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I — GEÇEN Tl JTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Elektrik şebekesindeki arıza süresince gö
rüşmelere devam edilemiyeceğinin anlaşılması
üzerine Birleşime bir saat ara verildi.
İkinci Oturum
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ikinci defa
açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonunda
tasarının kabul edilmiş olduğu bildirildi.
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve
iki arkadaşının, çeşitli mahsûllerin taban fi
yatlarının tesbit ve ilânında vukubulan gecik
meleri önlemek ve alınması gerekli tedbirleri
tesbit etmek üzere,
tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Deniz
Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticaretimizin bu
günkü durumundan kurtarılmasına millî eko
nomiye yararlı katkıda bulunacak şekilde or
ganize edilmesine yardımcı olacak tedbirleri
tesbit etmek maksadiyle ve
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım
alanında kontrollü ve plânlı bir tarım plânla
masının Türkiye'de de tatbik edilmesini sağla
mak ve alınması gereken tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca birer genel görüşme yapılmasına da
ir önergeleri ile
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un haşhaş
ekimi ile afyon istihsalinin sınırlandırılma
sına süratle gidilmesinin ekonomik ve sosyal
gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sınırlama
nın yapılmasında başka ülkelerin bir baskıda
bulunup bulunmadığını tesbit etmek,
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'in,
Türkiye'de afyon ekiminin kısmen veya ta
mamen yasaklanmasında, geçmini bu yoldan
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadiyle ve
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın;
Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının karşı
karşıya bulunduğu heyelandan korunması ve
yerleşme mıntakasmın tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
birer Meclis araştırması yapılmasına dair öner
geleri okundu ve önergelerin gündeme alma-

rak sıralan geldiğinde görüşülecekleri bildiril
di.
Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü maddeleriyle
ilgili olarak parti gruplarının mutabakate var
dıkları :
«Bir siyasi parti grupuna aidolan orana
göre Parlâmento komisyon veya organlarına
seçilmiş olanların, o siyasi partiden ayrılma
ları hali, bulundukları komisyon veya organ
dan da ayrılmayı tazammun eder.»
«Bir organ veya komisyondan çekilmiş üye
nin yerine seçilecek olanları, her siyasi parti
grupu, kendi içyönetmelik hükümlerine göre
tesbit ederek Başkanlığa bildirir.»
«Partilerin oranlarında değişiklik olması
halinde Başkanlık, durumu gruplara bildirir.
Gruplar da komisyon veya organlardan çe
kilecek yahut bir organ veya komisyona ye
niden seçilecek üyeleri keza kendi içyönetmeliğine göre tesbit ederek Başkanlığa bildi
rir.»
Hususları kabul olundu.
Parti gruplarının görüş birliğine varama
dıkları :
«Oranlar hesabediiirken Meclisteki üye
tamsayısı mı, yoksa grupların aded olarak
toplam rakamları mı esas alınmalıdır?»
Hususlarında yapılan görüşmelerden sonra :
«Bu oranların tesbitinde siyasi parti grup
larının birbirine karşı kuvvet ölçüsü tâyin edil
mek maksadiyle siyasi parti grupları üye sa
yılarının toplam rakamı (Bütçe ve Plân Komis
yonu ile 140 sayılı Türk vatandaşlarının
T. B. M. M. ne başvurmaları ve dilekçilerinin
incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlen
mesine dair kanun ve 468 sayılı Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denet
lenmesinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun ve
378 sayılı Yasama Meclislerinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun
hariç) oran hesabına esas tutulur» hususu ka
bul olundu.
Kabul edilen husus gereğince Riyaset Di
vanı üyeliklerinin 14 e çıkarılması kabul olun
du ve artırılan 1 üyeliğin C. H. P. Grupunca
temsil edileceği bildirildi.
Yine kabul edilen karar gereğince Millet
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Meclisinde teşkil olunan bütün komisyonlar
daki oranların yeniden tesbit olunarak ilgili
lere duyurulacağı ve gerekli işlemlerin ona göre
yapılacağı açıklandı.
14.7.1970 Salı günü 10,00-13,00 ve 14,30-19,00
saatleri arasında toplanılarak 1111 ve 1076
sayılı Askerlik kanunlariyle ilgili kanun tasa
rılarının görüşülmesine dair verilen bir öner
genin kabulünden sonra;
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14 . 7 . 1970 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,52 de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Ferruh Bozbeyli
Ordu
Memduh Ekşi
Kâtip
Siirt
Zeki Çeliker

BÎRlNCÎ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu)
" " "
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BAŞKAN — Millet Meclisinin 127 nci Birleş imini, açıyorum.
II — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
±% — Sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri ko
nusunda araştırma yapmak üzere kurulan komis
yon Başkanlığının, komisyonun görev süresinin
7.7.
1970 tarihinden itibaren 3 ay daha uza
tılmasına dair tezkeresi (10/3)

aylık çalışma müddeti 7 . 7 . 1970 gümi bit
mektedir.
Araştırma mevzuunun genişliği, çalışmalanmıza memleket içinde devam etme mecburiyeti
miz yeni bir müddet talebinin zorunluluğunu
ortaya koymaktadır.

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
günkü gündemimizi teşkil eden, Meclis karan
ile taikarrür etmiş bulunan (S. Sayısı 225 ve
236) numaralı kanunları görüşmeden evvel iki
sunuş var, ondan okutuyorum :

7 . 7 . 1970 tarihinden başlamak üzere Ko
misyonumuzun çalışma müddetinin üç ay daha
uzatılmasını saygı ile arz ederiz.
Sağlık Kuruluşları Meclis Araştırma
Komisyonu Sözcüsü
Çorum Milletvekili
Arslan Topçubaşı

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.12.1969
günü 15 nci Birleşiminde kurulmasına karar ve
rilen sağlık kuruluşlannın tedavi usulleri konu
sundaki Araştırma Komisyonumuzun ikinci üç

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

III — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se-

natosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla
değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen askerî
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hizmet müddetlerinin tenziline, Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalının, 1111 sayılı Askerlik
Kanununda muvazzaf askerlik hizmetinin iki yıl
dan birbuçuk yıla indirilmesine ve Cumhuriyet
Senatosu Trabzon Üyesi A. Şakir Ağanoğlu ve 4
arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik
Kanununun
104 ve 105 nci maddelerinin değiştirilmesi ve ka
nuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Millî
Savunma
Komisyonu
raporu
(1/304, 2/154,
2/161. 2/353) (S. Sayısı : 226)
(t)
BAŞKAN — Esasen bu husus dünkü Meclis
müzakeresinde verilmiş bulunan bir önerge ile
karargir olmuştu. Ancak Millî Savunma Baka
nının da bu hususu tescil ve teyideden bir öner
gesi var, onu da okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlar arasında bulunan «21.6.1927
tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının» biran evvel kanunlaşması için bütün
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Ahmet Topaloğlu
M i l î Savunma Bakanı
BAŞKAN — Bu hususun daha önce Meclis
tarafından da karargir olduğunu söylemiştim.
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, gündeme girmiştir ve görüşülmesi icra edi
lecektir.
