardır. Mad
de subaylığa elyak olursa diyor subaylığa elyak 
olmıyan elbetteki astsubaylığa da elyak değilr 

demek ki bunun orduda durmaması lâzımdır. 
Binaenaleyh, bu 'cümlenin kalması yerinde olur, 
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İkincisi, astsubaylar içerisinde büyük kıy
metler, memlekete büyük çapffca hizmet edecek 
kimseler olabilir. Bunun için buna göre imkân 
hazırlamak, önünü kapatmamak lâzımdır. Ma
demki subaylık vasfını haiz olmuşlardır, ma
demki lise derecesinde bir tahsilden, imtihan
dan, denemeden geçmiştir, mademki ondan 
sonra meslekî bir kurstan geçmiştir, o halde 
bu subaylık vasfını ihraz etmiştir. Esesan ordu 
bir mekteptir, ordunun çeşitli kademelerinde 
yetişmek suretiyle Harbiyede mevcut bilgilere 

yakın bir bilgiyi eğer o asftısubay iısitetfse almış 
olacaktır. Binaenaleyh bendeniz de arkadaşları
mız gibi, aynı fikirdeyim, aynı şeyi teklif edi
yorum, bunların önünü kapaltmayalım, tahdit 
eltmiyelim varsın yülbselsinler, ne kadar imkânı 
varsa yükselsinler, elyakı onları ayıklamak el-
betltelki aridıuamn vazifesidir. Bu ba/kımdan bu 
maddenin arkadaşlarımın verdiği 'takrirler isti-
fkametinjde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Gümüşane Milletvekili Sabri özemi Şam'
ın, Meclis çalışmalariyle ilgüi önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge vardır, vakit bitmiştir, önergeyi okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Meclisin çalışma dönemi bitmek üzeredir, 

Gündemimiz yüklüdür. Görüşülmekte olan As
kerî Personel Kanunu daha bir süre devam ede
cektir. İkinci Beş Yıllık Plân gündeme alınmak 
üzeredir. Bu itibarla : 

1. Mıüzalkerelerin saat 19.30 a kadar uızaltıl-
masını, 

2. Salı günleri de müzakerelere devam 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabri özcan San 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Meclisin çalışmasiyle ilgili bir önergedir, 
Başkanlık Divanına sunulacaktır. Ancak, ondan 
sonra oylarınıza arz edilebilir. 

Vakit geçmiştir. Yalnız, oylama neticele
rini arz edeyim. 

Petrol Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
için yapılan oylamaya 130 arkadaş iştirak et
miştir. Nisap sağlanamamıştır. Oylama tekrar
lanacaktır, efendim. 

Yerli ilâç endüstrisi hakkında bilgi edinmek 
için kurulması kabul edilen Meclis Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi için yapılan oylamaya 
130 arkadaş iştirak etmiştir. Nisap sağlanama
mıştır. Oylama tekrar edilecektir. 

31 Mayıs 1967 Çarşamba günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,02 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

109 NOU BİRLEŞİM1 

29 . 5 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, 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] 

2. — Uşak Milletvekilli 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
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

3. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(ıS. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 4 . 1967] 

4. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele ve
rilecek ek ücret kanunu teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı: 111 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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 2. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 19661 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesınhesabına 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 . 19661 

X 4. — 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. 
Sayışı : 1481» [Dağıtma tarihi • 3 8 19661 

X 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
vılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesmhesabına ait 



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

X 7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütÇ3 yılı Kesinne-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğum* 
dair Sayıştay Başkanlığı t^z.ksrestf ile Devlet 
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 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devleî 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

9. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat ArpacıoğJu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gün doğan ve îs 
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Karna Komisyonu Genel Kumlunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner 
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Sena/tosu 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi • 
27 . 1 . 1966] 

10. — 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] 

11. — 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-

2 — 
vet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
mıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
tır 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
pora (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 19661 

13. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair L219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
dayısı • 90) JDağıtnıa tarihi- 24 3 19661 

14. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve tçişleri. Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 7 IHfifil 

15. — 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 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanım teklifi ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi • 26 4 19R61 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) rDağıt/ma tarihi: 23 . 12 . 19661 

17. — 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] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayui: 173) 

| [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



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

20. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163; 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tariki : 21.1.19671 

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

22. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/23&) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 19671 

23. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın 
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] 

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

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

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

3 — 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

X 27. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait 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 28. — 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 29. — 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] 

X 30. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 bütçe yılı Kesinıhesabına ait uygunluk 
bildiriminin «umulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı-

•. nın 1963 bütçe yı'lı Kosinhesap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 32. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 



uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 19<63 'bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tardhi : 6 . 5 . 1967] 

34. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

35. — Manisa ilinin Çaprazkcbir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 36. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S. 
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 37. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilânços/u ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612) 
(ıS. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 . 1967] 

X38. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 
3/322) (S. Sayısı: 286) [Dağıtma tarihi: 
13 , 5 . 1967] 

4 — 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 5U6 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] 

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

X 4. — 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] 

5. —• Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 6. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 



Üyesi Tevfik tnci'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 (l/190,s2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

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

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

9. — 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] 

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

11. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletveküi Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24 . 4.1967] 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 

Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 13. — 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] 

14. — Trabzon Milletvekili Haımdi Orhon ve 
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 
tarih 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] 

15. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküm'etinin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 17. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
D7 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) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

X 18. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
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eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma- I 
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 26ü) [Dağıtma tarihi : 5 . 5.. 1967J 

X 19, — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saylı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. — Türkiye ile Iran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uyerun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

21. — Devlet Opera ve Bıalesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım 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) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

22. — 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) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 23. —Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
rihi : 8 .5 .1967] 

X 24. — «Bazı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname

sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 25. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek . 
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (İ/108) (S. Sayısı : 263) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 26. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine lubc edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitİ7/ı 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En-
Ziyade Müsaadeye Mazlıar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 29. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhn-
myoti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazlıar 
Millet Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 .5 .1967] 

X 30. — Türküye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazlıar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazlıar Millet Tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarm ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel. 



Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 

X 32. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 1967] 

33. —> Bursa Milletvekili Sadrettdn Ganga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 noü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

35. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlitvanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 .5 .1967] 

36. — Erzurum Millet vekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beecel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. .Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 37. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala- i 

caMarınm terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

39. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 40.— Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1967] 

X 41. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

42. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân Komisyonları raporları (1/354) (S. Sayısı: 
289) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

X 43. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci m/ad-
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci mıaddelerine fıkralar eklen/mesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 




