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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Uşak Milletvekili Ali Rıza
Akbıyıkoğlu,
Uşak ilinin enerji noksanına, Etibanktan ener
ji temini için tedbir alınması gerektiğine ve
Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer de
Sakarya ili ve dolaylarında meydana gelen
deprem felâketi sonuçlarına, yapılacak binalalarm depreme dayanıklı olması için gerekli ted
birlerin alınmasına dair gündem dışı demeçte
bulundular.
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16
arkadaşının, Adalet Partili bir senatör tarafın
dan yasılan kitabı Turizm ve Tanıtma ile alâ
kası olmadığı halde, Devlet parasiyle satınalıp
parasız dağıttığı iddiasiyle Turizm ve Tanıtma
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair
önergesi üzerinde yapılan görüşmeler sırasın
da T. i. P. adına Çetin Altan konuşurken, üze
rinde silâh taşıdığı ihbarı üzerine, gerekli araş
tırmanın yapılması için Birleşime 15 dakika ara
verildi.
İkinci Oturum
Başkanın önceki oturumdaki tutumunu ye
ren Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'na ve
rilen takbih cezasının kabul edilmemesi üzerine
Başkanvekili Ahmet Bilgin oturumu idare ede-

miyeceğini bildirdi ve Başkanvekili İsmail Arar
kürsüye gelerek Birleşime 10 dakika ara verdi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kars
A. Bilgin
M. Şamiloğlu
Kâtip
Ankara
A. R. Çetiner
Üçüncü oturum
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16
arkadaşının Adalet Partili bir senatör tarafın
dan yazılan kitabı Turizm ve Tanıtma ile alâ
kası olmadığı halde, Devlet parasiyle satınalıp
parasız dağıttığı iddiasiyle Turizm ve Tanıtma
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair
önergesinin gündeme alınması, yapılan görüşme
lerden sonra,, reddolundu.
26. 7. İÖÖ7 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşinre saat 20,15 te son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili.
Kars
N. Ok
M. Şamüoğlu
Kâtip
Ankara
A. R. Çetiner

2. — GELEN KÂĞITLAR
TASARI
1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
115 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine bir
fıkra
eklenmesi hakkında kanun
tasarısı
(1/405) (Millî Eğitim Komisyonuna)

3. — Gumihuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/564) (Maliye
ve Plân komisyonlarıma)
TEZKERE
4. — İzmir Milletvekili Ldbit Yundoğlu, Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Niğde
Milletvekili Selâhatlbin Hakkı Esatoğlu'nun y a 
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/709) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)

TEKLİFLER
2. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'm Ya
sama Meclisleri dış münasebetlerinin düzenlen
mesi halklanda 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sa
yılı Kanamun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/565)
(Anayasa Komisyonuna)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanveküi

İsmail Arar

KÂTİPLER : Muzaffer Şam'loğlu (Kars), Ali Rıza Çetiner (Ankara)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 148 nci Birleşimini açıyorum.
3.

YOKLAMA

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, Sayın üyelerin lütfen beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim.
Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonraradan gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz

düğmelere basmalarını rica ederim.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — G-erekli çoğunluğumuz
dır, görüşmelere başlıyoruz.

var

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaVm, Sakarya ili ve dolaylarında meydana gelen
depremin
yaptığı can ve mal kaybına ve ge
rekli yardımların yapılmasına dair demeci.
BAŞKAN — Sakarya Milletvekilli Sayın
Hayrettin Uysal, Sakarya ili ve dolaylarının
uğradığı deprem felâketi dolayısiylc gündem
dışı söz istemiştir. Beş dakikayı geçmemek
kaydı ile söz veriyorum.
Buyurun Sayın Hayrettin Uysal.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri :
Uğranılan son depremin Sakarya ilimizin,
Adapazarı merkez, Geyve, Akyazı, Sapanca il
çelerinde ve bu ilçelerin bâzı bucak ve köy
lerinde hem can ve hem de mal bakımından
kayba ve zarara sebebolduğu bilinmektedir.
Deprem bölgesinden dün geldim. Bugün de
temas ettim. Deprem bölgesinde yaptığımız
incelemede bu felâketin ağır tahribatını'biz
zat görmüş bulunuyoruz.
Sakarya'nın bir milletvekili olarak gördük
lerimizi, halkın isteklerini ve son durumu
arz etmek istiyorum :
Hiç şüphesiz, yurttaşın yaralarının Devlet
ve Hükümet tarafından süratle sarılacağına'
dair derin bir inancımız vardır. Hükümet ve
Devlet adamları deprem bölgesine süratle
gitmişlerdir. Parti liderleri ve milletvekilleri

gitmişlerdir. Deprem felâketinin
ağırlığını
bizzat görmüşlerdir. İlgilerinden ve acıları
paylaşan ortak duygularından ötürü kendile
rine teşekkür etmek isterim.
önce belirtmek istiyorum ki, deprem Sakar
ya'mızda oldukça ağır maddi zarara sebebolmuştur. Tek tesellimiz odur ki, halkın bü
yük kısmının dışarda olmasından ötürü dep
remde insan kaybının az olmasıdır.
Yıkılan evlerin dışında, Adapazarı, merkez
ilçesinin birçok mahallesinde örneğin, Şeker
mahallesi ve çevresinde, Yeni Cami kesimin
de ayakta kalan evlerin % 80 i bugün oturulmıyacak bir haldedir. Adı yıkılmamış ev ol
makla beraber, bu evlerin birçoğunun, bu
gün yeniden yapılması gerekmektedir. Adapazar'mın Güney ve Güney - Doğu köylerinin
de durumu da aynıdır. Mollaköy ve civarı,
Tavuklar köyü ve kesimi, Kirezce mmtakasmdaki köyler de bu ağır hasar içerisinde
dir Diğer taraftan Akyazı ilçesi, Geyve il
çesi, Sapanca ilçesinde de derece derece büyük
hasar vardır.
Özellikle köyler depremden çok zarar gör
müştür. Akyazı'da Karapürçek, Küçücek köy
lerinin birçok evi yıkılmıştır. Diğerleri de
oturulamıyacak durumdadır. Akyazı'nın 21
köyünde yıkılmış ve ağır hasara uğramış ev
sayısı 750 civarındadır. Küçücek köyünde 110
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ev tamamen, Karapürçek bucağında 55 ev ta
mamen yıkılmış ve diğerleri de ıoturulamıyaca'k hale gelmiştir. Bu köylerin yeniden kurul
ması gerekmektedir. Akyazı, Yuvalak, Yazılıgürgen, Çakır oğlu, Hanyatak, Taşyatak, Kayabaşıdağ köyü, Vakıf, Boztepe, Kabakulak,
Dokurcun bu depremden ağır hasar görmüş
köylerimi'zdir.
Geyve ilçesinin Kışlaçay köyü bu depremden
en çok zarara ve hasara uğrıyan köy olarak görül
mektedir? Burada depremden az zarar görmüş ev
yok gibidir. Bu köyün de yeniden .yapılması ge
rekmektedir. Geyve'nin Çmardibi, İlimbey, Şere
fiye, Bağlarbaşı, Köprübaşı köyleri, Sapanca'nm
Hacnnorcan köyü oldukça ağır basar gören köylerimizdir.

Köyler buğday yardımı istiyor. Özellikle, bü
yük zarar görmüş dağ köyleri ekmek sıkıntısı çek
meye 'başlamıştır.
Büyük miktarda ov eşyası zararı vardır. Bu
nun için belli bir oranda yardım istenmektedir.
Banka ve kooperatif borçlarının ertelenmesi isten
mektedir.
Şimdilik başlıca problem, ekmek, su ve çadır
olarak görülmektedir. Bunların halli için, Dev
letin ve Hükümetin ilk baştan beri gösterdiği sı
cak ilginin - işlerin süratlcndirilmesi, iyi bir or
ganizasyon kurulması yönünden - devamını di
ler ve netice alıcı bir çalışmanın ümidini muhafa
za ettiğimizi ifade etmek isterim.
Türk ulusuna başsağlığı ve geçmiş olsun di
leklerimle saygılarımı sunarım.

Esasında, Adapazarı'nda, Geyve, Akyazı, Sa
panca, Doğançay, Alifuatpaşa'da evler ayakta
kalmakla beraber 'büyük onarımlar görmeden giri
lecek gibi değildir.

2. —• Urfa Milletvekili Halil Balkıs'ın, TJrfa,
Mardin ve Diyarbakır çiftçilerinin çeşitli afetler
dolayısiyle zarar gördüklerine, bu sebeple verilen
kredi taksitlerinin ertelenmesi ile gerekli aynî yar
dımların yapılmasına dair demeci.

Bu bakımdan Sakarya'nın adı geçen bu yerle
rinde süratle tedbir alınması gerekmektedir. Hal
kın büyük kısmı bugün açıkta yatmaktadır. Dep
rem psikolojisi ve evlerinin 'büyük hasar görmüş
olması yüzünden kalk, haklı olarak evlere girmek
ten çekinmektedir. Çadır dağıtımı bir mesele ol
maktadır. Bizim, incelememizi bitirdiğimiz Salı
gününe kadar ilimize gelen çadır miktarının 1 500
civarında olduğu söylenmiştir. Dün de yer yer
yağmur yağmıştır. Geceleri özellikle dağ köyleri
soğuk yapmaktadır.
Yurttaşlar çadır işinin ağır gittiğini söylemek
tedirler. Kesin birtakım tedbirler almak zorunluğu vardır. Kaydı ihtiyatla ifade etmek isterim
ki, bugün aldığım bir haberde, köylerde ekmek sı
kıntısının da çekildiği bildirilmektedir.
Hiç şüphesiz Hükümet elinden geleni yapmak
tadır. Ancak bir organizasyon bozukluğu da görül
mektedir. Bugün sağlandığını kesin olarak öğrenemomoiş olmakla beraber, düne kadar Hendek,
Geyve ve Sapanca'da ne sağlık yurdunda ve ne
de Hükümet tabipliklerimde doktor olmadığını
tesbit etmiştik.
Bunların dışında, kısa bir sürede başarılması
lâzımgelen işlerin olduğunu ve dilekler bulundu
ğunu da ifade etmek isterim.
Konut yapımının ve onarımının süratle baş
lanılmasını istiyorlar.

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Halil
Balkıs, Güney - Doğu illerimiz çiftçilerinin mâ
ruz kaldığı âfetler ve buna karşı alınması gere
ken tedbirler 'hakkında gündem dışı söz istemiş
siniz.
Sayın Balkıs, size de beş dakikayı 'geçmemek
üzere gündem dışı söz veriyorum, buyurun efen
dim.
HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; Güney - Doğu illeri
mizden Urfa, Mardin ve Diyarbakır çiftçilerinin
1963, 1965 ve 1966 yıllarında kuraklık âfetine
mâruz kaldığı Yüce Meclisin malûmudur. 1967
yılında ise süne haşeresi âfeti ile fazla soğuk ve
yağıştan dolayı yine büyük zarara mâruz kaldığı
ve yine bugün çiftçilerin perişan bir durumda ol
duğu yüce malûmunuzdur. O bölge milletvekilleri
arkadaşlarım da yakinen durumu bilirler. Ancak
biz bu durumu intikal ettirdik. Bundan 15 gün
evvel üç kişilik bir heyet durumu mahallinde tet
kik etmek üzere gönderildi ve bu gönderilen üç
kişilik heyet Urfa, Mardin ve Diyarbakır illerin
deki hasarı tesbit etmeye başlamıştı. Ancak üç ki
şilik bu heyetin bir hafta zarfında yaptığı tetkikat neticesinde verdiği raporun hiç de tatminkâr
bir rapor olmadığını maalesef müşa'hede ettim.
Bâzı makam ve şahıslardan aldığı malûmatı bir
rapor şeklinde vermiş olduğunu ve hiçbir zaman
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ciddî tbir etüt yapılmadığını ve süne haşeresinin
yapmış olduğu tahribatın tesbit edilemediğini yer
yer dolu ve su baskını gi'bi âfetlerin teshit edilme
diğini görüyoruz. Bu durum karşısında mutlaka
âcil bir tedbir mahiyetinde olmak üzere, bu çift
çilerin durumunu nazara almak gerekmektedir.
Çiftçiler yardıma muhtaç durumdadır. Geçen se
ne verilen tohumlar hu sene yeniden -ekilebilecek
durumda değildir. Ve bu arz ettiğim se'bepler içe
risinde bilhassa süne haşeresinin yaptığı tahri
bat neticesinde ekim imkânını kaybetmiştir. Çift
çiler yardıma muhtaçtır. Gerçi bu âfetler tesbit
edildiğine göre borçların tecili bahis konusu ola
bilir. Fakat biz tecilin dahi 'bir tedbir mahiyetinde
olmadığı kanısındayız. Bir senelik tecii neticeye.
sadre şifa değildir. Ve aynı zamanda maddi yar
dımla aynî yardım yapılması zarureti de mutlak
tır, Süne haşeresi çok ciddî bir tehlike arz etmekte
dir. Bugüne kadar ciddî bir mücadele yapılmadığını
•görüyoruz. Hele önümüzdeki sene için süne ha
şeresine karşı ciddî bir mücadele açılmadığı tak
dirde çiftçilerin durumunun daha ağır ve daha
. tehlikeli bir vaziyet alacağı da muhakkaktır. Şim
di gerek süne haşeresi ve diğer haşerelerin imhası
."bakımından yapılması lâzımgelen mücadelenin çok
ciddî olması gerekiyor. İlgililerden bu hususu bil
hassa rica ediyorum. Kaldı ki, yardıma muhtacolan bu çiftçiler için önümüzdeki ekim yılının
yaklaşması bakımından acilen harekete geçilmesi
ve tohum ile aynî yardımı ve maddi yardımı
yapılması zarureti vardır. Yüksek Meclisin dela
letiyle ilgili makamdan rica ediyoruz; hakikaten
müşkil durumda bulunan arz ettiğim Urfa, Mar
din ve Diyarbakır çiftçilerinin gerekirse borçları
tecilden ziyade uzun vadeli bir taksite bağlanma
lıdır, bunlara maddi yardım yapma zarureti mut
laktır, bu hususların nazara alınmasını ve alâka
lıların acilen harekete geçmelerini rica eder saygı
larımı sunarım.
3. — Aydın 31illetvekili Reşat Özarda'nın, Mil
let Meclisinin bugünlerde tatile gireceği gerekçe
siyle, telekomünikasyon ile ilgili Meclis araştır
masının görüşülmesinin
bitirilmesinden
sonra
gündemde bulunan önemli kanun tasarısı ve tek
liflerinin görüşülmelerine dair önergesi.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisinin bugünlerde tatile gireceği
anlaşılmaktadır. Meclis gündeminde ise pek çok
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kanun tasarı ve teklifi vardır. Bu itibarla
26 . 7 . 1967 Çarşamba günü gündemde mevcut
(Telekomünikasyon) ile ilgili Meclis Araştır
ması önergesinin müzakeresinden sonra gündem
de bulunan önemli kanun tasarı ve tekliflerinin
görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Aydın
Reşat özarda
4. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Tonaloglu'nun, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu tasarısına dair Cumhuriyet
Senatosunca
yapılan değişikliklef hakkında Geçici Komisyon
raporunun görüşülmesine dair önergesi.
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda'nın, öner
gesini tamamlar mahiyette Millî Savunma Ba
kanı Sayın Ahmet Topaloğlu'nun bir önergesi
vardır, onu da okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
Tasarısı Cumhuriyet Senatosunca 6 ncı madde
sinde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edil
miş ve Meclise iade edilmiştir.
Üzerinde değişiklik yapılan maddeler, Ge
çici Komisyonda görüşülmüş, buna ait rapor
basılarak 156/1 nci ek Sıra Sayısiyle sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır.
Meclislerin tatiline çok az bir zaman kaldığı
dikkate alınarak, tasarının bir an önce kanun
laşmasını temin bakımından raporun üyelere
dağıtımından 48 saat geçmemiş olması dolayısiyle, öncelikle ve Gündemde bulunan diğer
bütün işlere takdimen görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Ahmet Topaloğlu
Millî Savunma Bakanı
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim, bi
rinci önergenin aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda'nın öner
gesinin aleyhinde, öyle mi efendim?
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, gündemde çıkmasını, takrir veren
arkadaşımız kadar arzu ettiğimiz âcil işlerin
olduğunu - muhterem arkadaşım takdir etsin
ki - biz de biliyoruz. Gerekirse bir müddet da
ha çalışmak -mümkün olabilir. Ancak telekomü
nikasyon görüşmesinin arkasında tarafımdan
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getirilmiş bir genel görüşme takriri daha var
dır. Ben, bu önergenin kabul edilmesini istemi
yorum ki, bu memlekette çok büyük bir âfetin
hepimizin yakından bildiğimiz bir derdin ve bir
ıstırabın Hükümete de yardımcı olmak suretiy
le, milletin himayesine terkedilmesi, milletin
himayesine verilmesi ve iki kobalt cihazı ile bu
memlekette 150 bin kanserlinin tedavi edileıniyeceğini bütün detaylariyle ve teferruatiyle
Yüksek Meclisin ve milletin huzuruna sermek
suretiyle Hükümetin bundan faydalanmasını ve
bu mevzuda hastane köşelerinde yataksızlıktan yatamıyan, aletsizlikten tedavi edilemiyen
3 - 5 ay sonra belki hayatını kaybedecek insan
lara hastanelerde, «git 3 ay, 4 ay sonra gel»
diyen zihniyeti ve imkânsızlığı önlemek ve dolayısiyle ıstırap çeken insanlara hastane köşele
rinde bir yatacak yer bulmak, onları kaderi ile
karşı karşıya bırakmamak ve bu memlekette
binlerce liranın ve dövizin harice gitme imkân
larını önlemek ve hariçteki vasıtaların memle
kete getirilmek suretiyle bu insanların da te
davisine çare bulmak, hayatlarını uzatmak ve
ya bunlar üzerinde yapılacak ameliyatları papabilecek imkânların mevcut olduğunu fakat
imkânsızlıktan ve teşkilâtsızlıktan bunların ya
pılmadığını veyahut yapılamadığını gözlerini
zin önüne, huzurunuza getirmek istiyorum. Lüt
fediniz bu önergeyi kabul etmeyiniz de kanser
âfetinin bu memlekette neye mal olduğunu bilmiyen, ilgilenmiyen, ilgilenmiye fırsat bulamıyan arkadaşlarımızın önüne serelim, Milletçe,
Hükümetçe buna bir çare alalım. Saygılarımı
sunarım.
BAŞKAN — Efendim gündemde bulunan
Sayın Sami Binicloğlu'nun vermiş bulunduğu
Meclis Araştırması önergesinin görüşülmesinin
hitamından sonra yine gündemde bulunan âcil
kanun tasarı ve tekliflerinin ve bunlar meyanmda en başta Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanunu tasarısının görüşülmesini teklif eden
Sayın Reşat Özarda'nm önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
5. — Manisa Milletvekili Sami
Binicioğlu'nun, Türkiye'nin
telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii
konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi. (10/15)
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BAŞKAN — Şimdi, Sayın Sami Binicioğlu'nun önergesine kaldığımız noktadan devam edi
yoruz. Sayın Sami Binicioğlu
görüşüyordu.
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle birleşim ka
patılmıştı.
Buyurun Sayın Sami Binicioğlu.
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, • sayın milletvekilleri; PTT nin yaptığı
202 400 hatlık telefon santralleri ihalesinde yol
suzluklar vardır, dedik ve Yüce Meclise getirmiş
olduğumuz Meclis araştırması talebimizin görü
şülmesi 3 haftadan beri devam etmektedir. Geçen
hafta parti sözcüleri bu husustaki kanaatlerini
beyan etmişlerdi. Ben, sayın parti sözcüsü ar
kadaşlarımın iddialarına ve cevaplarına muka
belede bulunmadan evvel bu hususta mütemmim
malûmat arz edeceğim.
Biz telekomünikasyon sanayii ihalesinde millî
menfaatlerimize aykırılık olduğu üzerinde ısrar
etmekteyiz.
Sayın milletvekilleri; bu memlekette bugüne
kadar bu çapta birçok ihaleler yapılmış ve ya
pılmaktadır ve hattâ bu ihaleden daha büyük
ihaleler de yapılmıştır. Fakat bugüne kadar bu
ihaleler hakkında hiçbir yolsuzluk iddiası ileri
sürülmemiştir veya sürülmüşse iddialar birkaç
satırlık yazıdan ileri gitmemiş ve bir genel mü
dürün yolsuzluk iddialarının yanlışlığını ispat
etmesiyle mesele kapanıp gitmiştir. Halbuki bu
PTT işiyle bir seneden beri muvafığiyle, muhalifiyle, bağımsıziyle bütün basın meşgul oluyor.
Vesikalar yayınlanıyor. Hiçbir firmanın müda
faası yapılmıyor. Sadece bitaraf bir komisyonun
teşkiliyle tekliflerin tetkiki isteniyor ve bu da
üç sene gecikmiş olan bu işi ancak bir ay kadar
geciktirebilecektir. Gerçek olan bir şey varsa
o da işin falanca firmaya verilmesi kararında
PTT yetkilileri arasında oybirliği olmamasıdır.
Kanada firması, ihale yapılamadan önce PTT
içinde adedleri dört beş kişiyi geçmiyen ve ida
reyi elinde tutan bir küçük grup tarafından seçil
miştir. Kanada firmasına bu işin ihale edilme
sini istiyen bu grup ihaleyi sadece bir formali
te olarak kullanmıştır. Fakat formaliteleri öyle
tertiplemişlerdir ki, Kanada firmasından yana
olan her kapı açılmış, rakip firmalardan yana
olan bütün kapılar kapatılmıştır. Bu oyunlardan
en sonuncusunu burada konu etmekle yetine
ceğim.
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18 . 8 . 1965 fiyatları son fiyatlardır. Bun
dan sonra artık tenzilât kabul etmiyeceğiz, diyen
PTT el altından Kanada firmasını çağırmış ve
son teklifleri daha uygun olan rakiplerinin fi
yatlarını firmaya açıklamış ve daha aşağıya in
meleri için ısrarda bulunmuştur. Kanunun em
rettiği açık pazarlığı bir idare meclisi karariyle
ortadan kaldıran PTT böylece gizli pazarlık yo
lunu seçmiştir. Çünkü açıik pazarlığa gidilmesi
halinde işi rakip firmalardan birinin alması teh
likesini PTT idarecileri bilmektedir. Böylece
önceden firma seçip büyük işleri ihalesiz olarak
yabancı firmalara vermekte, geçmişte birçok tec
rübelere sahibolan PTT idarecileri bu işte de
böyle hareket etmek istemişlerdir. Yalnız,son onbeş yıllık devreyi bu bakımdan Yüksek Huzurla
rınızda arz etmek istiyorum. 1952 yılında İstan
bul'da 37 600 hatlık telefon santrali işi ihalesiz
olarak Fransız LMT firmasına verilmiştir. 1953 te
12 700 hatlık Ankara - İzmir santralleri ihale
siz olarak İsveç Ericsson firmasına verilmiştir.
1962 de İstanbul'da 22 200 hat Fransız LMT fir
masına aynı senede Ankara, İzmir ve bâzı diğer
şehirlerde 31 000 hat İsveç Ericsson firmasına ve
rilmiştir. 1954 te nasılsa bir ihale açılmış ve
bu ihaleye yedi firma girmiştir. İhale 30 Ana
dolu şehrinde kurulacak cem'an 13 700 hatlık
santral içindi. İhaleyi Ericsson kazanmıştır. An
cak bu sıralarda idareyi ele geçiren bugünkü dört
beş kişilik grupun ihalesiz olarak tek firma ile
büyük sözleşmeler imza etmekteki maharetleri
27 Mayıstan sonra kurulan inceleme komisyonla
rının tahkikatı sonucunda gün ışığına çıkmıştır.
Müfettiş ve mühendislerden kurulan dört kişi
lik bir tahkikat heyetinin bu konuda hazırlayıp
üst makamlara sunduğu 31 . 8 . 1960 günlü ra
pordan parçalar alarak iddiamızı ispata çalışa
cağım. PTT 11 . 2 . 1955 tarihli bir yazıyla
Maliye Bakanlığına müracaat ederek memleke
timizde artan telefon ihtiyaçlarını karşılamak
için aynen şöyle demektedir : «Uzun yıllar tele
fon şebekeleri tesis etmiş bulunan bâzı firma
larla yaptığımız temaslarda bu şerait dâhilinde
asgari dört sene vadeli teklifler yapmaya amade
bulunduklarını, ancak Maliye Vekâleti garanti
sinin yazıyla kendilerine bildirilmesini arzu et
tiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu mektupta
birçok firmalarla temas edildiği ifade edilmek
teyse de Ericsson firmasından başka hiçbir fir
mayla temas kurulmadığı öğrenilmiştir.»
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31 . 8 . 1960 tarihli tahkikat raporu sayfa
21, paragraf 31. Maliye Bakanlığı garanti ko
nusunda mutabakatını bildirmiştir. Bunun üze
rine Ericsson 21 . 4 . 1955 tarihli yazısıyla kre
dili santral kurma teklifini vermiş, ayrıca yedi
kişilik bir heyeti İsveç'e davet etmiştir. Davete
icabet eden heyet 9.6.1955 te İsveç'te Ericsson
ile esaslar üzerinde mutabakat tesis eden bir pro
tokol akdetmiştir. Bu arada ITT grupundan bir
firma 28 . 6 . 1955 tarihli; «119 200 otomatik
hattiyle ilgili deklârasyonunuz cidden hayret
uyandırdı. Bize haber verilmediği için mütees
siriz. Diğer rakiplere nazaran hiç değilse aynı
ve belki de daha müsait şartlar teklif etmeye
hazır olduğumuzu arz ederiz. Bu mevzuu görüş
mek için salahiyetli delegemizi göndermek için
talimatınızı bekliyoruz.» diye bir mektup yaz
mış. Bu mektuba, PTT İdaresi bütün firma
lardan teklif almak mecburiyetinde değildir diye
cevap vermiş, bunun beraber sadece Ericssondan
teklif istenmiştir. Tahkikat raporunun 24 ncü
sayfasında 42 nci paragraf, bu konuda aynen şu
hükme varmaktadır : «Bilindiği üzere Türkiye'
de şimdiye kadar santral sahasında Ericsson fir
masıyla ITT grupu iş yapmışlardır. Bu durum
karşısında Ericssonun Türkiye'deki yegâne raki
bi hiçbir sebep gösterilmeksizin bertaraf edil
miştir.» 14 . 11 . 1955 tarihinde Anadolu san
trallerinin tevsii için 125 200 hatlık 17 756 200
dolar tutarında malzeme alımım ve 8 079 400 Tl.
tutarında montaj bedelini ihtiva eden bir muka
vele imzalanmıştır. Bu mukavele için tahkikat
raporunda sayfa 25, paragraf 47 de aynen şöyle
denilmektedir : «30 mahalde kurulacak 13 700
hatlık 25 . 8 . 1954 tarihli mukavele için bey
nelmilel bir ihale açıldığı halde yalnız santral
kısmı 125 200 hatlık takriben 9 - 10 misli büyük
bir iş için tek bir firmayla anlaşmaya gidilmesi
ve ihale suretiyle yapılmaması doğru bulunma
mıştır.» Bu mukavele yürütülmemiştir. Ancak
12 100 hatlık bir miktarı Ankara ve İzmir'de
tesis edilmiştir. Mukavelenin yürütülmesi için
1956 Şubatında bir aylığına PTT Genel Müdü
rü Sayın Necmi özgür, şimdiki Genel Müdür
Necdet Tanay, şimdiki Genel Müdür Yardımcı
sı Fadıl Sarıoğlu, şimdiki Teknik Daire Baş
kan Yardımcısı 24 . 8 . 1958 tarihinde bir ay
lığına o zamanki Genel Müdür Vekili Necmi
Tanay, Necmi özgür, Eıfkı Danışman, şimdiki
Muhasebe Dairesi Başkanı Fahri Çalık, avukat
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ve Fadıl Sarıoğlu isveç'e gitmişlerdir. 1955 1959 arasında hiçbir müspet iş başarılamadığmdan memlekette telefon sıkıntısı had safhaya gel
miş, gerek halktan, gerekse Hükümetten yöne
ticilere türlü tazyikler gelmeye başlamıştır. Git
tikçe kritikleşen durum karşısında yöneticilerin
yukarda belirtilen Ericsson teklifini gerçekleş
tirmek için daha kesîf bir faaliyete geçtikleri gö
rülür. Bunun üzerine PTT İdare Meclisi aynen
şu kararı almıştır : «Teknik heyetimizin Ericsson
Crosbarmm daha üstün kalitede bulunduğu yo
lundaki mütalâası da nazarı dikkate alınarak ye
ni anlaşmaya müstenit bulunan fabrika kurma
mevzuunun evvelemirde Ericsson ile müzakere
edilmesinin daha uygun olacağı kanaatine va
rılmıştır. Karar No. 42, tarih 30 . 7 . 1958.»
Bu
kararda
görüldüğü gibi mezkûr grup
Ericsson Crosbarmm dünyada en iyi telefon
sistemi olduğu yolunda idare meclisini yanlış
bir yola sevk etmiştir. Hakikat ancak 1963 yılı
sonunda yapılan mukayese sonunda meydana
çıkmıştır. İdare Meclisinden Ericsson lehine böy
lece karar almak suretiyle rakipleri bertaraf et
meye muvaffak olan ekip 26 . 3 . 1960 tarihin
de Ericsson ile 133 000 hatlık tesisatı ve fabrika
mukavelesini imza etmiştir. Bu mukavelenin
memleket menfaatleri aleyhine olduğu tahkikat
raporunda aynen şu şekilde belirtilmektedir :
«Memleketimizde telefon temerküzünün takriben
yarısı İstanbul şehrimizdedir. Bunun için hu
susi bir ehemmiyet taşır. Bilhassa santrallerarası irtibat hatları Türkiye'nin hiçbir yeriyle kıyas
kabul edilmiyecek meseleleri ihtiva eder. Du
rum böyle iken ve mevcut rotary santrallerinin
âmili LMT firmasının hat başına maliyeti 75 do
lara teklif mevcudolduğu halde sırf 14.11.1965
tarihli Ericsson Mukaveleinin mevcudolması ve
bu mukavelede bir marj olmak sebebiyle rekabetsiz olarak hat başına 101,17 dolar ile Ericsson
firmasına verilmesi heyetimizce uygun görül
memiştir,» Yukarda görüldüğü gibi 118 400 hat
için LMT teklifi 3 578 000 dolar daha ucuz ol
duğu halde Ericssona ihale edilmiştir. Tahki
kat raporunun netice kısmında aynen : «1955
mukavelesi Ericsson firmasiyle yedi vahidolarak
imza edilmiş, başka firmalardan teklif istenme
diği gibi yapılan teklifler de nazarı itibara alın
mamıştır. Bu suretle Ericsson firmasına bir
nevi üstünlük tanınmış ve âdeta santral mev
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zuunda teşekkülümüz mezkûr firmanın inhisarı
na sokulmuştur.»ı denilmektedir.
Sayın milletvekilleri, burada, Yüksek Hu
zurlarınıza arz etmiş olduğum meseleler bu te
lefon meselesinde uzun zamandan beri yapılmış
olan ihmalleri göstermesi bakımından önem ta
şımaktadır.
Şimdi, geçen hafta sayın arkadaşlarımın bizim
bu talep ve iddialarımız karşısındaki görüşleri
ne kısaca cevap vermek istiyorum.
Y. T. P. sözcüsü Sayın Ali İhsan Çelikkan
arkadaşımız burada yapmış olduğu konuşmada,
âdeta biz bu talebi memurların haysiyetiyle oy
namak veya memurları tedirgin etmek, huzur
suz bırakmak için getirdiğimiz kanaatine vâ
sıl olmuş gibi konuşmuşlardı.
Sayın milletvekilleri, Anayasanın tanımış
olduğu bir murakabe hakkını kullanarak biz,
Yüce Meclisinize bir Meclis Araştırma talebin
de bulunduk Sayın Ali İhsan Çelikkan hangi
mantıkla hareket ederek bizim iddiamıza karn çıkmaktadır, bir türlü kestiremedim. Çün
kü bu bir Anayasa müessesesidir. Şu memur
veya bu memur huzursuz olacak diye bu mües
sesenin kullanılmamasına imkân yoktur. Had
dizatında bizim taleıbiımiz bir soruşturma, bir
gensoru önergesi değildir, bir Meclis Araştır
masıdır. Bir memurun huzursuz olması, renci
de olması mevzulbaıhis olamaz. Kendisine güve
nen memur her zaman için bu gibi durumlar
karşısında alnının akı ile çıkaîbilir ve ondan
sonra da daha güçlü, daha kuvvetli olur. Me
murlar yanlış hareket etmezler diye bir pren sip, bir hüküm de olamaz. Bu memlekette bu
güne kada,r idarede meydana gelen gerek kasdi, .gere-k ihmali yolsuzluklar hepimizce ma
lûmdur. Öyle olmuş olsaydı Sayın A. P. ikti
dara geldiği günden bu yana idarenin üst ka
demelerinde birçok sebeplerle birçok değişik
likler yapmıştır, bu değişikliklere
selbelbolan
elbette - kendi görüşlerine göre - birtakım se
bepler mevcuttur. Binaenaleyh, bir umum mü
dürün veyahut bir memurun veyahut idarenin
muayyen bir kısmının huzursuz kalacağı mülâhazasiyle Anayasaya çok haklı olarak, çok
yerinde olarak konmuş bulunan böyle bir mü
essesenin kaldırılması ve kullanılmaması ellbetteki- Parlâmentonun murakabe hakkını tahdit
demektir ve çor zararlıdır. Sayın Ali İhsan
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Çelikkan arkadaşımızın buradaki mülâhazala
rını bu bakımdan yerinde bulmuyoruz ve hat
tâ sayın arkadaşımızın buradaki
konuşması
bizi o derece şaşırttı ki, artık biz Sayın Ali İh
san Çelikkan arkadaşımız konuştuktan sonra
A. P. sinden kimsenin konuşmasına lüzum kal
madığı kanaatma vardık. Her ne ise...
Şimdi, A. P. Sözcüsü Sayın İsmet Angı ar
lkadasımız, üzülerek ifade edeyim ki, partimizi
hedef alarak burada birtakım itham ve tariz
lerde bulunmuştur. İsmet Angı arlkadasımız
C. K. M. P. nin Eskişehir teşkilâtında çalışmış
eski partili arkadaşlarımızdan hayatında bir
karakter ekolü olmuştur. İsmet Angı ve benze
ri arkadaşlar karakter imtihanlarında sınıfta
kalınca, tıpkı tehlikeyi görünce gemiyi ilk de
fa terkeden aımlbar aslanları gibi, bu partiden
mebus olmanın meşakkatli olduğunu görünce
daha kolay mebus olunabilen mebusluk şir
ketlerine transfer olurlar. Sayın Angı'nm
C. K. M. P. hakkında kullandığı yakışıksız
sözler şüphesiz ki kendisine yakışır. Zira meş
hur söz vardır; «Tanassur edenler mutaassıp
olurlar.» Kendisine verebileceğimiz
bundan
başka bir cevap olamaz. Biz buraya bu meseleyi
millî menfaatlerimiz bakımından getirmiş bu
lunuyoruz. Ayrıca şunu ilâve edeyim ki, konu
şan arkadaşlarımız, bizim getirdiğimiz mesele
hakkında esasa dayanan hiçbir malûmat ver
mediğimizi beyan ettiler. Üç haftadan beri
yapmış olduğumuz konuşmalar
aşağı yukarı
3 - 4 saat bir zamana sığmaktadır, bütün ko
nuşmalarınız esasa, ilmi araştırmaya, rakamla
ra, mukayeselere dayanan konuşmalardır. Tah
min ediyorum ki burada çıkıp bize cevap veren
arkadaşlarımız bizim konuşmalarımızı dinleme
mişlerdir. Konuşmalarımız zabıtlara geçmiştir.
Yeniden ele alıp tetkik etme zahmetine katla
nırlarsa bizim konuşmalarımızın tamamen bir
tetkike dayandığını göreceklerdir.
Bir de bir fotokopi meselesi var. Ben bu
nu evvelki konuşmalarımda burada mevzuba
his etımeek istemedim. Çünkü bu fotokopi me
selesi adli mercilere intikal etımiş bulunuyor.
Fakat bağımsız milletvekili Sayın Memduh Erdemir transfer pazarlıklarının yapıldığı şu gün
lerde her nedense bu kürsüye çıkıp, nereden
icat etti, bilmiyorum...
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BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, bu şekilde
arkadaşlarınızı itham etmeye hakkınız yoktur
efendim. Siz önerge üzerinde mütalâanızı serd
edin. Kimine tanassur etti diyorsunuz, kimine
pazarlık ediyor diyorsunuz. Bunların önerge ile
ne alâkası var? Bunlar İçtüzüğün 35 nci mad
desine göre düpedüz sataşmadır efendim, istir
ham ediyorum bu şekilde konuşmayınız.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kendileri de
transferdir. Şimdi bir şey söylemeye hakkı yok
tur.
SAMİ BÎNİGÎOÖLU (Manisa) — Ataöv...
BAŞKAN — Lütfen müdahaleye cevap ver
meyiniz Sayın Binicioğlu. Şimdi size ihtar edi
yorum. G-ene siz yapılan müdahaleye cevap ve
riyorsunuz, istirham ediyorum, önergenizi izah
ediniz.
SAMİ BÎNÎÖÎO'JLU (Devamla) — Müdaha
le etmesinler efendim.
BAŞKAN — Efendim müdahale vâki olursa
buna cevap vermek sizin hakkınız değil. Baş
kanlık vazifesini yapar. Siz lütfen sadet daire
sinde önergenizi izah edin ve bu sözlerim size
İçtüzük gereğince birinci ihtardır, 2 nci ihtar
da bulunduktan sonra sözünüzün kesilmesi için
Umumi Heyetin oyuna müracaat etmek mecbu
riyetinde kalacağım. Lütfen sadet dâhilinde ka
im.
SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Sayın
Başkan, bundan evvelki toplantılara Başkanlık
etmediği için bu arkadaşlarımın bana karşı kul
lanmış oldukları sözleri bilmiyorlar. Ben onla
rın bu kürsüden bana karşı yapmış oldukları it
hamların yüzde birini dahi yapmıyorum.
ıSaym milletvekilleri; şu gördüğünüz foto
kopi birçok yerlere gönderilmiş, bana da gön
derildi. Bu mesele ile ilgilendiğim için olacak
ki, bu meseleyi Meclise getirmiş olduğum için
olacak ki, bana da gönderilmiş ve Sayın Baka
na da gönderilmiş, birçok yerlere gönderilmiş.
öğrendiğime göre bu fotokopi hakkında Sayın
Bakan tahkikat yaptırmış ve bunu tetkik ettir
miş. Metnini tetkik ettirmiş, imzalarını tetkik
ettirmiş. Varmış oldukları neticeyi elbette bu
rada kendileri söyliyeceklerdir. Bu mesele ile
uğraşan, meşgul olan bir milletvekili olarak
şöyle imzalı bir fotokopi elinize geçerse ve üze
rinde de bu resmî bir yani Devlet Malzeme Ofi
sine- ait bir kâğıt olacak, çünkü üzerinde ona