Muhterem arkadaşlarım, bu raporlar daha
önce sayın milletvekillerine dağıtılmış idi. Ra
porun okutulmasına lüzum olmadığı ifade edili
yor. Bu hususu oyunuza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi raporun tümü üzerinde söz almış bu
lunan arkadaşlarımın isimlerini sırasiyle oku
yorum :
Salih Aygün, Reşit Ülker, Hasan Tosyalı, îlyas Kılıç, Suna Tural, Hilmi İşgüzar, Mehmet
Türkmenoğlu, Baha Müderrisoğlu, O. H. P. Grupu adına Sezai Orkunt, G. P. adına İhsan Ka
badayı.
(1) 226 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.
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Başka söz istiyen?.. Ydk. 0. H. P. Grupu adı
na Sayın Sezai Orkunt, buyurunuz.
O. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Toplumu ilgilendiren ve temel kanunlarımız
dan biri olan 1111 sayılı Askerlik Kanununun
bâzı maddelerini değiştiren ve geçici maddeler
ekliyen kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet
Halk Partisinin görüşlerini arza çalışacağım.
Bu tasarı Silâhlı Kuvvetlerimizin içinde bu
lunduğu bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Bu ihtiya
cı üç anaunsur üzerinde özetlemek mümkündür.
Bunlardan bir tanesi; hali hazırda ve gittikçe
daha da artan bir karışıklık arz eden daha
komplike bir hale gelen silâh, araç ve gereçlerin
kullanılmasını mümkün kılacak yetenekli perso
nele sahibolma ihtiyacı; ikincisi, 1970 yılına ka
dar karşılaşmadığımız, fakat 1970 yılından iti
baren artan bir nisbette kaynakta biriken asker
lik çağına gelen personelimizin miktarının ordu
ihtiyacından fazla bir seviyeye ulaşması; üçün
cüsü de süre indirmedir.
Bunlardan ilki ordunun gerçek ihtiyacı ve
hedefidir. Binaenaleyh, bütün kanun tasarısını
münakaşa ettiğimiz sürece bu ordunun gerçek
ihtiyacı ve hedefi olan unsuru gözden kaybet
mememiz lâzımgelir. Eğer bu unsuru gözden
kaybedecek olursak, o zaman tasarının gerekçe
siyle kanunun maddeleri arasında mutlaka çe
lişkili neticelere varmak bir kaçınılmaz netice
olur.
Tasarının gerekçesinde de görüleceği üzere,
Silâhlı Kuvvetlerin personel ihtiyacının tâyinin
de en büyük faktör yurt savunmasının icabettirdiği zaruretlerle, araç ve gereçlerdeki teknik
imkânlara ve modernizasyona ulaşma istekleri
dir. Bunlardan, bu istekten bir tanesi ordu mik
tarını tesbit ederken, diğeri de mevcudun, yani
silâhaltma alınacak olan personelin yetenekli
olmasını gerektirir. Binaenaleyh esas hedef bu
dur.
îkinci husus, 1970 yılında gittikçe artan nis
bette kaynakta ihtiyaçtan fazla personel biri
kimi.
1970 yılından başlıyarak 1975 yılma kadar
kaynakta birikecek olanların nisbeti % 10 ilâ
% 18 dir. Bu nisbet bugün için, yani beş yıl için
büyük bir nisbet görülmiyebilir. 1980 yılında bu
nisbet % 27 ye ulaşacak ve 2000 yılında da bu
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nisbet % 55 e ulaşacaktır. Yani kaynakta biri
kecek olan gençlerimizin miktarı ordu ihtiyacı
nın yansını aşacaktır. Bunu başka bir deyimle
eûe alırsak, 1970 ile 1975 arasında kaynakta bi
rikecek personelin takriben beş yıllık toplamı
200 bin kişi kadardır. Binaenaleyh, bu 200 bin
insanın ne şekilde istihdam edileceği hakikaten
bugün önümüzde bulunan çok önemli bir konu
dur.
Nüfus artışının doğurduğu bu gerçek bugün
önümüze şu konuyu getirir : Mecburi askerlik
yapma geleneğini bırakacak mıyız, bırakmıyacak mıyız? Eğer mecburi askerlik geleneğini ka
bul edecek olursak, o zaman kaynakta gittikçe
süratlle birikimi meydana gelen gençlerimizi or
dunun insan gücü, hareket kabiliyeti ve ateş
gücü ile mütenasibolmıyan, gayriiktisadi bir şe
kilde silâh altına alacak, eğitecek ve dolayısiyle
ordunun aradığı yeteneği, aradığı kifayeti, ara
dığı vurucu gücü ve yüksek eğitim seviyesini
hiçjbir zaman elde etmemiş olacağız.
Bunu böyle yapmaktansa, Millî Savunma
Bakanlığımızın da pek haklı olarak ileriye sür
düğü gibi, bu artık bir Millî Savunma sorunu
değil, doğrudan doğruya Devletin sorunudur.
Yani, kaynakta biriken insanları eğitmek, onla
ra kısa süreli dahi olsa bir şeyler öğretmek sa
dece Millî Savunma Bakanlığının görevi değil,
bu doğrudan doğruya Devletin bir görevidir ve
1970 tarihinden itibaren de askerlik yükümü
mevzuunu dikkat nazarına alırken, Devletin so
rumluluğu ile Millî Savunma Bakanlığının so
rumluluğunu kesin olarak ayırmak mecburiyeti
vardır.
Bu mesele yalnız Türkiye'de değil, Türkiye
buna 1970 tarihinde giriyor; bütün dünyada da
bu şekilde halledilmiş ve dünya üzerinde artık
herkese askerlik yaptırmak mevzuu gibi bir
mevzu ile uğraşılmaz hale gelmiştir. Türkiye'de
de yavaş yavaş bu mevzuu başka düşüncelerle
ele almak mecburiyeti vardır.
'Gerçek olan bir şey de şudur ki, ordu bugü
ne kadar sosyal ve iktisadi şartlarımızın meyda
na getirdiği bâzı zorunluluklarla bâzı meselele
re el atmıştır. Hepimizin çok yakından bildiği
gibi, sosyal ve ekonomik şartlarımız itibariyle
köy düzeni, köy yaşantısı ve köyde bugün % 50
yi aşmıyan okuma - yazma durumu dolayısiyle
ordu daimi i, bir mektep haline gelmiş ve bu gö
rünüş gerçekten bütün topluma malolmuştur.
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Yalnız ordunun devamlı olarak bir mektep şek
linde görülmesi fikrini biraz evvel arz ettiğim
şekillerden değiştirmek lâzımdır.
İki yıllık bir ordu eğitim devresi dahi 20 ya
şına kadar gelen ve kendi köy yaşantısı içinde
yaşıyan bir gence fazla bir şey vermemekte, 22
yaşında ordudan ayrıldıktan sonra yine dönmüş
olduğu köy yaşantısı içinde, gerçekten köye
fazla bir şey aksettirmemektedir. Eğer hakika
ten mektep - ordu fikrinden gidecek olursak,
1927 den beri uygulanan bu kanunla silâh altına
alınmış olan bütün gençlerimizin iki yıllık ve
yahut üç yıllık eğitimleri sonunda çok büyük
bir terakki eğer kişilerde meydana gelmiş ise,
mutlaka bunların bu süre içinde köy yaşantısı
üzerinde etkileri olması ve köy yaşantısını de
ğiştirmeleri lâzımgelirdi, ama bugün köy yaşan
tısına bakarsanız ordu - mektep fikrinin o ka'dar da köy yaşantısına etkili olacak tarzda
bir bilgi verdiğini, bir değişiklik yarattığını;
sosyal düşüncede, ekonomik düşüncede bir deği
şiklik yarattığını maalesef görmek mümkün de
ğildir. O halde bu bir alışkanlık haline gelmiş
tir; bu alışkanlığın neticesinde ordunun artık
mektep olarak görülmesi düşüncesinin kanımız
ca değişmek mecburiyeti vardır.
iBu itibarladır ki, Millî Savunma Bakanlığı,
biraz evvel arz ettiğim gibi, kendi sorumluluğu
nu, yani savaş hedefleri için eğitime ve öğretme
sorumluluğunu yüklenmeli, diğer eğitme mese
lelerine de Devlet, (Devletin diğer müesseseleri
ve bakanlıklariyle) sahip çıkmalı ve bu şekilde
yeni bir fikirle bâzı tatbikata gitmelidir ki; ka
nun tasarısı da bunu öngörmüştür ve buna im
kânlar hazırlamıştır.