— 645 —

M. Meclisi

.B : 148

ait bâzı işaretler var, yani resmî dairelerde kul
lanılan bir kâğıt. Bu elbetteki benim iddiaları
mı, iddialarım üzerindeki şüphelerimi artırmış
tır ve yapmış, olduğum basın toplantılarında şu
fotokopiden bahsettim. Fakat sayın basın men
supları, gazeteciler bana sordular; «bu vesika
nın katiyetine inanıyor musunuz» dediler. «Bu
bir fotomontaj da, olabilir, sahte de olabilir fa
kat ne olursa olsun elimizde bize gönderilmiş
böyle bir vesika var, elbette tahkikatın netice
sinde bunun ne olduğu anlaşılacaktır.» dedim
ve hattâ ilâve ettim; «temenni ederim ki, bizim
bu husustaki şüphelerimiz ve iddialarımız yan
lış çıksın» dedim. Bu benim samimi if ademdir,
samimî olarak söylediğim bir sözdür. Günkü,
böyl'e bir vesikanın doğru çıkmasında ne mem
leket için, ne bizler için bir menfaat, bir fayda
mülâhaza edilemez. Böyle bir vesikanın yanlış,
çıkması, sahte çıkması, bu vesika ile ilgili olan
şahısların şeref ve haysiyetlerini kurtaracağı
için, elbette ki, biz böyle olmasını daha iyi te
menni ederdik. Sayın Memduh Erdemir geçen
haftaki konuşmada bu vesikaya da temas ettiği
için ben tekrar burada bundan bahsetmek lüzu
munu hissettim.
Şimdi bu vesikanın ve üzerindeki imzaların
sahte olduğu söyleniyor. Sahte olabilir. Fakat
bunun sahteliği ancak adlî mercilerden geçtik
ten sonra anlaşılabilecektir. Ve mesele de adli
yeye intikal ettiğine göre, ben artık bu vesika
üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum.
Sayın milletvekilleri; biz şu ana kadar tele
komünikasyon sanayii ihalesinde millî menfaat
lerimize aykırı olarak hareket edildiği kanaa
tiyle bildiklerimizi ve yapmış olduğumuz tetkikat neticesinde öğrendiklerimizi yüksek hu
zurunuzda gücümüzün yettiği kadar arz et
meye çalıştık ve bir Meclis araştırması tale
binde de bundan daha fazla bir şey söyleme
mize imkân yoktur. Bir Meclis araştırmasına
karar verilmesi için yeter derecede bir hazır
lık yaptığımız ve bildiklerimizi yüksek huzur
larınıza getirdiğimiz bugüne, bu ânâ kadar
yapmış olduğumuz konuşmalardan
anlaşıl
maktadır. Şimdi tekrar ediyoruz, diyoruz ki;
Yüce Meclisimiz bu konuda bir Meclis araştır
masına karar versin ve bir komisyon seçilsin.
Bu bizim millî menfaatlerimizle çok yakından
ilgiü bir konudur. Günkü, her şeyi bir tarafa
bırakalım, % 51 rey hakkının ilelebet bir ya
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bancı firmaya bırakılması, üzerinde durulması
iktiza eden çok mühim bir noktadır. Yüzde
70, yüzde 80, yüzde 90 sermaye Türk serma
yedarlarına, Türk hissedarlara geçmiş olsa
bile nihayet bu hisse senetleri her zaman için
el değiştirebilir fakat yüzde 51 hissenin, rey
hakkının mutlak surette yabancı firmada ka
yıtsız şartsız ve müddctsiız olarak kalmış ol
ması cidden üzerinde durulacak mühim bir
meseledir. Çünkü telekomünikasyon sanayii
çok mühim bir sanayi koludur ve memleke
timizin maddi menfaatleri bakımından olduğu
kadar savunması ile de ilgilidir, millî savun
mamızı da ilgilendiren bir sanayi koludur.
Böylece Yüksek Meclis bu hususta bir araş
tırmaya karar verirse ve mesele mahallinde
bu işten anlıyan muhtelif vekâletlerden seçile
cek bir heyet tarafından tetkik ettirilirse uzun
zamandan beri
efkârı umumiyeyi meşgul
eden hattâ zihinlerde yerleşen bu mesele ay
dınlığa kavuşmuş olacaktır.
İddialarımızı ve bu husustaki bilgilerimizi
bu suretle burada bitirdikten sonra bir de
Sayın Hükümetten, Başbakanlık Yüksek Mu
rakabe
Kurulunun yapmış olduğu teftiş ve
tetkik neticesinin mahiyetinin ve ne gibi bir
neticeye varıldığının burada
açıklanmasını
rica eder, bu araştırmaya karar vermenizi siz
lerden memleket ve millet menfaatleri bakı
mından rica eder hepinizi saygı ile selâmla
rım. (C. K. M. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN —• Söz sırası Ulaştırma Bakanı
Sayın Sadettin Bilgiç'indir.
Yeterlik önergesi verilmiştir. Sayın Ba
kandan sonra söz sırasına göre başta gelen
Saym Turgut Altunkaya'ya, son sözü verece
ğim. Sonra yeterlik önergesini oyunuza suna
cağım.
Buyurunuz Saym Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL
GİÇ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlar; bugün dördüncü oturumunu
yapmış olduğumuz telekomünikasyon hakkın
da bir soruşturma açılması önergesinin müza
kereleri devam ediyor. İlk iki gün önerge
sahibi arkadaşımız 'burada konuştular. Bilâhara
partiler adına da; Halk Partisi, Türkiye İşçi
Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve şahsı adına da
Memduh Erdemir arkadaşımız ve Adalet Par
tisi. Grupu adına konuşmalar yapıldı bütün ar-
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kadaşlarımızm konuşmaları iki noktada toplan
mış bulunmaktadır. Sayın Sami Binieioğlu ar
kadaşımız iki gün ve bugün devam eden görüş
melerinde hemen hemen aynı şeyleri tekrarla
maktan öteye gidememiştir. Telekomünikasyon
ihalesi konusu tamamiyle benim Bakanlığa ge
lişimden evvel cereyan etmiş ancak kredi an
laşması 24 Haziran 1967 de benim zamanımda
yapılmış. Konu, 1960 dan itibaren devam edip
gelen bir konudur. Çeşitli bakan arkadaş]an
anızın, çeşitli siyasi partilere
mensup bakan
arkadaşlarımızın zamanı idaresinde cereyan et
miş bir konudur.
Mulhtcrem arkadaşlar, elbette her meselenin
memleket menfaatlerine uygun
bir
şekilde
arız ve amik münakaşa edilmesi, mütalâa edilme
si, üzerinde ciddiyetle durulması elzemdir ve za
ruridir. Aıma burada bir hususla karşı karşıyayız. Sami Binieioğlu arkaadşımız 31 Ocak 1967
tarihinde bir ba;sın toplantısı tertibe diyor ve
bu basın toplantısının 1 Şubat 1967 de gazete
lerde yer aldığını görüyoruz. ıBurada, muh
terem arkadaşımızın Cumlhuriye't Gazetesinde
çıkan beyanlarından aynen okuyorum; ihaleye
dört firma iştirak etmiş, ancak en kârlı teklifi
yapan Jap<on firması konsorsiyuma üye olmadı
ğı bahanesi ile ihaleye sokulmadığını iddia et
miştir. Aradan zaman geçiyor, yine kıymetli ar
kadaşımız 16 Haziran 1967 de yine bir basın
toplantısı tertibediyor ve yine bu basın top
lantısında biraz evvel burada kendisinin gös
termiş olduğu fotokopiyi de ibraz etmek sure
tiyle biraz da renk katmak istiyor ve bu foto
kopiyi de burada biraz evvel, ifade ettiği tarz
da değil, emin kaynaklardan elde ettiğini ifa
de ederek basma veriyor ki, ertesi gün çıkan
gazetelerin hepsinde arkadaşımızın bu beyan^
mevcuttur. Ellbeıtte ki, orada o gün arkadaşı
mız onunla beralber bir de bütün milletvekili
ve senatör arkadaşlarımıza kendi imzasını havi
bir yazı, bir broşür tevdi ediyor. Bunu da dik
katle tetkik edecek olursak bu broşürde Fransız
firmasının Kanada firması ile mukayesesini yap
makta ve Fransız firmasının daha müraecah ol
duğunu ortaya koyan çaiba içinde bulunmakta
dır ki, bu yazı Bakanlığımıza ihale kesinleştik
ten sonra tevdi olunmuş tarihi itibariyle zan
nediyorum, evet 3 Kasım 1966 tarihini taşıyan
bir yazının ihtiva ettiği rakam ve iddiaların ay
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nıdır. Bu yazı bize 3 Kasım 1966 da Bakan
lığa tevdi edilmiş fakat ihale ise ondan çok
daha evvel kesinleşmiş bulunmaktadır ki, bu
mesele üzerinde Bakanlık gerekli tetkikatı da
yaptırmıştır. Şimdi dönüyoruz görüyoruz ki,
kıymetli arkadaşımız buradaki beyanlarında bu
sefer LMT yi de bir tarafa bırakıyor, Japon
firmasını da bir tarafa bırakıyor, şimdi Erissson
firmasının yine Riyaseticumlhura tevdi etmiş ol
duğu dilekçedeki iddialarını aynen okumakta
devam ediyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki,
kıymetli arkadaşımız henüz bu konuda vuzuha
varamamıştır. Hangi firma daha müreccahtır,
hangi firmanın teklifi daha uygundur; bunun
üzerinde de kesin bir kanaate varamamış oldu
ğu anlaşılıyor. Çünkü görülüyor ki, bu arkalaşımız kendisinin tetkikatının neticesini de
lil dajha ziyade bütün firmaların
iddialarını
alâkalı makaımlara tevcih ettikleri iddialarını
burada okumayladır.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, şunu bura
da tebarüz ettirmeye medburuz ki,"iddia büyük.
1960 dan itibaren 1967 ye kadar bir müessesele umum. müdürler, muavinler,
teknisyenler
müteaddit defa değişmiş, müteaddit komisyon
lar kurulmuş, derecattan geçmiş, bu arkadaşla•ımızın bir kısmı aktif vazife almış ve netice iti
bariyle bir kısmı aktif vazifeden uzaklaşmış.
öyle bir hale geliyor ki, Posta Telgraf Telefon
camiasını topyekûn itham altında bulunduru
yor.
Muhterem arkadaşlar; böyle bir yola gider
ken biraz daha dikkatli davranmaya ve bir caniayı rencide etmemeye dikkat etmek zorunda
yız. Bundan ne çıkar? Hakikatin bulunması için,
ıeselelerin araştırılması için bunları söylemek
kolaydır. Bulalım, ortaya çıkaralım
deniyor.
Vma, bunun da bir yolu var. Sahih olmadığı
lağıtılış şeklinden belli olan bir fotokopiyi or
taya alıp çıkmakla ve basın huzuruna şu şekil
le büyük bir iddia ile gelmekle mesele hallolnaz. Ne deniyor? Uzun zamandan beri bir ince
leme 'konusu yaptığım ve millî bir mesele te
lâkki ettiğim Türkiye'de kurulacak olan ha
berleşme sanayii ihalesindeki milyonları aşan
yolsuzluğu bir meclis araştırması taleJbiyle Yü?,e Meclise getirmiş bulunuyoruz. Milyonları
ajan yolsuzluk... «Bu meseleyi şahsım, partim
ve partiler dışında millî bir mesele olarak ka
bul ettim, inandım ve inceledim». Dikkat buyu-
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runuz biraz evvel ifade ettim; üç ayrı firma
nın üç ayrı zamanda iddialarını basına ve alâ"kalı mercilere intikal ettiren arkadaşımın bu
radaki iddiası; «inandım, inceledim ve «bu şekil
de Meclisin huzuruna getirdim», buyuruyorlar.
Meclisin huzuruna getirmiş oldukları şeylerde
de müessese bünyesinde meydana çıkmış, vesi
kaya müstenit her hangi bir yolsuzluk da yok.
Ancak iddialar var. Bu iddiaların büyük bir
kısmı da ihale dosyalarına intikal etmiş firma
ların iddiaları değil, firmaların yabancı Ser
maye Komisyonuna veyahut diğer müesseselere
tevdi etmiş oldukları iddialar ve bu iddialar da
o müesseselerde iddia şekline göre ayrı ayrı
değerlendirilmesinden ibaret olan iddialar. Bir
şeyi arayalım, bulalım, hakikatleri ortaya çıka
ralım. Elbette ki, bir haksızlık, bir yolsuzluk
varsa bunun üzerine ısrarla gidelim. Nitekim
5 Mayıs 1967 tarihinde bu fotokopi kıymetli
bir senatör arkadaşım tarafından bendenize ge
tirildiği zaman derihal Polis Enstitüsünde tah
kik ettirdim ve Polis Enstitüsünün bize tevdi
etmiş olduğu ve bilâihara mahkemeye verimiş ol
duğum aslının resmî örneği buradadır
Polis
Enstitüsü raporunda bu fotokopi altındaki im
zaların sahte olduğu ifade ediliyor. Ayrıca
'biz onunla da yetinmedik, bu hâdiseyi o gün
Bakanlık Teftiş Kuruluna intikal ettirdik; Ba
kanlık Teftiş Kurulunun süzgecinden de mese
leyi geçirdik. Görülüyor ki, bir mesele üzerin
de hassasiyetle durulmakta. Bizden evvel de
ihale yapılırken PTT camiası komisyonlar kur
muş, ısrarlı bir şekilde bu mesele üzerinde has
sasiyetle durmuş.
Bu maruzatımdan sonra müsaade buyurulursa meselenin ihale yönünden biraz da izahatına
geçmeye çalışayım.
Sami Binicioğlu arkadaşımızın uzun zaman
dır yaptığını iddia ettiği etüdün
mahiyetini
yukarıda tebarüz ettirmeye çalıştım. Şimdi Bi
rinci Beş Yıllık Plân devresinde artan şehir
içi telefon ihtiyacını karşılayabilmek için
202 400 hatlık -otomatik santradan ile 224 000
otomatik telefon makinalarınm tam mamul ola
rak satınalımması ve aynı cins malları Türkiye'
de imal edeck faibrikanm kurulması hususu 1963
yılında beynelmilel bir ihale konusu yapılmış
tır. Teklifler, firmaların huzurunda 20 Kasım
1963 tarihinde satmalma komisyonları tarafın
dan açılmıştır. Satınalma Komisyonunca mez
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kûr teklifler, Telekomünikasyon işlerinde müte
hassıs 9 yüksek mühendis ve bir malî işlerden
anlıyan elemandan müteşekkil bir teknik heye
te tetkik ettirilerek değerlendirilmiştir. Bu
heyetin raporuna göre otomatik santraller mev
zuunda komple teklif vermiş olan Japon, Ka
nada, İsveç ve Fransız firmalarının teklif ettikl-eri krosbar sistemlerinin hepsinin memle
ketimizin halihazır ve müstakbel şehir ve şe
hirlerarası otomatik santral ihtiyacını iyi bir
şekilde karşılamaya ittifakla yeterli görülmüş
ve teklifler fiyat bakımından mukayeseye tabi
tutulmuştur. Biraz evvel de arkadaşımız bura
da krosbar sisteminin ta 1958 den itibaren ya
pılan tesislerin en iyisi olduğunu ifade ettiler.
Satınalma Komisyonu da bundan farklı bir şey
yapmamıştır. Krosbar sistemi üzerinde teklif ve
renlerin tekliflerinde fiyat mukayesesini oku
muş, 29 . 5 . 1964 tarihli tedarik heyeit raporu
Satınalma Komisyonunca incelenmiş ve satınal
ma Komisyonu 19 . 6 . 1964 gün 167 sayılı Karariyle otomatik telefon santralleri alımıyle ay
nı malzemeyi memlekette yapacak fabrikanın
kurulması işini Northern Electric Kanada fir
masına otomatik telefon makinaları
alımıyle
bunları memleketimizde imal edecek faibrika
nm kurulması işini de Alman Krona firması
na ihalesine karar vermiştir. Mezkûr kararm
yetkili organ müdürler kurulunca tetkiki neti
cesinde Japon Nippon Electric firmasının tek
liflerin açılmasından sonra montaj
bedelinde
birden bire 46 milyon Tl. mertebesinde bir ten
zilât yapmış olması karşısında PTT Satınalma
Talimatnamesi hükümlerine göre bu tenzilât ka
bul edilerek en uygun teklif vermiş bulunan
Northern Electric Kanada firması ile Nippon
Electric Japon firması arasında pazarlık yapıl
ması ve tekliflerde noksan, müphem ve cevapsız
bırakılan hususların bu firmalardan sorulup tev
ziin ettirilmesi uygun görülmüştür. Görülüyor ki,
daha 1963 senesinde bugünkü idareciler PTT
bünyesinde değil iken yapılan çalışmalarda Ja
pon ve Kanada firmaları arasında bir değerlen
dirme yapılması LMT Fransız ve Ericsson İsveç
firmalarının bunun dışında tutulmasına karar
verilmiş bulunuyor.
Bu kararlar verildiği tarihte bugünkü Ge
nel Müdür ve yardımcıları ve birçok yöneti
ciler biraz evvel de ifade ettiğim gibi, ortada
yokturlar.
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Müdürler .Kurulunun bu kararı üzerine Ja
pon ve Kanada finmaiarına sorulan sorulara
•alınan cevaplar 9 yüksek mühendisten kurulu
tefknik heyet tarafından tetkik edilmiş ve Ka
nada firması tekeli finin tatminkâr bir halde bu
lunduğuna ittifakla karar verilmiştir.
Cuna mukabil Japon firması teklifinin tat
minkâr olmadığına ekseriyetle karar verilmiş
tir. Bunun üzerine Teknik heyetin bu raporunun
Satmalma Komisyonunda tötkiıkı sırasında şu
hususlar tekrar meydana çıkmış :
1. Telefon santralları ve telefon makinalarmm imâlıinin iki ayrı fabrikada değil bir fabkada yapılmasına,
2. 202 400 hat otoımatik santralın tamamı
nın .mamul alınması yerine yalnız 60 000 hattı
nın mamul ve geri kalan kısmının yarı mamul
alınmasına, telefon makinalarmm tamamı
nın ve 190 000 aded olarak yarı mamul alın
masına ve böylece mühim miktarda döviz tasar
rufu sağlanmasına,
3. — İlk tekliflerde çeşitli şekillerde ve
rilen fabrika imalât kademelerinin 4 fıirma için
aynı şekilde verilmesine,
4. Türkiye'de imali mümkün olanlar hariç
bu projenin mütommim bir maddesi olan şebe
ke kalblolarmın ihaleye ithal edilmesiine,
5. Bunların dışında ihaleyi her firma için
aynı bazlarla mukayese edileibilir bir hale ge
tirecek .soruların sorulmasına,
6. Firmalara sorulacak suallere verilecek
cevapların nihai fiyat ve şartları ihtiva edecek
şekilde hazırlanmasının ve bu tekliflerden son
ra firmalar tarafından yapılacak hiçlbir tadil
teklifinin nazara alınmamasının ve bu konuda
PTT Satmalıma talimatnam esindeki pazarlık
maddesinin de tatbik edilmiyeceğinin firmalara
duyurulmasına,
Karar verilmiş'tir.
Teknik elemanlarla takviyeli Satmalıma Ko
misyonunun 18 . 6 . 1965 tarih ve 146 sayılı
bu kararı Yönetim Kurulunun 30 . 6 . 1965
gün ve 224 sayılı kararı ile fcasv'ibolunımuştur,
Yönetim Kurulunun kararı üyesine Japon
ve Kanada firmaları ile evvelce ihale dışı bıra
kılmış olan İsveç ve Fransız firmalarına 2.7.1965
tarihli bir mektup ile nihai tekliflerini 18.8.1965
günü saat 17,00 e kadar göndermeleri ve vere
cekleri bu nihai tekliflerden sonra ilâve hiçbir
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teklifin kalbul edilemiyeeeği, bu konuda PTT
ıSaitmalma talimatnamesinin paazrlıkla ilgili
maddesinin tatbik edilmiyeceği kesinlikle bil
dirilmiştir,
Muhterem arkadaşlar, biraz sonra niçin pa
zarlığın kaldırıldığı hususunu da arz edeceğim.
18 . 8 . 1965 tarihinde her dört firmadan
alman teklifler satmalma komisyonunda
fir
malar huzurunda açılmış, anahaıtlariyle firma
lara okunmuştur.
Firmaların bütün hususlara hiçbir itiraz
dermeyan etmeden teklif verdikleri görülmüş
ve hattâ satmalma komisyonu 14 . 10 . 1965
günlü kararını verinceye kadar hiçbir itiraz da
yapılmamıştır. Artık satmalma komisyonu ke
sin kararını verinceye kadar firmaların hiçbi
rinden, siz pazarlığı niçin ortadan kaldırdınız,
niçin kabloları buna ilâve ettiniz, niçin şunu
yaptınız şeklinde en ufak bir itiraz ortaya çık
mamıştır.
Ne zaman ki karar ortaya çıkıp da ihale edi
len firma kendileri olmadığı anlaşıldıktan son
ra itiraz sesleri yükselmeye başlamıştır.
Satmalma komisyonunun bu kararma göre
gerek fiyat, gerek diğer hususlar bakımından
en uygun teklifin yine Northern Electric Ka
nada Firması tarafından verilmiş olduğu anla
şılmıştır. Şöyle ki, satmalma komisyonu kararı
vönetim kurulunca konunun önemi de göz önün
de tutularak enine boyuna tetkik edilmiş ve ka
rara aynen iştirak edilerek kredi, ortaklık ve
vabancı sermaye iştiraki bakımından PTT nin
vetkisi dışmda bulunan mevzuların iktisadi ku
rulda tezekkür edilmesi ve PTT ye iştirak için
vetki verilmesi için kefiyet Bakanlığımıza inti
kal ettirilmiştir.
Bakanlığımızca, Bakanlar Kurulundan PTT
ve iştirak yetkisi veren karar istihsal olunmuş
ve diğer konuların 440 sayılı Kanun muvacehe
sinde PTT nin yetkisi dâhilinde halledilmesi
hususu PTT ye bildirilmiştir. Bunun üzerine
PTT Yönetim Kurulu Kanada Firmasına kesin
ihaleye karar vermiştir.
PTT ile Northern Electric Kanada Firması
18 . 8 . 1966 tarihli bir protokol tanzim etmiş
ler ve firma 22 . 8 . 1966 tarihinde yabancı
sermaye teşvik komitesine müracaatını yapmış
tır.
Yabancı sermaye teşvik komitesince uygun
bulunan mezkûr müracaat Bakanlar Kurulunca
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tasvibeclilmiş ve bunun üzerine PTT ile Kanada
Firması 22 . 2 . 1967 tarihinde ortaklık muka
velesini imzalamışlardır.
Bilâhara satmalma mukavelesi ve 28.6.1907
tarihinde de Türk ve Kanada hükümetleri ara
sında Kredi Anlaşması imzalanarak bütün for
maliteler ikmal edilmiş, 10 . 7 . 1967 gününde
arkadaşımızın da burada ifade ettiği gibi temeli
atılmıştır.
Kısaca ihalenin bu seyrini uzun tetkikler
sonucu yapılan bu satmalma işinin FTT içinde
ve dışında en yetkili uzman ve organların ka
rarlarına da istinadettirilmiş bulunmakta oldu
ğunu ve her şeyin büyük bir dürüstlük içinde
memleket menfaatlerine uygun olarak halledil
diğini açıkça göstermektedir.
Esasen bütçe müzakereleri sırasında selefim
Ulaştırma Bakanı Sayın Seyfi öztürk tarafın
dan gerek Senatoda, gerekse Millet Meclisinde
vâki sorular üzerine yapılmış açıklamalar her
hususu kesinlikle cevaplandırmış ve o tarihe
kadar bâzı membalar tarafından yapılan muh
telif neşriyata rağmen hiçbir partiden, açıkla
malar için bir itirazda bulunulamamıştır.
Şimdi Sayın Sami Binicioğlu'nun 5 Temmuz
1967 günkü gündemden itibaren yapmış olduğu
konuşmalarındaki iddialarına cevap vermeye
çalışacağım.
Yine hatırlatmak zorundayım ki, arkadaşı
mızın iddiaları LM Ericsson - isveç Firmasının
muhtelif mercilere göndermiş olduğu ve Bakan
lığımıza intikal eden yazılarındaki iddialarının
hemen hemen tekrarından ibarettir. Bu iddialar
tetkik ettirilmiş ve hakikatle ilgisi olmadığı
tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Sayın Sami Binicioğlu 1959 yılında şimdiki
PTT yöneticilerinin de dâhil oldukları bir he
yet raporundan bahsetmekte ve bu rapora göre
LM Ericsson - isveç Firmasının en uygun fir
ma olarak seçildiğini iddia etmektedir.
Bu doğru değildir, çünkü o tarihte LM
Ericsson - isveç Firması ilo 1955 senesinde ye
di vahit olarak imzalamış ve değeri 15 milyon
dolara baliğ olan ve yürümiyen bir mukavele
nin mevcudiyeti, haklı olarak, biriken taleple
rin bir an evvel karşılanmasını arzu eden PTT
yöneticilerini, fabrika kurma işi için evvelâ bu
firma ile mevcut mukaveleyi tadil müzakerele
rine sevk etmiştir.
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Sayın Binicioğlu fabrika kurulması işinin
santral, telefon makinası ve kablo gibi bâzı mal
ların satmalınması işi ile birleştirilmesini uygun
görmemektedir.
Tecrübe göstermiştir ki, hiçbir firma ve bil
hassa 40 yıldır memleketimizi bir tatlı pazar
haline getiren firmalar Türkiye'de bir fabrika
kurmaya ciddî bir şekilde yanaşmamışlardır.
Fabrika kurmayı büyük bir malzeme alımı
ile beraber ortaya çıkarmak yoluna gidilmesi
iledir ki, dünya çapında büyük 4 firmayı mem
leketimizde fabrika kurmaya sevk etmiştir.
Beynelmilel ihaleye gitmek suretiyledir ki,
gerek fiyat ve gerekse diğer şartlar bakımın
dan çok iyi neticeler elde edilmiştir.
Sami Bey arkadaşımız bu küçük işi PTT
bünyesinden birkaç kişinin görüş ve inanışları
na terk etmenin doğru olmadığını, yabancı uz
manlardan faydalanmayı zaruri görmekte ve bu
sebeple PTT tarafından alman kararı benimsememektedir. Fakat yine kendi beyanlarında
Odalar Birliği adına rapor hazırlıyan ve maa
lesef telefon tekniğinden malûmattar oldukları
belli olmıyan bir mühendis ve bir ekonomistten
müteşekkil heyetin raporuna büyük kıymet iza
fe etmektedir.
PTT bu işi hal için geçen 3 yıl zarfında
bu ihale mevzuunun çeşitli safhalarında 30 ki
şiden fazla arkadaşın mesai ve mütalâasından
istifade etmiştir. Bunlardan 21 kişisi bu mevzu
larda söz sahibi olan mühendis ve iktisatçı ar
kadaşlarımızdır.
iddialarda, değerlendirme yapıOırken raikip
firmaların
verdikleri yeni tekliflerin
kaale
alınmadığı, fakat Kanada firmasının yeni tek
liflerinin 'kaale 'alındığı ileri sürülmektedir.
Bu da hilafı hakikattir. En son değerlen
dirme yapılırken bütün
firmaların 18 Ağus
tos 1965 tarihinde verdi'kleri nihai teklifler na
zarı itibara alınmış ancak, 2 ay süren tetkikler
sırasında bütün firmalara tekliflerinde görü
len noksan, müphem ve tavzihe muhtaç husus
larda açıklamalar . yaptırılmış ve kendilerince
yapılmış olduğu görülen hesap hataları yine
kendilerine tashih ettirilmiştir.
18 Ağustos 1965 ten tetkikin devam ettiği
iki ay içerisinde muhtelif firmaların yine Sa
tmalma Komisyonuna, Teknik Komisyona yaz
dıkları yazı, mektup ve müracaatların sayısı
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itibariyle
de Northern Electric Kanada fir
masının 'dört müracaatına ımuıkalbül LMT ve
LM Ericsson firmalarının '-birinim 11 birisinin
13 müracaatı oılmuşıtur. Burada onlıanm hepsi
de ihale dosyalarnda mevcuttur. Görülüyor
ki Komisyon meseleyi 'teferruaJtiyle tetkik et
mek için hiç bir fedakârlıktan geri kalma
mış, çünkü Komisyonun 'bunda 'başka bir fay
dası yok, millî menfaatlerin dışında. İşte alı
nan bu 'karara mesnedolarak dört firmanın
18 Ağustos 1965 tarihinde
vermiş oldukları
nihai tekliflerinin en esaslı noktalarını 'mu
kayese olarak şu şekilde hulâsa edebiliriz;
görülüyor ki, teklifler t a 18 Ağuistioıs 1965 te
4 İÜ Koaliaisyon zamanında verilmiştir. Ve ne
ticeye de İki ay sonra 'bağlanmış.
A) Mamul, y a n mamul maJlzömenin alı
mı üzerindeki teklif İter :
1. 202 400 hatlık otomatik isantrâl (00 000
tam mamul, 142 400 hat y a n imta'mnl), lüzum İti şebeke kalbilolarmın ve 190 O00 laidelcl otoma
tik lefefon makinesi (tamamı y a n mamul) nin
PTT ye 'maliyet bedelleri.
Burada p'örii^üyor ki, kablo İhale 'd:ışı bıra
kıldığı takdirde yapılan değeri endirmelerdr1
de . Northern
Electric
Kanada
f inna^
284 058 000 ile başta, LMT Fransız firmam
285 739 000 ile ikinci, TJM Ericsson İsveç fir
ması 302 212 000 ile üçüncü, Nippon Japon fir
ması ise 322 027 000 ile dördüncü gıe1! m ektedir
Buna kab'lıo fiyat^annı da e.kliveeiek olursak iki
kabl'o fiyatlan Kanada 135 925 000, LMT Fran
sız 153 270 O00, LM Ericsson İsveç 145 549 000
Nippon Japon firması 172 731 000. Toplar"
fiyatlar üzerinden, maliyetler üzerinden ise Ka
nada 419 983, LMT Fransız 439 009 000, LM
Erieson
İsveç 447 766 000,
Japonlar ise
494 758 000.
Görülüyor ki, NE - Kanada firması teklifi
toplam bedel itibariyle de en ucuz olduğu gibi
teker teker iki kalemde de rakiplerinden ucuz
dur.
Hal böyle iken Binieioğlu arkadaşımız Ka
nada firmasının 419 milyon lira olan teklif be
delinin 474,9 milyon lira olduğunu iddia et
mektedir.
Sözüme başlarken ifade ettiğim gibi, fir
maların kendisine verdikleri raporları burada
okuyan arkadaşımız bu rakamı da LM Ericsson
İsveç firmasının kemdi görüşüne göre hazırla
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yıp ve adına kontrol hesapları dediği ve
15 Ağustos 1966 tarihinde Başbakanımıza PTT
yi şikâyet için sunduğu bir rapordan almıştır.
Bu raporun hakikatle ilgisi olmadığı bittetkik
anlaşılmış ve durum 29 Eylül 1966 tarihli ra
porla Başbakanlığa arz edilmiştir.
2. — Bu teçhizatın ve malzemenin dış öde
meleri için verilen kredilere gelince;
Kredilerin bir maliye uzmanına tetkik etti
rilerek tesbit olunan tercih sıralan da şöyledir
ki, bu tesbitte maliye azmanına firmalann isim
leri verilmemiş, a, b, c, d denmek suretiyle de
ğerlendirilmesi istenmiş, bu değerlendirme neti
cesinde :
1 noinin Japon Hükümet kredisi,
2 ncinin Kanada Hükümet kredisi,
3 mcünün Fransız Hükümet kredisi,
4 ncünün İsveç firma kredisi olduğu anla
şılmıştır.
En iyi kredinin verildiği Japon teklifi ge
rek fiyat, gerek diğer faktörler muvacehesinde
şayanı kabul seviyede görülmediği cihetle mu
kayese dışı bırakılırsa 3 firmadan en iyi kre-'
dinin Kanada'ya aidolduğu görülür. Ayrıca
ihalenin katî şekilde Kanada firmasında kal
masından sonraki iki memleket maliyecileri
arasında yapılan müzakereler sonunda Kanada
kredisi çok daha iyi şekle getirilmiştir ki, el
bette ihale kesinleştikten sonra iki firma ara
sında çeşitli pazarlıkları yaparak indirme yap
mayı da suçlamak hiç kimsenin aklından geç
memesi lâzımıgelir. Nitekim; 24,5 milyon dolar
olan kredi % 6 faizli iken takriben 4,2 milyon
dolarlık bir hibe sağalnarak faiz haddi % 6
dan % 3,5 a düşürülmüştür. Bu da kredinin
eski haline nazaran fiyatlarda % 17 oranında
bir indirime tekabül etmektedir.
Kredi konusu bu kadar mükemmel olarak
halledilmiş iken ve Sami Bey
arkadaşımızın
müdafaasını yaptığı LM Ericsson
firmasının
verdiği kredinin kredi denilecek tarafı bulun
madığı aşikâr olmasına rağmen Kanada Hükü
metinin ihale neticelendikten sonra verdiği 4,2
milyon dolarlık hibeyi hesap oyunu olarak ni
telendirmesi zannederim ki, ciddiyetle pek ka
bili telif olmasa gerektir.
LM Ericsson - İsveç firması kredisi kendi
hesaplarına göre 21,2 milyon dolar tutan bu iş
için 10,5 milyon dolar yani ihtiyacın yarısı
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miktarında kredi vermekte ve bu krediye si
gorta primi hariç % 6 faiz talebederken % 20
si mal mukabili peşin istenmekte ve geri kalan
% 80 i için 5 sene vâde tanımaktadır.
Bu şartlar altında LM Ericsson - tsveıç fir-*
masının teklifine en iyi teklif demek nasıl
mümkün oluyor; bir türlü anlamak mümkün
değildir.
B) Kurulacak fabrika ortaklığı konusun
daki tekliflere gelince :
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memleketimize yabancı sermaye olarak getir
meyi taahhüdetmiş bulunmaktadır. Halbuki
diğer firmalardan <
;
Fransız firması teshit ettiği sermaye ihti
yacının % 32,2 miktarını, yani 1 714 000 dolar,
İsveç firması tesıbit ettiği sermaye ihtiyacı
nın % 7,6 miktarını, yani 510 000 dolar,
Japon firması da tesbit ettiği sermaye ihti
yacının % 14,1 miktarını, yani 708 000 doları
yabancı sermaye olarak getirmeyi taahhüdetımişlerdir.