Süreye gelince :
Askerlik süresi; askere alınanların silâhlar
ve bunlarla ilgili sistemlerde savaş kifayetini
elde edebilecek bir bilgi ve kullanma melekesi
ne sahib'olacakları vasati bir müddettir. Bu sü
re, ülkenin sosyal ve ekonomik şartlariyle de
denkleştirilmek mecburiyetindedir.
İSüre indirimiyle ordu mevcudunu indirmek
arasında paralellik kurmak arzusunda veya eği
liminde bulunan birçok arkadaşlarımız da var
dır; toplum içinde böyle bir görüş de mevcut
tur.
Şurasını peşinen ilâve edeyim ve belirteyim
ki; sürenin indirimiyle ordunun miktarını indir-
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Anlaşıldığına göre, Deniz Kuvvetlerimiz
me arasında en ufak bir paralellik ve ilişki yok
kendi teknik özelliği itibariyle bu süre indi
tur.
riminden endişelidirler ve bu endileşelerinin de
«Eğer ordu mevcudunu saJbit tutarsanız ve
fbir dereceye kadar haklı olduğunu ve bizim
ibu hiç değişmez diye kalbul ederseniz, o zaman
de bu hususta kuşkularımız bulunduğunu ifasüreyi indirdiğiniz takdirde ordunun m'evcudu
, de etmek mecburiyetimiz de vardır.
da bir ölçüye göre iner.»
Bizde böyle olunca, acaba yalbancı devlet
Öyle gibi görünür, ama asllında bu ikisi birlerde,
diğer dünya devletlerinde ne oluyor;
Ibirinden tamamen ayrıdır; şartları ayrıdır, ku
NATO'da nedir, Varşova Paktı ülkelerinde
ralları ayrıdır...
nedir, Orta Doğuda nedir?
Ordu mevcudunu, stratejinin gereği tâyin
NATO'da askerlik sünesi; sanayileşmiş Ba
eder. Bunu, silâhlı kuvvetlerin plânlama ma
kamları strateji hedeflerine göre (ordunun mik tı - Avrupa ülkelerinde, Benelux gibi küçük
tarını) tâyin eder ve celplere göre de bunların memleketlerde, Danimarka gibi memleketler
ne dereceye kadar, ne nispetlerde siflâh altına de )2 ilâ 21 ay arasındadır, italya'da 15 ile
alınacağını tesbit eder. Binaenaleyh bu ayrı bir 24 aydır, ingiltere'de gönüllü askerlik vardır,
konudur.
Yunanistan'da 23 ile 30 aydır; Amerika'da 24
aydır. Bunlarda uzun süreler deniz kuvvetle
Süreyi de, ancak o ülkenin personelinin ye
tişme derecesi, bilgileri, tecrübeleri, melekeleri, rine ayrılmıştır.
Varşova Paktına gelince, bunların süresi;
ele gelen silâhların karışıklığı veyahut basitliği
ıSovyetler
Birliği'nde 24 ile 36 ay; Doğu - Al
tâyin eder.
Türkiye'de askerlik süreleri 1927 den bu ya manya'da 18 ile 24 ay; Romanya'da karada
12; deniz ve hava kuvvetlerinde 24 er ay ve di
na muhtelif safhalar geçirmiş, muhtelif siyasi
ğerlerinde de 24 ile 36 aydır.
görüşlerin ve askerî görüşlerin etkisi altında
Orta - Doğu ülkelerine gelince; (bu sürele
kalarak tahavvüle uğramıştır. Bunu bir dişte
rin 24 ay ile 36 ay arasında değiştiğini görürüz.
olarak mütalâa edersek şunları görürüz :
1927 yılında, karada 18 ile 24 aydır; deniz
de 36 aydır; jandarmada 30 aydır. Demekki
1927 yılında haddizatında tahsil süreleri için
de askerlik ehliyetnamelere tabi tutularak, ki
ibirçoManımz buralardan gelmiş geçmiş ve top
lum içinde bunların akislerini görmüşünüzdür;
askerlik süreleri 18 ilâ 24 ay .üzerinde tesbit
edilmiştir.
1936 ve 1937 senelerinde bâzı sınıflarda bun
ların miktarı birlaz daha yukarıya çıkmıştır.
1942 senesinde her üç sınıf, artık bu tarihte
yerleşmiş olan hava sınıfı da 24 ay üzerinden
(tesbit edilmiştir.
1943 te, yine bu kanuna getirilen bir tadi
lâtla askerdik dersi görmüş olanlar ikiş'er ay
askerlikten muaf tultulmuıştur.
1950 de kara sınıfı 24 ay, deniz sınıfı, tek
nik imkânları ve ihtiyaçları dolayısiyle 36 ay;
hava 24 ay; jandarma 30 ay olarak tesbit edil
miştir.
1963 te, yine yapılan bir tadilât ile her sı
nıf da 24 aya indirilmiştir. Şimdi, 1970 yılın
da bu süreler her sınılf için 20 ay olarak teısI
Ibit (edilmektedir.

Şimdi sayın arkadaşlarım; dünyanın en
ileri ülkesinin, sanayi tatbikatı olarak silâhHamnı almış olduğumuz Amerika Birleşik Dev
letlerinde, bulgun Avrupa ülkelerinde dahi (bu
silâh sistemleri ve bunların bilhassa bol elek
tronik vasıtaları, araç ve gereçleri, bunların
idame masrafları, bunların idamesi için gerekli
(bilgi ve tecrübenin lüzumu, (bu ülkelerde da
hi birtakım zorluklar meydana getirirken, biız,
yüzde ellisi okumamış bir ülkenin çocuklarım
silâh altına alıyor, bu karışık silâh ısistetrnlerini kendilerine veriyor, bunu kullanalbilmeilleri
için haddi asgaride bir süre tâyinine gidiyo
ruz.
Bu sürte tâyininde Kara Kuvvetleri için,
Ibiraz evvel ifade ettiğim tarzda belki büjyütk
bir silkinti olmıyacaktır, fakat (sıkıntısını da
pek yakından çekmiş olduğum) Deniz Kuvvet
lerinde 36 aydan 24 aya ve şimdi de 20 aya
indirme gibi bir keyfiyet Silâhlı Kuvvetlerimi^
zin tbu sınıfını, korkarım ki çok etkiliyecek ve
yine korkarım ki kifayette büyük bir düşme
ye selbebolaeaktır. Bunu zaman gösterecektir,
fakat bu kuşkumuz bakidir; Millî Savunma
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Bakanlığının da önemle bu noktaya eğileceği
ni elbette beklemekteyiz.
Bu hususta, temel unsurlarda yeteri kadar
gfcrüpmüzü arz ettikten sonra, şimdi de as
kerlik usullerine temas etmek isterim.
Askerlik usulleri ıdünya terimde belirli ve
çak mahduttur. Bunlardan bir tanesi «mecburî
askerlik» usulüdür. Eğer kaynakta her yıl as
kere alınacak olan miktar ihtiyaçtan aız ise,
o zaman kaynakta biriken bütün personelin
askere alınma mecburiyeti kendiliğinden doğ
maktadır. Bizde tatbik edilen ve bugüne ka
dar silkintisi duyulmıyan şekildir.
İkincisi; kaynakta ihtiyaçtan fazla perso
nel bulunursa, bunların ne şekilde askere alı
nacağını tanzim eden şekildir. Bunların bir
usuM «kur'a» dır, diğer usulü de «seçme» dir.
Bugün Batı - Avrupa memleketlerinin çoğun
da uygulanan ive özellikle, daha geliştirilmiş
şekliyle Amerika Birleşik Devletlerin uygula
nan usul «seçme» dir. Silâh altına alınacak
olan gençlerin bir sınıf halinde, muhtelif ka
tegoriler halinde sınıf landıınimaları ve bu sı
nıfa nazaran da silâh altına alınmalarından
ibarettir.
Diğer bir uisul, gönüllü askerlik sistemidir.
Bu, halen İngiltere'de ve diğer bâzı Batı - Av
rupa ülkelerimde tatbik edilir, eskiden ingil
tere dominyonları olan fakat bugün müstakil
olarak ayrılan ülkelerde tatbik edilir - Pa
kistan, Hindistan ve Kanada'da olduğu gibi bir nevi memuriyettir ve maaş karşılığı bir
hizmetten ibarettir.
Diğer bdr usul, nakdî bedel usulüdür. Bu,
kısa süre askerlik yaparak ve sonra nakdî be
del ödiyerek askerlikten ayrılma veyahut hiç
askerlik yapmaksızın nakdî bedel ödeyerek as
kerlikten istisna edilme keyfiyetidir. Bu usul
de 19 ncu Asrın tatbikatıdır. 1930 larda Tür
kiye'de tatbik edilmiş; fakat bunun gerek Si
lâhlı Kuvvetler içinde, (gerekse toplum içinde
çok büyük menfi yankıları olmuş, mahzurları
olmuş ve terk edilmiştir.
Şimdi, 1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanunu
muz bize, bu arz etmiş olduğum askerî usul
lerden üçünü karma olarak getirmiştir. Bun
lardan bir tanesi kur'a, diğeri gönüllü asker
lik, öteki de nakdî bedel usulüdür.
Kanunumuzun şimdi tadil etmekte olduğu
muz 10 ncu maddesi kur'a usuliyle gönüllü as
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kerlik kavramlını kapsar. Kanunun 104 ilâ
107 nci maddeleri de nakdî bedel usulünü kav
rar. Demek M, bizim 1927 senesinde nefretaniş olduğumuz kanun çok ileri bir görüşle her
üç uısulıü de bünyesinde benimsemiş; fakat
bütün bunların, tatbikatını mecburî askerlik
usulleri içinde, mecburî askerlik anlayışı için
de tatbike inememiştir.
Kur'a usulü bugüne kadar yüriimemiş; çün
kü, ifade ettiğini gibi, kaynakta hiçbir zaman
ihtiyaçtan fazla insan birikmemiş, herkes celıbedilmek suretiyle asker edilmiştir.
Gönüllü askerlik, bahsetmiş olduğum gibi,
İngiltere'de olduğu gibi gönüllü bir askerlik
sistemi değil, doğrudan doğruya askerlik yaşı
na gelmeden evvel bâzı gençlerimizin kendi arzulariyle askerlik yapma isteğinden doğmakta
dır. Bu da jandarma sınıfı ile Deniz Kuvvetle
rinde uygulanmıştır.
Nakdî bedel usulü ise, ifade ettiğim şekilde,
bir tarihte yürütülmüştür.
Şimdi, Hükümetimizin getirmiş olduğu tasa
rı ile, bu yürütmekte olduğumuz sistemlere,
kanunda mevcudolan sistemlere bir aydınlık
getirilmekte, ıslah edilmekte ve bugünkü şart
lara nazaran daha işler bir hale, uygulanması
mümkün bir hale getirilmektedir. Binaenaleyh,
bâzı arkadaşlarımızın sorduğu gibi, bir yenilik
değil, mevcudun ıslahından ibarettir.
Bu arada Anayasaya da bir göz atmak icabeder.
Anayasamızın 60 ncı maddesi «Yurt savun
masına katılma her Türk'ün hakkı ve ödevidir.
Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenle
nir.» demektedir. Bu madde Kurucu Mecliste de
görüşülürken, o tarihlerde kaynakta fazla per
sonel birikimi olmadığından ve böyle bir mev
zu da haddizatında o devrelerde görüşülmedi
ğinden Kurucu Meclis, buradaki «Askerlik yü
kümü» ve «Millî Savunma yükümü» ve arkasın
dan gelen ikinci cümledeki «Askerlik yükümü»
mevzuunu mecburi askerlik olarak kabul etmiş
ve öyle Anayasaya geçirmiştir. Bunun böyle ol
duğunu da Kurucu Mecliste vazife alan arka
daşlarımız ifade etmektedirler.
Ancak, Millî Savunma Bakanlığımız bu me
seleyi gayede bir tefsir anyarak «Turdun sa
vunmasına katılmak» fikri üzerinde durmuş ve
yurdun savunmasına katılmak fikrinin yalnız
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askerlik yapmakla mümkün olamıyacağını, bu
nun diğer usulleri olması lâzımgeldiği filerinden
hareket etmiştir.
Millî Savunma Komisyonu Anayasa Komis
yonunun fikrini almış ve kendisi de Anayasamı
zın 42 rici maddesindeki; «Memleket ihtiyaçla
rının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık öde
vi niteliği alan beden ve fikir çalışmalarının
şekil ve şartları demokratik esaslara uygun ola
rak kanunla düzenlenir» kaydına da istinadederek bir formül bulmuş ve bu husus tasarının
muaddel 10 ncu maddesinin (b) fıkrasında be
lirtilmiştir ki, bu fıkra «Askerlik ihtiyacından
fazla olanların askerlik yükümlülüğünü yurt
savunması ve kalkınması ile ilgili konularda
yetiştirilme veya görevlendirilme veya yurt sa
vunması ve kalkınmasına katkıda bulunma gö
revlerinden biri veya birkaçı olarak ayrı kanun
la düzenlenir.» hükmünü getirmiştir.
Bu suretle, Anayasaya aykırılık veyahut o
tarzdaki görünüş bu şekilde ortadan kaldırılmış
olmakla, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da
Hükümetin getirmiş olduğu tasarıya bu yönü
ile katılmaktayız.
Anayasamızın 12 nci maddesi ise, «Hiçbir
kişiye, aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz ta
nınmaz» demektedir. Bu hüküm nakdî bedel
usulünü Anayasaya aykırı kılmaktadır ve bu se
bepledir ki, Anayasa Komisyonumuzdan müta
lâa sorulduğu zaman, Anayasa Komisyonu da
bu maddeye istinadetmek suretiyle nakdî bedel
usulünü Anayasaya aykırı bulmuş, Millî Savun
ma Komisyonu da bu hususta aynı görüşü pay
laşmıştır.