1. — Fabrikamın sermaye ihtiyacı ;
Böylece yalnız Kanada firmasiyle kurula
Dört firma kurulacak fabrikanın gerektir
cak şirketin iç ve dış finansman kaynakları
diği sermaye ihtiyacını şu şekilde teklif etmiş
aramasına lüzum yoktur. Bu konuda Maliye
lerdir.
Bakanlığının
izni ile Maliye Hesap Uzmanı
Kanada firması 45 milyon Tl.
<
Özerdem
Dibel'e
yaptırılan tetkik neticesinde
Fransız firması 47,9 milyon Tl.
| 4 muhtelif teklif arasında yalnız NE - Kanada
isveç firması 60,2 milyon Tl.
firması teklifinin gerek ortaklığın malî bünye
Japon firması 45,2 milyon Tl.
sağlamlığı gerekse fabrikanın iktisadi rantaBunlardan her firmaya ortaklığın % 51
•bilitesi bakımından en uygun teklif olduğu tes
hissesi verildiği halde yalnız Kanada firması
bit edilmiştir.
'şirketin ihtiyacı olan tam sermaye ile kurul
masını ve bunun % 51 i olan 2 550 000 doları
Bu hususa ait değerlendirme de şöyledir:

Kredilerin tercih sırası
Ortaklığın malî bünye sağlamlığı
Ortaklığın iktisadi rantafbilitesi

G-örülüyor ki gerek 'kredi tercih sunası ge
rek ortaklığın malî bünye sağlamlığı ile or
taklığın iktisadi ran'babllitesi hususlarında 4
firma arasında her no:ktada 4 ncü durumda olan
firma LM Ericsson - İsveç firmasıdır.
İş, bu kadarla da kalmamakta, Türkiye'de
ıkuru'lacaik şirketin en düşük sermaye ile yani
60 milyonluk fabrika için 9 milyon lira ile ku
rulmasını teklif eden LM Ericsson - İsveç fir
ması şirket anamukavelesi taslağında bu 9
milyon liralık şirketin başlangıçta 500 000 lira
lık sermaye ile kurulmasını ve peyderpey ser
maye artırımı ile 9 milyona varılmasını teklif
'etmiştir. Bu teklifin ne derece gülünç olduğu
nu ve fabrika işini tahaıkkuk ettirmeye mâtûf
olmadığını takdir edersiniz.
2. Fabrikanın ileriki yıllarda imalât ma
liyetleri :

Kanada
2 nci
1 nci
1 nci

Fransız
3 ncü
2 nci
3 ncü

İsveç
4 ncü
4 ncü
4 ncü

Japon
1 nei
3 ncü
2 nci

202 400 hat santral ve 190 000 aded tele
fon mafcinası tesliminden sonra Türkiye'deki
fabrika her yıl asgari 40 000 hat ve 40 000 te
lefon makinasmı PTT için imal edecektir.. Bu
imalâtın satış bedeillerinin bugünden ne alacağı
ve ne şekilde tahavvül edeceğinin bildirilmesi
de firmalardan 'istenmiştir.
Firmaların tekliflerindcki cevaplardan;
Kanada Firması bedelinin 37,2 milyon Tl.
Japon Firması bedelinin 39,5 milyon Tl.
Fransız Firması bedelinin 40,0 milyon Tl.
İsveç Firması bedelinin 41,9 milyon T l oldu
ğu görülmüştür.
Hal böyle iken, sayın arkadaşımız Odalar Bir
liği adına 2 şahıs tarafından hazırlanan rapora
istinaden LM Ericsson teklif fiyatlarının daha
ucuz olduğunu burada ifade buyurdular.
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Halbuki Odalar Blrliğln'n 2 uzmanının rapor I rındaki ithal malzemesi fiyatlarının ne şeklide
larında LM Ericsson Firması İçin verm'ş oldukla
tahavvül edeceğ ni gösteren formüller de firmarı satış bedeli hem dahilî imalât yüzdesi düj.iik
V'dan İstenmiştir. En uygun formülü veren yine
olan bir imalât teklif ne a'dolup ayrıca finans
Kanada Firması olmuştur. Bundan sonra, 5 Yıl
man, kredisi faizleri ve bina vergileri ile bunların
lık Plân dönem nden sonra her sene alınacak
İstihsal Vergisindeki akislerini ihtiva etmiyen de- I 43 000 telefon maklnası ve 40 000 santral'n bedel
ğerlerdr. Hakikatte bu değerler maliyete girecek
lerinin ne olacağı, na^ıl değerlendirileceği firma
ve mal PTT ye satılırken tabiatiyle talebecllleceklara sorulduğunda firmaların bunu ne şekilde
tİi'.
kıymetlendirecekleri ifade edildiğinde firmaların
Bu istihsali, temin için gereken % 30 mlkta- I verdikleri cevaplar şu olmuş :

Saibit faktör.
İşçilikle değişen ücretler
Hammadde ile değişen kıymetlerde ise
Bu hesaplar da gösteriyor ki, dünyada en
çok değişen, maliyet hesaplarında işçi ücretlerid r
ki, bu ücretlerin İsveç Permasında yü:de 66 ilâ
değişebileceğini kabul etmişlerdir, bu değlşlkl.£e
nazaran bir hesap yapacak olursak 100 liralık bir
mal yüzde değişlkllğ'ne göre yüzde 66 ve yüzde
23, işçiden mütevellit değişikliğin maliyete ini
kası birisinde 100 liralık mal 111,5 liraya, d ge
rinde ise 100 liralık mal 135 liraya mal olacaktır.
Bütün bunlara rağmen muhterem arkadaşlar talcbedilen kârlarda da, yine arkadaşımızın izahatın
dan farklı bir durum ortadadır. Eğer kıymetli
arkadaşımız da birçok senatör ve milletvekili ar
kadaşlarımız gibi PTT deki dosyanın esasını tet
kik etselerdi ki, nitekim birçok senatör ve mil
letvekili arkadaşımız bu yolu tercih etmişler, ken
dilerine dosyalar tamamiyle açılmış ve tetk.k ed.lmiştir,. o tetkikatm sonunda bu yaygarada bir
mâna olmadığını görerek hiçbirisi her hangi bir
şeye- tevessül etmeden idarecileri tebrik ederek
postahaneyi terk etmek zorunda kalmışlardır.
Şimdi talebedilen kârlara gelelim,
Kurulacak fabrikanın 5 nci imalât yılma kadar
yapacağı istihsal, satınalma mukaveles"nde verile
cek imalât olup 'bu alımın sabidolan bedelleri için
de kâr unsuru da mevcut bulunmaktadır.
Bundan sonraki yıllarda her firmanın talebe t tiği veya verdiği rakamlara göre hesabeıı bulunan
kâr miktarlarının getirdikleri yabancı sermayeye
göre nisbeti şu şekildedir : Kanadal^ar firma
talebi olarak % 8 brüt kâr istemektedirler. Fran
sızlar hesapla bulunan % 12,9 brüt kâr istemek-

NE
Kanada

LMT
Fransız

% 44
% 23
% 33

% 10
% 60
% 30

LME
İsveç

NEC
Japon

% 12
% 66
% 22

% 40
% 30
% 30

tedlrler. İsveçliler firma talebi olarak % 10 net
kâr istemektedirler. N ppon Elcctr"c Japon Fir
ması ise hesaben bulunan % 33,5 kâr istemektedl.v
Görülüvor ki, en az kâr yine Kanadalılarda.
Bu proje ile memleketimize girecek yabancı
sermaye, bu sermayeyi getiren f'rmanm kurula
cak ş'rketteki hissesinin % 51 olması sebebiyle,
mamullerin fiyatlarını dled.ği g bi ayarlamak ve
böylece transfer edeceği kârla getireceği sermaye
yi kısa zamanda geri götürmek ve fah'ş kârla satııa devam etmek durumunda değildir. Müte
madiyen bu ihale konusunda üzcr"nde durulan bir
yünde elli bir hikâyemi var ki, şu Beş Yıllık Plân
döneminin sonunda her sene mamul 43 000 te
lefon ve hattı satmalmmasmda firma'ann verdik
leri rakamların mukayesesi ve o firmaların-o ra
kamlarının muayyen bazlarda toplanması kârın
durumu ve fiyat artıklarının ne şekilde ayarlana
cağının tesbit ed'lmlş olması gibi haller zannedil
diği g'bi yü":de 51 onardadır, yü~:de 70 İn üzerin
de alacağımız yüzde 30 yedek malzemeyi devamlı
surette istedikleri fiyat artışına tabi tutabilirler,
idd*aranı tamamiyle dökkünden bertaraf etmekte
dir. Tahm*n etmiyorum k", Tü -kye'de yapı'an
bu yabancı sermaye ortaklıklarında hiçbirisinde bu
mesele buk adar esaslı, bu kadar dikkatli bazlar
la, esaslarla tesbit ed'lnvş olsun. PTT n"n yaptı
ğı anlaşmava göre 40 000 hat ve tele"on mak".na
şının belirli satış fiyatlarından h'ssedarla"a âza
mi yüzde 8 brüt kâr isabet edecektir. Bu da tak
riben yüzde 5 net kâr demektir. LM Ericsson Fir-
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ması ise sermayesine yüzde 10 net kâr talebetmiş
ve ayrıca PTT ye verm'ş olduğu tekliflerinde ima
lâtın maliyet hesaplarını yaparken sermayes'ne
yüzde 10 faiz koymayı unutmamıştır. Bir de ayrı
ca yüzde on faiz talebetmlştir. Talebedllen patent
hakları ve teknik bilgi ücretlerine gelince; bura
da da 5 nci imalât yılma kadar toplam patent hak
ları Kanada'da 145 000 dolar, Fransızlarda
466 000 dolar, İsveçlilerde G72 000 dolar. Japonlarda 525 000 dolardır. 5 nci imalât yılından son
ra her yıl için Kanadal^ar 12 000 dolar, Fransız
lar 145 000 dolar, İsveçliler 153 000 dolar, Japon
lar 140 000 dolar. Görülüyor ki, en az para yine
Kanadalılarda. En yüksek talep ise İsveç firma
sı tarafından yapılmıştır. Blnlc*oğlu arkadaşımız
burada okumuş olduğu raporda, burada Erlcsson'un raporundan faydalanarak okumuş olduğu, be
yan ettiği hususlarda ise bu şu şekilde mütalâa
edilmektedir:
LM Erlcsson'un d'ğer firmalara nazaran da
ha düşük yerli imalât nlsbetli olan ve PTT ce ka
bul edllmiyen bir teklifine alt patent ve teknik
bilgi ücretlerini nazarı itibara almış ve biraz evvel
ilk beş. yıl içinde 672 000 dolar olduğunu söyledi
ğimiz LM Ericsson talebini 4C3 000 dolara düşür
müştür. Buna mukabil NE - Kanada Firmasına ait
145 000 dolar olan patent ve tekn'k bilgi değerini
ise 783 000 dolarlık mühendislik hizmetleri ücre
tine ilâve etmek suretiyle 928 000 dolara çıkarmak
gayretine düşmüştür. Halbuki bu mühendislik hiz
metinin fabrika imalâtı ile hiçbir ilgisi yoktur.
Diğer firmalar bu ücreti daha ziyade montaj be
delleri içinde mütalâa etmişlerdir ki, montaj bedel
lerine de Kanadalılar 12 milyon, Ericsson ise 22
milyon Tl. istemiştir.
5 nci yıldan sonraki seneler için talebedllen
patent net teknik bilgi ücretleri de yine aynı yan
lış mütalâa ile LM Ericsson için 154 000 den
116 000 dolara indirilmiş, buna mukabil NE - Ka
nada için ise 12 000 dolardan talep 201 000 dolara
yükseltilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, ihracat konusunda da
PTT, Türkiye'de yapılacak imalâtın orlj nal fab
rika imal kalitesi ayarında olması garantisini te
mine yarar bir faktör olarak firmaların ihracat
yapmaları şartını ileri sürmüştür. Bu cart aynı
zamanda gelecek yıllarda devamı zaruri olan itha
lâta lüzumlu dövizin bir kısmını karşılamış ola
caktım.
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Bu konuda firmaların trkliflcrindelvi ga
ranti edilmiş brüt ihracat miktarları şöyledir.
NE
LMT
LME NEC
Kanada
Fransız
isveç Japon
İlk 5 yıl
da
1 675 000

0

0

0

dolar
Mütaakıp
her yıl

746 000
200 000 51 000
0
dolar
dolar
dolar
Görülüyor ki diğer firmaların ihracata başlıyacağı tarihe kadar NE - Kanada firması
1 675 000 dolarlık b"üt ihracat yapmış olacak
ve mütaakıp senelerde Fransız firmasının
200 000 dolar ve İsveç firmasının 51 000 dolar
mertebesinde olan ihracatına mukabil 746 000
dolarlık ihracata devam edecektir. Görülüyorki taahhüdedilen yıllık ihracaatta Kanada fir
ması Fransız firmasının 3,7, İsveç firmasının
14 misli ihracat yapacaktır.
Hal böyle iken yine arkadaşımız Kanada
fVmas'-nın ihracat yapamaması halinde bloke
edilecek firma alacaklarını sadece transfer
edilecek kâr hissesinden ibaret olduğunu kabul
etmiş ve uzun hesaplar sonucu toplam yıllık
kâr hissesini 68 000 dolar olarak bulmuş ve
bloke edilen meblâğın 6 ay sonra % 50 sinin
çözüleceği nazarı itibara alınarak da bu firma
için garanti ed'len ihracatın âzami 34 000 do
lar olacağını iddia etmiştir.
Bu iddia tamamen yanlıştır. Çünkü firma
nın kâr hissesi patent, teknik bilgi, yabancı
personel masrafları dışındaki bütün alacakla
rının % 25 i de bloke edilmekte, bloke edilen
bu meblâğlar fabrika imalât programı ile ilgilendirilmektcdir. Bu bakımdan Kanada firma
sının taahhüdettiÇi ihracatı realizc edememesi
halinde bloke edilebilecek alacağı her an mev
cut olacaktır. Nitekim Sami Binicioğlu arkada
şımız da sermayenin geri götürülmesi adını
verdiği hesaplarda bu firmaya ait transfer edi
lecek alacakların 9 sene gibi kısa bir zaman
da 2 550 000 doları geri götürebileceğini iddia
etmiştir. Bir taraftan alacağı olmadığı, ihra
cat garantisinin teminat altına alınamıyacağı
ifade olunup diğer taraftan da dokuz sene gibi
kısa bir zamanda 2,5 milyon doların gerisin
geri götürüleceği söyleniyor. Bu ikisinin ara»ndaki tenakuz da meydanda.

M. Menisi

B : 148

Saym Binicioğlu Fc^mayen'n geri «rötir-ülmesi hcsanlarnda EM Briesson vıllık ihracatı
nın 4 mislice eşit Fransız EMT ihracatını, tak
riben lf> misline eşit Kanada firması ihracatını
hiç knale alma? iken H nci imalât yıbndan s~nra baslıyacak tsveç firması ihracatımda daha
ilk vddan itibaren nazarı itibara almak su
r e t l e Kabada - NE fin-nası için 0 re^e Fran
sız firması iebı 11 se^e. İsveç firmalı H n ise
142 sene hattâ d"<Vr bîr hesabı rröro de oSH sene
bulmuştur, halbiki Kanada flrmasımn ihraeatmı radarı itibara almış olması halinde bu so
nu gelmiyen bir rakam olacaktı ki Ka^adalıHrın sermayelerimi geri o-"türmelcri mümkün ol
mayacaktır. / y n ı arkadaşımız, firmaların talebettikleri döv*tf miktarları ve döviz tasarruf
larını iran et^ek ıVo^o Sanayi B°kanlı«rı ra
porundan aldığını iddia ettiği 4 tablo vermektedr*.
Verdimi tablolarla da hem hıt.ıvn düşmekte
hem de alnvs olduğu bu bilgilerin kaynağım
bize vermiş r-lmaktadır.
arkadaşlar, Sanayi Bakacı*!. biri f!O n ı °n^
t a r i h i d e NE - Kabada f'rması için. di "eri
10 . 11 . lOfifi tarihimde T -İST En^sson - l s v c fir
ması için olmak ü"oro iki av"i VP müstakil ra
por vermiş ve iki firmayı kirV^'o^'yie- muka
yeseye tabi tutm^m^t^r. Arr\n b'l"»harn bu ra
porlar ITVP a-oldiği için Encsson firması bun
ları birbirleriyle mukayeseye esas almaya çalış
mıştır.
Savın BimeıVyftlr.Vun. S™ a yi Baknn'kğı rap^ru^dan aldırım iddia etti'"'". *". öuep \^h et
tiği dört tablo, hakikatte EM Eri^son firma
sı tara^ndan hazırlanarak rîumh""bT,>ka'ib«ri
na verilen ve Oumhnrhaskanlı<"ı Cercl Sekre
terliğince de 1 Oeak 1007 tarihimde B^bak^n 1 !ğa intikal ettirilen bu dokumandan alınmıştır.
Bu iki rapor tamamen ayrı bârlarda hasır
lanan iki ay^ı teklife aidoldurn için rakamla
rın karşı karş/va metinlin mukavese edilmesi
tabiî tamamen hakikat h'lâfı neticeler verecek
tik.
Şöy'eki: birinci tabloda NE - Kanada tekli
fine ait verilen dövizli rakamlar, bu f'rmamn
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine yaptığı
müracaat formunun (Di eVnd° ra r 'a r . r, + ar
gösterildiği rribi, santral teçhizatına ait rakam.
142 400 hattâ ait değil bu devredeki ihracat
da dâhil 152 400 hattâ aittir, ayrıca bu santral-
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'erlo il^i'i erer.ii ve şehirlerarası rcpartitörlcr
vs rribi trehi-ata a't (/c 70 mer» ehemdeki ham
"n yarı mamul malzemeyi de ihtiva etmektedi.v
ToVP^n teçhizatına ait rakam ise yine
100 fpO aded do'"|l. İm neriv-ttaki ihracat da
dâhil <>00 0rt0 aded tcVfora aittir.
TT Ibuki EM ET,i"ss"n firmasına ait teklif'
^ -ndo-e M-2 400 hat'ık santral, 100 000 aded
+
oWon mak'nasva aittir ve ayrıca enerii. şehirle^rası rona"+iLör v.s. rribi teçhizata ait her
hn.tıiTi b'r dövizli ödemeyi de ihtiva c f mcmcktcd ; r. PTmH'ı bu firma bu teçhizatın tamamının
mamul olarak p*etirilmes*.ni ön-görmin, dolavı"'"'" mah^l'î fabrika h^m ve yarı mamuHeHno
""ti^nl ot l irmomi"tir. Bu fi-mamn 1 4 2 400 hat
ieîn hVnmln bu teçhizat bedeli CİF değerinin
i R'H CA0 dolar oldururu açıklarsak .Savın Sami
PV'iVionu'nnn tabi l o rmın neticesinin EM
E'ncson aVvYne ve NE - Kanada firması le
hine döndürrü kendiliğinden p-örülür. Ama sarle-^o kuru rakamlar üzerice. bize verilen rri1-amlar irerine hüküm bina edecek olursak al
danmak elbette ki mümkün olacaktır.
Bu. bakımdın bu &- tablo tamamen yanlıştır,
fakat bunda Sanayi Bakanlığının hiçbir kusu
ru ve günahı yoktur; günah tamamen iki ayrı
harda rakamları aynı tabloda b'r1e*tiren EM
Er'oas^n firmasında ve bu tabloları belki de hiç
tetkik ekmeden ay^en berimsiyerek' huzurunu
za getiren arkadasımızdadır.
Anahatlarım kısaca bclrittiğimiz 4 firma
^Muinin ararında NE - Kanada firması tcklir
'\v',n seçilmesi nedenlerini) böylece anlatmış
bulunuyoruz.
PTT İdarcr.i bu ihale için kabul edilmiş bu
ludan esaslara harfiyen riayet etmek suretiyle
abran karar sonunda seçilen firma ile yapılan
müzakerelerde ayrıca memleket menfaatlerimi
ze yararlı neticeler de elde etmr? bulunmak
t a d ı r Bu cümleden olarak tekliflerin tetkiki
sı-az-nda firmanın teklif ettiği v " fakat esas
tekli Cini tadil mahiyetinde görüldüğünden 4
firma mukayesesinde nazarı itibara abnmıvan
7~0 001 dolfrlık bir teçhizat 'bede'inin Türk
l'rası olarak ödenmesi husınu taraflarca kabul
ed'lmiş, buna ilâveten ihale b^deli^de 800 000
d lâı-ı aşan miktarda bir tenzilât yaptırılması
da temin edilmiştir,
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Ayrıca Ankara'da kurulan Eğitim Merkezi
ihtiyacı olan 200 hatlık otomatik telefon sant
ralinin kuracağımız fabrika mamulü cinsinden
olması arzusu üzerine, bu santral bedelsiz ola
rak NE - Kanada firması tarafından kabul
edilmiştir ki. bedeli 15 000 dolara tekabül eder.
Bütün bunların dışında LMT - Fransız ve
LME - İsveç tekli Heri kredisinden esasen daha
elverişli bulunan Kanada Hükümet krdeisi Ma
liye Bakanlığı mensuplarımızın takdire şayan
gayretleri ile çok daha müsait şekle getirilmiş
ti/.
Kredi anlaşmasının nihai durumu ve kablo
bedelinin 30 . 12 . 19G6 tarihindeki endeksler
le ayarlanmış değerine göre projenin PTT'ye
maliyeti:
Dövizli ödeme olarak
17 914 000 dolar
Tl. toplam ödeme olarak
383 819 000 Tl. d-r.
Saym Bİnicioğlu arkadaşımın konulmamı
zın çeşitli kısımlarında izah ettiği11 şrkilde
% 51 sermaye hissesinin yabancı ortakta olu
şuna, şebeke kablolarının bu ihaleye dalı iî edili
şine delinmiş ve dahilî imalât yüzdes"nle en
büyük değerin LM Ericsson - İsveç frnuasıiıda
olduğunu ileri sürmüştür.
Muhterem arkadaşlarım; kablonun bu iha
leye iştirak ettirilmesi, dâhil edilmesi zarureti
aşikârdır. Kablolar elde mevcudolup da ihale
ve imalât yürürken kablolar döşenmez ise bu
imalâtla elde edeceğimiz santralleri yerlerine
monte etmek mümkün olamaz. Esasen benden
evvel konuşan arkadaşlarım da gerek Yeni
Türkiye Partisi sözcüsü arkadaşım, gerekse
kendi şahsı adına konuşan arkadaşım bunu şu
şekilde ifade ettiler, kablolar, PTT idaresi bu
güne kadar daima kabloyu peş'n para ile ve pe
şin dolar karşılığında mubayaa etmişlerdir. Bu
mubayaalarındaki gerek bu ihaleden evvel ge
rek ihaleden sonra yapmış olduğu bu mubaya
alarda şimdiki bu büyük ihale içindeki kablo
fiyatlarına nazaran yüzde 22 ve yüzde 37 ora
nında bir fazlalık göstermiştir. Eğer biz PTT
İdaresi, bu ihalenin içine kabloyu
sokmamış
olsaydı 6 - 7 milyon dolar peşin ödemek sure
tiyle bu. kabloları temin etmek durumuyla karşıkarşıya kalacak ve şimdikine nazaran da
yüzde 37 oranında bir fazla fiyat ödîyecektik.
Ve hem de iki ayrı ihale konusu olacağı için
onlar elimize geçip de döşeninceye kadar bu te
sisin kurulmasında bir gecikme oUcaktı.
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Gelelim yüzde 51 hikâyesine; bu mütema
diyen kürsüye her gelen arkadaşımızın üzerin
de durduğu bir konudur, tik nazarda hakika
ten yüzde 51, yüzde 43, devamlı surette bu ya
bancıların elinde bulunacak, Türkiye bundan
devamlı surette zarar görecek. İşle bu, kapitilâsyonların başlangıcıdır, millî menfaatlere ay
kırıdır, bunlar dış görünüşü itibariyle hakika
ten parlak sözler. Ama muhterem arkadaşla
rım yine arkadaşlarımızın burada ifade ettik
lerine göre, telekomünikasyon sanayii Dünya
da yeni gelişmeler gösteren ve her gün bir ye
ni tekniği bünyesine getiren bir sanayi kolu
dur. Biz yabancılarla teşriki mesai halinde olmaz
sak ve bu şirketi tamamiyle devralmış bulun
sak, onların laboratuvarlarından, teknik araş
tırmalarından istifade etmezsek, orada kalma
ya mahkûm oluruz. Nitekim maalesef bu za
mana kadarki birçok sanayi kolumuzda da ay
nı şey olmuş, Türkiye devraldığı yerde kal
mak zorunda bulunmuştur ki, bu sanayi her
gün yepyeni inkişaf göstermektedir. Biz ken
dimizi mutlak mânada şunu yapabiliriz iddia
sında bulunmamaya mecburuz. Bir vakıa var
ki bu teknik inkişafı elde etmiş olan memle
ketlerin laboratuvarlarından ve teknik bilgi
lerinden ve imkânlarından istifade etmiye mec
buruz. Bütün firmalar söylüyor; Kanada fir
ması da söylüyor, sermayenin yüzde 51 inden
fazlasını sana devredeyim ama ihracat garan
tisi bende kaldığı müddetçe, benim üzerimde
bulunduğu müddetçe idare bende olacaktır.
Aksi takdirde ihracat garantisinden vazgeçe
yim, firmayı tamamiyle sana devredip çekilip
gidey'm. Bu, bizim Türkiye olarak işimize gel
memektedir ve gelmemesi lâzım gelir. Aksi
takdirde giden
tekâmüle ayak uyduranlayız.
Geriye ne kalıyor? Fiyatlarda Türkiye aleyhi
ne bir durumun meydana gelmesidir ki, bura
da da PTT idaresindeki arkadaşlarımız kılı
kırk yararcasma hassas davranmış, enine bo
yuna meseleyi tetkik etmiş ileride müessesenin
aleyhine doğabilecek her türlü durumu peşi
nen önlemişlerdir. İhracat garantisini almışlar,
yüzd'e 70 dışarıdan gelmesi lâzımgelen malze
menin fiyatlanndaki fiyat farklarının aşırı bir
şekilde
olmaması ve sabit kalmasını temin
edecek tedbirleri temin etmişler, teknik hu
suslarda anlaşmalar yapmışlar, velhasıl icabın
da sermayenin bizim elimizo göçmesini de
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mümkün kılmışlar. Bunun yanı başında da bu
müessesenin inkişafını mümkün
kılmışlardır.
Bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz, çıplak
yüzde 51 rakamına sarılıyoruz. Yüzde 51 i ma
demki yabancıların elindedir, o halde bu mem
lekete kapitülasyon girdi, diyoruz. İnsaflı ol
maya mecburuz. Meseleleı-i bu şekilde mütalâa
eder, insaf ölçülerini olden kaçıracak olursak
netice istihsal edemeyiz. Ben şunu da ifade ede
rek sözlerime son vermek istiyorum, takdir Yü
ce Meclisindir faıkat önümüzdeki plânlı kalkın
ma devresi içerisinde elbet memurlarımıza,
büyük ölçüde hassasiyetle çalışan insanlara
şevk ve heyecan vermeye mecburuz. Onları
böyle şuradan veya buradan topladığımız veya
menfaatleri çarpıştığı için karşı karşıya ge
len firma veya insanların iddialariyle itham
etme yoluna gidecek olursak onlar şevkle ça
lışma imkânlarını bulamaz, yatırımları da ger
çekleştiremeyiz. Esasça bu mesele mahkemeye
intikal etmiştir. Bir arkadaşımın da söylediği
gibi, mahkeme gerekli tetkikatı yapacaktır.
Biz bakanlık olarak teftiş kurulumuza vazi
yeti tetkik ettirdik, teftiş kurulumuz, takibed'ilen prosedürde bir suç, bir hata olmadığını
ortaya koymuş bulunmaktadır. Artık bundan
sonra bir de Meclis soruşturması açarak mese
lede arkadaşlarımızı hakikaten tedirgin etme
ye ve önümüzde yapacakları yeni hamleler ve
yeni işlerden alakoymıya lüzum olmadığına da
kaaniyiz. Ama bütün bunlara rağmen takdir
Yüce Meclisindir. Daha fazla teferruata gir
mek istemiyorum ve bu suretle de kıymetli va
kitlerinizi almak istemiyorum. Vereceğiniz ka
rar bizim için her şekilde şayanı kabuldür,
hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya, son
söz olarak size söz veriyorum, sırada siz geli
yorsunuz.
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; tashihe mec
bur olduğum bir nokta vardır. Biz daha önceki
konuşmamızda da, şimdi yapacağımız konuş
mada da temel fikir olarak ihaleye bir kasdın
karıştığı anlayışında değiliz. Gerek Sayın Ulaş
tırma Bakanı, gerekse sayın bakanın mensubolduğu grup ve gerekse PTT nin yöneticileri
hakkında tasvibi mümkün olmıyan bir fikre
sahip değiliz. Hiçbir surette dedikodu seviye
sinde bir anlayışa sahibolmadığımızdan bilhas
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sa PTT yöneticilerinin emin olmasını çok dile
rim.
ŞADI B1NAY (Bilecik) Neticeye bağla.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Ne
ticeyi arz edeceğim muhterem arkadaşım. No
olacak; biz bu Mecliste sabahlara kadar da ça
lıştık -beyefendi.
önceki konuşmamda da arz etmiştim, bir mü
essesenin başında olan insanları kötü ithamla
rın altında tutmak suretiyle onların vazife yap
ma duygularını ve arzularını, rencide edersek,
başlarında bulundukları müesseseleri, kuruluş
ları yararlı kuruluşlar olmaktan çıkarır ve za
rarlı kuruluşlar haline getirmiş oluruz. Bunun
ötesinde de bir fayda sağlamak mümkün olmaz.
Bu itibarla biz, iddiada isnatların, iftiraların,
haksızlıkların bulunabileceğini hesaplamak su
retiyle meseleyi Mecliste savunmaya dikkat et
tik.
Başlıca üç nokta üzerinde duruyoruz. Birin
cisi; konu âmme efkârına, kamu oyuna mal ol
muştur. Birçok değerli arkadaşımın burada' ifa
de ettikleri gibi, bir tarafında Ericsson firması
nın ilânını taşıyan, bir tarafında bu meseleyi
konu edinen mecmuanın söylediklerinden ibaret
telâkki etmek mümkün değildir. Cumhuriyet
gazetesi, Milliyet gazetesi, Yeni İstanbul gaze
tesi, Son Havadis gazetesi, Adalet gazetesi gibi
birçok tirajı yüksek olan gazeteler bu meseleyi
kamu oyuna yalan yanlış, haklı veya haksız in
tikal ettirmişlerdir. Ben şahsan kendimi, "PTT
yöneticilerinin yerine koyuyorum. Bu mesele
nin açıklığa kavuşabilmesi için her halde Mec
lis, bu ithamların üzerini örtmek değil, bu me
selenin açıkça hesabını görmek ve eğer ciddî bir
memleket vazifesi yapnrşsa öylesine insanların
ahn aklığı ile ortaya çıkıp göreve devam etme
sini, ister. Biz meseleyi bir kere bu yönü ile ele
aldık. Bir diğer yönü teknik yönüdür. Ben emi
nim ki, burada konuşan arkadaşlarımızın hiçbi
risi meselenin teknik tarafı ile uzaktan yakın
dan ilgili arkadaşlarımız değillerdir. Bu itibarla
ben bu noktada hatalar bulunabileceğini geçen
konuşmamda tasrih ettim ve hâlâ daha o kanı
içerisindeyim. Bence bir başka tarafı vardır asıl
önemli olan; bu ihalenin 6224 sayılı Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanununa uygun olarak ya
pılıp yapılmadığı konusu.
Değerli arkadaşlarım, kapitülâsyon falan di
yoruz. Kapitülâsyonları bilip bilmediğim nokta-
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sında bâzı şüphelerle tarizlere muliatabol• lıııu.
önemli saymıyorum. Çünkü ben kapitülâsyonla
rın nü olduğunu iyi kötü öğrenmeye gayret et
miş bir arkadaşınızım ve benim bilmediğimi siiy
üyen arkadaşıma da faydalı olabilecek kadar
kapitülâsyonlar komşunu bilirim.
Şimdi, kanlın metnini tetkik etmek lâzımgeliyor. Biz diyoruz ki, bu ihale kanuna aykırı
bir ihaledir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nuna aykırı bir ihaledir. Çünkü Yabancı Serma
yeyi Teş/ik Kanunu diyor ki; yabancı sermayeye
ancak Türk özel sermayesinin çalışma göstere
bileceği, çalışabileceği alanlar içerisinde çalışa
bilir. Şimdi bu açıdan meseleyi tetkik edersek
telekomünikasyon sanayiinin bir tekel halinde
mi yoksa serbest rekabet piyasası halinde mi ça
lışacağını bulmamız gerekir. Telekomünikasyon
sanayiinin serbest rekabet piyasası halinde ça
lışması millî menfaatlerimiz yününden faydan
değil. Bunu yöneticiler zararlı buldukları için
bir tekel biçiminde çalışmasını gerekli görmüş
lerdir. Şimdi tekel biçiminde çalışan bir yaoa*ıcı sermayenin yüzde ol hıssesmın yabancı fir
maya verilmiş olması kanuna aykırı bir vazıyet
ihdas ediyor. Bir diğeri; özel sermayenin çalışa
bileceği bir alan olmadığına göre telekomünikas
yon sanayii, yabancı firmaya bu alanda çalışma
hakkının da tanınması bu kanuna göre maunum
değildir. Değiştirilir bu kanun, ondan sonra iha
le yapılabilir.
ŞADI liLN'AY (Bilecik) — Kanunen sakınca
yok, % 51 i yabancı sermayeye verilebilir.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Mü
saade buyurun beyefendi arz edeyim; % 51 i
yönetim hakkıyla beraber bir yabancı firmaya
ve yabancı sermayeye teslim ederseniz, kanun
da sakınca vardır. Lütfeder kanunu tetkik eder
seniz böylesine ciddî bir konuda, hattâ kanunun
müzakere zabıtlarını ve gerekçesini okursanız
c
/o 51 hissenin yabancı firmaya verilemiyeceğiııi
görürsünüz.
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Kaçıncı madde?
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Val
lahi bendeniz de dokuz, on yıl onun tatbikatım
yapmış bir arkadaşınızım, meselenin üzerinde
de özel bir çahşmam vardır, aziz dostum. Evet,
onun için heyecanınıza lüzum yok. Akıbet ne
karar verileceğini ben biliyorum.
A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — idare
et.
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TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) - - İda
re edeceğim, göreceksiniz, idare edeceğim. Bü
tün bunlar hiçbir fayda vermez. Siz bir yıl önce
kürsünün yukarısında oturan arkadaşımızsınız,
şimdi kürsünün altına inince kürsüye sataşma
ma zevkine varmışsınız, bakıyorum. Dinlemek
istemiyorsanız çıkarsınız.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmiyelim.
Sayın Altunkaya, siz lütfen önerge üzerinde
ki görüşmenizi yapın:z.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Sa
yın Başkanım, çok saygılı olduğum şahsınıza
hitabetmek istemezdim ama, her şeyden önce
Başkanlık Makamının benim konuşmamı sağla
makla yükümlü olduğu kanaatindeyim. Tasal
luta fırsat vcrmessenlz cevap vermiyeceğim, tak
dir ederseniz. Bakınız meseleyi işliyordum za
ten.
BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, istir
ham ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım sizler de hatibe mü
dahale etmeyin, müzakerenin sonuna gelmek
ihereyiz.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Bu
arada son zamanlarda. A. P. ile cilveleştiği pek
aşikâr surette görünen bir bağımsız milletvekili
arkadaşımızın, A. P. sözcüsü arkadaşımızdan
çok daha telâşlı hattâ Bakanın ağır başlı ve
umumi konuşmasından çok daha fazla telâşlı
ve heyecanlı savunmasından bizimle ilgili bir
kısmini zabıttan okuyacağım; «yüzde 51 neden
verilmiştir? Bana göre yüzde 51 in verilmesi
doğrudur. % 51 in kapitülâsyon yaratacağını
soldaki partiler söylüyor.»
Arkadaşlar, bir vakıayı soldaki parti söyle
ne, sağdaki parti de söylese bir vakıa varsa
vardı:*, yoksa yoktur. Ama bir olayın tefsiri
olur bir teklif olur da sağdaki ya da soldaki
partinin söylemiş olması böylece önem kazanır.
Bir vakıa varsa bunu sağdaki veya soldaki par
tinin si'ylcmcslnin önemini idrak etmek pek ko
lay değil.
Değerli arkadaşlarım, yüzde 51 in kapilütasyon yaratacağı yolundaki iddialarımıza verilen
cevapları biraz önce size arz etmiş bulunuyo
rum. Değerli A. P. Sözcüsü Sayın Angı'nm bir
beyanı ürerinde de kısaca durmama müsaade
buyurmanızı rica ederim.
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Sayın Angı diyor ki; bu kanun getirildiği za
man kendi partisinin lideri, muhalefet lideri
olarak Maraş'ta ve Gaziantep te, kapitülâsyon
ları getiriyorlar diye kıyamet koparıyordu. Be
nim partimin ileri kapitülâsyonlarla mücadele
etmiş, kapitülâsyonların yurt dışına çıkan-aoumesi için kavga vermiş bir liderdir ve kapitülâs
yonlar konusunda ba- hassasiyeti olması da çok
tabiî bir hâdisedir. Şimdi Sayın Angı'nm hiç
icabı yokken böyle bir meseleyi buraya getirip,
benim partimin liderini muaheze etmeye kalkma
sını da ayıpladığımı söylemek isterim. Benim
partimin lideri bir yabancı firmanın temsilciliğjıdcn politikaya gelmiş bir lider değLdir. O iti
barla... (A. 1'. sıralarından gürültüler)
ŞAÜt BtNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
hatioi lütfen sadede davet ediniz.
BAŞKAN — Sayın A.tunkaya, bu sözlerini
zin önerge ile ilgisi yok. Siz Hükümet adına
görüşmüyorsunuz. Önerge sahibi de değilsiniz.
Binaenaleyh, sizden evvel görüşmüş olan her
hatibin sözünü cevaplandırmak diye bir yüküm
lülük altında değilsiniz. Siz kendi görümlerinizi
önerge üzerinde lütfen söyleyiniz.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Sa
yın Başkanım, partimin Genel Başkanına vâki
bir tarizi cevaplandırmak mecburiyetindedim
takdir edersiniz.
ŞADI BtNAY (Bilecik) — Bu basitlik olu
yor. (Gürültüler)
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Ba
sitlik olmuyor.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmiyclim, lütfen. (Gürültüler)
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Si
zin ithamlarınız beni hiç ilgilendirmiyor.
BAŞKAN — Sayın hatip sizden tekrar rica
ediyorum ve sizi Tüzük gereğince ikaz ediyo
rum, lütfen önerge üzerinde görüşün efen
dim.
TURGUT ALTUKAYA (Devamla) — Sayın
Başkanım bu konu üzerinde başka bir şey söy
lediğim yok. Benim liderimi takdim ettim.
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BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşme
yin.
Sayın Altunkaya size ikinci ihtarımı veriyo
rum. Ya Önergenin üzerinde görüşürsünüz ya
da kürsüyü terk edersiniz efendim.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Sağ
olun efendim.
Şöylece mâruzâtımı arz edeyim, topluyorum,
bitiriyorum efendim.
Bu sebeplerle biz yapılan ihalenin sadece ka
nuna aykırılığı yönünden bir Mecüs araştırma
sına zaruret gösterdiği noktasındaki kanaatimizi
belirtik. Bu kanaatte İsrar ediyorum. Sevapla
rınızla ve veballerinizle karşı karşıyasınız. Tak
dir size aittir. Saygılarımla.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini
rum.

okutuyo

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tine karar verilmesini arz ederim.
Hatay
Talât Köseoğlu
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Yeterlik
aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Altınsoy, nedir talebiniz t
MEHMET ALTiNSOY (Niğde) — Yeterlik
önergesi aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Yeterlik Önergesi aleyhinde bu
yurun.