Bu itibarla, Anayasaya aykırı hiçbir kanun
hükmü bulunamıyacağından dolayı, 1111 sayılı
Kanunumuzun biraz evvel ifade ettiğim 104 ncü
maddesi ile, 105, 108 ve 107 nci maddelerinin
nakdî bedel usulü ile alâkalı hükümlerinin mev
cut kanundan da çıkarılması gerekmektedir.
Bu hususta, maddelerin müzakeresine geçiildaği
zaman dikkat nazarına alınması bakılmından bir
önergemiz de mevculttur, bunu da Divana tak
dim etmiş olacağız. Bu surette, Anayasaya ay
kırı bir filMr ve mesnet mevcut bir kanundan
çııkanimış olacaktır.
Kur'a usûlüne gelince, muhterem arkadaşla
rım, evvelce arz etmiş olduğum gibi bu usul
kanunda, kaynakta yeteri kadar personel bu-
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lunmadığı zaman tatbik edilmemiştir, bugün
tatbik mevkiine konulmaktadır.
Yalnız, kabul edeceğiniz gibi, kur'a usulü
ıkenldüsinden bir şans getirir. Bu şans, 1970-1975
yılları arasında % 10 ilâ % 18 arasında oy
nar, bundan sonraki tarihlerde süratle yüksele
rek % 27 ilâ % 55 nisbetlerine ve ilerideki
tarihlerde çok yüksek nisfoeltlere varır. Binaen
aleyh, belki ilk zamanlarda şıans bahis konu
su olamaz, ama kaynakta biriken personelin
nJisibeti artmaya başladığı zaman, askere alaca
ğımız gençlerin şansa tabi olmak üzere - yete
nekli maselesi değil - silâh altına alınmaları bir
zaruret halitalde belirir. Halbuki, tasarıda esas
ta, gayece ve başlangıçta da ifade ettiğimiz gi
bi, Silâhlı Kuvvetlerin aradığı insanın, mev
cut karışık silâh öisıteımlerini en kısa zamanda
en iyi kullanabilecek ve kifayetlin en yüksek
derecesine çıkacak bir kabiliyette bulunması key
fiyetidir. O halde, meseleyi şansa mı bırakmak
lâzımdır, yoksa ordunun ihtiyacı olan kabiliyetli
ve kifayetli personeli seçmek ve almak mı lâ
zımdır? Bundan bir şey doğar. Bu da Ameri
ka'da uygulanan bir seçme usulülür, biraz evvel
lif aide ettiğim gibi, deltaylarına girmiyorum. Eğer
iSfilâilıh Kuvvetlerimiz gençleri seçerek silâh al
tına alacak olursa, o Zaman getirmiş olduğu ge
rekçedeki gayeye uygun bir işlem yapar. Ama
gerekçede olduğu gibi «yetenekli personel arı
yorum» der, ondan sonra işi şansa bırakırsa, o
zaman bu gerekçe ile tatbikat birbirine uymaz.
Ancak, biz kur'a usulünün de mevcut şerait
idiıijde Millî Savunma Bakanlığının bu tatbikatı
bir mecburiyet altında getirdiğini ve seçme
usulünün lâzım kıldığı müeisseseleri kurmanın
bugünkü şartlarda mümkün ilmaıdığmı kaıbul
ederek, kur'a usulünü destekliyeoeğiz. Ancak te
mennimiz odur M, Millî Savunma Bakanlığı ger
çekten Silâhlı Kuvvetlersin gayesine uygun
olan bir tatbikatı, yani seçme usulü sistemini
araştırmak suretiyle, bunun müesseselerini bul
mak ve ıslah etmek suretiyle önümüzdeki yıl
larda her halde bir çalışma düzeni içinde bulun
malıdır. Eğer, bugün Askerlik Kanunumuzda
mevcudolan Askerlik Meclisleri ve Sınıflandır
ma Kurullaırı kifayet etmiyorsa, bunlar ıslâh
edilmek suretiyle pekâlâ tatbik edilir.
Yine Silâhlı Kuvvetlerimizin tatbik edeceği
Ikur'a usulü artık bir torbaya el atmak suretiyle
isim çekmek değildir. Bu elektronik beyin ile
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halledilecek bir meseledir. Burada hişhiir istis
na balhis konusu olmaz. Bunlar da güzel adım
lardır. Sadece bu kur'ayı bu şekilde yaparken
eğer elektronik beyine istediğiniz kabiliyet ve
kifayette insanların ölçülerini de koyarsak, o
zaman elektronik beyin yalnız insanların kur'alarını değil, kabiliyet ve kifayetleriyle beraber
kişiliklerini de belirtmiş olur. Bu bakrmdamdır
ki, bu sistemin Millî Savunma Bakanlığımızca
yeniden bir araştırniaya tabi tutulmasını tavsiye
etmekteyiz.
Diyeceklerdir ki, Amerika da bu ssçme usu
lünü bırakıp, şimdi kur'aya dönmektedir. Mbsele bu kadar basit değildir. Amerika seçime usu
lünü uygular, fakat Vietnam Savıaşı dolayısiyle
içeride öylesine bir sıkıntılı siyasi duruma düjmüştür ki, bu Vietnam Savaşma karşı olan is
teksizlik dolayısiyle 'kişiler silâh altına girmeme
'bakımındanfc&rtakımgayrükanuni yollara yönel
mişlerdir. Amerika Hükümeti de şimdi bunu
önliyebilmak bakımından, seçmeyi bir müddet
için bırakmış, onun yerine kur'ayı getirmek yo
lundadır. Bu da, «kime şans isabet ederse, savaş
alanına o gitsin» den ibarettir. Bu demek değil
dir ki, seçme usulü hakikaten devri geçmiş, terk
edilecek bir usuldür.
Değerli arkadaşlarım,
Cumhuriyet Halk Partiisi olarak ne bir şans
sistemini, ne de imtiyaz getiren bir nakdî be:lel
süstemini desteklememekteyiz. Yalnız, «clıaste^lememekteyiz» derken, bu şans sistemini biraz ev
vel arz etmiş olduğum ölçüler içinde destekle
memiş olduğumuzu da belirtmek isterim.
Bu şekli ile, toplumumuzu pek yakından il
gilendiren bu tasarının toplumumuza hayırlı ol
masını temenni eder ve grupum adına saygıları
mı sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, Güren
Partisi Grupu adına buyurunuz.
G.P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larını,
Güven Partisi Grupu adına mevcut kanım
hakkında görüşlerimizi izah etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum.
Daimî ordular kurulduğu günden bugüne ka
dar milletler, içinde bulunmuş olduğu siyasi,
coğrafi, jeopolitik şartlar ve memleketlerinin du
rumuna göre iktisa'di, sınai ve malî imkânlarına
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göre bir kadroya dayalı olarak ordularını besle
miş ve elde bulundurmaya başlamışlardır. Bu
(kadrolar elbette ki sefer hali ve tehlikeli dönem
lerde genişletilmiş emniyetli devrelerde ise daral
tılmıştır.
Her memleket, orduları için asker alma usu
lünü çeşitli kaynaklardan ve değülşik usullerde
sağlamıştır. İkinci Dünya Harbinde mem
leketimiz 1 milyon askeri silâh altında bulun
durmak zorunda kalmıştır. 1946 dan itibaren
ordu kadroları daraltılmış, asker mevcudu da
bu daralışla beraber azalagelmiştir. İkinci Dün
ya Harbi, harb sonrasında orduların her dalın
da makinalaşmayı, harb araç ve gereçlerinin te
kâmülü ile silâhların modernize edilmesi ger
çeğini; makinaya ve üstün silâhlara değer ver
mek suretiyle insan gücünün azaltılmasının za
ruretini ortaya koymuştur. Ayrıca, üstün ordu
larda kudretli netice alabilmek, ordu mevcudu
nun, ordu personelinin öğretim ve eğitimine
bağlı bir keyfiyet olarak kendini göstermiştir.
İkinci Dünya Harbinde Türkiye nüfusu 20
milyon, asker mevcudu ise 1,5 milyon idi. Kay
nak yetmediği için askerlik müddetini üç yıla
çıkarmak zarunda kalmışız; 36 kur'asından iti
baren de 36 ay da yetmemiş, 41 kur'ası 47 aya
kadar askerlik yapmak zorunda kaldığı gibi,
bâzı kur'al arı da bir sene ara ile sık sık almak
gibi zaruret karşısında kalmış idik.
Şimdi ise durum, tamamiyle değişmiştir.
Türkiye'nin nüfusu halen 31 milyondur. İnşal
lah bu tempo ile gelişirsek, 1980 yılında Türkiye
nüfusunun 50 ilâ 55 milyon olacağı istatistikî
bir gerçektir. Buna göre, ordumuzu biraz evvel
arz etmiş olduğum gerçekler muvacehesinde
insan gücünü azaltmaya, moral, eğitim, öğretim
yönüne daha çok kıymet vermeye, değişen dün
ya şartları içinde makinalaşmayı üstün kılma
ya, harb silâh vasıtalarının da muasır ordular
seviyesinde üstün kalitede modernize etmeye
mecburuz. Buna göre, hem askerlik müddetini
indirmeye, hem de kadroya göre yeni asker al
mak ve kaynaktan asker sağlamak ölçülerini
ayarlamaya mecburuz.
Artan nüfusa göre ve mer'i şartlar muvace
hesinde asker almaya devam edersek, ordunun
kadrosu, asker gücü mütemadiyen artacak,
memleket kalkınmasının anakaynağmm mü
himce kısmı değil, % 80 ini de orduya sarf et-
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mek gibi bir durumla karşı karşıya geleceğiz.
Öyle ise, orduda personel gücünü azaltmaya,
bütün dallarda makinalaşmaya, harb araç, ge
reç ve silâhlarını muassır seviyede modernize
etmeye mecbur olduğumuz gerçeği karşısında
mevcut asker alma usulünü ve müddetlerini de
indirmeye, değiştirmeye mecburuz. Neden mec
bur olduğumuzu da bir kere daha izaha mecbu
rum.
Halen, kaynaktan akan asker miktarı kad
rolarımızın ihtiyacından 1/4 nisbetinde fazladır.
Bu fazlalık karşısında iskân, iaşe, ibate ve ta
lim terbiye gibi millî savunma masraflarına
harcadığımız para, her yıl 400 milyonun üze
rinde bir artış ile milyarı aşacaktır. Ordunun
kaynaklardan akan asker miktarı bugün için
vasati olarak 400 bindir, istek ise 300 bindir.
Öyle ise, kur'adaki kaynak akışı kadro istatis
tiklerine göre 100 bin kişilik bir fazlalık arz et
mektedir. Bu 100 bin kişiyi bulacağımız yeni
usullerle tasarruf imkânına varırsak, ordu mas
raflarında 1 milyar gibi bir tasarruf imkânı
sağlanacaktır. Tüketici demeye dilim varmıyor;
milletler kendilerinin istikbale emniyetle gide
bilmeleri için, bir emniyet unsuru ve selâmet
garantisi olan orduları beslemeye mecburdur.
Ancak, yukarda arz etmiş olduğum gerçekler
karşısında bu tasarrufu sağlamış olmamız, tü
ketici durumda olan orduların iktisadi, sınai,
ticari ve zirai dallarda üretici olarak memleket
ekonomisine sağlıyacağı büyük faydaları da
anlatmaya mecburum.
Asker mevcudumuz aşağı - yukarı, yıldan
yıla bu tempo ile her yeni kur'ada bir evvelkine
nazaran % 20 artmaktadır. Bu artışı tasarruf
eder, ordunun makinalaşma ve harb araç ve ge
reçlerinin üstün hale gelmesine imkân bulursak,
yurt savunmasında daha üstün, daha güçlü bir
hale kavuşmuş oluruz. Bugün Türkiye'de ordu
da fert başına düşen yıllık ödeme, hemen he
men müttefiki bulunduğumuz NATO devletle
rinden 2 ilâ 10 misli daJha azdır.
Bu yüzdendir ki, dalha <x>k Mallı Savunmaya
ayrılmış olan ödeneklerin, fert başına yapılan
cari ödemelere gitmiş olmasından dolayı, harp
sanayiimizin gelişmemiş olması, harp silâh ve
vasıtalarının daha üstün seviyede modernize
edilmek imkânlarını vermemektedir. Dünya
orduları ve müttefiki olduğumuz NATO dev
letleriyle, cari giderler ve harb silâhlarına ya
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pılan yatırımlar bakımından durumumuzun
kısa bir mukayesesini yaparsak, orduda insangücünün fazla olmasından yeteri kadar yatı
rım yapıp yapmadığımız da ortaya çıkacaktır.
Amerika, Millî Savunma bütçesi için ayır
mış olduğu paranın % 33 ünü cari giderlere,
% 67 sini eğitim, öğretim, harb sanayiine;
Almanya, Millî Savunma Bütçesine ayır
mış olduğu paranın % 18 ini cari giderlere,
% 82 sini yine harb sanayiine,
Fransa, bütçesinin % 35 ini cari giderlere,
%65 ini harfb sanayiine ve harb eğitim ve ha
rekât mevzuundaki yatırımlara,
Rusya, bütçesinin % 33 ünü cari giderlere,
.%• 67 sini harb eğitim ve araç gereçlerinin ge
liştirilmesindeki yatırımlara harcamaktadırlar.
Maalesef Türkiye bunların içinde en fakiri ol
duğu halde % 90 mı cari harcamalara, ancak
% 10 unu ordunun eğitim, harekât, harb sana
yii ve harb gücü mevzuundaki yatırımlara yatirabilmektedir.
Asker mevcudu fazla olunca, bununla oran
tılı olarak da subay, amiral, general kadrosu
da şişmekte, bu şişkinliğin yanında elbette ki
masraflar günbegün artmaktadır. Müttefiki
miz NATO devletleriyle bir mukayesesini ya
parsak, Türkiye'de 55 kişiye bir asker düş
mekte buna mukabil NATO devletlerinde ise
150 ilâ 500 kişiye bir asker düşmektedir. Tür
kiye'nin NATO devletleriyle mukayesesinde,
fert başına düşen millî geliri 2 ilâ 12 misli da
ha fakir olduğu halde, mevcut asker sayısı on
lara nazaran 3 ilâ 10 misli daha fazladır. Mil
lî Savunma Bütçemize millî gelirimizin % 5 ini
harcıyoruz, halbuki millî geliri Türkiye'den
2 ile 12 misli daha fazla olan NATO devletleri
Millî Savunma bütçelerime % 1,4 ilâ % 1,6 har
camaktadırlar.