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın
Başkan, telekomünikasyon meselesi hakikaten
aydınlanmış, üç haftadan beri Yüce Mecâsi i§gal eden bir mevzu olmuştur. Ancak yeterlik
önergesinin aleyhinde bulunmamın sebebi, bu
yeterlik önergesinin oylanma imkânının olmadığı
hakkındadır. Sayın Başkanın da malûmlarıdır,
ki, Yüce Mecliste ekseriyetin olup olmadığı Baş
kanın müşahedesiyle ya re'sen veyahut da beş,
milletvekilinin ayağa kalkması suretiyle oylama
yapılmak suretiyle anlaşılır. Grupumuzda beş
mLletvckili olmadığı için, beş milletvekili ola
rak ayağa kakmak imkânına sahip değiliz. An
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bizim lideri
cak ekseriyetin olmadığını Sayın Başkanın da
mizi ancak abdestli olarak ağzına alabilirsin.
müşahede etmesinin imkân dâhilinde bulunma
BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo
dığı kanaatindeyiz. Kendisini yoklama yapmak
rum efendim.
suretiyle ekseriyetin olup olmadığını anlamaya
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Sizi
muhatap telâkki etmek çok zor şey.
| davet ederiz. Teşekkür ederim.

— 659 —

Ilî. Meclisi

B : 143

BAŞKAN —• Efendim bu, esasa mütaallik bir
oylama değildir. Kaldı ki, Meclis arattırması
dahi işar; cyla halledilecek bir husustur. Bi
naenaleyh, talep mesmu değildir.
Edendim yeterlik önergesini oyunuza sunuyo
rum. . Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MEHMET TLTINSOY (Niğde) — Vebal al
tında kalırsınız.
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Meclis araştırması açılmasını kabul edenler
işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmemiştir efendim.
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Usul hakkında söz istiyorum; yaptığınız muamelenin
usulsüzlüğünü zapta geçirtmek istiyorum.

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlunun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve ku
rulması kararlaştırılan haberleşme sanayii ko
nularında bir Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesini oyunuma sunuyorum. Kabul eden
ler....
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Usul hak
kında söz istiyorum.

BAŞKAN — Efendim usulsüzlük yok ki usul
hakkında müzakere olsun.
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Yaptığı
nız muamelenin usulsüz olduğunu zapta geçirt
mek istiyorum.
BAŞKAN — Sl'ylediniz efendim, vebalden de
bahsettiniz; usulsüzlükten de bahsettiniz zapta
da geçti bunlar.
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Vebal al
tında kal yorsunuz, bunu söylemek istiyorum,
zapta geçsin.

BAŞKAN — Ne usulü efendim? Yeterlikle
bitmiştir efendim.
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Yaptığı
nız muamelenin usulsüzlüğü hakkında cylamadan önce söz istiyorum.
BAŞKAN — Onu sonra görüşürüz.

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz karar gereğince Türk Silâhlı Kuv
vetleri...
MEHMET ALTINSOY (NiŞde1) — 600 mil
yon liralık bir ihalenin vebali altında kalıyorsu
nuz....

5. — GöRÜ.31
1. —• Türk Silâhlı Kuvvetler Personel kanunu
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezker&si ve Cumhuriyet
Sena'osunca yapman
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Maliye,
Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 5 er
üyeden kurulu Gec/.ci Komisyon raporu. (Millet
Meclisi 1/234, Cumhuriyet Senatosu 1/798) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek)
(1)
BAŞKAN — Efendim bu
vunma Bakanının önergesini
kararı alnıması iktiza ediyor.

konuda Millî Sa
okutarak öncelik

Önergeyi tekrar okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasa
rısı Cumhuriyet Senatosunca G maddesinde de
ğişik ik yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve
Meclise iade edilmiştir.
(1) 156 S. Sayılı basmayazı 20 . 4 . 1067 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonuna eklidir.
(2) 156 ya 1 nci ek S. Sayılı hasmayazı tu
tanağın sonuna eklidir.

EN İŞLER
Üzerinde değişiklik yapılan maddeler, Geçici
Komisyonda görüşülmüş, buna ait rapor basıla
rak 15G/1 nci Sıra Sayısiyle sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır.
Meclislerin tatiline çok az bir zaman kaldığı
dikkate alınarak tasarının biran önce kanunlaş
masını temin bakımından raporun üyelere dağı
tımından <8 saat geçmemiş olması dolayısiyle,
öncelikle ve gündemde bulunan diğer bütün iş
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
Ahmet Topaîoğlu
Millî Savunma Bakanı
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Rapor dağıtılıp basılalı üzerinden 48 saat
geçmemiş olduğu cihetle raporu okutuyorum
efendim.
(Geçici Komisyon raporu okundu.)
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım,
gerekçeleriyle birlikte okunan bu raporun bası
lıp dağıtılması üzerinden henüz 48 saat geçmemiş
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olduğu cihetle içtüzüğün 101 nci maddesi gere
ğince konunun şimdi görüşülmesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, tasarının 1 den 30 a kadar olan
maddeleri kesinleşmiştir. Şimdi 31 nci maddeyi
okutuyorum. Cumhuriyet Senatosunea kabul
«dilen metin.
Madde 3 1 . —
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
b) En az bekleme süreleri
Madde 31. — Subayların en az bekleme sü
releri aşağıda gösterilmiştir :
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile nasıplan birleşinccye kadar, fakülte ve yüksek oku
lu bitiren subayların bekleme süresi :
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte ve
yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa
külte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yük
sek okulu bitirenler için bir yıl,
Öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakülte
ve yüksek okulu bitirenlerin üçteğmenlik bekle
me süreleri, fazla olan öğrenim süreleri ka
dar,
eksiktir.
Kara, deniz, hava akademilerini ikmal eden
lere her okudukları sene mukabil 1 sene kıdem
verilir.
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler
icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savun
ma Bakanının teklfi ve Bakanlar Kurulu karan
ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri
yansına kadar indirilebilir. Bu indirme netice
sinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıka
rılır.
Havada : Uçucu üsteğmen ve yüzbaşılara;
denizde denizatıcı, dalgıç, balıkadam üsteğmen
ve yüzbaşılara birer sene kıdem verilir.
BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde Sayın
Reşit Ülker söz istemiştir.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısının gerçekten mihver teşkil
edeeek anamaddelerden biris'nin üzerinde gö
rüşme yapmaktayız, Bu madde Millet Mecli
sinin kabul ettiği şekilden farklı olarak, en

2B . 7 . 19S7

O :1

az bekleme sürelerinde iki ibare eklenmek su
retiyle değiştirilmiştir. Bu eklenen ibareler;
«Kara, deniz, hava akademilerini ikmal eden
lere her okudukları seneye mukabil bir »ene
kıdum verilir,» şeklindeki bir ibare ile. Yine
(b) bendinde. «Havada : Uçucu üsteğmen ve
yüzbaşılara; .denizde denizaltıcı, dalgıç, • balık
adam, üsteğmen ve yüzbaşılara birer sene kı
dem verilir.» ibaresidJr. Böylece kıdemle en az
bekleme süreleri ile ilgili bir maddede iki tane,
iki kıdem esası, ayrı ayrı iki kıdem esası "ge
tirilmektedir. Sayın komisyon gayet güzel
olarak gerekçe de yazmışlar; takdire değer bir
şey. Gönül arzu eder ki, her kom'syondan .ge
lirken bıı şekilde gerekçe yazılsın. Bundan do
layı takdirlerimi arz «derim. Bu gerekçede iki
sebepten dolayı bu esasların kabul edilmemesi
yani Sonatonun yaptığı değişikliğin benimsenmemesi teklif edilmektedir. Bu sebeplerden
birisi usul sebebidir. Denmektedir ki, Cum
huriyet Senatosu 31 nci maddeyi her ne ka
dar değiştirmiş ise de 31 nci madde ile ilgili
bulunan geçici 8 ve 13 ncü maddeleri, ki, bun
lar halen bugünkü kanun s'stemi içinde bu
lunanların müktesep hak1 arını muhafaza et
mektedir, bunlara ait maddeler değiştirilme
miş ve kesinleşmiştir, öyle ise bunun esası
hakkında artık konuşmak boştur. Mademki,
Senatoda böyle bir yanlışlık yapılmış, 8 nci
ve 13 ncü maddeler kes'n1 esmiştir, aynen kabul
edilmiştir, öyle ise usul bakımından bunun
konuşulmasında hiçbir fayda yoktur. İddia
lardan birisi budur. Bunun yanında diğer bir
idd^a da yahut da kanunun sistemi'olduğunu
ifade etmektedirler, bu kanun yeni bir sis
temi getirmiştir. Bu sistemin içinde, kıdem
denilen müesseseye yer yoktur. Eğer bu kı
dem müessesesini kabul ettiğimiz takdirde bu
kanunun kabul ettiği sistemi bozmuş oluruz.
Esas hakkındaki iddia da budur.
Şimdi* muhterem arkadaş'arım; şu noktayı
ifade etmek isterim ki, ve mütaaddit defalar
da ifade etmişimdir ki, acele kanun çıkar
mamak lâzımdır. Meclis denilen yerde acele
olmaz. Acele olsa bile yapılan hatayı millet,
ilgili affetmez. Maalesef biz Parlâmentonun
itibarından bahsederken Parlâmentonun asıl
itib ınnın yapı'an dedikoduların dışında, aslı
osası olmıyan şeylerin dışında alelacele ka
nun çıkarmak ve o kanunlarda birtakım -tak»-
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nik hatalar yapmak ve bu hataları kendisJni
ilgilendiren vatandaş eûne aldığı zaman işte
bu Parlâmento böyle alelacele, yanlış ka
nun çıkarıyor hissini verdiğimiz zaman mey
dana gelir. Maalesef acele yapalım, tatile gi
rilecektir - gecikmişti hakikaten - düşüncele
riyle burada da, Senatoda da böyle iki madde
atlanmıştır, işte acelenin bir açık neticesi. Bu
nun g.'üi 24 Temmuzda çıkmış bir kanun var
elimdeki Resmî Gazetede, o da ace.e kanun
lar arasında. 5434 sayılı Kanunun 41 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının kaldınlması hakkında
kamun 41 nci maddenin 3 ncü fıkrası kaldırılmış
tır, diyor. Neyin 41 ncA maddesinin 3 ncü fıkrası
kaldırılmıştır. Tabiîdir ki, 5434 sayılı Kanu
nun 41 nci maddesi1, öyle yazılması lâzımgelir. Maalesef o da çok aceleye gelmiş ve yan
lış çıkmıştır. Daha bunun gibi Bekçiler Ka
nununda oldu. Geçen yıl alelacele, aman Ana
yasa Mahkemesi iptal etti, açık vardı dedik.
Gecekondu Kanunu da acele çıksın, seçim var
dır dedik. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunu acele çıkardık. İki saat içinde; beş tane
Anayasa Mahkemesi kararı ile 7 - 8 maddesi
iptal edileli. Daha bunun gibi kanunlar ve şim
di de bu arada Türk Silâhı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 8 ve 13 ncü maddeleri alâJacele hareket edJdiği için böyle gelmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, evvelâ usul
bakımından işi ele almak gerekiyor. Çünkü
usul bakımından bir değişiklik yapmak müm
kün değilse bu meseleyi konuşmaya da lüzum
yoktur. Bendenizin kanaatine göre usul ba
kımından meseleyi konuşmak lâzımdır, müm
kündür. Oradaki hatayı düzeltmek mümkün
dür, kanaatindeyim. Sebebine gelince; bizim
içtüzüğümüzün 109 ncu maddesi var. Bu
109 ncu madde aynen şu ifadeyi taşımakta
dır; herne kadar çift Meclisli bir sistem için
yapılmış bir İçtüzük değilse de buna rağmen
burada fonksiyonunu görebilir.
^Lâyiha ve teklifin katiyen kabulü», yani
maddeleri tamamen kabul edildikten sonra,
«Katiyen kabulü reye konulmadan evvel, ibare
ve üslûp, yahut tertip ve tensik itibariyle nok
san veya iltibas olduğu âza veya encümen ta
rafından dermeyan olunursa metin, aidolduğu
encümene gider.
Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâzım
dır.»
J
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Şimdi burada bu basit bir madde gibi gözü
küyor ama burada bizim istediğimiz mevcuttur.
Burada, tertip ve tensik itibariyle noksan veya
iltibasa mahal olduğu takdirde deniyor. Bu
tensik kelimesi düzenleme mânasına gelen bir
kelimedir. Yani düzenleme bakımından, düzene,
yoluna koyma bakımından yani biz bir madde
kabul eder de o maddenin neticesinde ilerdeki
bâzı maddelere tesir edeceği gözükürse, görü
lüyorsa açıkça, yani meselâ, biz bu 31 nci mad
deyi kabul ettiğimiz takdirde geçici 8 ve 13 ncü
maddelere ihtiyaç kalmıyorsa 109 ncu madde
gereğince bu düzeltmeyi Meclisin yapabileceği
kanaatindeyim. Bu kanaatte olduğum içindir
ki, işin esasına girmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, işin esasına gelin
ce; burada pek mühim bir karar vermek mev
kiindeyiz. Bu kararlardan birisi, kurmay kı
demlerini kaldıracağız, bu kararlardan bir di
ğeri havacıların ve denizcilerin kıdemlerini kal
dıracağız. Bu kararı verirken cidden üzerinde
dikkatle durmak mevkiindeyiz.
Şimdi gerekçede buna karşı ileri sürülen
bellibaşlı sebep, esasa ait sebep; deniyor ki; bu
kanunda öyle bir sistem kabul edilmiştir ki, bu
sistemin içine herkes girmelidir ve bu girdiği
sistem içinde liyakatli olanlar öne fırlıyaçağı
için, liyakatli olanlar öne geçeceği için otomatikman daha az liyakatli olanlar geride kalacak
ve bir yelpaze şeklinde yahut üst üste bir ay
rılma olacaktır, tezi ifade ediliyor ve bundan
dolayı da kıdeme ihtiyacolmadığı ifade ediliyor.
Bir defa şunu ifade etmek isterim ki, bu nokta
da şuna dikkat etmek lâzımgelir; bugün herkes,
yani şartlarına, statüsüne uygun olan herkes
subay çıkar. Subay çıktıktan sonra bunların bir
kısmına açılan imtihanlar neticesinde - ki bu im
tihanlar kolay imtihanlar değildir - bu imtihan
lara yıllarca çalışıp hazırlanmış kimseler gelir
ve ancak bunlardan bir miktarı kazanır ve on
lar ayrı bir eğitime tabi tutulurlar. Yani asker
lik sanatının, isterseniz askerlik ilmi deyiniz,
askerlik sanatının en yüksek seviyesinde bilgi
sahibi olurlar.
Şimdi, bunun neticesinde de orada geçirdik
leri çalışma, öğrenme talebelik, âdeta yüksek
talebelik, doktoraya benzeri bir talebelik dev*
resi karşılığında kendilerine kıdem tanınır, öy
le ise, bu yol genel olarak herkese açık oldu-
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ğuna göre, bugünkü sistemde mekteplere de
böyle girilir, hepimizin çocuğu ilkokuiuan çıkı
yor, eğer herkesin hücum ettiği, koştuğu bir ko
lejle karşılaşılırsa o koleje imühaıua giriliyor.
Buna benzer, yani bundan dolayı üa kimse
kimseye gücenmiyor, Bu sistem herkese açık
bir sistem olduğu için, herkese açık oıan bir sıstem olduğu içm istıyen buna taliboıabilır ve
buradan çıkabilir.
Şimdi buna karşı denilebilir k i ; böyle bir
kıdem vermek, bu hizmete karşı, bu öğrenime
karşı kıdem vermek esası bu kanunda kabıü
edilmemiştir. Hayır arkadaşlar, eğer dikkatle
okursak bu kanunda bu esasın kabul cdiidığıin
görüyorum ben, yani komisyonun gerekçesinde
her ne kadar aksi söylenmekte ise de maddenin
kendisinin bu esası kabul ettiğini görmekteyim.
Çünkü 31 nci madde diyor ki, «Subayların en az
bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir :
a) Harb Okulunu bitiren emsalleri ile nasıpları birleşinceye kadar, fakülte veya yüksek
okulu bitiren subayların bekleme süresi :
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte
ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık
fakülte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl.»
Şimdi, ayrı ayrı öğrenim süresi geçirmiş
olanlara yani beş, altı yıllık olanlarda üç yıl
yerine iki yıl olmasını kabul ettiğiniz zaman bu
bir nevi kıdem değil midir? Yani onun daha
fazla okumuş olmasını burada nazarı itibara al
mış olmuyor musunuz? Ben bilmiyorum, yani
yalın bir mantık ile bu neticeye gelinip varılı
yor. Yani bu maddenin içinde bu sistem kabul
edilmiş. Binaenaleyh; öbür tarafta bunu kabul
etmemek için başka sebepler aramak lâzımgelir. Yani belki başka sebepler var, fakat böyle
bir gerekçe ile bu iş ifade edilmek isteniyor.
Şimdi başka sebepler ne olabilir. Başka sebep
ler ordu içinde kurmay subaylarla diğer sınıf
subayları arasında bir farklılık durumu hâsıl
olma düşüncesi hâsıl olmuş olabilir. Yani böyle
bir düşünce hâsıl olabilir. Olabilir, bu gayet ta
biidir. Yani her meslekte vardır, böyle birta
kım düşünceler, kökü sağlam olmıyan düşünce
ler vardır. Hepsi subaydır, Türk ordusundan
mezun olanların hepsi Türk subayıdır, ister kur
may olsun, ister sınıf subayı olsun; bunların
arasında hiçbir fark yoktur. Bu durumda bu
günkü sistemi kabul ettiğiniz zaman ne yapa

20 . 7 . 1067

O :1

caksınız? Yine geleceksiniz bir noktaya; hepsi
aynı subaydır, ister kurmay subay olsun, yani
ister akademi mezunu olsun, ister akademi me
zunu olmasın, hepsi bir kurulun önüne gelecek
terfi için ve kurul önüne geldiği zaman bunla
rın bir kısmı öne alınacak, o yüzde 5 tir zanne
diyorum, baştaki kısım, bir kısmı geride kala
cak. Şimdi, ileri gidenlerle geride kalanlar arav.nda bir düşünce veya duygu farkı olabilir mi?
Olabilir. Ama haklı bir duygu ve düşünce farkı
değil. E£er bir haksızlık olmuşsa o sözümden
hariç, yani bir haksızlıktan dolayı bir farklı
lık doğmuşsa, liyakatli bir kimsenin önüne daha
az bir liyakatli kimse geçmişse ondan dolayı
duyulan insani iğbirar hariç. Bahis mevzuu ol
mamak lâzımgclir. Şimdi bu böyle olunca me
seleyi, bu arada bütün subaylar, meselâ bunun
kalkmasını isteseler bile yani sınıf subayları
da, kurmay subaylar da deseler ki, bu kalksın
diye bir duygu düşünmüş olsalar bile biz Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Millet Meclisi
olarak biz onların isteğini değil, onların hisle
rini, duygularını deftil, Türk Milletinin yük•îok menfaatlerini düşünmek mevkiindeyiz. Ama
biz bunu böyle görürüz de komisyon veya Sa
yın Bıkan gelir çok ciddî olarak bunu izah eder,
ona bir diyeceğim yok. Ama izah edilmedikçe
şu elimizdeki gerekçelere göre bu meseleyi bu
şekilde görmek lâzımdır.
Şimdi, bugün halen orduda bulunan sınıf
ve kurmay subayların bunu isteyip istememe
sine gelince; bu da garip bir şey olur. Çünkü
geçici 8 nci ve 13 ncü maddelere göre bugün
mevcud ilanların, halen akademide okuyanlar
dâhil, müktesep hakları saklıdır, bunlara dokunulmıyaeak, yani bugün Tür-k ordusunda mev
cut bulunan bütün subayların müktesep hakkı
var. B'naenaleyh o vaziyette olan (kimselerin
olsa da olur, olmasa da olur şeklindeki sözleri
tam bir fikir beyanı şeklinde olamaz, çünkü
kendilerinin durumları tarsln edilmiş vaziyettodir. Yani gelecek nesillerle ilgili, yeni çıka
caklarla ilgili bir kanun mahiyetindedir. Öyle
ise biz bunu duygulardan z'yade aklımızda
çözmek mecburiyetindeyiz. Öyle olduğu takdir
de de bir farklı durum olmaması lâzımgclir.
Yani bugünkü durumdan fanklı bir durumu
kabul etmemek icabeder. Üç sene gidecek, oku
yacak, yüksek bir ihtisas yap-mış olacak, bunun
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için daha fazla seneler çalışmış olacak ve sonra biz bu liyakati kabul etmiyeeeğiz. Bu doğ
ru bir sistem alarak ileri sürülmemak lâzımgelir. Yine ifade ediyorum arkadaşlar, komis
yondaki muhterem arkadaşlarımız daha esaslı
sebepleri söylerlerse elbette ki biz de bu sebep
lere gerekirse katılırız.
Şimdi bu kurmaylarla ilgili kısma, hLssî se
beplere gelince, hissi sebepler tutumlarla ilgi
lidir, eğitimle ilgilidir ve bütün camialarda da
vardır; vardır hissi sebepler. Orduya güdersi
niz, yedeksubay, muvazzaf subay vardır, hiç
bir farkı yoktur, yedeksubayla muvazzaf su
bay arasında. Becerikli subay vardır, becerik
siz subay vardır. Sıfatı ne olursa olsun, bece
rikli olanlar üstün tutulur. Sıfatı ne olursa ol
sun, beceriksizleri, daha az liyakarlitesi başka
türlü bir muameleye tabi tutulur. Ama böyle
bir lâf söylenir; Ankara Hukukundan çıkmış
lar, İstanbul Hukukundan çıkmışlar, hiçbir far
kı yok. Ankara Hukukundan çıkabilir, meselâ
ben İstanbul Hukukundan çıktıma, fakat Anka
ra Hukukundan fevkalâde üstün insanlar çıka
bilir, onların üstünlüklerini de biz her zaman
kabule amadeyiz. Böyle oradan çıktı, buradan
çıktı diye bir şey olmaz. Yani böyle hissi se
bepleri ele almak, varsa bunun birtakım sakat
noktalan, bunları izsaıle yoluna gitmek lâzım
dır. Aksi halde bu Beş. Yıllık Plânda da ka
bul
ettiğimiz,
insan
aklının
umumiyetle kabul ettiği daha ileriye gitmeyi teş
vik fonksiyonunu ortadan kaldırmış oluruz.
Çünkü oraya gidersem ne olacak? Daha kolay
terfi edeceğim diye düşünülürse oraya
daha
az insanın gitmesi mümkün olabilir. Ve bun
dan d alayı da Türk Milleti ve Türk Silâhlı
Kuvvetleri zarar görebilir.
Ayrıca, bunun kumanda mevkilerinde bir
sıçrama imkânı olduğu da, daha genç yaşta,
daha ileri noktalara ulaşma imkânı, olduğu da
ortadadır. Bendenizin bildiğim Mustafa Kemal
ya 38 yaşındaydı ya 39 yaşındaydı, İstiklâl
Harbini yaparken, Çanakkale'de 35 yaşında
idi, hatırlıyorum, yani genç yaşta büyük bir
kumandan. Şimdi bu noktayı da düşünmek mec
buriyetindeyiz.
İkinci noktaya gelince; uçucu, yan: havacı
lar ve denizciler.
Arkadaşlar, Dünyada her meslekin birbirin
den farklı nitelikleri vardır. Şimdi, şüphesiz
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Türk Ordusunda herkes müsavidir, herkes de
şerefli Türk subayıdır. Ama deniz subayı diye
kabul edildiği zaman bir kimseyi bunun birta
kım neticelerine katlanır, denizaltıeı ise denizin
altında bulunur, sağlığından birşey kaybeder,
normal oksijenden eksik oksijen alır ve gelir Naboland, diye bir gemi çarparsa veyahut Refah
faciasında olduğu gibi olursa bir anda fecî şart
lar altında yok olur. Karada da bu yok mudur?
Vardır. Karada da, vardır ama aynı nisbette
değildir. Denizci çürür. Suyun ürerinde nasıl
demirden gemiler çürüyorsa, deliniyorsa, denizin
üstünde bulunan insan da çürür. Ailem de deniz
ci olduğu için biliyorum, denizin üzerinde bir
insan çürür.
Şimdi havacılara gelince; havacılığın da kend'ne has bir durumu olduğu muhakkaktır. Se
natoda arkadaş 1 arımız ifade etmişler. Burada
ben de onlardan bâzılarını aldım. Bir sınıf söy
lüyorlar, 1941 de 100 kişi idik, 17 si Kefalı'ta
battı ve 1960 senesinde 14 e geld'ler yani bir
sınıf havacı sonuna indiği zaman şehit düdenini,
ve saires : ni çıkardığımız zaman pek az kalıyor.
Binaenaleyh havacılıkta bir farkın
olduğunu
kabul etmek lâzımdır. Nitekim ilk tasanda, yani
İlk sevked'len tasarıda bu vardı yani evvelce
Savın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'm red
dinden evvel Meclise 1965 te p-elen tasanda bun
lar dâhil ed'lmişlerdi. Şimdi öyle ise bunlan
da farklı tutmakta, kendilerine kıdem tanımak
ta bir farda vardır, yani ölmelerini kabul edi
yoruz, yok olmalannı, hoder olmalannı kabul ediVO^IT:, bu^a mukabil de kıdem
almalannı, bu
meslekin özellikleri dolayısiyle kıdem almalarım
kabul etmek ica,beder. Gazetelerde okuduk; îs™'l HanVnde havacıların yaş vasatisi 22 - 23 tür.
Muavyen bir yaştan sonra jet uçaklanna b'nip
uçulmaz. Uçulur ama, o biz*m kendimize has ce
saretimizden ileri gelen bir havSİettir. Fizik ola
rak bunun ölçüleri vardır. Yani insan, fiziğinin
ötesinde birşey yapamaz. 70 yaşında yapılacak
işler vardır, yapılmıyacak işler vardır. Bunun
gibi havacılıkta da muavyen bir yaşta yapılacak
iş vardır, yapılmıyacak iş vardır. Binaenaleyh
bejdeniz şunu söylemek istivoram; bu mesele
ürerinde benden sonra kıymetli arkadaşlanm ko
nulacaklar, ben sözlerimi bağlamak istivoram ve
şunu arz etmek istiyorum; bu benim gibi bir kimsevi, bir hukukçuyu derin derin düşündürdü.
Benim meslekim askerlik sanatı değildir, her
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Türk- gibi, askerim, ama beni derin derin düşün
düren bir konudur, onun için derim ki; bu mad
deyi benimsemiyeKm, benimsemiyelim ki, bir
imkân doğsun, üzerinde birşey yapmak ve dü
şünmek ve en doğru karan vermek imkânına
sahibolalım. Belki daha sonra konuşan arkadaş
lar bizi ikna edecek mütalâalar serd ederler.
Onuni için birşey söylemiyorum. Ama bugün
bövle ilk bakışta, biraz derinlemesine bakışta
görülen manzara budur ve bundan dolayı Türk
Ordusu zarar edebilir. Birtakım hissî se
bepleri esas almak lâzımdır. Hissî sebepler
varsa, bu h ; ssî sebepleri giderecek, eğer esasta
hakli- isek, doğru birşey yapıvorsak Yüce Meclis
olarak, hissî seıbep^ri giderecek, eğitimi de geç
meliyiz. Yani eğitimle ilgil'dir h : ssî sebepler.
onun da eğitimine geçmeliyiz ve anlatmalıyız ki
bu farklı durum yoktur. Bugünkü s:stemi de
kabul- etsen*z bile geleceks'niz bir hevetin huzu
runda. yüsde beşe girecoksln'z veya aşağısına gi
receksiniz. Orada da bir farklılık isteı isteme"
doğacak. Yani mutlak bir eşitliği ne orduda, n^
avukatlıkta, ne de Mecl"ste göremeviz. Her»'m ir
mebuH olarak gelivoruz. kimi eenalbpskfin oluvo
ruz, kimimiz geride oturuvornz ve kalkıp ko
nuşuvoruz, şunu yppıyomz, bunu yapıyorıi"
Hep'm'z aynı vazivotte Yamıyoruz, aynı statü
de olduğumuz halde... H : ebir meslekte ı m ı a ^ e ^
bir tahs'li yapan herkesin avnı vaziveHe olma
sına imkân yoktur. O^nn için bu maddenin benimsenmemes'ni ve betnlmsenmemek snretivlr
azer'nde düşünülmes'ne ve daha vararlı bir ka
ra^ alınmakla imkân vrİlmesini arz ve teklif
ederim,
Be^i düşündüren <*WSpr>lp~den birisi d*» Yü" r
Senatoda bu mevzu iherb->d^ konuşan ^ ! -cr p
kadn^anmvttu, ben asker değilim, meslekim Te
kerlik değildir, fakat orada konuşan urkpda.şlr
rımızın konusm aflarını zabıttan okudum, her çı
kan, bu mevzuda bendeniz'n arz ett^'me be~
zer ve daha flrü^llermi ifade etmişlerd'r. Ben'
o da dü^ü^dürmekted'r. Meclis olarak düşünelir
ver yanlış bir. karar almıyalım.
Sayalarımla.
REŞAT ÖZARD\ (Aydın) — Sayın Baş
kan, say^n milletvekilleri; Millet Menlisinde
kabul, edilmiş olan- Silâhlı Kuvvetler Personel
Kassaımr. bugüne kadar
ordumuz
içerisinde
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tatbik edilmekte olan sistemi
kökünden de
ğiştirmiş, terfi usullerini yeknesak hir sisteme
bağlamak suretiyle genç ve dinamik kuman»
da ekibinin yetişmesi imkânını ortadan kaldır
mıştır. Bugünkü tatbik edilen mevcut sistem?
de, özellikle hava subayları arasında 36 yaşın*
da bir kurmay hava albayı olmak mümkün
dür. Bu kanunun getirdiği sistemle 47 ya$ın.dan aşağı bir subayın albay olması mümkün
değildir. Yani arada 11 sene bir fark yapıyor,,
11 sene daha yaşlı olarak o rütbeye yükseline
imkânı veriliyor.
Şimdi muhterem arkadaşlar, hazar zama
nında havada olsun, karada olsun, denizde ol
sun her subay aynı görevi yapabilir, altmış
yaşına kadar da uçabilir, buna birşey diyeme*
ylz. Ama harb geldi mi, ben geliyorum demez-,
tepeden inme gblir ve her şey kısa bir süre
içinde sonuçlanır. Bir harb halinde filolara ku
manda edecek subayların 40 yaşın
üzerinde
kimseler olması ne kadar bunun aksine müta
lâa beyan edersek edelim, bir atalet
yaratır
ve genç bir kurmay filo kumanda heyetinin
göstereceği cesaret ve dinamizmi gösteremez.
Bu, dünyan:n her yerinde böyledir. Senatoda
büyük bir çoğunluğu uzun süre ömürlerini as
kerlikte geçirmiş her siyasi partiye
mensup
tecrübeli ve bugün ordu ile bir ilgisi olmıyan
tecrübeli senatörlerin günlerce orada bu ko*
nuda yaptıkları mücadeleyi, konuşmaları din
ledim. Bu kanun bu şekilde çıktığı takdirde
Türk ordusu için gelecekte büyük bir tehlike
nin meveudoldüğunu haber veriyorlar. Cum
huriyet Senatosunun, bu erken terfi etme im
kânlarını kaldıran maddeye birazcık dinamizm
vermek ve bu mevcut kadro içerisinde yüzde
üç, yüzde beş niabetlnde bir mahrut çıkışı yap
mak maksadiyle kanunun 31 nci maddesine
eklediği iki fıkra cidden üzerinde durulmaya.
değer mahiyettedir. Bunlardan- birisi; kurmay
subaylara akademilerde okudukları süre kadar
kıdem verilmesi, diğer pilot ve pilot adayla•iyle dalgıç, denizaltıcı ve kurbağa adamların.
üsteğmen ve yüabaşı rütbelerinde yalnız İM
3ene bekleme sürelerinde birer yıl noksan; ol
ması şeklinde bir değişiklik yapmışlardım. Sim
li, Millet Meclisinin kabul ettiği madde: met
ni kabul edildiği takdirde kurmaylık için
bir kıdem, yoktur. Kurmaylık, ordu içerisinde
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yetişmiş subaylar arasında ayrıca üç sene çok
sıkı bir disiplin altında ve askerlik sanatının
en yüksek kumanda mevkiinde uygulanacak
metotları öğreten bir meslektir. Şimdi, kur
may subaylara her hangi bir kıdem tanınma
dığı takdirde bundan sonra kim gidip de kur
may okulunda
okuyacaktır veya bu kanun
yürürlüğe girdikten sonra kurmaylık diye bir
okulun da kalıp kalmıyacağmı
bilmemekteyiz.
Çünkü, bu okullara kimler gönderilecektir, bu
okullardan çıktıkları, mezun oldukları tak
dirde kendilerine mesleklerinde ne gibi bir
terfi sağlanacaktır? Dunlar tamamen meçhul
olduğu gibi elimizde mevcut kanun bunlara
ileride her türlü mesleki temayüz ve terfilerinde her türlü hakkı da elle/inden almaktadır.
Şimdi 100 seneye yakın bir zamandan beri
Türkiye'de bu kurmaylık devam ediyor ve
bundan şimdiye kadar Türk ordusu zarar de
ğil fayda görmüştür ve bu kurmayların hiç
olmazsa 2 sene, 3 sene, 4 sene gibi bir kıdem
almaları neticesinde ordu içerisinde temayüz
eden, ki, her subay kurmay olamaz, bunun
şartları vardır, imtihana
girecek,
çalışacak
muvaffak olacak ve bir müktesebatı olacaktır
ve ordu içerisinde daha genç yaşta bir komu
ta edecek ehliyette yetişecektir. Şimdi bu im
kânı kaldırıyoruz ortadan. Soura pilot, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam gibi meslekler
de çalışanlara Cumhuriyet Senatosu 2 senelik
bir kıdem tanımıştır üsteğmenlikle yüzbaşılık
arasında. Türkiye'nin hayat şartlarına, insan
ömrü ortalamasına, fizikî, bünyevî durumumu
za göre bir pilotun, bir jet pilotunun uçuşta
karşılaştığı, hava tazyiki ve saire gibi her in
sanın tahammülü dışında olan güçlüklen, bir
denizaltıcının, bir kurbağa adamın denizin
altında geçirdiği güçlükleri, yaptığı vazifenin
ağırlığı elbette ki, bünye üzerinde yıpratıcı
tesir yapmaktadır. Dunlara yalnız yüzde mu
ayyen bir nisbette yıpranma tazminatı ver
mek değil, bunları ihtiyarlamadan,
tamamen
yıpranmadan bunları bulundukları birliklerde
komuta edecek imkâna kavuşturmak lâzımdır.
Bu bakımdan Cumhuriyet Senatosunun metni,
Millet Meclisince kabul edildiği takdirde hiç
olmazsa hava ve denizaltı, kurbağaadam gibi
ağır şartlar altında vazife gören birkaç subay
sınıfına iki sene mesleki d,)layısiyle kıdem, üç
senede bir kurmay oldukları takdirde bundan
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bir kıdem tanımak suretiyle beş sene gibi bir
.müddet
kazandırırız ki, o zaman da bugün
tatbik edilen sisteme göre yine en az beş - altı
sene kayıpları olur. Çünkü, bugün Millet Mec
lisince kabul edilen kanun metnine göre, 22 ya
şında teğmen, 25 yaşında üsteğmen, 31 yaşın
da yüzbaşı, 37 yaşında binbaşı, 43 yaşında
yarbay, 47 yaşında albay ve 51 yaşında da
tuğgeneral olmak mümkündür r e her sınıf
için de bu böyledir. Ancak Sonato'nun değiştirisi kabul edildiği takdirde hava ve denizaltıcılarda ne olur? 51 yaş yerine 46 yaşında en
e/ken tuğgeneralliğe yükseltmek imkânı ola
bilirdi. Halbuki bugün 40 yaşında, 41 yaşında
general olmak imkânı vardır Türk ordusunda.
Bu imkân tamamen kaldırılıyor, 11 yaş daha
sonra, 11 sene daha yaşlı halde ona general ol
mak İmkânı veriliyor. Cumhuriyet Senatosu
nun değiştirisi kabul edilirse, metni kabul edi
lirse yine beş sene bugünkü tatbikata nazaran
beş sene yine bir gerileme vardır, Türk ordu
sunun, yas bakımından terfilerinde. O bakım
dan Türk ordusunu, memleketin medarı iftiha
rı ve her zaman vazife yapmaya hazır bir kuv
vet olan Türk ordusunu dinamizmden, genç
leşmeden mahrum eden bu zihniyeti bir tarafa
bırakıp zararın neresinden dönülürse kârdır
kabilinden asgarisi olan, hiç olmazsa Cumhu
riyet Senatosu metni ile iktifa etmek suretiyle,
mevcut Millet Meclisi metninden daha iyi bir
metni kabul etmiş olmakla vazifemizi yapmış
olacağımıza kaaniim. Bu bakımdan Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunun benimsememe tekli
finin reddini ve Cumhuriyet Senatosunca ha
zırlanmış olan 3 i nci madde metninin Yüce
Meclisinizce kabulünü arz ve istirham ederim,
Saygılarımla.
BAŞKAN — Bir önerge
okutuyorum.