Türkiye, yukarda izaJh ettiğim şartlar dolayısiyle asker beslemekten mütevellit Millî
Savunma Bütçesi 1950 yılından beri, artmış,
NATO'ya girdiğimiz yıldan beri, 1952 yılında
Millî Savunma Bütçesi 725 milyon olduğu hal
de, 1967 yılında bu miktar 5 milyar 400 milyo
na çıkmak suretiyle 7 misli artmıştır; halbuki
müttefiki olduğumuz NATO devletlerinde bu
ancak 1 ilâ 3 misli artmıştır.
Böylece şu kısaca çizmiş olduğum tablo
muvacehesinde anlıyoruz ki, Millî Savunma
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Bütçesine ayırmış olduğumuz paraların kısmı
küllisi eğitim, öğretim ve harîb sanayiinin geliş
mesi ve harekâtla ilgili yatırımlara değil, cari
giderlere gitmektedir. Bizden çok daha zen
gin, mâkinalaşma ve sanayi kaynakları kuv
vetli olan memleketlerde ise bize nazaran misli
misli azdır. Bu gerçekler karşısında, Türkiye
olarak ordunun kadrolarında ciddî daraltma
yapmaya, daralan insangücünün yanında makinalaşmaya, harlb araç ve gereçlerine yer ver
meye, modern silâhlarımızı geliştirmek suretiy
le eksiği bu yoldan telâfi etmeye, tasarruf et
miş olduğumuz masraflar ve insangücünün
yurt savunmasına ve yurt kalkınmasına diğer
dallarda imkân vermesine fırsat vermeye mec
buruz. Bu mecburiyet hem askerlik süresinin
indirilmesine, hem de mevcut askere alma usu
lünün, kaynaktan fazla akan kısmının ayrılma
sına bağlı olduğu gerçeği kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır.
Biz Güven Partisi olarak şu anlattığımız
şartlar içinde yurt savunmasını en önde, mem
leketin geleceğini en emniyetli tutmak yönün
de kesin kararlı olmakla beraber, bunun ya
nında insanigücünden fazla, ordunun makina
gücünün, silâh araç ve gereçlerinin kuvvetli ol
masını, millî ordumuzun kendi millî harb kay
naklarımıza dayalı olmasını, dışardan avuç
açıp makinasını ve silâhını istiyen bir memle
ket olarak değil, kendi ordusunu muasır ordu
lar seviyesinde tutacak, kendi kaynaklarıyla
bunu yapacak ve elde tutacak imkânı hazırla
maya inançla bağlı olan bir parti olarak as
kerlik müddetinin inmesine taraftarız.
Mevcut askere alma sisteminin keza değiş
tirilmesine saygılıyız. Sayın amiralimin eleş
tirdiği ölçüler içinde, kur'a usulünü biz de
Güven Partisi olarak kabul etmiyoruz. Kur'a
bir nevi şans işi, kader işi, tombala gibi bir
şeydir. Islâmda kadercilik nasıl Dinî Islâmı
felâkete götürmüşle, askerlikteki kur'a usulü
nün de biz pek musibet işliyeceğine kaani deği
liz. Gerçi bugün amiralimin de buyurduğu gibi
torbaya atarak çekme değil, elektronik makinalarla yapılacak, her türlü çekişmelerden uzak
olacaktır. Bununla beraber bugünün değişen
ordusuna, teknik ve makina gücü üstün olan
ordusuna, kafa yapısı, kültürü üstün olan as
ker lâzımdır.
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Arkadaşlarımın da gayet güzel belirttik
leri gibi, belki Millî Savunmanın içinde bulunduğu imkânlar, zaman kıtlığı ve çalışmaları
kifayet etmediği :£in kur'a usulü »gibi bir tek
lifle Yüce Meclisin karşısına çıkılmıştır.
Kısa 'bir sürede kura usulünü atıcı, nitelik
ve kabiliyeti gelişen ve değişen üstün silâhları
kullanıcı yapıda askerleri lortaya, çıkaracak bir
seçme usulünü getirici hazırlıklar yapılırsa
daha çok memnun olacağınızı yfade etmek iste
rim ve şurada kısaca arz etmeye çalıştığımız
makinalı ordunun, 'üstün ordunun, vurucu or
dunun inleyişinde değerli elemanları seçme yo
lunda hazırlıkla gelinip bu şekil tâdil edilirse
daha çok memnun kalacağız.
Böylece kura usulü ile arz ettiğimiz nitelik
ve kabiliyette asker seçiflmiyeeeğine inandığı
mızı, kuranın bir nevi şans ve kader olduğu
nu, memleket savunmasının kader ve şansa bırakılmıyacağını, en üstünlerinin, en iyinin lorduya alınması gerektiğine inandığımızdan do
layıdır ki, zamanın kıtlığı yüzlünden lüzumu ka
dar hazırlık yapılmadığından, (geçici olarak
kurayı kabul edeceğiz fakat kısa 'bir süre son
ra iyi nitelikte ve kabiliyette askerin orduya
alınmasını 'sağlayıcı seçme usulünün igetirilmesini beklrıyeceğiz.
Anayasanın 60 ncı maddesine 'göre yurt sa
vunması her vatandaş için (hem 'ödevdir, (hem de
haktır. 'Herkesin askerlik yapması mutlak zaru
ridir. Askerlik deyince mutlaka isilâhla (hizmet
etmenrcı işart olduğu anlaşılmadığına göre, kura
dışında kalan kişiler için de yurt savunmasında
ve yurt kalkınmasında (hizmet edici ve vatan
borcunu ödeyici yeni (bir kanunun tedvin edi
lip getirilmesini beklemekteyiz.
Bedel usulü de artık sosyal Devlet an
layışı ile kabili telif olan, (bugünün insanlık
anlayışiyle, yapısiyle (birleştirilmesi mümkün
olan 'bir usul değildifr. Çocukluğumda; «Asker
ocağı iöyle <bk laziz ocaktır ki, (her töürlü tesirin,
her türlü hâkimiyetin bittiği, ağanın asker, ağa
nın uşağının ise çavuş, kumandan (olduğu ocak»
derlerdiv Böylece yıllar (boyu intikal eden aziz
ve ulvî duyguların bir para ağırlığı ile istisna
kılınmamasına Güven Partisi olarak biz de ta
raftarız, (bedel usulünü kabul etmiyoruz. Ya
pılan teklifler arasında, «10 bin lira bedeli nak
diye ödeyen (5 bin lirasını asker olmadan bir
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ay evvel verecek, askerlikten terhis olmadan larma, tesbit edilen kadro miktarına göre tes
6 ay içinde ikinci 6 bin lirasını verecek) vatan bit ve tâyin edileceği, yurt savunması icabıdır.
hizmetinden kurtulacak.» şeklinde 'olanlar da
Bu haîo göre insan gücü kaynağının bugün
var.
artmış olduğu ve ihtiyacın üstünde bulunduğu
Gerçi askerlik yapmış olacak fama, Türkiye da bir vakıadır, bundan kaçınılmaya imkân yok
fakir bir memlekettir, millî geliri 3 (bin lirayı tur. Ancak bugüne kadar bütün dünya milletle
henüz buluyor, 3 yıllık fert 'başına düşen mi'llî rinin insan gücünü eksiltmeye çalışırken, maale
geliri vermek suretiyle askerlikten kurtulma
sef bugüne kadar Türk Ordusunda insan gücü
yolu daha çok zenıgâne yarayacak, varlıklıya nü azaltma yönünde bir çaba gösterilmemiş, bu
yarıyacak. Bu arada bu imkânı olmıyan birçok günkü durumu ile bu gayretin içine girilmiş bu
garibanı, boynu ıbükük yetim ve öksüz anlayı lunması bizleri hakikaten memnun etmektedir.