yardır

efendim,

Sayın Başkanlığa
Konuşulmakta olan Askerî Personel Kanu
nu Meclisimizce evvelce konuşulmuş olduğun
dan konuşmaların 10 dakika ile tahdidini ara
ve teklif ederim.
Denizli
Salih Baydil
BAŞKAN — Konuşmaların 10 dakika ile
tahdidini teklif eden önergeyi oyunuza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Söz sırası S a y ^ Tahtakılıç'tadır.
Buyurun efendim.
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, konunun
önemi arkadaşlarımızın konuşması ile açık
landı. Reşit Ülker arkadaşımız bu şekilde ace
le kanunlar çıkarılmasından ne gibi zararlar
meydana geldiğini söylediler. Boa de aynı ka
naatteyim.
Yalnu bir zihniyet var; takrirde de gördü
nüz, Meclisimizce evvelce kabul edildiğine göre
deniyor. Arkadaşlar biz İkinci Meclisi kurduk
ki, Parlâmentodan her hangi bir şekilde bir
kanun çeşitli sebep1 erle oksik veya yanlış çı
karsa İkinci Meclisten, süzgecinden geçmek su
retiyle ha eksiklik veya yanlışlığın düzcftilmroi
imkânı sağlanmak suretiyle Türkiye yaftama
kuvvetini daha olgun hale getirmek temayü
lünde bulunduk. Ve Anayasa da bu müesse
seyi kabul etti, böylece İkinci MecVıs teperekül
etti. Onun için daima Hükümet de bu fikri söy
lüyor; efendim, Meclisçe evvelce kabul eclifonişti, yeniden müzakereye ne hacet vardır diye...
Arkadaşlar, akıl akıldan üstündür. İkinci Mec
lisin kurulmasının sebebi de akıl akıldan üstün
dür fikrinin 'bir ifadesidir. O ha'de 'bire Sena
to şimdi 31 nci maddede Türk
Ordusunda
müeosese ananeyi böyle tersine değiştirmenin
doğru olamıyacağma dair bi fikir getiriyor.
Arkadaşlar, daha evvel bu kanun görüşülürken
kıta subayı, karargâh subayı mevzuunda da
Orduda müessese ananelerin bu şekille değiştirlllmdş ol m asanın sebebi var mıdır, yok mudur
noktasında durmuş ve fikrimi
söylemiştim.
Fakat benim asıl nazarı dikkatimi celbeden ve
Yüksek Meclisinize arz edeceğim husus şu; bir
Parlâmento var, aea'e kanun sistemi ile haki
katen meseVere iyice el koyamamaktadır. Fa
kat bir Hükümet var, birkaç gün evvel buraya
bir Yetki Kanunu getirdi. O Yetki Kanununda
diyor ki; ben Plânı uygubyacağıım, bana dina
mite: adamlar lâzım, Maliye Bakanlığah-aı umum
müdürünü, umum müdür muavinini bütün sis
temlerden 'değiştirerek bana seçme hakimi
verin ve buna tâyin ett;ğ'ım ımakarrvn maaşını
ıkıdem aramıyarak verebi'eyim. Diğer 'taraftan
da bir 'kanun getiriyor, mukaveleli adam kul
lanmaya ihtiyacım var, diyor. Binaenaleyh, per
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sonel sistemi üstünde prensip koyamadan g«çmiş meclisler nasıl koyamadıy3a bu Meclis de,
Parlâmentonun acele ele alması yüzünden, Hü
kümetin de bir Devlet görüşüne dayanmaması
yüzünden bir personel sistemi koyamıyor. Fakat
bunu hiç olmazsa Ordumuzda şöylece halledelim;
bu Personel Kanunu Anapersonel Kanununa pa
ralel hazırlandı diyor. O personel Kanunununa paralel hazırlanması ne dereceye kadar yü
rüyecektir? O bugün beTli değildir, Hükümetin
tadil tasarısı yürümediğini ve yürümiyeceğini
gösteriyor. Fakat Türk Ordusunda bütün yeni
likleri okumak suretiyle takibedon kurmay
lık sınıfının Senatonun takdir ettiği ölçüde
bir kademle teçhiz edilmesi arkıadaşlar, adale
te de Uygundur, Tükr Ordsunun teessüs etmiş
golenekk-rine de uygundur. Binaenaleyh, Sena
tonun tadiline karşı ileri sürülen mucip sebep
ler diğer maddelerle tenakuz teşkil ediyor.
İkincisi de, biz persıonel sisteminde hiç ayırım
kabul etmedik. Arkadaşlar siz a-jrrrçm kabul
etmediniz ama ben söy!iyey.\m; Millî Savunma
Bakanı üç ay sonra mı diyeyim, altı ay
sonra. mı
diyeyim
arkadaşım
kendi
üzerine alınmasın, bugün
Millî
Savunma
Bakanı olur yarın Barbakan Yardımcısı olur,
makam fânidir, Millî Savunma Bolkanlığı çok
yakında bu Meclisin huzuruna gelecek doçent
bulamıyorum, asistan T>ulanryorum, profesör
namzedi bulamıyorum, mühendis sulbay buiamıy-»m.TTv diye gedecek, yine. hususi kanunlar tek
lif edecektir. Nereden biXyoruttn ? İşte getirdiği
Plân uysu'aması hakkındaki 'kanun bu fikrimin
en güzel izahıdır. O halde arkadaşlar Ordu Per
sonel Kanununda hissiKlkten kurtulamadık. \m
histfik, eabu'k çıkarmak hissiliği, vay efendim
Cumhurbaşkanına kadar gitımiştti, Cuımhurbaşkanı şekil noktasından tadil etti. Arkadaşlar.
Ommhurbaşkanı geri gönde reli şu kadar zamvan
oldu, altı ay sonra ben tadiıl telklifi zaten verebririım. Bir Parlâmeutoda -altı ay aonna bir
m e ^ e v e yorıiden hâsıl olmuş vaziyete göre
bakabilirim. Onun için göreceksiniz Türk: Si
lâhlı Kuw.'*Lleri Personel Kanunu bu a c e > r * î :
yüzünden, ihtiyaçları karşı lamıyacak
şekilde
ç"kaeakt-r, kurmaylık hakkındaki sınıf suibayhğı, deniz subaylığı, hava subaylığı hakkındaki
prensip 1 er de aym şekilde zedoVnecektir Onun
için bu mevzuda bir çıkar yol nasıl olur? Ben
Komisyonu ve Hükümeti dinledikten sonra tek-
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rar söz rica edeceğim. Onlar bizi eğer ikna eder
lerse, bütün tereddütlerimizi izale elerlerse ve
derlerse ki, Tütfc Oıvlus/unun dinamizmini hal
lettik, Plân'la düşündüğümüz gibi, Türk Oıdu
şunun yüksek tahsilli ehliyetli, ih tıs asılı hale
gelmesini ihallci'ımek ve nasıl mektepten çıktığı
zaman sınıfın birincisi olanın k^domi »diğeren
den yüksek ise bir 'kararnamede birinci ile
ikinci arasında klâsik kıdem fikrini ımuhafaza ederek Türk Ordusunu iyi hafe geftireceğiz
derlerse o zaman Komisyonun fikrine ittiba
ederim. Fakat şimdilik kanaatim maaVssef Ko
misyonun Cumhuriyet Senatosunun kabul etti
ği şekildeki değişikliği benimsemen mi isabetli
değiiVlir. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Yu
nus K/v»''V
T. t P. CRTTPTT ADTNA VTTNTTR T<7V «K
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Türk Silâhlı Kuvveleri Personel Kanunu
nun ve maalesef bütün kannn'ann k<vW'
bir ekspres süratiyle Meclislerden geçmesi ve
noksanlarının tesbit edilip bunların da ekspres
süratiyle geçirilmesi ve ondan sonra kanunlaşan
kanunların tekrar tadili için tasarılar getirilmesi
ve Meclisin mütemadiyen memleket şartlarına
uygun kanun yapmaktan - acz içinde demiyeyim
ama - mütemadiyen bunun tamamlanması ile
gerçekleştirememekten geri kalmış olması üzücü
bîr konudur. Ve bu meseleler görüşlürken bövle
çift Meclisli, Senatolu çalışan Parlömanter sis
temde bu noksanlan devamlı olarak gördüğümüz
için hie olmazsa Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu gibi gerçekten önemli ve gözbebe
ğimiz gibi üzerine titrediğimiz Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin gelişebilmesi dünya ve memleket
şartlarına göre memleket savunmasında kendisi
ne verilen rolü icabettiği zaman oynıyabilmesi
ve burada istikrarın, emniyetin, bilginin, de
ğerin takdir edilebilmesi, emeğin takdir edile
bilmesi, tehlikeli işlerde çalışmanın takdir edile
bilmesi için biz böyle aceleye getirilerek kanun
çıkarılmasının aleyhinde olduğumuzu söylemek
mecburiyetindeyiz.
Muhterem arkadaşlar, tatile çok az zaman
kaldı gerekçesi ile kanun önümüze getirilmiş ve
bu gerekçenin içinde mündemiç maksat, acele
ile bu kanunu çıkaralım, tatile girmeden bu ka
nunu çıkaralım ama akıbeti ne olursa olsun den
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meye getidilmektedir. Arkadaşlar eğer bn ka*
nun önemli ise, eğer bu kanunun mutlaka biran
önce çıkarılması lazımsa bu husus Hükümet ta
rafından öylece düşünülür, ona göre gündeme
konur, gündeme alınır, bütün milletvekilleri,
bütün gruplar bu kanun üzerinde, maddeleri
üzerinde kendi görüşlerini tesbit etmek imkân
larını bulurlar ve ona göre daha mükemmel.ve
ileride her maddesini tadil için yeni tasarılarla
bozulacak bir kanun sistemi getirilmezdi. Maa
lesef şimdi yeni yapacağımız kanun belki çoğun*
luk oyları ile kabul edilir ama bir zaman sonra yi
ne bu kanunları değiştirmek için tadil tasarıları
geleceği muhakkaktır.
Şimdi arkadaşlar, Anayasanın 91 nci madde
si gereğince Meclisimizce kabul edilen tasarı
nın bâzı maddeleri komisyonca benimsenmiş, ba
zıları reddedilmiş. Biz bu reddedilen maddeler
den 31 nci maddeye bakıyoruz ve 31 nci madde
nin Meclisten acele geçtiği kanısına varıyoruz.
31 nci madde üzerinde Senatoca yapılan değiştirilerin yerinde olduğunu söylemek zaruretini
hiasediyoruz. Arkadaş 1 ar, bir ordu içinde, hele
teknik imkânların, teknik bilginin çok geliştiği,
zamanımız şartları içinde ordunun bilgili, di
namik ellerde bulunması elbette tercihe şayan
dır ve bunu gerçekleştirmek için buna göre ted
birler almak lâzım, bilgiyi, fedakârlığı teşvik
edici hükümler koymak lâzım tasarıya. Görü
yoruz ki, Millet Meclisinden geçerken herkesin
iyiniyetine rağmen bu cihetler atlanmış, bu
cihetleri düşünememişiz. Veyahut da kanun mad
deleri üzerinde o zaman rahatlıkla düşünmek,
görüşleri tesbit etmek imkânını bulamadığı için
parti grupları bir kanunu noksan olarak ve çok
lüzumlu kısımları bu kanunun içinde derpiş et
meden buradan geçirmişiz, kabul etmişiz. Şim
di, bizim noksan koyduğumuz ve gerçekten bu
günün ordularında çok önemli olan genç unsur
ların, bilgili unsurların kumanda kademelerin.
de biran önce yer alması hususunun ihmal edil
diğini görüyoruz ve bunu düzeltmenin yollarının
Senato değiştirisinde göz önüne alınmış olduğu
nu görüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş
lar, eğer zaruretler gerektiriyorsa ve zaruret var
sa hatadan dönmek fazilettir, biz o fazileti gös
tereceğiz ve Türk Ordusunda bilgiye, fedakâr
lığa, zahmetli işe gereken değeri vermenin yo
lunu bulacağız.
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Şimdi, Millet Meclisince kabul edilen 31 nci
madde ile Senatoda yapılan değiştiri, arkadaşla
rımızın
izah ettiği gibi, iki fıkra ilâvesine
inhisar etmektedir ve bu fıkra ilâveleri kanu
nun bütünlüğünü bozmamakta, kanunun bütün
lüğünü, mükemmeliyetini bugünkü dünya şart
larına uygunluğunu daha mümkün hale getirmek
tedir.
Şimdi arkadaşlar, Kara, Deniz ve Hava aka
demilerini ikmal edenlere her okudukları seneye
mukabil bir sene kıdem verilmesi Senato değişti
rilmesinde öngörülmüştür.
Muhterem arkadaşlar, elbette subay olduktan
sonra, harb okulunu bitirdikten sonra Akade
miye gitmek, üç sene bilgisini, görgüsünü, aske
rî tarihi, siyasi tarihi ve dünyanın bütün modern
ilimlerini öğrenerek çıkmak elbette diğer subay
larımızın çok iyi vasıflı olmalarına rağmen bu
radan mezuri olan arkadaşlara bir mümtazlık,
bir hususiyet verecektir. Bu öğrenimi, bu eğiti
mi, bu bilgi fazlalığını değerlendirmenin yolu
nu düşünmiyecek miyiz? Elbette düşüneceğiz.
Sonra, yine Senato değiştirisinde, uçucu üstteğ
men ve yüzbaşılara, denizde denizaltıcı, dalgıç,
balık adam üstteğmen ve yüzbaşılara birer sene
kıdem verilir, hükmü konulmuştur. Bu da ye
rindedir arkadaşlar. Gerçekten hazar zamanın
da ordu içindeki görevlerin en çetini ve devamlı
tehlikeli olanları uçucu subayların içinde bu
lunduğu durum, denizaltıcıların, dalgıç adam
ların, kurbağa adamların çalışma şartlarıdır.
Bunları değerlendirmezsek bu sınıflara heves
kalmaz. Halbuki modern orduda bütün sınıfla
rın elbette büyük önemi vardır ama, vurucu
güçler, hava gücü, denizaltı gücü gibi güçlerdir.
Biz bunları teşvik etmiyecek miyiz? Burada ça
lışan insanların emeğinin hakkını vermiyecek
miyiz? Burada çalışan insanların her an ölümle
karşı karşıya olmalarının bizce bir değeri yok
mudur, bir önemi yok mudur? Bu fazla bir fe
dakârlık değil midir? Elbet öyledir arkadaşlar.
Şu halde bunu değerlendirmek gerekir. Bence
bu balkımdan ordumuzda dinamizmi artırmak,
okumayı, bilmeyi, öğrenme hakkını, hareket
kabiliyeti olan genç subaylarda takdir etmek,
bunun değerini vermek elbette lüzumludur. Se
nato değiştirisi bu bakımdan yerindedir. Yalnız
şunu ifade etmek isterim ki; benden evvel konu
şan arkadaşlar da belirttiler, buna rağmen şu
değiştirinin çok iyi olduğunu söylüyoruz ama
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yine de acele bir fikir beyan etmek mecburiyetin
de kalıyoruz. Eğer buna daha geniş imkânımız,
daha geniş vaktimiz olsaydı, ben değil, yalnız
bizim grupumuz değil, bütün arkadaşlarımız el
bette çok iyi fikirlerle mücehhez olarak ve ileri
de sık sık değiştirilmesine lüzum olmıyan hü
kümlerle bu kanun hakkında fikir beyan etmek,
önerge vermek imkânını bulacaklardı. Fakat
bu imkânlar içinde şunu beyan etmeye mecbu
ruz ki, Senato değiştirisi bizim eksik yaptığı
mız bir hususun yerinde olarak tamamlanmasın
dan ibarettir. Bu değiştirinin benimsenmesi ge
rektiği kanısıyla saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, buyurun.
İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; komisyon bu maddeyi
hazırlarken, gerekçesini hazırlarken öyle sonıyorum ki, diğer orduları, bilhassa müttefik or
dularının durumunu da göz önünde bulundur
muş ve onlarda kurmay subaylara kıdem veril
mediğini müşahede etmiş ve ona uyarak kur
may subayların kıdemlerini tayyetmiştir. An
cak komisyonun daha evvelki konuşmalarında,
ben de üye bulunduğum için, diğer ordularda
itibari bir rütbe olduğunu kendilerine hatırlat
mıştım. Fakat itibari rütbenin Türk ordusunun
ananesine uymadığı ileri sürülerek bu mütalâam
iltifata maz'har olmamıştı. Kurmay subayların,
kurmaylık ihdas edildiği günden bugüne kadar
kıdem aldıkları ve bu, Türk ordusunun ananesi
içine girdiği de nazarı itibara alınmamıştır.
Arkadaşlar, kanun yaparken göz önünde bu
lundurmamız gereken mühim hususlar vardır.
Filân makam bunu böyle istiyor, filân adam bu
nu böyle istiyor diye onun isteğine biz uymak
mecburiyetini kendimizde hissetmiyelim. Mese
leyi şu şekilde değerlendirmek lâzımdır. İkinci
Cihan Harbi çıktığı zaman Fransa ve İngiltere
bize tank vermek istediler. Bize sordular; Tür
kiye'de yegâne tank birliği içerisinde bulunu
yorduk, bir tek tank birlik vardı; ne gibi tank
istersiniz? Biz de dedik ki, 1 000 metreden 30
milimetre kalınlığında zırhı delebilecek
topu
olan tank isteriz, sürati saatte 20 kilometre ol
sun, o zamanki düşünceye göre. Fransızlar, böy
le bîr tank dünya üzerinde mevcut değildir diye
reddettiler. Bize Renault tankları gönderdiler.
Vaktaki Almanlarla karşılaştılar. Almanların
tankları 30 milimetreyi değil, 50 milimetre tank-
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l a n delen toplarla mücehhez ve kendi tankları
nın zırh kalınlıkları da 100 mm. Fransızlar apış
tılar kaldılar ve mağlûp oldular. Bizim istediği
miz 30 mm. lik idi, onların tank zırh kalınlık
ları 6 ram, lik idi. Arkadaşlar askerlik, mühen
dislik işi olmuştur. Her şey hesaba ve kitaba da
yanır. Hesapsız kitapsız hiçbir iş yapılmaz. Bir
misal olarak söylüyorum : Müttefik orduları
Fransa'ya çıkarma yapacakları zaman ilk çıkar
ma birlikleri arasında bulunan tankların, plaj
larda kumlara batmaması için oradaki kumların
mukavemeti derecesini ölçtürmüşlerdir. Misal
olarak bir daha arz edeyim; benim teğmenliğimi
zamanında bir manevraya intikal etmiştik, bu
intikal esnasında bir emir verilmişti, yarın saat
6 dan itibaren kıtalar yürüyüşe geçecekti. Yü
rüyüş yolu tek yol.. Orada bulunan iki kolordu
nun yedi tane tümeni harekete geçince birbiri
mize girmiştik. Bunların arasındaki tolerans,
bunların arasındaki yürüyüş mesafesi, yürüyüş
sürati hesabedilmeden yapılmıştır. Binaenaleyh,
bu hesapları yapacak kıta subayları değildir
kurmay subaylardır. Şu halde kurmay subayla
ra bir avantaj tanımak ananemize aykın bir şey
değilki. Ananemizin içerisindedir. Bunlar bu
maksatla yetiştirilir, bu maksat için eğitim gös
terilir, bu maksat için okullarda okutulur, kurs
lar gösterilir. Biz, bunlara vereceğimiz üç sene
lik kıdemi niçin kıskanalım? Bugün ordu bunu
istemiyormuş. Ordu niçin istemesin efendim?
Ordunun içerisinden yetişmiş bir subay olarak,
ordunun böyle bir şeye karşı geleceğini katiyen
düşünemiyorum. Orduda bulunan her subay
emri kumanda makamına biran evvel yetişmek
ister. Biz bugün Askerî Personel Kanununu Ko
misyonun teklifi şeklinde kabul edecek olursak
ilerde bir yaşlılar ordusu karşısında kalacağız,
içinde kalacağız. 51 yaşından evvel bir general
olamıyacak. Arkadaşlar, İkinci Cihan Harbinde
ben bir ecnebi memleketin ordusunda irtibat su
bayı olarak bulundum. Orada kumandan şu
emri vermiştir; yeni gelen kumandan; ben bin
başıları 24 yaşından fazla istemiyorum, albaylar
30 yaşından, tümgeneraller 35 yaşından fazla
olmıyacak, demişti. Ama tümgeneralden sonra
kini bırakmıştı. Bir tabur komutanı taburunun
başına geçecek, taarruza muhtemelen iştirak
edecektir. Bilhassa bölük komutanlan buna
mecburdur. Biz tutar da bölük kumandanı 40
yaşından evvel olamaz diye bir tahdit koyarsak
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itibari rütbe de nedir bilmezsek. ne yapacağız?
Genç bir kumandan, bu adam dâhi de olsa, bu
nu biz emri kumanda makamına getiremiyecek
miyiz? Bu kanun gereğince getiremiyeceğiz.
Çünkü Millî Savunma Komisyonu demiş ki, illâ
general 51 yaşında olacak, 48 yaşında general
istemiyorum. Böyle bir kanun çıkmaz arkadaş
lar. Daha evvelce de bundan bahsetmiştik biz,
temas etmiştik. Demiştik ki, lüzum hâsıl olursa
Başkumandanlığın teklifi üzerine, cephe kuman
danlarının teklifi üzerine Genelkurmayın tekliif
üzerine bir günde dahi terfi edilebilsin muhare
be esnasında. Ama hazar zamanı müstesna hal
dir. Hazarda muayyen süreyi beklemek lâzım.
Fakat bu muayyen süre içerisinde yetişmiş in
sanların hakkına set çekmekye bizim hakkımız
yoktur. Binaenaleyh, hiç olmazsa Senatodan de
ğişik mahiyette gelmiş olan bu maddeye itibar
gösterilerek kurmay subaylara 3 senelik kıdem
verilmesi hususunun Meclisçe kabul edilmesini
gösterdiğim sebeplerden ötürü bilhassa arz ede
rim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ataman, buyu
ran.
HÜSEYİN ATAMAN (İstanbul) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri, buraya asker ve
sivil birçok arkadaşlar çıktılar, konuştular ve
gördüm ki, hepsi aynı nokta üzerinde durdular.
Yani kurmay kıdemlerinin kaldırılmaması hak
kındaki Senatonun buraya getirdiği husus...
Sayın arkadaşlarım; biraz akademiden bah
setmek isterim. Akademiye 800 ilâ 1 000 kişi se
nede tâlibolur. Bunlar imtihana girerler, 50 kişi,
âzami 50 kişi mektebe girebilir. Mektepte tah
sil müddeti üç senedir. Bu 50 kişi üç sene zar
fında gerek dersanede, gerek arazide her saat,
hor dakika imtihana tabidir ve üç sene sonra bu
50 kişiden yarısı yahut da yarısından birazı mu
vaffak olarak mektepten çıkar. Çıktığı zaman
da ya şakakları ağarmıştır, yahut başında saçı
kalmamıştır.
Harb Akademisinde okuyan bir genç subay
akşam saat beşte dershanesini terkettiği zaman
yahut araziden geldiği zaman evindeki masası
nın üzerine kapanır ve çoğu zam'an yatak yüzü
görmeden çantasını toplar, tekrar mektebe, saat
dokuzda derse gelir. Mektebin çalışma tarzı bu
dur. Çıktıktan sonra vazife alır. Bu vazifeler de
normal subayın gördüğü vazife gibi normal bir
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vazife değildir. Bürodaki subay saat beşte işini
bitirir, evine gider. Ama kurmay subay yediye
kadar, sekize kadar, dokuza kadar, 12 ye kadar
çalışmak mecburiyetindedir. Halen durum bu
dur. Biz de bu safhalardan geçtik. Kurmay su
bay, ordunun, Silâhlı Kuvvetlerin
dimağıdır.
Her şeyi bu subay hazırlar. Kumandana karara
varmak için lüzumlu bütün hazırlığı bu zat ya
par ve kumandanın önüne getirir. Kumandan
yapılacak iş için parmağını basar, şunu tatbik
edin, der. E ! Bütün bu külfetlerin mukabilinde
ne olacak? Her külfet karşılığında bir nimet
vardır. Biz mevcudolan bu üç seneyi, ki, evvel
ce dört sene idi, biz dört sene olarak kıdem al
dık, bunu da kaldıralım, diyoruz. O halde bu
külfete subay neden girsin? Sebep gösterin. Aka
demiyi kapatmaya imkân yoktur. Çünkü dört se
nelik harbiye tahsilinin üstünde mutlaka daha
yüksek bir tahsile ihtiyaç vardır ki, bugünün
büyük şevki idaresini yapmak için. Amerika'da,
en demokrat millet dediğimiz Amerika'da dahi
kurmay subaylığın büyük avantajları vardır.
Evet orada kurmay subay yaka takmaz, ama
buna mukabil bröve takar. Kurmay subay kı
dem almaz, ama arkadaşlarından üç sene, beş
sene, on sene daha evvel terfi eder. Eisenhover
yarbay iken ordunun başına getirilmişti, orge
neral rütbesi takılmıştır. Biz de var mıdır bu?
Ananelerimize uymaz. îşte bizim vereceğimiz
ancak şu ufacık nimettir. Onu da esirgemiyelim
arkadaşlar. Esirgersek, katiyetle ifade edeyim
ki, Silâhlı Kuvvetlere bu büyük bir darbe ola
caktır. Ve bunun seyyiesini ancak birkaç sene
sonra görecemiz, bugün göremeyiz. Hürmetleri
mi arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, altı arkadaş görüştü.
Yeterlik önergeleri verildi.
Hükümet adına Sayın Bakan buyurun.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bâzı arkadaşlarım bu tasarının çok
acele ve tetkiksiz geçirildiği hakkında konuşma
lar yapmasalar ve Sayın Ataman Paşam da son
konuşmalarında sinirli bir havayı getirmesiydi
teknik bir madde olan ve iki defa Meclisimizde,
iki defa Senatoda konuşulan bu madde hakkın
da söz almıyaeaktım.
Bütün sıöz alan arkadaşlarım, bu kanunun
aceleye getirildiğini ve yazık edildiğini, tetkik
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siz olarak bu kanunun geçeceğini, onun için
Meclisin tatili sırasında bu kanunun aceleye
getirilmemesi temennisinde bulundular.
Bu kanun 1963 yılından beri Meclislerin gün
deminde; bir defa Mecliste, bir defa Senatoda,
tekrar Mecliste, tam 1,5 ay burada, bundan son
bir ay evvel konuşmaları yapılmış, Senatoya
gitmiş ve nihayet 4 - 5 madde de Meclisler ara
sında mutabakat hâsıl olmıyarak bu maddeler
huzurunuza gelmiştir. Bu kadar çok incelenen
bir kanunun Hükümetçe aceleye getirildiği yo
lundaki beyanlarda haksızlık olduğunu Yüce
Meclisin takdir edeceğine inanıyorum.
İkincisi; bu kanunla kıdemlerin kaldırılması
ve kıdemlerin kaldınlmasiyle Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bir yaşlılar ordusu haline getirileceği
söylenmektedir.
,
Muhterem arkadaşlarım, biz bu kanunla
genç subayları terhis etmiyoruz. Yine orduya
intisaplarda başlangıçlar yine aynen devam et
mektedir. Ancak bu kanun bir reform kanunu
dur dedik başlangıçta ve bu kanun Türk Silâhlı
Kuvvetlerinde lider olacak, kumandan olacak
sınıfları, insanları yalnız bir zümreden değil
topyekûn Silâhlı Kuvvetlerin bünyesinden seç
meyi istihdaf eden bir kanundur, dedik ve bu
kanundaki terfi sistemiyle yeterlik gruplarına
ayırmak suretiyle topyekûn Silâhlı Kuvvetler
camiası içerisinde yüzbaşı rütbesinden sonra,
binbaşı, yarbay, albay rütbelerindeki silâhlı
kuvvetler personelinin birinci, ikinci yeterlik
gruplarına girmek suretiyle bunlar arasından
kumandan vasfında bir kimsenin yetiştirilmesi
istihdaf edilmiştir.
Modern orduların hiç birisinde kurmay kı
demi yoktur sayın arkadaşlarım. İngiltere'de de
kurmay okulu vardır, ama İngiltere'de kurmay
mektebini bitirenlere kurmay kıdemi verilmez.
İtalya'da da kurmay okulu vardır, ama kurmay
okulunu bitirenlere, kurmay akademisini biti
renlere kurmaylık kıdemi verilmez. Ancak silâh
lı kuvvetler bünyesindeki hizmetleri arasında
temayüz ederek kumandanlık vasıfları ihraz edi
lir. İşte bu kanunun getirdiği espri budur.
Çok sayın arkadaşlarım, yine bu kanunun
tetkiksiz, acele ile ortaya getirildiği söylen
mektedir. Bu kanun Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin idaresinden mesul ve yetkili kimseler ta
rafından, .Askerî Şûraca incelenmiş, enine bo-
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yuna tetkik edilmiş ve bir askerî personel
kanunu olarak getirilmiştir. Eğer eski kanun
ve eski sisteme göre mütalâa ederseniz, elbet
te ki, bu sistemde bir ıslahat düşünüyorsanız
bir kurmay kıdemini] ve sair kıdemleri dü
şünmek lâzım. Ama bilmek lâzımdır ki, bu
kanun yeni bir espri ve yeni bir statü getir
mektedir. Bu espri içindeki, kanunda kıdem
meselesi düşünülmemiştir. Biraz evvel söy
lediğim gibi bir devrede mektebe girdiğinde
aldığı, mektepten mezun olarak üç, , dört se
nelik kıdemi bütün vazife hayatmca devam et
tirmek değil, her yıl devamlı başarılı ol
mak,
kumandan olmak için esas ittihaz edil
miştir. Yani kumandan olacak subay deavmh olarak başarılı olacaktır ve yeterlik
grimi arma girecektir.
Yeterlik
gruplarına
girdikten sonra o sınıf arkadaşları arasın
da temayüz edecektir ve bilgili, tecrübeli
kumandanlar yetiştirecektir. Bu kanunun is
tihdaf ettiği hedef budur.
Yine onu arz edeyim, bu kanuna göre
57 - 59 yaşında orgeneral olacaktır. Bugün de
örgen arallerimiz bu yaştan daha aşağı değil
dir. Sayın arkadaşlarım. Bu kanun orduyu bir
yaşlılar ordusu haline getirmeyecektir. Bugün
de 51 - 52 - 53 yaşlarında generallerimiz var
dır, havacılarda daha g;enç yaşta general
ler vardır; 46 yaşında generaller vardır. Ama
bugün bir orgeneral 59 yaşında olmaktadır,
bu kanuna göre de 59 yaşında orgeneral ol
ması mümkündür. O halde bu kanun bir
yaşlılar ordusu kanunu değildir. Çünkü bu
kanuna göre de demin de arz ettiğim gibi teğ
men, üsteğmen yüzbaşı gibi genç yaşlardaki
ordu saflarındaki, insanlar hiçbir zaman bir
kenara itilmiyecek ve
bunlar ordu safla
rında bulunacaktır. Ama biraz evvel arz et
tiğim gibi tecrübe, bilgi devamlı olarak ye
terlik bu kanunun taki'bettiği yeni bir sis
temdir. Komisyon adına diğer
tenkidlere
teknik mahiyette arzı cevabedilecektir. Üze
rinde çok durulmuş, incelenmesi çok yapıl
mış bir kanundur. Sayın arkadaşlarımın; bu
kanun incelenmedi, aceleye getirildi, demele
rinde insafsızlık gördüğümü arz eder, Yüce
Heyeti saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Saym
galiba.

Bakan bir soru vardır,
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Buyurun Sayın öataloğlu.
İSMAİL ÇATALOĞLU
(îçel) — Saym
Bakanım, bir terfi müddetinde yeterlik grupuna ayrılabilmesi için bekleme süresi bahis
konusu mudur, değil midir? Yani yarbay
lığa albaylığa terfi edebilmesi için dört senesi
ni...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Elbette ki, bekleme
süresini doldurmak lâzım. Bekleme süresini
doldurmadan geçemiyecektir. Mektepten çı
kan herkes şakuli olarak terfi etmiyecek, yüz
başıdan sonra anca'k meselâ binbaşılarda bi
rinci, ikinci, üçüncü yeterlik gruplarına giren
ler şakuli terfie, diğerleri ufki terfie gidecek
tir.
İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Yani öteki
terfi edemez?..
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Ufki terfie gidecek,
maaş terfii yapılacak ama, rütbe terfiine gidemiye çektir.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Ama efen
dim bekleme süresi bahis konusudur. Bu birinci
sual. Yani 52 yaşından evvel general olması
yok; ağzı ile kuş tutsa yok...
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Evet.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — ikincisi
efendim; biraz evvel buyurduğunuz, ingiliz
ordusunda, Amerikan ordusunda kurmaylık kı
demi yoktur...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Kurmaylık kıdemi
yoktur.
ISMAlL ÇATALOĞLU (içel) — Kurmay
lık kıdemi yok. Fakat biz bunların içinde bu
lunduk, beraber muharebe etik, onlarda 30 ya
şında general var Saym Bakan. Bunun asıl
rütbesi yüzbaşı, bu itibarı rütbedir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Bu söyledikleriniz
kurmay kıdemleriyle veya bir okulda oku
dukları zaman aldıkları kıdemlerle değil ordu
içerisindeki başarıiariyie, mesail eriyle ordu
içinde temayüz etmeleriyle mümkün oılmaıktadır.
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İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baş>
kanım, ben de onları arz ettim. En büyük dâhi
olsa, 51 yaşındakini, 'temayüz edecek, general
yapmıyacaksınız, 51 yaşına girecek harb za
manında dahi terfi yaptırmıyacaksınız, ancak
bir <muvaff akiyet 'kazanıma.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Elbette muvaffakiyet
kazanırsa terfi edecektir.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Ama bana
kumanda vermiyorsunuz ki kazanayım?
BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, sorunuzu so
run lütfen, karşılıklı konuşmıyalım.
Sayın Ataman buyurun sorunuzu sorun.
HÜSEYİN ATAMAN (İstanbul) — Üç se
nelik harb akademisi tahsiline karşılık ne ve
receksiniz ? Bunları öğrenmek istiyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Şunu arz edeyim; aka
demi tahsili ile yetişen genç kurmaylarımız,
yine ordu içerisinde bilgileriyle temayüz ede
cek yeterlik gruplarının önüne girecek ve bu
şekilde oradaki aldıkları bilgi ile ordunun elit
sınıfı içinde yer alacaklardır. Ama sadece ora
daki tahsilleri hayatlarının sonuna kadar ken
dilerine sınıf arkadaşlarını geçme imkânı verımiyecektir.
BAŞKAN — Sayın Başar buyurun, sual.
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Askerî Şûra,
kurmaya bu şekilde kıdem verilmemesinde mu
tabık mıdır?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO' PALOĞLU (Devamla) — Evet efendim, bu
kanunun 31 nci maddesi Askerî Şûranın ve
bizden evvel Üçüncü Koalisyon zamanında Hü
kümetin sevk ettiği tasarının aynıdır. Askerî
Sunadan geçmiştir bu madde.,
BAŞKAN — Sorular tamamdır efendim.
Sayın Sarıgöz, buyurun komisyon adına.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize)— Muhterem arkadaşlar 31 nci
madde üzerinde söz alan arkadaşlarımızın mad
deye ilişkin tenkidlerine cevap vermeden evvel
umumiyetle bütün arkadaşlarımızın bu kanu
nun acele çıkarıldığından bahis ile acele çıka
rılan kanunların tatbikatta büyük aksaklıklara
yer veren görüşüne kısaca temas etmek is
tiyorum.
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Acele çıkarıldığını iddia eden arkadaşlar
genel olarak bu kanunun müzakeresi sırasında
Mecliste. bulunan arkadaşlarıdır. Bu kanun Se
natoya gitmeden evveli Meclisimizde 75 günden
fazla bir süre münakaşa ve müzakere edilmiş
tir. Bu madde görüşülür ve kabul edilirken de
arkadaşlarımız burada idiler ve bu kanun arıkadaşlarıımızjn tetkikine daha evvel sunulmuştur.
Ne hikmetse bu defa arkadaşlarımız bu mad
de üzerinde daha fazla durmak lüzumunu his
settiler. Bu hususu belirttikten sonra sözt alan
muhterem arkadaşlarımızın görüşlerine sırasiyle kısaca arzı cevabedeceğim.
ıSaym Reşit Ülker arkadaşımız, bizim ko
misyonda kısa bir gerekçe olarak bir iki esasa
taallûk eden noktadan sonra usul bakımından
da bu maddenin benimsenmesinin mümkün ol
madığına dair olan hususa İçtüzüğün 109 ncu
maddesi gereğince bir tashihatın yapılabileceği
ni ve dolayısiyle Cumlhuriyet Senatosunun yap
tığı değişikliğin geçıici 8 nci ve 13 ncü madde
ler gereğince tashih edilebileceğini, benimsenebileceğini ifade ettiler ve fakat bu müesseseye da
ha yi bir şekil vermek için benimsenmemesini
ve Senato ile Millet Meclisinden kurulacak bir
karma komisyonda maddenin daha esaslı bir
şekle sokulması gereğini savundular.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yanlış söyle
dim, bu hususfta da takrir verdim; özür dilerim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Devamla) — Peki efendim.
Şimdi derhal ifade edeyim ki, İçtüzüğümü
zün 109 ncu maddesi bir metnin Meclisten tü
mü oylanmadan evvel redaksiyona taallûk eden
bâzı değişikliklerin, tashihlerin
yapılmasını
âmirdir. Yoksa bir Mecliste kaJbul edilmiş, geç
miş, diğer Mecliste bir maddesinde' değişiklik
yapılmak suretiyle iade edilmiş olan bir lâyi
hanın başka maddelerinde İçtüzüğün 109 ncu
maddesine sığınarak gerekli tadilâtı, değişik
liği yapmak, bizim kanaatimize göre, mümkün
değildir. Bu hususu kısaca arz ettikten sonra
esasa taallûk eden tenkidlerine geliyorum.
Dediler ki, Harb Akademilerine giriş imti
hanladır ve bu imtihanlar herkese açıktır. Aka
demi imtihanını kazanıp okula girenler ayrı ve
esaslı bir eğitime tabi tutulurlar. Esasen de
diler, 31 nci maddede bir kıdem vardır; madde
nin şıklarında bu kıdemin nasıl verileceği de
tâyin ve tesıbit edilmiştir.
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Muhterem arkadaşlar; 31 nci maddede kı
dem yoktur. Ancak, liseyi aynı dönemde biti
rip çeşitli fakülte ve yüksek okullara girenlerin
nasıplarmın birleştirilmesi vardır. Biz 31 nci
maddede çeşitli halleri derpiş etmişiz. Diyoruz
ki; tahsil süreleri üç yıldan az olanların nasıpları harbokulları emsaline yetişinceye
kadar
şöyledir, tahsil süreleri üç yıldan fazla; dört
yıl, beş yıl, altı yıl've altı yıldan fazla olan
ların nasıpları da Har.bokulu ve emsalleriyle birleşinceye kadar şu şu rütbelerde şu kadar yıl
daha azdır. Bu suretle biz bu subaylara bir kı
dem vermiyoruz. Bunların nasıplarmı Harbokulu
emsalleriyle birleştiriyoruz. Burada tahsilden
dolayı verilen munzamı bir kıdem mevzuulbahis
değildir. Sadece nasıplarm birleştirilmesi mevzuuıbaıhis'tir.
Havacıların durumuna temas ettiler ve de
diler ki; xisrail ordusunda bir gazetede veya
bir yende duydum, okudum, 22 yaşından yuka
rı pilot yoktur.» Arkadaşlar, biz 22 yaşından
yukarı pilot olmasın veya aşağı pilolt olmasın
demiyoruz ki. G-önül ister ki, havacılık mesle
kine memleketimizde pek fazla talibolsun. pi
lotlarımız çoğalsın ve biz muayyen yaştan yu
karıya pilot kullanma lüzumunu duymıyalım.
Ama, muhterem arkadaşımız herhalde bir hususu
unuttular; bugün bütün dünya ordularında pilotaj bir bedenî kalbiliyet meselesidir. 23 yaşın
da da olsanız, 25 yaşında da olsanız, sağlık du
rumu şartları itibariyle bedeni kabiliyetiniuçuşa müsait değilse uçamazısmız. Ama, sağlık
şartları itibariyle, bedenî kabiliyet itibariyle uçu
şa. müsait durumda ise bir kimse, bu çeşitli ileri
ya-dara kadar uçaibilme imkânını muhafaza et
mektedir. Esasen havacdara verilmesi derpiş
edilen kıdem iki yıldır. Bu iki yıllık kıdemin
arkadaşımızın ifade ettiği veya benimser görün
düğü ileri derecede bir gençleştirmeyi ne suretle
tecelli ettirdiğini ben anlıyamadım.
Reşat özarda arkadaşımız, genç ve dinamik
kumandan yetiştirmek imkânı kaldırılmıştır bu
kıdemlerin kalkmasiyle, diyor. Bugün 36 ya
şında bir kurmay albay bulmak mümkün iken
bu sistem ile bu imkândan mahrum kalındığını
ifade ettiler. Derhal şu hususu ifade etmek is
terim; bugün benim sınıfım Türk Ordusunda
havacı olan sınıf arkadaşlarım dört yılını ik
mal etmiş kurmay albaydır arkadaşlar ve kimisi
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41 yaşında, kimisi 42 yaşındadır. Bu kanunun
hükümlerini bir tarafa bırakırsak bu arkadaş
lar bu yıl generallik için seçimlik sırasındadır
lar. General olmadıkları takdirde bu arkadaş
ların emekliye sevk edilmeleri veya iki yıl da
ha beklemeleri gerekmektedir. Şimdi yarbaylık,
albaylık silâhlı kuvvetler mensuplarının tecrü
be bakımından en olgun devrelerinden birini
teşkil etmektedir. Biz ne yapacağız bu suretle?
45 yaş ile 50 yaş arasında bir kurmay albay
bekleme süresini ikmal etti, üst rütbeye kadro
münhali olmadığı için terfi edemiyor, emekliye
sevk edeceğiz. Bunda Silâhlı Kuvvetlerin, mem
leketin ve milletin ne menfaati vardır? Arkada
şımız bunu hiç düşündü mü? Bu memlekette
kadroların şişkinliğinden bahis ile erken terfiler suretiyle 27 Mayıs 1960 tan sonra subayların
emekliye şevki hâlâ tasfiye edemediğimiz ve
maşeri vicdanda akislerini bertaraf edemediği
miz bir yara halinde kanamaktadır. Tekrar mı
memleketi böyle bir operasyona sevk etmek is
temektedirler? îşte bu kıdem müessesesi bilhas
sa Silâhlı Kuvvetler için tavan rütbe olan al
baylıkta yığılmaları bertaraf etmekte ve subay
ları genç yaşta emekliye sevk etmemek sure
tiyle de mağduriyetlerini önlemektedir.
Bu kanun böyle çıkarsa bir tehlikenin mev
cudiyetini ifade ediyorum, belirtiyorum, size arz
'•diyorum, dediler. Bu kehanete nereden vardı
lar? Bunu anlamak mümkün değil?
Kıdemler kalkarsa kimsenin Akademiye gitniyeceğini, talibolmıyacağmı ifade ettiler.
Muhterem arkadaşlarım, Türk subayı Harb
Akademisine girmek için sadece kıdem verildiği
için talibolmaz. Akademiye girmek her subayın
idealidir. Bu idealin altında Akademide veri
len yeni teknikleri öğrenmek ve hizmet görece
l i kademelerde iyi hizmet görmek, üst komuta
kademelerine yükselebilmenin imkânlarını te
min etmek vardır. Bu imkânlar sadece kıdem
ile temin edilmez. Bugün kurmay subaylarımı
za kıdemin dışında diğer sınıf subaylarına na
zaran tanınmış pek çok imkânlar vardır. Onla
rın hiçbirini arkadaşlarımız burada ifade etme
diler.
Tahtakılıç arkadaşımız da acele kanun çıkar
manın mahzurlarından bahis ile Meclisimizin
31 nci madde ile uzun yıllardan beri Silâhlı
Kuvvetlerimizde tatbik edilen bir ananenin baş-
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aşağı getirildiğini ve bunun uygun olmadığını
ifade ettiler ve ilâve ettiler, dediler ki : Eğer
komisyon teknik bakımdan bu kıdemlerin kal
dırılması hakkında beni ikna edecek bir gerek
çe ifade etmezlerse tekrar söz alıp beyanda bu
lunacağım. Bilâhara kıdem müessesesinin genel
durumu hakkında mâruzâtta bulunurken zan
nediyorum ki, arkadaşımızın bu sorularına ce
vap arz edeceğim.
Yunus Koçak arkadaşımız da aynı hususa
temas ettiler; biz bunun acele çıkarılmasının
aleyhindeyiz, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununda istihdamın, bilginin, emeğin takdir
edilebilmesi için acele kanun çıkarılması doğru
olmaz, bir zaman sonra bu kanunun değiştiril
mesi gerekecektir, dediler. Kanunların değişmiyeceği hakkında muhterem arkadaşlar bir hu
kuk kaidesi de yoktur. Bütün kanunlar zama
nın icaplarına cevap vermedikleri takdirde vâzıı kanunca değiştirilir. Senatonun ilâvesi ka
nunun bütünlüğünü bozmamakta, bilâkis dünya
şartlarına uygunluğunu temin etmektedir dedi,
Yunus Koçak arkadaşımız. Derhal ifade edeyim
ki, az evvel Sayın Bakanımız ifade buyurdular,
ne Doğuda, ne Batıda hiçbir dünya ordusunda
bugün bizden başka, yalnız kurmay kıdemi de
ğil çeşitli meslek mensuplarına verilen hiçbir
kıdem mevcut değildir.
Çataloğlu arkadaşımızın beyanları Sayın
Bakanca cevaplandırıldı. Bu bakımdan ben ce
vaplandırmıyorum.
Muhterem Paşamız Sayın Ataman, Akademi
den bahsettiler; Üç yıllık eğitim ve tahsil dev
resinden sonra kurmaylara kıdem verilmesinin
uygun olacağını ifade ettiler ve sonunda da
bu müessesenin muhafazasının zaruretine işaret
ettiler.
Şimdi, memleketimizde genel olarak kıdem
müessesesi nasıl kabul edilmektedir1? Muhterem
arkadaşlarım, yeni personel rejiminin temel
esaslarına göre yalnız Silâhlı Kuvvetlerimize
inhisar etmemek şar tiyle bütün Devlet sek
töründe vazife alan memurlara ister tahsdlleriyle olsun, ister hizmetteki liya'katlariyle olsun.
peşin bir kıdem verilmesi prensibi gerek 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda ve gerekse
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda
temel bir .görüş olarak terkedilmiştir. Bugün
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
haddizatında getirdiği liyakaıt esasına göre her'kesin nispî üstünlüğü esasına dayanan bir terfi
sistemi vardır ve bu sisitem bünyesinde bir kı
demi de getirmektedir. Nedir bu sistem? Subay
lar muayyen rütbelerden itibaren her yıl iki
ler sicil alacaklardır ve bu sicillerine göre bir
:*ütbedeki bekleme süresi kadar değerlendirile
ceklerdir. Ondan sonra da kanunun teıabit ettdği değerlndirme gruplarından muayyen grup
lara giren sulbaylar terfi edecektir. Bu seviye
yi ihraz edememiş olan sulbaylar ufki terfi etmek
suretiyle şakuli terfi etmek imkânını bulamıyac aklardır.
Şimdi bu genel prensıibi vaz'etmek suretiyle
')iz kurmayların kıdemine mâni olmuyoruz ki..
l)q yıl Akademiyi okumak suretiyle muasır tek
liği en iyi şekilde benimsemiş, hazmetmiş, tat
bik etme imkânını bulmuş olan kurmay subay'ar elbette ki, değerlendirme gruplarında baş
taki gruplara girmek suretiyle diğer arkadaş
larından üstünlüklerini ihraz edecekler ve ufki
terfie sapmadan şaikuli terfi etmek suretiyle yi
ne komuta kademelerine gelme imkânlarını bu
lacaklardır. Aıma bu prensip neyi getiriyor?
Diğer sınıf sulbaylarmdan da kendi
kendini
yetiştirmek suretiyle kurmayların seviyesine çı
kabilmiş bulunanlar olursa onları da onlar gibi
]akuli terfi efbtirmek suretiyle Silâhlı Kuvvet
ler camiası içinde teşvik unsurunu getiriyor.
Bütün subayları çalışmaya sevkeidecektir. Bu
rada bütün camianın nef'ine bir hüküm var
iken kalkar, bunun nasıl aleyhte bir netice
doğuracağını iddia edbiliriz? Şu hususu da ifa
de etmek istiyorum; aynı sınıfta bulunan birisi
kurmay, birisi sınıf subayı iki subay arasında
kıdem müessesesinin akademi tahsilinden he
men sonra verilişi sebebiyle vâki olan açıklık,
meslek hayatının hiçibir devresinde hiçlbir suret
le sınıf subayının liyakati meslekteki muvaffa
kiyeti ne olursa olsun, kapatılmaz. Çünkü di
ter sulbaylar böyle toplu bir kıdemi almamakta
dırlar. Bu mevzu daha evvelce de Meclisimizde
eniine boyuna münakaşa edildiği için bendeniz
fazla zamanınızı almak istemediğimden konuş
malarımı kısa kesiyorum. Senatonun değişjtirişinin benimsenmemesini saygiyle arz ederim.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan t
bir soru sora/bilir miyim ?
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BAŞKAN — Buyurun efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli söz
cüden şunu öğrenmek istiyorum. Benlim elim
de bir kanun tasarısı var, bu tasarı 1 . 12 . 1965
te Sayın Süleyman Demirci tarafından, Baş
bakanımız tarafından sevkedilmiş. Daha evvel
ce de verilmiş bir kanun, bunun 17 nci madde
sinde: Öğrenim ve ihtisas yapan subaylara ve
rilecek kıdemler :
a) Kara, Deniz ve Hava harb akademile
rini başarı ile bitiren subaylara kurmay unva
nı ile birlikte 1 yıl... diye devam ediyor yani
kıdemleri bu Hükümet tasarısı 'kabul eitmiş.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Devaımla) — Muhterem arkadaşıma
bir husuısu arz etmem lâzım. Harb akademileri
kanun tasarısı^ yanlış hatırımda kalmamışsa, Si
lahlı Kuvvetler Personel Kanunu henüz Ba'kanlık kademesinde hazırlanmakta iken Haribokulları kanun tasarısı ile birlikte Yüce Meclise
seVkedilmiştir. Zannediyorum 2 nci Koalisyon
Hükümeti zamanında idi. O zaman gerek Dev
let Personel Kanununun ve gerekse Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun temel prensip
leri henüz tetkik ve tesbit ediliyordu. Bu tasarı
1962 veya 1963 yılında Meclise sevk edildikten
sonra komisyonumuzda defaatle görüşülmüş ve
Umumi Heyete sevk edilmeden kadük olmuş her
değişen Hükümet tarafından da aynen yeni baş
tan bir revizyona tabi tutulmaksızın benimsenmek
sureti ile sevk edilmiştir ve komisyonumuza da el
lerinde bulunan tasarı bu suretle intikal etmiştir.
BAŞKAN —• Sayın Orhon, buyurunuz.
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, ge
rek Akademiler Kanununun ve gerekse Ordu Per
sonel Kanununun, her ikisinin de Askerî Şûradan
geçmesi tabiî. Askerî Şûrada Askerî Personel Ka
nununda kurmay kıdemi kaldırılıyor, Akademiler
Kanununda kurmay kıdemi getiriliyor. (A. P.
sıralarından, «yok öyle şey» sesleri.)
Önümüzde efendim; yok öyle şey demeyin. Ya,ni bu, Askerî Şûradan 'geçti. Bu hususta tereddüt
hâsıl oldu bende. Demek ki, birisi geçti, birisi geç
medi. Eğer ikisi de aynı yerden geçmişse, ikisi de
aynı zamanda Meclise gelmiş. Çünkü geçmiştir.
Birisine Askerî Şûra bir taraftan kıdem versin,
birisine bir taraftan vermesin. Bunun izahı zor
dur.
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon Baş
kanı.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Devamla) — Şu hususu derhal ifade
edeyim ki, Harb Akademileri Kanununun Askerî
Şûradan geçip geçmediğini bilmiyorum. Ancak,
Sayın Bakanın da az evvel ifade ettikleri gibi,
kurmaylara verilecek kıdem mevzuu Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununda bu hususlar hük
me bağlanırken hassaten bir tesadüf eseri Askerî
Şûranın toplandığı zamana da inhisar etmiştir.
Mevzu Askerî Şûrada son defa 1967 yılında görü
şülmüş ve yine komisyonun görüşü şeklinde, isti
kametinde kıdem müessesesinin topyekûn kaldırıl
ması hususu karara bağlanmıştır.
BAŞKAN — Sorular bitmiştir.
Son söz, Güven Partisi Grupu adına Sayın
Kırca 'nındır.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar; ben meselenin esası üzerine eğilecek deği
lim. Huzurunuzda görüşülen madde vesilesi ile
bahis konusu olan husus nedir? Evvelâ bu husus
daha 1963 yılında iktidarda bulunan Hükümet ta
rafından Millet Meclisine sevk edilmiş bir kanun
tasarısında yer almıştır. Millet Meclisinde görü
şülmüştür. Bugün Komisyon tarafından tavsiye
edilen esas üzerinde Millet Meclisi bir karara
ulaşmıştır. Cumhuriyet Senatosu yine bugün
verdiği karara benzer bir karar vermiştir. Millet
Meclisi bugün yine Komisyonun istediği gibi Se
natonun o zaman da şimdikine benziyen kararını
benimsememiştir. Böylelikle metin kesinleşmiş
ve Sayın Cumhurbaşkanına gitmiştir. Cumhur
başkanının veto ettiği kanun metninde daha doğ
rusu ikinci müzakeresini talebettiği metinde kur
may kıdemi yok idi.
Şimdi bütün bunları meselenin burada görü
şülmemesi için değil, bilâkis görüşülmesine yeni
bir imkân hazırlanması gerektiği için söylüyo
rum. Meselenin ehemmiyeti aşikâr. Her iki tezin
sahipleri de hakikaten ağırlık taşıyan fikirler
söylediler. Sayın Bakanı ve komisyon sözcüsü
nü dinledim. Kendileri derler ki, Akademide oku
mak bir subaya diğer memleketler ordularının ço
ğunda olduğu gibi, nihayet kendi rütbelerinde
yeterlik gruplarına girmek bakımından bir bilgi
üstünlüğü elbette ki, verir, ama bu yeterlik grup
larına girmek bakımından sadece gerekli bilgi üs
tünlüğü Akademide elde edilir ve bilâhara Aka
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demiden çıktıktan sonra bütün uzun askerlik ha
yatı süresince bu bilgi edinilemez diye bir şey
yoktur. Bakan ve Komisyon Sözcüsü diyor ki;
bu bilgiyi devamlı surette geliştirmek mecburiyeti
vardır. Akademiden çıkan bir kimsenin de daha
sonra tatbikat hayatında bu bilgiyi geliştirmiyerek yeterlik dereceleri içine emsaliyle birlikte gir
memesi de mümkündür. Buna mukabil, 1 000 ki
şinin, 800 kişinin müracaat edip de sadece 50 ki
şinin alındığı bir yüksek okulda 51, 52 nei olmuş,
ama belki de daha sonra kabiliyetleri inkişaf et
miş, öyle subaylar olabilir ki, bunlar o bilgileri
Akademide okumuş olanlar derecesinde tatbikat
sırasında elde etmek fırsatını bulurlar ve yine
'her birisi için yine seyyanen tatbik edilecek olan
esaslar dairesinde yeterlik derecelerine girmek im
kânını bulurlar. Bu tezin kuvvetli bir tarafı ol
duğunu kabul etmek lâzım. Çünkü şu bakımdan
lâzımdır, sosyal adalet açısından da böyle gibi ge
liyor bana. Çünkü bir insan askerlik hayatının
hayli genç bir devresinde bir imtihan kazandı, gitti ve ondan sonra aslında tatbikat ile genişliyecek
olan hattâ deha söz konusu ise, deha müktesebati dahi tatbikattan elde edilmesi gereken bir özellik taşıyan bir meslek içinde esas olan o bilgileri
tatbikat içinde devam ettirmek ve o bilgileri tatbikat içinde artırmaktır deniyor bu teze göre. Bu
bilgileri, kurmay olmak için Akademi imtihanım
o sırada kazanamıyan bir insan sonradan kazanmışsa burada öğretmenlere, birçok memurlara da
ha sonradan bâzı imkânları elde etmek kapılarını
açan kanunları çok kabul ediyoruz. Niçin buna
benzer bir imkânı hayatının muayyen bir devresinde bir müsabaka imtihanında üstelik, belki de
'hattâ yeteneği varken müsabaka imtihanı olduğu
için muayyen bir sıranın içine giremediğinden
dolayı ihraz edememiş insanlara bu imkânı sonradan tammıyalım, deniyor ki, bu fikirde hakka
niyet payının mevcudolduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Yüksek Askerî Şûra da her halde bunu
düşünmüş olacak.
Şimdi, Harb Akademileri Kanunu sonradan
gelmiş bir kanun, bir zühul olmuş olalbilir. Bu na
sıl hallediliyorsa, düzeltilebilir. Buna mukabil
Öbür teze gelelim. Kolay değil yerleşmiş bir ana
neyi . değiştirmek. Türkiye'de bu bir anane halini
almıştır. Hakikaten çok sık değişmeden, değişik
likten, bazan da devrilmeden bahsedilen devrimizde değiştirilecek şeyler üzerinde insanları, acaba
şunu değiştirelim mi, değiştirmiyelim mi, seneler-
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dir kabul ettiğimiz, tatbik ettiğimiz bir ananeyi
değiştirmek yerinde midir, değil midir, diye dü
şünmeleri, tereddüdetmeleri, teemmül edilmesini
istemeleri de Sayın Ataman Paşamızın yaptığı
gibi, burada istediği gibi hiç de yabana atılacak
bir tez değildir. Hakikaten bu reform yapılacak
sa, bu reform çok önemli bir reformdur. Çünkü
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bir anane mahiyetini
iktisabetmiş bir sistemi değiştirmek söz konusu.
Şimdi bendenizin teklifim şudur; şu veya bu le
hinde kesin bir vaziyet almadan şunu teklif edi
yorum: Senatodan gelen metni reddedelim. Ni
çin? Bu teze yüzdeyüz aleyhtar olduğumuz için
değil. Ama Senato zâten biraz da kuruluş sebebi
icabı değişme ihtiyaçlarının karşısında bir cemi
yet içerisinde mevcut değiştirmeme ihtiyaçlarının,
ki sadece değiştirme ihtiyaçları değil bazan de
ğiştirmeme ihtiyaçları da pekâlâ meşruan müda
faa edilecek fikirlerdir, bu ihtiyaçlar temsil edil
sin diye konmuştur, okumuşturlar yaşları ona gö
re tesbit edilmiştir, elbette ki, onların temayülle
ri meselelere bir de acaba değiştirmesek daha iyi
olmaz mı diye bakma açısından tecelli edecektir
ve böyle tecelli ederse faydalı olur, böyle tecelli
etmiştir.

I
I
I
I
Şimdi, Senato da bu tezi tuttuğuna göre, el
I bette ki Senatonun ilgili komisyonunda da bu te
zi tutan arkadaşlar mevcuttur. Kurmay kıdemi
I nin muhafazası tezini müdafaa edenlerle, kur
may kıdeminin şu yeni sisteme göre değiştirilmesi
I tezini müdafaa edenler ve teknik insanlar Karma
I Komisyonda bir araya gelsinler, tezlerini karşı
I lıklı olarak bir kere daha, bir sonuncu defa daha
ortaya koysunlar. Tezlerinin müspet taraflarını,
I menfi taraflarını terazide tartsınlar ve Meclise
gelsinler ve Meclis şunu yapmak durumunda ol
I sun; Senato metnini reddeceğim, kendi metnimi
tercih edeceğim, değil, Senato metnini, Millet
Meclisi metnini ve belki o anda komisyonda, Kar
ma Komisyonda yer alacak teknisyenlerin bula
cakları, bulabilecekleri yepyeni bir formülü tet
I kik etmek imkânını bulsun. Belki de Karma Ko
misyon yeni bir formül getirecek ve Meclisin
muhtelif alternatifler arasında seçme imkânını
artırmış olacaktır. Bu itibarla zannediyorum şu
sırada kurmay kıdemi muhafaza edilmeli mi, bu
yeni sistemle değiştirilmeli midir konusunda bü
I tün deliller söylendi. Her iki tez bakımından da
söylendi. Bundan sonra bir teemmül devri açıl
1 malıdır. Bu teemmül devrinin açılabilmesi için de
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bu maddenin reddi gerekir ve Karma Komisyona
bu meselenin üzerine eğilme fırsatı verilmesi ge
rekir efendim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
tuyorum.
Sayın Başkanlığa
Mesele tavazzuh etmiştir. Kifayeti arz ederim.
İstanbul
Nuri Eroğan
Sayın Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır, görüşmelerin yeterliğini
arz ve teklif ederim.
Tekirdağ
Halil Başol
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kalbul etmiy enler... Kabul edil
miştir.
Muhterem arkadaşlarım, bir yanlışlığa mey
dan vermemek üzere oya sunmadan önce Başkan
lık olarak bir açıklama yapacağım.
Oya sunulacak husus Geçici Komisyonun be
nimsememe hakkındaki görüşüdür,
raporudur.
Yüce Heyetiniz şayet Geçici Komisyonun görü
şünü 'kabul ederse 31 nci 'mıa'dlde Karma Komis
yona gidecektir. Bunun aksine olarak Geçici Ko
misyonun raporunu kalbul etmezseniz, Cumhuri
yet Senatosunca kalbul edilmiş olan 31 nci mad
denin metni kesinleşecektir.
Şimdi, Geçici Komisyonun 31 nci maddeye
mütaallik benimsememe hakkımdaki görüşünü
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul et
miy eni er... Kalbul edilmiştir.
Madde Karma Komisyona gönderilecektir.
Şimdi, tasarının 32 den 120 ye kadar olan
maddeleri kesinleşmiştir.
121 nci maddenin Cumhuriyet Senatosunca
tesbit ed'len şeklini okutuyorum.
Madde 121. —
V - Subayların ve astsubayların atanmaları
Madde 121. — Subay ve astsubayların atan
maları :
a) Astsubaylar ile asteğmen - albay (albay
dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları:
kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî Savun
ma Bakanınca,
b) General ve amirallerin atanmaları; kuv
vet komutanlıklarının lüzum 'göstermesi ve Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
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vunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı karar
name ile,
c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay I I
nci Başkanı general ve amirallerin atanmaları;
Genelkurmay Başkanının teklifi. Millî Savunma
Bakanının inhası, Başbakanın imzalıya cağı ve
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay ve
astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gere
ğince,
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında, Ge
nelkurmay Başkanının telblifi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdir
de, Genelkurmay Başkanı durumu yazı ile
Başbakana bildirir. Bu yazının bir örneğini Mil
lî Savunma Bakanına gönderir. Başbakan kara
rını yazı ile Millî Savunma Bakanına ve Genel
kurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu ka
rarına uyulması zorunludur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım; Geçici Komisyonun bu maddede
Cumhuriyet Senatosunun yapmış olduğu deği
şikliğin benimsenmemesi konusunda yazdığı ge
rekçe için Geçici Komisyonu bilhassa tebrik et
mek isterim. Hakikaten Geçici Komisyonun
vazmış olduğu bu gerekçe demokratik bir Dev
let içinde Silâhlı Kuvvetlerin yerini ve sivil
'dare prensibinin üstünlüğünü bundan bövle
de savunacak olanlar için daima müracaat edile
cek bir mehaz değerindedir.
Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun yaptığı de
rişiklikte anlaşılması mümkün olmıyan şey şu
dur : Millî Savunma Bakanının kendisine bağlı
bir karargâhı vardır. Bu karargâha Millî Sa
kınma Bakanının kendisinden gelecek teklif
lerle veyahut rütbesine göre. bizzat kendisi
tarafından tâyin yapması imkânı Cumhuriyet
Senatosunun yaptığı değişiklikle ortadan kaldı
rılmış oluyor. Bunu kabul etmeye imkân yok
tur. Millî Savunma Bakanı ya Bakanlar Ku
rulunda yer alan diğer balkanlar gibi bir bakan
dır veya değildir. Bizzat Millî Savunma Ba
kanının yapacağı işlemlere mütaallik personelin
tâyininde o işlemlerle ilgisi olmıyan - ne kadar
muhterem olurlarsa olsunlar - zevatın muvafaka
tinin mevcudolması prensibinin Millî Savunma
Bakanının Bakanlık sıfatiyle ve demokrasi içe
risinde sivil idare prensibiyle 'bağdaştırmaya
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imkân olduğuna kaani olanlardan değilim. Bu
itibarla behemehal Geçici Komisyonun benim
sememe kararma, Millet Meclisinin iltifat etme
si gerektiğine inanıyorum.
Yalnız bir de teknik noktaya temas edeyim;
burada Cumhuriyet Senatosunun metinde yaptı
ğı bir iki ufak ıslah vardır. Astsubaylara asteğ
men Meclis metninde «ve albay» denmiş haki
katen sanki arada atlanmış gibi oluyor tire kon
muş, bu tireyi beğenmedim. Onun yerine kanun
tekniğindeki işaret ilâdır. İnşallah Karma Komis
yon onun yerine asteğmen ilâ albay der, daha
anlaşılır bir şekil alır.
Sonra yine Karma Komisyon bakımından,
üzerinde teknik bakımdan ehemmiyetle durul
masını rica edeceğim bir husus var, bu onaylıyaeağı kararname, Cumhurbaşkanının onaylıyaeağı kararname, ibaresi bizim ne Anayasa
hukukumuza, ne idare 'hukukumuzla uymaz.
Çünkü realitede şüphesiz kararnameler bakan
lıklar tarafından hazırlanır ve Cumhurbaşka
nına gönderilir, ama hukuk prensibi şudur ki,
kararname bizzat Cumhurbaşkanının yaptığı
idari tasarruftur. Binaenaleyh, kararnameyi
bizzat Cumhurbaşkanı yapınca, daha evvel te
kemmül etmiş bir metni reddeden okluğu gibi,
veya olduğu gibi onaylar, diye bir tasarruf yap
mamaktadır Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı
kararnameyi kendisi yapmaktadır. Ama o ka
rarnamenin kararname olabilmesi için Başbaka
nın ve ilgili bakamların imzaları da şarttır. Fa
kat kararname Cumhurbaşkanının
tasarrufu
dur. Daha evvel yapılıp da Cumhurbaşkanı ta
rafından onaylanacak olan bir tasarruf değil
dir. Bu itibarla burada söylenecek şey, Millî
Savunma Bakanının inhası ve Başbakanın imzalıyacağı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
bu kadar. Hattâ kararname ile dense bile ki
fayet eder. Çünkü, bizim idare hukuku, Ana
yasa hukuku doktrininde kararnamenin tarifi
vardır. Devlet Şûrası içtihatları da vardır. Ka
rarname zaten Cumhurbaşkanının tasarrufu
dur. Bu teknik noktaya dikkat edilmesini ri
ca edeceğim. Aksi halde Cumhurbaşkanı sanki
kararnameleri kendisi ısdar etmiyormuş da
daha evvel tekemmül eden 'birtakım metinleri
olduğu gibi onaylamak veya reddetmek duru
munda imiş gibi bir hal hâsıl olur. Bu bizim
Anayasa hukuku prensiplerimize uygun değil
dir. Kolaylıkla tashih edilebilir. Karma Komis

26 . 7 . 1967

O :1

yon bakımından bunu rica ederim. Ve tekrar
komisyonun tavsiyesine uyulmasını rica ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Uzarda.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayım Baş
kan, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Senato
sunun kabul ettiği metin, Millî Savunma Ba
kanının yetkilerini tahdidetmek değil, bilâkis
Genelkurmay Başkanı ile Millî Savunma Baka
nının tâyinlerde, nakillerde işbirliği yapmaları
nı sağlıyacak hükümler getirmiş bulunmakta
dır. Millet Meclisinin metninde birtaikım karı
şıklıklara yol açacak hükümler vardır. Meselâ
son fıkra: «(b) ve (c) bendlerinin uygulanma
sında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine,
Millî Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı
takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı
na gereken teklifi yapmasını Başbakandan yazı
ile istiyebilir.» Bu kadar mantıksız bir şey dü
şünülemez. Bir defa Cuıımur'başkanı Anayasamı
za göre, Millet Meclisline karşı sorumsuz bir
makamdır. Bu Meclise karşı sorumlu olan bir
Bakanlar Kurulu, bir Başbakan vardır. Şimdi
Başbakan, Bakanlar Kurulunu bir tarafa bıra
kıp Genelkurmay Başkanını, Millî Savunma
Bakanından şikâyet eder mahiyette, benim şu
teklifimi, inhamı yapmıyor, bunu Başbakana
emir ver, yaptırsın diye doğrudan doğruya
Gumhu^başkanına müracaatına yol açmak işle
ri keşmekeşliğe götürür ve zaten mesele bu
hale geldikten sonra bu müracaat yapmaya
lüzum kalmadan ya Genelkurmay Başkanı veya
Millî Savunma Bakanının istifa etmesi gibi bir
durum ortaya çıkar. Binaenaleyh, Millet Mec
lisinin bu metni cidden endişe yaratacak bir
mahiyet taşımaktadır. Halbuki Cumhuriyet Se
natosunun kabul ettiği metinde bu madde ne
kadar güzel ve isabetli olarak düzenlenmiştir.
Ne diyor: «('b) ve (e) bendlerinin uygulanma
sında, Genelkurmay Başkanının teklifi üzeri
ne, Millî Savunma Bakanı inha işlemini yap
madığı takdirde, Genelkurmay Başkanı duru
mu yazı ile Başbakana bildirir. Bu yazının bir
örneğini Millî Savunma Bakanına gönderir.
Başbakan kararını yazı ile Millî Savunma Ba
kanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir.
Başbakanın bu kararına uyulması zorunlu
dur.»
Senato metninde doğrudan doğruya Hükü
metin mesul, sorumlu şahıs olarak Reisicum-
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hur değil Başbakan alınmıştır. Millî Savunma
B'aıkanı ile bir anlaşmazlık vukuunda 'kabine
nin başı olan ve Genelkurmay Başkanının da
başı olan Başbakana keyfiyeti bir yazı ile bil
dirir ve Başbakanın bu hususta vereceği (karar
ıkesindir, uyulması ilâzımjgelen bir hükümdür.
Binaenaleyh, bu kadar açık ve sarih bir hük
mü bir tarafa bırakıp da Bakanla Genelkurmay
Başkanı arasındaki bir ihtilâfı Cumhurbaşkanı
na intikal ettirmek ve sorumsuz olan Cumhur
başkanının yetkisini kullanarak kalkıp Başba
kana emir ve direktif vermesini, Başbakanın
da bunun üzerine kalkıp Millî Savunma Baka
nına veya Genelkurmay Başkanına talimat ver
mesini sağlamak gibi böyle dolambaçlı yollara
gitmek bu düzene uygun düşmez kanaatinde
yim.
Diğer tâyinlerde Millî Savunma Bakanının
elinden tâyin yetkisi alınmış değildir. Bunlar
bir düzen içine konulmuş, astsubay ve subaydan
itibaren bunların normal hiyerarşiye riayet edil
mek suretiyle ne şekilde yapılacağını , tâyin et
miştir. Cumhuriyet Senatosunun metninin ka
bulü halinde cidden Millî Savunma Bakanı ile
Genelkurmay Başkanının bir ahenk içinde çalış
ması sağlanmış olacak. Millet Meclisinin metni
kabul edildiği takdirde Genelkurmay Başkanı
ile Millî Savunma Bakanlığı arasında geniş bir
açıklık, bir ayrılık meydana gelecek, bir geçmisizlik, bir zıddiyet bağlıyacaktır. Bu da Silâhlı
Kuvvetlerimiz için ve memleket için iyi bir şey
değildir. Bu itibarla bendeniz şahsan Millet Mec
lisi Komisyonunun benimseme teklifinin reddini
ve bu konuda Cumhuriyet Senatosunun kabul
ettiği metnin kabulünü uygun bulmaktayım.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç buyurun.
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; elbette
müzakerelerin uzaması bütün arkadaşlar üze
rinde bir yorucu tesir yapmıştır. Takat şu an
da üzerinde durduğumuz konu Sayın Coşkun
Kırca'nm da işaret ettiği gibi, mühim bir pren
sip meselesidir. Arkadaşlar, siyasi sorumluluk
Devlet hayatmnı temelidir. Bu da Devlet bü
tün olduğuna göre doğrudan doğruya Bakanlar
Kurulu ile temsil edilir ve bakanlıkta da ba
kanla temsil edilir. Bir bakan millî savunmanın
siyasetinden mesuldür. Bizim Anayasamızda
Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlığa tabi
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olması mevzuu izah edilemediği için maalesef
Bakanlığın ve Bakanın yetkileri üzerinde bir
tereddüt husule gelmiştir. Dünya karşısına na
sıl çıkarsanız çıkınız, bir Hükümet temsilcisi ile
orduyu temsil etımezseınıiz hiçbir zaman bu tem
sillin diğer devletler nezdiınde itibar ıgörmıediğini
görürsünüz. Çümlkü, Devlet hayatında ısoru/mluluk Balkanlar Kurulu ile kaimdir. Millî Savun
mada da elbette sorumlu şahsiyet Millî Savunma
Balkanıdır. Binaenaleyh, şahıslardan, rütbe veya
diğer anlayıştan 'tederrüdıederelk, sağlam bir Dev
let anlayışı ile Baika.nl ilk müessesesini her Bakan
lıkta olduğu gibi Millî Savunmada da yerli yeri
ne oturtmak mecburiyetindeyiz. Balkan şahsan
tâyin ederken, hiçbir bakan çağırıp da mahalledeıki oynadığı arkadaşı çağıracak değildir. Ba
kan olan bir şahsiyet elbette Millî Savunmanın
müesses teşkilâtı iiçıine girecek ve karargâhını is
tişare edeceği insanları o gelenek içerisinde o kı
dem tablosu iiç'inde, o hayatiyet tablosu içinde se
çecektir. Falkat balkanı bugün yerleşmeısi tereddüt
leri içerisinde bulduğumuz ıgiıbii ısıalâhiyetsıiz bir
mmn durumunda 'tasavvur 'ödersek, Millî Savun
mada, Millî 'Savunma Baikanlığı müessesesine,
Miı'ilî 'Savunma Müessesesine zarar vermiş oluruz.
Onun için hakikaten Millet Meclisi Komisyonu
nun işaret ettiği ,gibi Bakanlık müesseısıesin'im sa
lâhiyetleri rii, (takdirlerimi taımam'en havada bıra
kan bir zihniyeti bu bakanlık müessesesinden iyi
ce ayırdetmeik, ayıiklamaık için biziım Komi'svönun
benimsememe karlarını mucip «sebepleri ile birlik
te kabul ©tmeMe isabet vardır. Hepinizi hürımetle selâmlarım.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI
İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) — Söz istiyorum. Kısa bir açık1 amada bulunacağım.
BAŞKAN —• Söz mü istediniz Sayın Sarıgöz?
Buyurum efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
SARIGÖZ (Rize) —• Muhterem arkadaşlarım;
Saıyın Reşat Özarda 121 nci maddenin san fılkrası
bnikkında aynen şu beyanda bulundular, dediler
'Vi; Millî Savunma Balkanı inhayı yapmadığı tak
dirde Meclise karşı, Parlâmentoya karşı, gayrli
mesul D evlat Reisine Cumhurbaşkanına karşı. Divorsumuz ki, 'emir buyur B^aşlkan bu inhayı yap
sın ve Hükümeti bir taraftan çıfkarıp Genelkur
may Başkanı ite Devlet Reisini karşı karşıya ko
yuyoruz. Maddenin ıson fılkrası gayet isanih; böy-
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lıe bir anlayışın madde ile uzaktan yakımdan hiç
bir alâkası olmadığını 'zabıtlara geçirtmek için
san fıkrayı tekrar ıttılaınıza sunacağım: «(ıb) ve
(c) bendlerimln uygulıanmaısında Genelkurmay
Başkanının teklifi üzerime, Millî Savunma Baka
nı inlha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurımay Balkanı, Cumhurbaşkanına gereken teklifi
yapmasını Başbakandan yazıyla istiyebilir. Bu
yazımın bir örneği ayını zamanda Millî Savunma
Bakamıma ve Genelkurmay Bıaşfcanına bildirir.
Başbakanın bu kararına uyulması mecburidir.»
Sayın ozanda menden çıkarıyor; burada doğrudan
doğruya Genelkurmay Btaşkanımım Devlet Reisime
teklifde bulunacağımı ve Devlet Reisinin Başlbakana bu inhayı yapmasıını emredeceği neticesini?
Maddenin (metnimde böyle b k husus yok. Kaldı
ki, biz komisyon olarak, Cumhuriyet Senatosu
nun 121 nci maddede çıkardığı fıkranın madde
metnimde mutlaka ımuhafaza edilmesi 'zaruretine
fcaânii'iz. Sayım Talhıtakılıç ve Sayım Kırea'mn ifa
de ettikler1! gibi bu fıkrada da 'redaksiyona taal
lûk eden ve belki de arkadaşımızın bu yoldaki
anlayışıma veslile olam ifade muğlaklığını berta
raf edeceğiz. Metnim benimsenımemesimi rica ederim.
BAKAN — Sayın Yunus Koçak buyurum.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın 'milletvekilleri; .Silâhlı Kuvvetler Per
sonel kanun tasarısının 121 nci maddesini müta
lâa ederken elbette her işte olduğu gibi Anayasa
hükümlerimi dikkate almaya mecburuz ve elbette
bu tasarıyı hazırlıyamlar Millet Meclisinde bu ta
sarıyı savunanlar Millî Savunma Bakanı, Cum
huriyet 'Senatosunda bu tasarıyı savumıan ve temkid 'edenler elbette Anayasaya bağlılık zihniye
timden hareket etmişlerdir. Buma bir diyeceğimiz
yok. Ama 'hazırlaman tasarıyı, kafbul edilen met
ni ve Cumhuriyet 'Senatosunun değiştiriisiini bir
arada mütalâa edince, bunların hangisinin Ana
yasamıza daha uygun olduğunu düşünımek ve bu
ma ıgöre ve günün şartları İçinde Türk Silâhlı
Kuvvetlerin'in mensuplarımın tâyinleri hakkında
hükümler vaz'etmek ve vazedilmiş hükümler hak
kımda kamaat beyan etmek gerekir.
Muhterem arkadaşlarım; Senato yaptığı değiştiride 121 nci miaddemlin (e) bendini ve bunun
bir fıkrasını tasarıdan çıkarmış bulunmaktadır.
Şimdi düşünülebilir; Millî Savunma Bakanlığı
karargâhıyle doğrudan doğruya ilgili subayların
atanmaları yer değiştirmeleri nasıl olmalıdır?
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Burada Genelkurmay Başkanını aradan çıkara
rak bu hususta doğrudan doğruya Millî Savun
ma 'Bakanıma yetkili kılmak, Millî Savunma Ba
kamını takdirlerini göz önüne almak gerekir, ge
rekmez mi? Arkadaşlar 'lk bakışta gerekir görü
nür ve gerektiğini söylemek gerekir. Yalnız, Ana
yasamızın 110 nou maddesini okuduğumuz za
man bu maddede Türlk Silâhlı Kuvvetlerinde hâ
kim mevki Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları
nın atanmalarımda Silâhlı Kuvvetlerin yetiştiril
mesinde, eğitimimde ve bu Silâhlı Kuvvetlerin
eğitimimden dolayı sorumluluk Genelkurmay
Başkanıma ftereddübetm.ektedir.
Genelkurmay
Başkamı bu hususta ıB'a,sjbakama karşı sorumludur.
Bu' vaziyette Millet Meclisimin hazırladığı tasarı
ve kabul ettiği metlin Anayasanın bu hükmü için
de mütalâa edilince, bir celisi ortaya çıkmakta
dır. Bu çelişi şu: Türk 'Silâhlı Kuvvetleri men
suplarının bir kısmımın atanmasında Genelkur
may Bakkamı yok fairzedilmektedir, Genelkurmay
Başkanlığı yoktur, Genelkurmay Bıaşkanı biıdhir
söz sahibi doğildlir. Millî 'Savunma Bakanı bir
takım subayları tâyin edecek, bunların atanma
larımda, tâyimlerimde, yer değiştirmelerimde Ge
nelkurmay Başkanının hiçbir mütalâası ve sözü
olmıyacak. Arkadaşlar bu, Anayasaya aykırı olur.
Diğer tez yani, Millet Meclisince kabul edilen
metnin eilbette müdafaa edilecek tarafı vardır.
Bir demokraside, sivil bir idarede elbette bunun
müdafaası mümkündür. Buna bir diyeceğimiz
yok ve bunun dikkate alınması gerekir. Fakat
arkadaşlar, müesseseleri vaz'ederken, yetkileri
kanunlaştırırken, hüküm vaz'ederken Anayasa
hükümlerini dikkate almıya mecburuz. Anaya
sayı dikkate aldığımızda bir çelişmeden, iler
deki yetki ihtilâflarından, sorumluluk mesele
sinden doğacak ihtilâflardan da korunmuş' olu
ruz kanısındayım. Çünkü, Genelkurmay Başka
nı diyor Anayasa, bu görev ve yetkilerden
dolayı Başbakana karşı sorumludur. Genelkur
may Başkanı sorumlu fakat Genelkurmay Baş
kanının birtakım subayların tâyinlerinde ve yer
değiştirmelerinde hiçbir fikri alınmıyacak, hiç
bir yetkisi olmıyacak, hiçbir sözü olmıvacak.
Bu vaziyette arkadaşlar bu kanunun Anavasamn şu maddesiyle bağdaştığım öne sürmek güç.
Sonra gerçekten bu subayların tâyininde
Genelkurmay Başkanı ile Millî Savunma Ba
kanı arasındaki çıkacak ihtilâfların da her
zaman artması, mevcudolması
düşünülebilir.
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Halbuki orduda, ordunun idaresinde, subayla
rın tâyininde Genelkurmay Başkanı, Başba
kana karşı sorumlu olduğuna göre ve el
bette Hükümetin genel politikası Bakanlar
Kurulunca yürütüldüğüne göre, Devletin po
litikası ile Genelkurmay Başkanının politika
sının ayrı ayrı istikametlerde yürüyeceği ka
bul edilemiyeceğine göre ve Hükümetin poli
tikasını Bakanlar Kurulu ve Millî Savunma
Bakanı yürüteceğine göre, bu Genelkurmay
Başkanlığı da, bu Bakanlar Kuruluna bağlı
olduğuna göre, o zaman bu yetıkilerin elbette
Genelkurmay Başkanının mütalâası alınarak
yani
Senatonun değiştirişinde olduğu gibi
düzenlenmesi gerekir.
Şimdi 121 nci maddenin (e) fıkrası yani
Meclisimizin kaJbul ettiği metinde Millî Sa
vunma Bakanlığı karagâhı ile doğrudan doğ
rüya bu Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görev
lendirilecek subay ve astsubayların atanma
ları Millî Savunma Bakanlığınca, bunlardan
kararname ile yapılması gereken subay, ge
neral ve amirallerin atanmaları Millî Savun
ma Bakanının inhası ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı karar
name ile yapılır.
Arkadaşlar burada Genelkurmay Başkam
yok. Genelkurmay Başkanlığı burada unutul
muş. Halbuki Anayasamıza göre Başbakana
karşı sorumlu olan Genelkurmay Başkanı
dır. Bu hüküm bir defa Anayasaya uygun
bir hüküm değildir. Yani bu hüküm haki
katen çok tartışılabilir bir fıkradır, lüzumu
veya lüzumsuzluğu üzerinde bir şey demiyo
rum, ama şu haliyle bu metin Anayasaya ay
kırı olduğu her zaman iddia edilebilecek bir
metindir ve Senatonun değiştirişi bu çelişik
liği ortadan kaldırmaktadır. Bu balkımdan
burada Millî Savunma Bakanı ile yani MiHî
Savunma Bakanının karargâhına bağlı sübavlarm atanmasında, Millî Savunma Bakanı i'le
Genelkurmay Başkanı arasında doğacak ihti
lâflarda hakem Başbakan olmaktadır. Basjbakan da Bakanlar Kurulunun başıdır, -elbette
Millî Savunma Bakanı da onun en yakm me
sai arkadaşlarından birisidir. Millî Savunma
Bakanının tasvibetmiyeceği, tens'lbetmiyeceo-i,
do^ru bulmıyacağı bir hareket veya bir inha
Başbakanca kaJbul edilmez. O bakımdan bu

26 . 7 . 1967

O :1

maddenin Senatonun değiştirişi gibi kabul edil
mesi yerindedir, Senatonun değiştirisinin be
nimsenmesi gerektiği kanısındayım.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Kırca.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım; Anayasa hükümlerini tefsir ederken
bu Anayasanın Batı demokrasisinin temel mef
humlarına dayandığını hiçbir zaman unutmamak
lâzımdır. Ve benim bilebildiğim kadar Batı
demokrasilerinde demokratik rejime sadık ola
rak çalışan soldan sağa bütün partiler bu esas
üzerinde mutabıktır ve tefsirlerini bu esasa gö
re yaparlar. Şimdi Anayasamızın 110 ncu mad
desi ne diyor; «Genelkurmay Başkanı, Silâh
lı Kuvvetlerin kumandanıdır» diyor.
Ama Genelkurmay Başkanı Millî Savunma
Bakanlığının üzerindedir demiyor. Genelkur
may Başkanı elbetteki Silâhlı Kuvvetlerin ko
mutanı olması sıfatiyle komuta edeceği insan
ların tâyininde söz sahibi olmalıdır. Bundan
zerre kadar şüphe yok. Ve bu madde esasen
buna göre sevk edilmiştir. Ama Genelkurmay
Başkanı Millî Savunma Bakanının kendisine
ait ve kendisine has yetkileri kullanırken, sadece
bu yetkileri kullanırken istihdam edeceği, ya
nında çalıştıracağı personelin dahi tâyin edile
bilmesi için evvelemirde teklifte bulunabilmelidir ve bu teklifte bulunmadığı takdirde bu
kimselerin tâyini Millî Savunma Bakanının ira
desi ile mümkün olmamalıdır tezinin Anayasa
nın 110 ncu maddesi 3 ncü fıkrasiyle hiç ilgisi
yok. Çünkü Genelkurmay Başkanının Millî Sa
vunma Bakanının kendisine ait yetkilere müte
allik işlemleri yapmak üzere kullanacağı perso
nel üzerinde bir komuta yetkisi zaten yok. Bi
naenaleyh, burada yapılan şey tamamiyle Ge
nelkurmay Başkanının salâhiyetlerinin dışında
kalan birtakım işlemleri yapacak olan kimsele
rin tayiniyle ilgili. Böyle olunca Genelkurmay
Başkanının Anayasanın 110 ncu maddesinden
aldığı komuta yetkisi ihlâl edilmiş olmamakta
dır. Burada Genelkurmay Başkanının başbaka
na karşı sorumlu olduğu ilkesi de ihlâl edilmiş
değil. Genelkurmay Başkanı Başbakana karşı
sorumludur. Fakat Anayasanın Millî Savunma
Bakanına karşı sorumsuzdur demiyor. Anaya-
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samız Millî Savınma Bakanlığı makamı kalksın
demiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey za
ten düşünülemez. Düşünülebilseydi Başbakanın
bizzat Silâhlı Kuvvetler camiası ve millî güven
lik işleri ile tamamiyle uğraşması mevzuubahis
olurdu ki, bunlardan koordinasyon mahiyetin
de olan bir kısım işlerin yanında doğrudan doğ
ruya câri iş mahiyetinde olan ve Başbakana
Anayasayla verilmiş olan koordinasyon görevi
nin dışında kalan birtakım işler vardır ki, asıl
bu bakımdan böyle bir sistemin Anayasaya Baş
bakanlık makamına verdiği muhteva bakımın
dan aykırı olacağı ileri sürülmelidir. Şimdi ne
yapılıyor burada? Burada Başbakana karşı Ge
nelkurmay Başkanı sorumlu, dikkat ediniz bağ
lı dememiş. Kurucu Mecliste bu yapılırken ev
velâ Başbakanlığa bağlıdır denmiş Genelkurmay
Başkanlığı. Ama ondan sonra Başbakanın bu
işi yapmasının dünyanın hiçbir devletinde de
mokratik veya değil, arkaik veya değil, görül
memiş bir şey olduğu mütalâa edildiği içindir ki
bağlı kelimesi değiştirilmiş yerne sorumlu kel
imesi konmuştur. Bununla yapılmak istenen şey
de belli - başlı demokrasilerde olan durumdan
farksız. Yani görevinin hususiyeti ve ehemmi
yeti icabı Genelkurmay Başkanı doğrudan doğ
ruya Başbakana gerektiğinde mütalâalarını söyliyebilsin. Velev Millî Savunma Bakanı ile ih
tilâf halinde olduğu zaman dahi. Bu da var
bu maddede. Teklif yapacak Genelkurmay
Başkanı, kendi komuta edeceği insanların tâyini
mevzuubahsolduğu zaman. Bu' teklifini Millî
Savunma Bakanı inhaya çevirmediği zaman Mil
lî Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkan^
arasında bir fikir ihtilâfı vardır, bunu Başba
kan halleder diyor bu metin. Millet Meclisi
metni de böyle diyor, Senato metni de böyle
diyor. Şimdi burada söz konusu olan şey ne?
Millî Savunma Bakanının, Genelkurmay Başka
nının görevleriyle ilgili olmıyan kendisine ait
yetkileri kullanırken yapacağı işemleri yerine
getirecek olan personelin atanması söz konusu.
Genelkurmay Başkanının bu personel üzerincV
komuta yetkisi yok ki, onların tâyinini kene*"
teklifini beyan etmek suretiyle önlemek veyr
mümkün kılmak imkânı ondan başlıyabilsin. On
dan bu inisiyatif gelmesi şart olsun. Böyle biı
mecburiyet burada yok. Olsa olsa Karma Ko
misyon şunu düşünebilir, düşünmesi uygun
olur kanaatindeyim; Genelkurmay Başkanının
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komuta etmekte olduğu bir görevde bulunan bir
kimseyi Millî Savunma Bakanı kendi karargâ
hına almak istediği zaman Genelkurmay Baş
kanının mütalâasını alsın. Bunu Karma Komis
yon düşünürse yerinde olur. Çünkü onun komu
tasında bulunan bir kimseyi oradan almak söz
konusudur. Ama burada yapılacak şey de Ge
nelkurmay Başkanının mütalâasını almaktır. Bu
rada da inisiyatif, Genelkurmay Başkanının ko
muta ettiği yerlerde yapılacak tâyinlerde ol
duğu gibi, inisiyatif Genelkurmay Başkanın
dan gelmemelidir. Millî Savunma Bakanından
gelmelidir, mütalâasını ister, bunu buradan al
makta fayda görürmüsünüz, görmez misiniz? Ama
böyle bir şey, bu metinde yer almasa da olur.
Çünkü zaten Millî Savunma Bakanı bu görevle
rin yerine getirilmesi bakımından elbetteki Ge
nelkurmay Başkanının .mütalâasını alır. Bun
can tabiî hiçbir şey tasavvur edilemez. Metin
bu şekilde bir ilâve ile de Karma Komisyondan
gelebilir. Gelmediği takdirde zaten bunun böyle
olacağının ifadesi, zannederim meseleyi hallet
meye kâfidir. Tekrar ediyorum: Burada Cum
huriyet Senatosunun kaldırdığı fıkra Genelkur
may Başkanının komutası altında bulunmıyan
personelle ilgilidir. Bu itibarla Anayasaya hiç
bir noktadan aykırılık olmadığı ve sivil idare
prensibinin icabı olan bir hususun yerine geti
rildiği kanaatindeyim efendim.
BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, buyurun.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, atanma kelimesi
çok konuşulduğu için söz almış bulunuyorum.
Eğer arakdaşlarımız bu kanunun diğer madde
lerini tetkik etseydiler, atanmanın da muayyen
faktörlere kanun maddelerine konduğunu gıöre3eklerdi. Her suibay sivil idarede olduğu gibi
3radan alıp oradan öbür tarafa tâyin etmek
imkânı yoktur. Atanaack subayın muayyen ni
telikleri vardır, muayyen şartları vardır, Arkalaşlar (kanundaki maddeler okunursa görülecek
lerdir; bu nitelikleri haiz olan şaıhıslar, kuvvet
kumandanlıkların da plânlama şubeleri varlır, atanmadan 8 ay evvel bütün subayların
JU nitelikleri plânlama şubesinde ortaya konur,
-e atanacak subayların o niteliklerine göre atanıalar daha 4,5 ay evvelden hazırlanır ve bu
ilân bilâhara kademeler yolu ile kuvvet kumanlanları, Erkânı Hanbiyedeki, maddeleri tetkik
ederseniz rütlbe esasına göre tesıbît edilmiştir, bu
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ıgıörülür. Binaenaleyh, y u t a r ı doğru teklifler ya
pılır. Şimdi mühim olan, Senato ile aramızda
ıbulunan ihtilâfın mtüıhim olan noktası, Millî Mü
dafaa Vekili müsteşarlığı seviyesinde tâyinleri
Erkânı Harbiye Reisi mi yapsın yoksa kendi
müsteşarlığı seviyesinde bulunan sulbayları inha
mı etsin? Türk Ordusunun gelenekleri vardır.
Bugün generaller emir subaylarını inha eder
ler, isterler, muayyen vasıtalarla tâyinini ister
ler ve tâyin ettirirler. Millî Savunma Bakanı
kanunun maddesine koymadığımız
takdirde
emir subayını kendisi tâyin edemiyecek. Yani
ordunun geleneklerine aykırı bir hareket ol
muş olacak. Millî Savunma Bakanına Millet
Meclisi 3,5 milyarlık bir 'bütçe verir bunun sarfı
hesabı Millî Savunma Bakanından sorulur. Bu
sarftan müsteşarlık seviyesindeki plânlama
sından Bakan sorumludur. Peki Bakana biz, ya
nında çalışacağı subaylara da bu 3,5 milyarın
hesabını ba'kandan »onduğumuz zaman kendi su
baylarını seçme hakkını vermiyelim mi? Bir ka
nundur. Kanunda atanmaları tamamen tesbit
etmiş vaziyetteyiz. Kaaniim ki, komisyonun yap
tığı düzeltmeler yerindedir. Benimsenmeme ka
rarı kabul edildiği takdirde üst komisyonda mü
nakaşası tekrar yapılacak ve bir neticeye va
rılacaktır. Zaman uzamamaisı için kısaca arz
ediyorum. Komisyonun teklifinin kabulünü arz
ederim. Hürmetlerimle.
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I dede olduğu gaibidir. Geçici Komisyonun görüşünü
»kabul ederseniz 121 nci madde Karma Komisyo
na gidecektir. Reddederseniz Senatoca tesbit edi
len metin kesinleşecektir.
Şimdi Geçici Komisyonun 12ıl nci maddesine
.müitaallik benimsememe hususundaki raporunu
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsememe kaJbul edilmiştir. 121 nci
madde Karma Komisyona verilecektir.
Efendim Türlk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 4 maddesi elimizde kalmıştır. Bu
maddelerin görüşülmesi bitene kadar müzakere
lere devam hususu teklif edilmektedir.
I
Bu önengeyi okutuyorum.
Sayın Başlkanlığa
Askerî Personel Kanunu, bitirilinceye kadar
I müzakerelere devam edilmesi hususunun oylan
masını arz ve teklif ederim.
I
İstanbul
Aydın Yalçın

BAŞKAN •— Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
172 nci maddeyi okutuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, tasarının 122 nci
maddesinden 171 nci maddesine kadar olan mad
deleri kesinleşmiştir.
172 nci maddeyi okutuyorum.
VII - Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı
Madde 172. — 1453 sayılı Kanunun 7 nci
BAŞKAN — Efendim, altı arkadaş konuş
maddesince verilmekte olan makam tazminatı,
muştur. Yeterlik önergesi vardır.
hizmeteri tazminatı, tayın bedeli, mahrumiyet
Komisyon adına bir görüşme yapacak mısı
yeri ödeneği, general - amiral tazminatı ve
nız ?
Türk -Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pi
lot adaylarına ve uçuş ekibine dâhil bulunanGEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
.
lara 144 sayılı Kanunla ve denizaltıcı, dalgıç
SARIGÖZ (Rize) — Hayır.
ve kuribağa adamlara 223 sayılı Kanunla veril
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
mekte olan tazminattan başıka her hangi bir
rum.
I isimle tazminat alanlara, kıta tazminatı veril
Sayın Başkanlığa
mez. Bunlardan kuta tazminatı verilmesi gereken
Mesele tavazzuh etmiştir. Kifayeti arz ede
bir göreve tâyin edilenler, fazla olan tazmi
rim.
natı tercih edebilirler. AncaJk; kıta tazminatını
Saygılarımla.
j tercih ettiklerinde hu tazminat göreve katılış
İstanbul
tarihini takibeden aybaşından itibaren ödenme
Nuri Eroğan
ye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri taz
minat da aynı zamanda kesilir.
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik kabul
ıBir ıgiöreve bir ay ve daha fazla süre ile vekâ
edilmiştir.
let edenler, o görevde kendi rütbesinin gerekMuhterem arkadaşlarım, burada da durum I tirdiği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir görev
(biraz evvel müzakeresi tamamlanan 31 nci mad- I için kıita tazminatı ödenir.
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Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan- 1 bine nazaran altı ay ve daha fazla müddet o
masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenle
rütbede kıdemi olan subaylar Danıştaya açtık
nir.
ları bu dâvayı kazandılar. Zaten birçok kanun
'BAŞKAN — Efendim, burada duruım tama
larımızda, ezcümle Emekli Sandığı Kanununda
men berakis. Komisyon Cumhuriyet Senatosunca
da buna müşabih hükümler vardır. Emeklilikte
tesbit edilen meltni benimsemiş bulunuyor. Mad
dahi altı ay ve fazlası yıl olarak kabul edilir,
de üzerinde söz istiyen? Olmadığına göre benim
Bunların da aynı rütbedeki kıdemleri altı ay
semeyi oyunuza sunuyorum. Geçici Komisyonun
ve fazlasının seneye iblâğı suretiyle bunların
benimseme hususundaki raporunu kabul ederse
terfi ettirilmeleri Danıştayça kabul edildi. Ni
niz bu madde kesinleşecek, reddederseniz Kar
hayet Millî Birlik Komitesi, Danıştaym muhte
ma Komisyona gidecektir.
lif subaylarımız hakkında perakende olarak ver
diği bu k a r a n bütün subaylara teşmil eden
Komisyonun 172 nci maddeye mütaallik ra
28 Mayısta bir karar aldı ve böylelikle bu kı
porunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etdemden yalnız Danıştay ilâmını alanlar değil,
miyenler... Kalbul edilmiştir. 172 nci madde ke
aynı durumda bulunan bütün subaylar fayda
sinleşmiştir.
landırıldı. Millet Meclisinde verilen bir takrirle
Kesinleşen maddeleri de zabıtlara geçmesi
25 nci madde getirildi ve senenin küsuru bir
bakımından arz edeyim. Şimdi tasarının 173 ncü
gün dahi olsa bir yü ad ve itibar edilmesi yplumaddesinden geçici 24 ncü maddesine kadar olan
na gidildi.
bütün maddeleri kesinleşmiştir.
Geçici 25 nci maddeyi okutuyorum :
I
Şimdi, terfi müddeti 30 Ağustos olduğuna
Geçici madde 25. — Millet Meclîsinin geçici'
göre, faraza 1 Ağustos tarihinde terfi etmesi
25 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca tayyalâzımgelen bir subayın terfiine 30 gün vardır
dilmiştir.
1 Ağustosta terfi etmesi lâzımgelen, terfi etmiş
BAŞKAN — Efendim, Geçici Komisyon Se
olan subayın tabiî ki terfii ertesi sene 30 Ağus
nato metnini benimsemiyor, «Tayyını benimse
tosa kalmıştır. Bir sene 1 ay, yani 13 ay sonramiyor»
ya r Millet Meclisinde kabul edilen geçici 25 nci
Madde üzerinde söz istiyen var mı?
madde ile bu bir aylık kıdemi olan subaya da
Sayın özarda buyurun. Sayın Yunus Koçak
bir şene evvelden terfi etmek imkânı sağlanmış
da söz istiyor.
I oldu.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; subaylar vaktiyle
okuldan mezun oldukları tarihe göre müddetle
rini doldurdukları zaman bir üst dereceye terfi
ediyorlardı. Böylelikle ordu içerisinde muhtelif
tarihlerde teğmen, yüzbaşı ve diğer rütbelere
yükselen subaylar oluyordu. Sonradan kabul
edilen bir kanunla bütün subayların senede bir
defa, 30 Ağustosta terfi etmeleri kabul edildi.
Şimdi 30 Ağustos tarihi her sene terfi için esas
olarak kabul edildikten sonra ortaya şöyle bir
durum çıktı; meselâ 1948 senesinin 1 Eylülünde teğmen nasbedilen bir subayın, müddetini
doldurduğu ve yüzbaşılığa terfii gerektiği hal
de, terfiler 30 Ağustosa alındığı için, bir - iki
gün fark dolayısiyle bunun bir üst rütbeye ter
fii bir sene sonraki 30 Ağustosa kaldı. Böyleîi'kle terfiinden bir sene kadar geri kalma durumu hâsıl oldu. Sonradan birçok subay Danıştaya başvurarak dâva açtılar. 30 Ağustos tari-
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir taraftan
kanunun diğer maddelerinde ve özellikle 31 nei
maddesinde komisyon her türlü kıdemi ortadan
kaldırmış ve bunu prensibolarak kabul etmiş ol
duğu halde bu geçici madde ile bir derecede,
bir rütbede bir aylık kıdemi olan bir subayı
bir sene evvelden terfi ettirmek suretiyle ona
bir senelik kıdem tanıması cidden bir adaletsiz
lik oluyor. Şimdi ordu içerisinde terfiler dört
beş ay evvel hazırlanmaya başlanıyor. Biraz ev
vel Sayın Nazmi özoğul'un da ifade ettiği gi'bi,
terfiler dört beş ay evvel hazırlanmaya başla
nıyor. Ordu içerisinde bugün üst rütbeye terfi
edecek subayların, 30 Ağustosta terfi edecek
subayların hepsinin listesi ve bunların terfi et
tikleri zaman rütbelerine göre yapacakları kıta
hizmeti, diğer vazifeleri tesbit edilmiş durum
dadır. Bu madde bu şekliyle kanuna girdiği tak
dirde birçok sınıf ve rütbeden birçok subay
birdenbire bir üst rütbeye terfi etmek durumu-
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na gelecek ve böylelikle Genelkurmayın ve
Millî Savunma Bakanlığının hizmetleri geniş
şekilde aksıyacak, bir üst üste yığılma olayı
meydana gelecektir ve bundan hiç şüphesiz Ge
nelkurmay ve Millî Savunma Bakanlığı büyük
sıkıntı çekecektir. Bu bakımdan Cumhuriyet
Senatosunda bu madde üzerinde uzun tartışma
lar yapılmış ve nihayet vaktiyle Danıştaym ver
diği ilâmlara uygun olarak 28 Mayıs 1960 ta
kabul edilen kararla altı ay ve daha fazla hiz
meti olanların nasbini bir sene geri götürmek
suretiyle bir haksızlığın telâfi edildiği ancak
bir rütbede bir aylık, 15 günlük bir kıdemi olan
bir kimseye dahi bir senelik, onda bir, onikide
bir bir müddete karşılık tam bir yıl hakkı tanı
manın hukuk prensiplerine de bugüne kadar
memleketimizdeki tatbikata da uygun düşmiyeceği aşikârdır. Bu bakımdan Cumhuriyet Se
natosunun geçici 25 nci maddeyi metinden çı
karması hakkındaki kararma itti'ba edilmesin
de lüzum ve zaruret vardır. Millî Savunma Ba
kanı dahi buraya çıkıp, bu madde kabul edildiği
takdirde ordu içerisinde birçok keşmekeşe, bir
çok karışıklığa meydan verilmiyecektir, diye
i'fade edemez kanaatindeyim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, buyurun.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; bu konuda çok kısa konu
şacağım, çünkü konuşmam benden önce konu
şan arkadaşın sözlerini tekrardan ibaret olabi
lir. Fakat gerçekten 25 nci madde kanunlaştığı
takdirde • ordu kademeleri içinde görev tedahü
lü olacaktır, karışıklığa meydan verilecektir.
Bu maddenin hiçbir faydası yoktur. Bir ada
letsizliği tamir zihniyeti de bahis konusu değil
dir. Bu bakımdan maddenin kanunda mevcudolnıası bir şey sağlamaz. Bilâkis çok karışıklık
lar getirebilir. Bu bakımdan Senatonun bu
maddeyi metninden çıkarmasında isabet oldu
ğu kanaatindeyim.
BAŞKAN — Sayın özoğul, buyurun.
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarım ko
nuşmamış olsalardı bu geç saatte konuşmak is
temezdim.
Şimdi efendim, eğer muhterem arkadaşları
mız kanunun tümünü okusalardı bizim fikrimi
ze iltihak edeceklerdi. 64 ncü madde kabul edil
miştir. Askerî Personel Kanununda. Bir misal
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vereyim; Haziran döneminde Hukuk Fakülte
sinden mezun olan bir hukukçu, Eylül dönemi
ne kalırsa, Haziran döneminde mezun olmuş gibi
30 Ağustosa getiriliyor. Yani bundan sonraki
mezun olacaklar için kanunla kabul edilmiştir
64 ncü maddede. Gelecek sene Haziran ayında
mezun olamadı, Ekim ayında mezun oldu, Ha
ziran ayında mezun olmuş gibi 30 Ağustosta
teğmenlikleri tasdik edilecek, kanun kesinleş
miştir, Millet Meclisinden geçmiştir, Senatodan
da geçmiştir.
Şimdi, 27 Mayısın ertesi günü 28 Mayıs gü
nü 1 numaralı Kararname ile bütün subaylara
30 Ağustostan sonra hangi tarihte çıkarsa çık
sın 30 Ağustosa getirilmek üzere birer sene kı
dem yani bir seneden az olmamak üzere kıdem
verilmiş bulundu. Misal vereceğim. Şimdi; Mec
liste de tatbikatı var, halen burada oturanlarda
da var. Arkadaşların bir kısmı Haziran döne
minde, bir kısmı Eylül döneminde mezun olmuş
tur. Millî Birlik Komitesinin verdiği bir sene
kıdem ile Haziran döneminde olanlarla Eylül
döneminde olanlar arasında birer sene fark ol
muştur. Yani kendi arkadaşlarından birer sene
geriye kalmışlardır.
Yine 30 Ağustostan 28 Şubata kadar mezun
olan, yedek subaydan mezun olan ve halen or
duda adedleri iki bine yakın yedek subay, ki o
devirlerde mezun olmuştur, bunların aldığı kı
demler birer sene arkadaşlarından geri durum
dadır, yani mukabil olan sınıflardan geri duru
ma kalmış bulunuyorlar. Kaldı ki, arkadaşlar,
geçici 18 nci maddeyi eğer arkadaşlarım tetkik
ederlerse, 7 madde halinde 28 Mayıs günü,
27 Mayıs 1960 günü üniversitelerde okuyanlara
subay olmadıkları halde üniversitelerde oku
yanlara biz, bu kanunun geçici 18 nci maddesi
kesinleşmiştir, Millet Meclisinde kabul edilmiş
tir, Senatoda da kabul edilmiştir, öğrenci ol
dukları halde birer sene kıdem verilmiştir ve bu
18 nci maddede biz yalnız üniversitelerde oku
yanlara değil, muhtelif kimselere Millet Meclisi
ve Senatoca verilmiştir. Türk Ordusu yekûnu
nun 1/8 inin haklarını biraz daha düzeltebil
mek bakımından bu madde getirilmiş bulunu
yor. Binaenaleyh, lehinde oy kullanmanızı istir
ham ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Efendim geçici 25 nci maddeye
mütaallik komisyon görüşünü oyunuza sunuyo-
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rum. Komisyon görüşünü kabul ederseniz, mad
de Karma Komisyona gidecektir.
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Geçici 25 nci maddenin tayyı
kesinleşmiştir, yani tayyedilmiştir.
Geçici 26 nci maddeyi okutuyorum.
Efendim, Cumhuriyet Senatosu Millet Mec
lisince tesbit edilen geçici 25 nci maddeyi tay
yettiği için bizim 26 nci maddemizi onlar 25 nci
madde olarak yazmışlardır. Metindeki tekerrür
bundan ileri geliyor.
Şimdi Yüce Heyetinizi de bu maddeyi yine
tay hususunda İsrar ettiğine göre geçici 25 nci
madde oluyor.
Okutuyorum efendim.
Geçici madde 25. — Bu kanunun 14 ncü
maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 tari
hine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nite
likteki astsubaylar hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Komisyonun bu husustaki görüşü benim
sememe şeklindedir. Bunu oyunuza arz ediyo
rum.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Olmaz efen
dim; kanun tekniği bakımından artık bir zaru
ret var, geçici 25 nci madde olarak kabul edil
mesi bakımından. Numara sırası değişik orta
dan kalktı.
BAŞKAN — Numara sırası değişik oluyor,
geçici 25 nci madde oluyor.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyo
nun da şimdi görüşünü değiştirip benimseme
tavsiye etme zarureti vardır.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Prensibini ka
bul etmişler daha evvel.
BAŞKAN — Evet, şu halde Sayın Komis
yonun bu husustaki görüşünü ifade etmesini
rica ediyoruz.
GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, Sayın Kırca'nm
ifade ettiği hususa göre artık komisyon rapo
runda daha evvel tesbit ettiğimiz husus mesnet
siz kalıyor. Bu itibarla geçici 26 nci maddenin
25 nci madde olarak kabulü gerekir.
BAŞKAN — Şu halde benimsememeyi red
detmek icabediyor.
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Benimsememe kabul edilme
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miştir. Şimdi Senato metni kabul edilmiş olu
yor. Kesinleşmiş oluyor.
Gene arada maddeler vardır. Madde 205 206 - 207 - 208 kesinleşmiştir.
209 ncu maddeyi okutuyorum :
V - Yürürlük
Madde 209. — Bu kanunun;
a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Ara
lık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci
maddede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe ko
nulduğu tarihte,
b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mah
rumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burs
lar, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı öde
neği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri,
emeklilik ikramiyesi (49 ncu madde uyarınca
verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardı
mına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun malî hükümleri ile birlikte,
c) Diğer hükümleri yayımı- tarihinde yü
rürlüğe girer.
(b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe gi
rinceye kadar bu konuları düzenliyen eski hü
kümlerin aynen uygulanmasına devam olunur.
Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çe
şitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve
ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 ta
rihinden, 172 nci maddede yazılı yönetmeliğin
yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş
olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatın
dan mahsubedilir. Mahsuptan artan farklar geri
alınmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Efendim Geçici Komisyon Senatonun met
nini kabul etmiştir. Yüce Heyetiniz de bu be
nimsemeyi kabul ederse 209 ncu madde kesin
leşecektir.
Komisyonun bu hususa mütaallik raporunu
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 209 ncu madde kabul edilmiş ve ke
sinleşmiştir.
Şimdi, madde 210 ile 1 - 2 - 3 - 4 - 5 sayılı ek
cetveller de kesinleşmiştir.
Karma Komisyona gidecek maddeler vardır.
Bu hususta bir teklife intizar ediyoruz.
Efendim, Komisyonca, Millet Meclisinden
üç, Cumhuriyet Senatosundan üç olmak üzere
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altı kişilik bir Karma Komisyon teklif ediliyor. I olmadığı oihetle 27 Temmuz 1967 Perşembe
Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edengünü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kaler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
patıyorum.
Gündemimizde görüşülecek başka bir husus
Kapanma saati : 20,17

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
148 NOÎ BİRLEŞİM
26 . 7 . 1967 Çarşamba
Saat : 15.00
I
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'n u n , Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
klarında bir Meclis araştırması yapılmasına dair
«önergesi. (10/15)
2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in,
kanserin tedavisini, hastalığa - duçar olanların
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü
sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette
»çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25)
3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
-Cilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) .
4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver^ i miktarı konularında bilgi edinilmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis
^araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17)
5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
-araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18)
6. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın,
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19)

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satmalının ürünlerinin halka ne suretle çok
paJbalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/20)
B - İKİNCİ DEFA OYA KOxNULACAK
İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi'
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/184)
2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188)
3. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm,
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu. (6/235)
4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/259)
5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/292)

6. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299)
7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu.
(6/300)
8. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301)
9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302)
10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlıyan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tanm Bakanından
sözlü sorusu. (6/303)
11. — Adıyaman Milletvekili
(Süleyman
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/305)
12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306)
13 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam»
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/310)
14. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311)
15. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası

için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından
sözlü sorusu (6/312)
16. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tanm
Bakanından sözlü sorusu (6/314)
17. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç aded
ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315)
18. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316)
19. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma
Bakanından sözlü sorusu (6/317)
20. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma
ve Devlet balkanlarından sözlü sorusu. (6/323)
21. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Erkin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada
bulunduğuna dair Dişişleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/324)
22. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn,
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu.
(6/327)
23. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin sanma yaraşır şekilde, inşasının hangi
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332)

24. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte
bağlıyacağına ve hava alam yapımının hangi
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333)
25. -— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'm, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335)
26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Balkanından sözlü sorusu.
(6/343)
27. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, komünist
ajanı gösteren gizili haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/347)
28. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm,
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâ
yininden haberdar olunup olunmadığına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348)
29. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn,
Spor -Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresine
bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu. (6/349)
30. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351)
31. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlü
ğe konmasının katî olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/352)
32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden
yolların asfaltlanmasının düşünülüp
düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/353)

33. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354)
34. — Adana Milletvekili Ali Karcı *nm,
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabî
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/355)
35. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, T. C. Ziraat
Bankasının, bugüne
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/357)
36. — Samsun Milletvekilli llyas Kılıç'm, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358)
37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359)
38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, son
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair
Başbakandan sözlü
sorusu. (6/360)
39. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, hastane ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunmamasının sebepleri
üzerinde durulup durulmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/361)
40. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarma dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/363)
41. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğuna
dair Millî Eğitim ve Dışişleri
'bakanlarından
sözlü sorusu. (6/364)
42. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; Nik
sar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan kurtul
mak için ufak köprüler inşası ile eski yolun ihya

edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/366)
43. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; bi
çer - döver ve traktör fiyatlarının hızla artması
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağla
namaması tamlarında ne düşünüldüğüne dair
Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu.
(6/367)
44. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm;makinalarmı bizzat kullanmak istiyen traktör sa
hiplerinin kolay ehliyet almaları konusunda ne
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/368)
45. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; To
kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve faydalı
mütalâa edilip edilmediğine dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/369)
46. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, bü
yük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar hakkında ne
düşünüldüğüne dair Devlet ve içişleri Bakan
larından sözlü sorusu. (6/370)
47. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun;
Denizli'nin, Tavas ilçesine bağlı Konak köyünün
(bucak olması hakkındaki vâki müracaatlarının
hangi safhada olduğuna dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/371)
48. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun;
Denizlimde, 1964 yılında açılması karar altına
alınan T. C. Merkez Bankası şubesinin, bugüne

kadar açılamaması sebebine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/372)
49. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun;
Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1964 yılın
da tesisi kararlaştırılan sanayi çarşılarının ya
pılmasından vazgeçilmesi sebeplerinin neler ol
duğuna dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/373)
50. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm,
haddini bilmeyi ve bildirmeyi Mâmın Şartları
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu
mu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/374)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A.- İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısına dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/234, Cumhuriyet Senatosu 1/798)
Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 970

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 8176 -1/798

22 . 7 . 1967

Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 23 . 6.1967 gün ve 19610 sayılı yazınıza karşılıktır :
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cum
huriyet Senatosu G-enel Kurulunun 21 . 7 . 1967 tarihli 92 nçi Birleşiminde değiştirilerek ve açık
oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Not : Bu tasarı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun
89, 90, 91 ve 92 nci birleşimlerinde
görüşülmüştür.

14, 17, 18, 19, 20, 21 .7.1967 tarihli 87, 88,

Açık oya arz edilen maddeler :
Madde : 31, 121, 172, 209, Geçici 25, tümü
Açık oy puslaları ilişiktir.

Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/234
Karar No. : 3

24 . 7 . 1967

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca bâzı maddeleri
nin değiştirilerek kabul edilmesine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının yazısı ve tasarı, Ko
misyonumuzca Hükümet temsilcileri de hazır oldukları halde incelendi :
Cumhuriyet Senatosunca tasarının 31, 121, 172 ve 209 ncu maddeleri değiştirilmiş, geçici 25 nci
maddesi metinden çıkarılmış, geçici 26 nci maddenin numarası 25 olarak ka'bul edilmiş bulunmak
tadır. Diğer maddeler aynen kabul edildiğinden kanunlaşmıştır.
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Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerden bir kısmına aşağıda madde numaralan altın
da gösterilen gerekçelere istinaden Komisyonumuz katılmış ve bu maddeler benimsenmiştir. Madde
lerden bir kısmında yapılan değişikliklere ise, keza aşağıda gösterilen gerekçelere istinaden Komis
yonumuzca katı]ınmamış ve Millet Meclisinin kabul ettiği metinde yapılan değişiklikler benimsen
memiştir.
'Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Rize
İsmail Sarıgöz

LBu Rapor Sözcüsü
Edirne
Nazmı Özoğul

Kayseri
Feyyaz Koksal

Ondu
Ferda Gülcy

Tekirdağ
Halil Başol

Benimsenen değişiklikler
MADDE — 172.
GEREKÇE : Millet Meclisince kabul edilen şekline güre, 'bu. madde ile yalnız pilot ve pilot aday
larının almakta oldukları uçuş tazminatından başka, kıta tazminatından da istifade etmeleri (öngö
rülmüş idi.
Bu madde, Cumhuriyet Senatosunca pilot ve pilot adaylarından ayrı olarak uçuş ekibi ile denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların ila 18 Nisan 1963 tarihli ve 223 sayılı Kanunla almakta ol
dukları tazminattan ayrı olarak kıta tazminatından da faydalanmalarını temin edecek şekilde de
ğiştirilmiş bulunmaktadır.
Filhakika 17 Ocak 1963 tarihli ve T44 sayılı Kanuna göre pilot ve pilot adaylarından ayrı olarak
uçuş ekibi de tazminat almaktadırlar. Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber
bulunarak uçuş vazifelerinin yapılmasına iştiraki zaruri olan şahıslardan ibaret uçuş ekibinin, pilot
ve pilot adayları gibi ayrıca kıta tazminatından istifade ettirilmemeleri, görev icabı aynı uçakta bu
lunan personel arasında bir tefrik yaratacağı ve bundan hizmetin zarar göreceği cihetle, bu konu
da yapılan değişiklik uygun görülmüştür.
Pilot ve pilot adayları için mevcut gerekçelere göre denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara da
tazminat tanındığı cihetle; bunlarla, pilotlar arasında mevcut paralelliği bozmamak için denizal
tıcı, dalgıç ve kurbağa adamların da kendi tazminatlarından ayrı olarak kıta tazminatından da
istifade etmeleri yerinde görüldüğünden, Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişiklik de benim
senmiştir.
MADDE — 209.
Goreıkçc : Bu maddenin (c) bendi Millet Meclisince (diğer hükümleri yayımını takibeclen ayba
şından itibaren, yürürlüğe girer.) şeklinde kabul edilmiş idi. Cumhuriyet Senatosu bu bendi (diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.) şeklinde değiştirmiş bulunmaktadır.
15 Şubat 1965 tarihinde Millet Meclisine sevk edilen ve biran evvel kanunlaşması beklenen bu
taşanımı, 30 Ağustos 1967 tarihinde terfi bölümüne ait hükümlerinin yürürlüğe girmesi, bu tasarı
ile getirilen reformun bu yıldan itibaren uygulanmasına imkân verecektir. Millet Meclisince kabul
edilen, şekline göre, kanunun kabul edilerek Resmî Gazetede Ağustos 1967 ayında yayımlanması,
terfic ait hükümlerinin 1 Eylül 1967 tarihinde yürürlüğe girmesini ve dolayısiyle reform hükümle
rinin bir yıl daha gecikerek uygulanması neticesini vereceğin den, bu konuda Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik, kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasının Ağustos ayma kalması halin
de dahi reformun 30 Ağustos 1967 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini temin edecek mahiyet
te olduğundan yerinde görülmüştür.
Millet Meclisi
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Benimsemniyen değişiklikler
MADDE — 31.
Gerekçe : Cumhuriyet Senatosunca bu maddede (Kurmay subaylara akademilerde okudukları
süre kadar kıdem verilmesi, pilot ve pilot adayları ile denizaltıcı, dalgıç, ve kurbağa adamların
üsteğmen - yüzbaşı rütbelerine ait bekleme sürelerinin birer yıl noksan olması) yolunda değişik
lik yapılmıştır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri1 personel kanunu tasarısı hazırlanırken esas alınan prensiplerden birisi,
her nevi kıdemlerin ve erken bekleme sürelerinin kaldırılması idi. Nitekim Devlet Memurları Ka
nunu ile de bütün kıdemler kaldırılmıştır.
Tasarının kanunlaşan geçici 8 ve geçici 13 ncü maddeleri, kı'dem ve erken bekleme süreleri
nin kaldırıldığını sarahaten göstermektedir.
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik tasarının esas prensibini zedelediği gibi: 31 nci
maddede değişiklik yapıldığı halde, geçici maddelerde değişiklik yapılmaması çelişik hukukî bir
durum meydana getirmiş bulunmaktadır. Geçici 8 ve geçici 13 ncü maddeler, Cumhuriyet Sena
tosunca aynen kabul edilerek kanunlaştığına göre 31 nci maddede yapılan değişikliğin benimsene
rek kanunlaşması halinde, geçici 8 ve geçici 13 ncü maddelerin kanunda bulunmasının bir gerek
çesi kal'mıyacaktır.
Bu kadar mütenataz hükümlerin aynı kanunda yer alması, Meclislerin itibarını zcdeTiye'ceği
gibi, tatbikatçıyı da içinden çıkılması imkânsız bir durumla karşı karşıya getirecektir.
Tatbikat göstermiştir ki, prensipte tanınan en küçük bir istisna, benzer durumda olanların da
aynı yolda müracaatta bulunmalarına sebebi'ye vermektedir. Askerî personel kanunu tasarısı ile
yalnız kurmay subayların kıdemleri ve erken bekleme süreleri değil; asistanlık, başasistanlık
ve mühendis kıdemleri gibi bütün kıdemler kaldırıldığı cihetle, yalnız kurmay subaylara kıdem
verilmesi, pilotlara ve denizaltıcılara erken bekleme süresinin tanınması bu hakları ortadan kal
dırılan diğer subayların haklı taleplerine yol açacaktır.
Bu sebeple Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin benimsenmesine imkân görülememiş
tir.
MADDE — 121.
Gerekçe : Bu maddenin (e) bendi Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılmıştır.
Millî Savunma Bakanlığı, diğer bütün bakanlıklar gibi Anayasanın 106 ve 4591 sayılı Kanuna
göre kurulmuştur. Bu bakanlığın mesulü olan Millî Savunma Bakanı ile teşkilâtı, kendi görev
alanlarını ilgilendiren konularda, diğer bakanlıkların haiz bulunduğu yetki ve sorumluluklara kı
şı tsız olarak sahip bulunması Anayasamız icabıdır.
121 nci maddenin (e) bendi Millî Savunma Bakanına kendi mesai arkadaşlarını seçme imkânı
veren bir hükümdür. Bu yetkiye diğer bütün Bakanlar aynen sahiptirler, (e) bendinin metinden
çıkarılması, Millî Savunma Bakanının yetkisini kısıtlar mahiyettedir. Bu yetkisi ile ilgili siyasi, hu
kukî, malî ve cezai sorumlulukları devam edeceğine göre, yetkisiz sorumluluk gibi bir durum
meydana gelmektedir ki, 'böyle ıbir kaide kamu hukukunda mevcut değildir.
Biran için Millî Savunma Bakanı aynı maddenin (a) ve (b) bendlerindeki hükümlerle kendi
mesai arkadaşlarını seçme imkânına sahiptir şeklinde bir düşünce vâridolabilirse de; bu hal, kuv
vet komutanlıklarında 'hazırlanan kararname taslaklarının Millî Savunma Bakanı tarafından imzalanmıyarak, düzeltilme talebiyle kuvvet komutanlıklarına iadesine sebebiyet verecektir ki, bu hal
çeşitli sakıncalar yaratacak mahiyettedir.
Kaldı ki, (e) bendi ile Millî Savunma Bakanlığına tanınan yetki, Askerî Personel kanunu ta
sarısı ile tanınan yepyeni bir husus da değildir. Askerî Personel Kanunu ile yürürlükten kaldırıla
cak olan Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki 6966 sayılı Kanun ile bu kanuna dayaMillet Meclisi
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nılarak çıkarılan Nakil ve Tâyin Yönetmeliğinde Millî Savunma Bakanlığının bu yetkileri mevcut
bulunmaktadır.
Arz edilen gerekçelerle, 121 nei maddenin (e) bendinin metinden çıkarılması yolunda Cumhu
riyet 'Senatosunca yapılan değişikliğin benimsenmesi mümkün görülememiştir.
GEÇİCİ MADDE — 25
'Gerekçe : Millet Meclisince 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararından altı ay ve
dalha az istifade edenlerin nasıplarınm önceki 30 Ağustosa götürülmesine dair olup, 'geçici 25 nei
madde olarak tasarıda yer alan hüküm Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılmıştır.
Tasarının geçici 18 nei maddesi ile 8 nevi kıdem verilmiş veya nasıp tashihi yapılmıştır. Bu
nunla 40 küsur yıldan beri çeşitli kanunların uygulanması neticesi mağduriyete uğramış bütün
personelin durumlarının son bir defa ve kesin olarak düzeltilmesi ve yeni personel rejimine pürüz
süz bir şekilde .girilmesi gayesi güdülmüştür. Geçici 25 nei maddede yer alan husus, geçici 18 nei
maddedeki benzer durumlardan birisidir ve geçici 18 nei maddede yer alan hususların pek çoğundan
daha da muhik durumdadır. Geçici 18 nei madde Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilip ka
nunlaştığına nazaran, geçici 25 nei maddenin metinden çıkarılması, çeşitli kanunların uygulanma
sından doğan mağduriyetlerin düzeltilmesi ve yeni personel rejimine pürüzsüz girilmesi yolundaki
espiriye aykırı olduğundan, Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişikliğe de uygulamamıştır.
GEÇİCİ MADDE — 26.
Gerekçe : Millet Meclisince kabul edilen bu madde, 'geçici 25 nei madde metinden çıkarıldığı için
Cumhuriyet Senatosunca numarası 25 olarak değiştirilerek aynen kabul edilmiş bulunmakta ise
de, geçici 25 nei maddede açıklanan gerekçeler muvacehesinde, bu değişiklik de benimsenmemiştir.

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETÎÎĞÎ METÎN
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
b)

En az bekleme süreleri

MADDE 31. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir :
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile nasıp lan birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek okulu
bitiren subayların bekleme süresi :
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa
külte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yüksek okulu, bitirenler için bir yıl,
öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik bek
leme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri kadar,
eksiktir.
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile
barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu, indirme neticesinde
bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.

Millet Meclisi
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU TASARISI
b) En az bekleme süreleri
MADDE 31. — Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir :
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile nasıplan birleşinceye kadar, fakülte ve yülksek okulu
bitiren subaylann bekleme süresi :
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa
külte ve yüksek okulu birenler için bir yıl,
2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik bekle
me süreleri, fazla olan öğrenim süreleri kadar,
eksiktir.
Kara, deniz, hava akademilerini ikmal edenlere her okuduklan seneye mukabil 1 sene kıdem ve
rilir.
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başka
nının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile
banş zamanına ait normal bekleme süreleri yansına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir
yıldan artan miktarlar tam yıla çıkanlır.
Havada : Uçucu üsteğmen ve yüzbaşılara; denizde denizaltıcı, dalgıç, balıkadam üsteğmen ve
yüzbaşılara birer sene kıdem verilir.
Millet Meclisi
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
V - Subayların ve astsubayların atanmaları
MADDE 121. — Subay ve astsubayların atanmaları :
a) Astsubaylar ile asteğmen ve albay (albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları;
kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca,
b) General ve amirallerin atanmaları; kuvvet komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Genel
kurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay II ııci Başkanı general ve amirallerin atanmaları;
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları ge
reğince,
e) Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ile doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı kuruluş
larda görevlendirilecek astsubay ve subayların atanmaları; Millî Savunma Bakanlığınca, bun
lardan kararname ile yapılması gereken subay, general ve amirallerin atanmaları Millî Savunma
Bakanının inhası ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname, ile
yapılır.
Bu personelin başka göreve atan malan, Millî Savunma Bakanının muvafakati üzerine (a), (b),
(c) ve (d) bendleri hükümlerine göre yapılır.
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savun
ma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gereken
teklifi yapmasını Başbakandan, yazı ile istiyebilir. Bu yazının bir örneği aynı zamanda Millî Sa
vunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararma uyulması mecbu
ridir.
VII - Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı
MADDE 172. — 1453 sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte olan makam tazminatı,
hizmet eri tazmjinatı, tayın bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general - amiral tazminatı ve Türk
Silâhlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot adaylarına 144 sayılı Kanunla verilmekte olan tazmi
nattan başka, her hangi bir isimle tazminat alanlara, lata tazminatı verilmez. Bunlardan kıta taz
minatı verilmesi gereken bir göreve tâyin edilenler, fa^la olan tazminatı tercih edebilirler. Ancak;
lata tazminatını tercih ettiklerinde, bu tazminat, göreve katılış tarihini takibeden aybaşından iti
baren ödenmeye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda kesilir.
Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde kendi rütbesinin gerektir
diği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir görev için kıta tazminatı ödenir.
Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulanmasına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
GEÇÎCÎ MADDE 25. — 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi Kararından istifade ile
nasıplan 30 Ağustosa götürülen subaylardan, bu karardan altı ay (dâhil) ve daha az bir süre fay
dalanan subayların nasıpları önceki 30 Ağustosa götürülür.
Bu, nasıp düzeltilmesinden aylık ve hizmete ilişkin tazminat farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunini 14 ııcü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 tarihine
kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nitelikteki astsubaylar hakkında da uygulanır.
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(Gumhıuiyct Senatosunun kabul ettiği metin)
V - Subayların ve astsubayların atanmaları
MADDE 121. — Subay ve astsubayların atanmaları :
a) Astsubaylar ile asteğmen - albay (albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları; kuv
vet komutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca,
b) General ve amirallerin atanmaları; kuvvet komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Genelkur
may Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Balkanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cum
hurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay II nci Başkanı general ve amirallerin atanmaları;
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cum
hurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gere
ğince,
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savun
ma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı durumu yazı ile Başbakana
bildirir. Bu yazının bir örneğini Millî Savunma Bakanına gönderir. Başbakan kararını yazı ile Millî
Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararma uyulması zorun
ludur.

VII - Çeşitli tazminat alanların kıta tazminatı
MADDE 172. — 1453 sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte olan makam tazminatı, hizmeteri tazminatı, tayın bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general - amiral tazminatı ve Türk Silâhlı
Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot adaylarına ve uçuş ekibine dâhil bulunanlara 144 sayılı Ka
nunla ve denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara 223 sayılı Kanunla verilmekte olan tazminattan
başka her hangi bir isimle tazminat alanlara, kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı
verilmesi gereken bir göreve tâyin edilenler, fazla ofan tazminatı tercih edebilirler. Ancak; kıta
tazminatını tercih ettiklerinde bu tazminat göreve katılış tarihini takibeden aybaşından itibaren
ödenmeye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da aynı zamanda kesilir.
Bir göreve blir ay ve daha fazla süre ile vekâlet edenler, o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir görev bin kıta tazminatı ödenir.
Bu bölümde gösterilen hüldimlerin uygulanmasına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 25. — Millet Meclisinin geçici 25 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca tayyedümiştir.

GEÇİCİ MADDE 25. — Bu kanunun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 ta
rihine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nitelikteki astsubaylar hakkkmda da uygulanır.
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(Millet Meclisinin kabul1 ettiği metin)
V - Yürürlük
MADDE 209. — Bu kanunun;
a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci mad
dede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte,
b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtlan ve burslar,
aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, emeklilik
ikramiyesi (49 ncu madde uyarınca veridecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hüküm
leri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri ile birlikte,
c) Diğer hükümleri yayımım takibeden aybaşından itibaren, yürürlüğe girer.
(b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konuları düzenliyen eski hüküm
lerin aynen uygulanmasına devam olunur.
Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve
ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 nci maddede yazılı yönetmeliğin yü
rürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatından rnahsubedilir. Mahsuptan artan farklar geri alınmaz.
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin)
V - Yürürlük
MADDE 209. — Bu kanunun;
a) Kıta tazminatına ait hükümleri) 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci mad
dede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte,
b) Kademe terfü, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burslar,
aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, emeklilik
ikramiyesi (49 hcu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hüküm
leri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri ile birlikte,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gârer.
(b) bendinde yazık hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konulan düzenlıiyen eski hüküm
lerin aynen uygulanmasına devam olunur.
Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve
ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 nci maddede yazılı yönetmeliğin yü
rürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatından mahsubedilir. Mahsuptan artan farklar geri alınma 3,
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GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ

TÜRK StLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU TASARISI
MADDE 1. -— Kesinleşmiştir.
MADDE 2.-— Kesinleşmiştir.
MADDE 3. -— Kesinleşmiştir.
MADDE 4. -— Kesinleşmiştir.
MADDE 5. -— Kesinleşmiştir.
MADDE 6. -— Kesinleşmiştir.
MADDE 7. -- Kesinleşmiştir.
MADDE 8. -— Kesinleşmiştir.
MADDE 9. •~ Kesinleşmiştir.
MADDE 10. — Kesinleşmiştir.
MADDE 11. — Kesinleşmiştir.
MADDE 12. — Kesinleşmiştir.
MADDE 13. — Kesinleşmiştir.
MADDE 14. — Kesinleşmiştir.
MADDE 15. — Kesinleşmiştir.
MADDE 16. — Kesinleşmiştir.
MADDE 17. — Kesinleşmiştir.
MADDE 18. — Kesinleşmiştir.
MADDE 19. — Kesinleşmiştir.
MADDE 20. — Kesinleşmiştir.

MADDE 31. — Cumhuriyet Senat
pılan değişiklik benimsenmemiştir.
MADDE 32. — Kesinleşmiştir.
MADDE 33. — Kesinleşmiştir.
MADDE 34. — Kesinleşmiştir.
MADDE 35. — Kesinleşmiştir.
MADDE 36. — Kesinleşmiştir.
MADDE 37. — Kesinleşmiştir.
MADDE 38. — Kesinleşmiştir.
MADDE 39. — Kesinleşmiştir.
MADDE 40. — Kesinleşmiştir.
MADDE 41. — Kesinleşmiştir.
MADDE 42. — Kesinleşmiştir.
MADDE 43. — Kesinleşmiştir.
MADDE 44. — Kesinleşmiştir.
MADDE 45. — Kesinleşmiştir.
MADDE 46. — Kesinleşmiştir.
MADDE 47. — Kesinleşmiştir.
MADDE 48. — Kesinleşmiştir.
MADDE 49. — Kesinleşmiştir.

MADDE 21. — Kesinleşmiştir.

MADDE 50. — Kesinleşmiştir.

MADDE 22. — Kesinleşmiştir.

MADDE 51. — Kesinleşmiştir.

MADDE 23. — Kesinleşmiştir.
MADDE 24. — Kesinleşmiştir.
MADDE 25. — Kesinleşmiştir.

MADDE 52. — Kesinleşmiştir.
MADDE 53. — Kesinleşmiştir.
MADDE 54. — Kesinleşmiştir.

MADDE 26. — Kesinleşmiştir.

MADDE 55. — Kesinleşmiştir.

MADDE 27. — Kesinleşmiştir.

MADDE 56. — Kesinleşmiştir.

MADDE 28. — Kesinleşmiştir.

MADDE 57. — Kesinleşmiştir.

MADDE 29. — Kesinleşmiştir.

MADDE 58. — Kesinleşmiştir.

MADDE 30. — Kesinleşmiştir.

MADDE 59. — Kesinleşmiştir.
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MADDE 60. • Kesinleşmiştir.

MADDE 94. — Kesinleşmiştir.

MADDE 61. • Kesinleşmiştir.

MADDE 95. — Kesinleşmiştir.

MADDE 62.

- Kesinleşmiştir.

MADDE 96. — Kesinleşmiştir.

MADDE 63.

• Kesinleşmiştir.

MADDE 97. — kesinleşmiştir.

MADDE 64.

Kesinleşmiştir.

MADDE 98. — Kesinleşmiştir.

MADDE 65.

Kesinleşmiştir.

MADDE 99. — Kesinleşmiştir.

MADDE 66.

Kesinleşmiştir.

MADDE 100. — Kesinleşmiştir.

MADDE 67.

Kesinleşmiştir.

MADDE 101. — Kesinleşmiştir.

MADDE 68.

Kesinleşmiştir.

MADDE 102. — Kesinleşmiştir.

MADDE 69.

Kesinleşmiştir.

MADDE 103. — Kesinleşmiştir.

MADDE 70.

Kesinleşmiştir.

MADDE 104. — Kesinleşmiştir.

MADDE 71.

Kesinleşmiştir.

MADDE 105. — Kesinleşmiştir.

MADDE 72.

Kesinleşmiştir.

MADDE 106. '••*- Kesinleşmiştir.

MADDE 73.

Kesinleşmiştir.

MADDE 107. — Kesinleşmiştir.

MADDE 74.

Kesinleşmiştir.

MADDE 108. —Kesinleşmiştir.

MADDE 75.

Kesinleşmiştir.

MADDE 109. — Kesinleşmiştir.

MADDE 76.

Kesinleşmiştir.

MADDE 110. — Kesinleşmiştir.

MADDE 77.

Kesinleşmiştir.

MADDE 111. — Kesinleşmiştir.

MADDE 78.

Kesinleşmiştir.

MADDE 112. — Kesinleşmiştir.

MADDE 79.

Kesinleşmiştir.

MADDE 113. — Kesinleşmiştir.

MADDE 80.

Kesinleşmiştir.

MADDE 114. — Kesinleşmiştir.

MADDE 81.

Kesinleşmiştir.

MADDE 115. — Kesinleşmiştir.

MADDE 82.

Kesinleşmiştir.

MADDE 116. —' Kesinleşmiştir.

MADDE 83.

Kesinleşmiştir.

MADDE 117. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 118. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 119. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 120. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 121. — Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklik benimsenmemiştir.

MADDE 84.
MADDE 85.
MADDE 86.
MADDE 87.
MADDE 88.
MADDE 89.
MADDE 90.
MADDE 91.
MADDE 92.

Kesinleşmiştir.

MADDE 122. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 123. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir. •
Kesinleşmiştir.

MADDE 124. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 125. — Kesinleşmiştir.

MADDE 93. • Kesinleşmiştir.

MADDE 126. — Kesinleşmiştir.
!
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MADDE 127.
MADDE 128.
MADDE 129.
MADDE 130.
MADDE 131.
MADDE 132.
MADDE 133.
MADDE 134.
MADDE 135.
MADDE 136.
MADDE 137.
MADDE 138.
MADDE 139.
MADDE 140.
MADDE 141.
MADDE 142.
MADDE 143.
MADDE 144.
MADDE 145.
MADDE 146.
MADDE 147.
MADDE 148.
MADDE 149.
MADDE 150.
MADDE 151.
MADDE 152.
MADDE 153.
MADDE 154.
MADDE 155.
MADDE 156.
MADDE 157.
MADDE 158.
MADDE 159.
MADDE 160.

Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 161.
MADDE 162.
MADDE 163.
MADDE 164.
MADDE 165.
MADDE 166.
MADDE 167.
MADDE 168.
MADDE 169.

Kesinleşmiştir.

MADDE 170. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 171. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.

MADDE 172. — Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklik benimsenmemiştir.

-Kesinleşmiştir.

MADDE 173. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 174. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 175. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 176. -— Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 177. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 178. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 179. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 180. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 181. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 182. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 183. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 184. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 185. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 186. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 187. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 188. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 189. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 190. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 191. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 192. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.

MADDE 193. — Kesinleşmiştir.

Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
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Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
Kesinleşmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 15. — Kesinleşmiştir.

MADDE 195. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16. — Kesinleşmiştir.

MADDE 196. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 17. — Kesinleşmiştir.

MADDE 197. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 18. — Kesinleşmiştir.

MADDE 198. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 19. — Kesinleşmiştir.

MADDE 199. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20. — Kesinleşmiştir.

MADDE 200. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 21. — Kesinleşmiştir.

MADDE 201. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 22. — Kesinleşmiştir.

MADDE 202. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 23. — Kesinleşmiştir.

MADDE 203. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 24. — Kesinleşmiştir.

MADDE 204. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 25. — Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik benimsenmemiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Kesinleşmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 26. — Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik benimsenmemiştir.
MADDE 205. — Kesinleşmiştir.
MADDE 206. — Kesinleşmiştir.
MADDE 207. — Kesinleşmiştir.
MADDE 208. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8. — Kesinleşmiştir.

MADDE 209. — Cumhuriyet Senatosunca
yapılan değişiklik benimsenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Kesinleşmiştir.

MADDE 210. — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10. — Kesinleşmiştir.

Ek 1 sayılı cetvel — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11. — Kesinleşmiştir.

Ek 2 sayılı cetvel — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12. — Keesinleşmiştir.

Ek 3 sayılı cetvel — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 13. — Kesinleşmiştir.

Ek 4 sayılı cetvel — Kesinleşmiştir.

GEÇİCİ MADDE 14. — Kesinleşmiştir.

Ek 5 sayılı cetvel — Kesinleşmiştir.
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