şında dertli kılacaktır.
Ancak hizmet süresinin uzunluğu, en faal
Gene Anayasamız, hiçbir ferde, aileye, züm
devresinde
insan gücünü müstehlik durumda tut
reye sınıfa imtiyaz tanımadığına gtfre, zengin
ması,
istihsale
iştirak etme imkânlarından alaolanları parasından ötürü yurt savunmasından
koynıası,
kolektif
istihsal gücünü zedelemesi
ve hizmetinden kurtarıcı, bu vatan savunma
ve
bu
arada
millî
müdafaa
masraflarını artır
sını yalnız fak:»? fukaraya yükleyici bir hük
ması,
bu
konunun
üzerine
bu
yenden de eğilinmün getirilmemesi daha yerinde olur. Fazlalık
mesi
gereğini
icabettirmiştir.
lar için, demin de izah ettiğimiz gibft mutlaka
Sayın Arslan Bora, teklifinde konuyu gayet
silâhla yurt savunmasına katılma diye bir usul
güzel
açıklamış; ordunun modern hale geldiği
olmadığına göre, yurt Savunmasının silâhsız
ni,
insan
gücü yerine makinanm ikame edildi
olan diğer dallarında 'memleket kalkınmasını
ğini,
her
sınıf
silahlanmada ihtisaslaşmanın esas
sağlayıcı yönlerde hizmeti de mecburi kılıcı
olduğunu, kısa bir zamanda askerin ihtisaslaş
yeni bir kanun tedvin 'edilerek, bu eksiklikler
doldurulur kanısındayız. Böylece şans kanunu maya intibak edeceğini ve bunu öğreneceğini,
nu kabul etmiyoruz. Ancak zaruretlerden dola celp sistemiyle de mutlak surette boş kadroların
yı gelişini tasviibedeceğiz Ve kısa bir isüre son doldurulma imkânının bulunduğunu, bu bakım
ra bunu seçme usulüne çevirecek olan teklifi dan askerlik süresinin mutlak surette kısaltıl
ması gerektiğini izah etmek suretiyle de konu
bekliyeceğiz.
Bedel usulünü imtiyaz kabul ediyoruz. Ar ya bir açıklık vermiş bulunmaktadır.
kadaşlarımızın da Igayet güzel izah .ettikler:'! gi
Bizim görüşümüze göre, Komisyon ve Hü
bi, bedel usulü parası, varlığı olana yarıyan, kümet bu konuyu incelerken, Cumhuriyet Sena
parası olmıyana öksüzlük veren, bölücü anla tosu Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun tek
yışta bir usuldür, lonu da kabul etmiyoruz.
lifine eğilmesi gerekirken, maalesef bu yolu tut
Bu şartlar içinde bu kanunun çıkması, yurt j mamış olması da bizim için ayrı ve üzerinde du
savunmasında daha güçlü, daha mekanik ve rulması gereken bir konu haline gelmiştir Or
üstün silâhlara saihibolma imkânlarımızı Bağ sada insan sayısı değil, teknik gücün esas
lıyacaktır. İnşallah işleyişi de hayırlı ve müs olduğu, iyi eğitim görmüş bir insan gü
pet ölçülerle gelişegelir.
cünün meseleyi de halledeceğini ve yeterli bu
Tatbikatta doğan ufak tefek hatalar olur lunduğunu izah etmek suretiyle buna bir çözüm
sa zamanla değiştirilmesi 'temennisiyle kanunun
aramıştır.
memlekete 'şimdiden hayırlı uğurlu olması diüeBenim üzerinde duracağım konu ikidir;
ğini grupum adına arz eder, hepinizi saygı ile müddetin kısaltılması ve bunun nasıl yapılaca
selâmlarım. (G. P. 'sıralarından alkışlar)
ğı meselesidir, önce, kur'a üzerinde durmada
fayda mülâhaza ediyorum.
BAŞKAN — iSaym Salih Aygün, buyurunuz
Kanunu tedvin eden arkadaşlarımız, bilhas
efendim.
sa
Komisyon,
Hükümet tasarısına iltifat etme
SALİH AYGÜN (Amasya) — Saym Başkan,
miş,
Hükümet
tasarısındaki aksaklık ve nok
değerli arkadaşlarım;
sanlığı tesbit etmiş, buna kendi anlayışına, gü
Silahlı Kuvvetlerin insan gücü ihtiyaeınm
nün icaplarına göre bir veçhe vermeye çalışmışgünün şartlarına, askerlik meslek ve ilmin icap— 392
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Görüşümüze göre, kur'a usulü ile yapılan
tır. Her celp yılından evvel silâh altında bulun
bir tesbit ilmî anlamda bağdaşamaz, ilim, elin
durulacak er ve erbaş miktarı Genel Kurmay
Başkanlığınca teklif, Millî Savunma Bakanlı ters yanı ile itilmiştir; yani bir köşeye bıra
ğınca tesbit edileceği belirtilmiş, ihtiyaç duyu kılmış, her iş şansa ve kadere terkedilmiştir.
Bedel konusuna gelince, Sayın C.H.P. söz
lan kadarının kur'aya dâhil edileceği, ancak, Si
cüsünün fikirlerinle iştirak etmiyoruz. Muayyen
lâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına göre lüzumlu mes
lek ve tahsil grupları mensuplarının kur'a nis- bir süreden sonra bedelin Anayasaya aykırı
olmadığı, Anayasa Komisyonunun vermiş ol
betinin yine Genelkurmay Başkanlığınca tesbit
duğu raporda açık olarak belirtilmiş, 13 ncü
edileceği izah edilmiştir. Burada önemli bir
nokta üzerinde durmak sorundayız. Demek ki, sayfada, «Bedel verilmesiyle geri kalan kısım
meslek ve tahsil, bu meslek ve tahsil sahibini dan muaf olması derpiş olunduğundan Ana
yasaya uygun bulunduğu kabul edilmiştir.»
mutlak surette askerlik görevi yapmaya icbar
denilmek
suretiyle muayyen bir süreden sonra
edecek, diğer taraftan meslek ve tahsil yapma
mış olan bir kimse kur'aya dâhil bulunmak su bedelin kabulünde mutlak surette fayda var
dır ve Anayasaya aykırılık mevcut değildir,
retiyle askerlik yapıp yapmama hususunu şansa
kanısındayım.
bırakacaktır ki, bu adaletsizliğin ta kendisidir
kanaatindeyim.
J
Bu hususu izah etmek için arz ediyorum,
Diğer taraftan, isteklilerin mutlak surette as
Kurucu Mecliste 58 nci madde olarak gelen bu
kerlik yapabilecekleri hususuna da iştirak etmi günkü Anayasamızın 60 nci maddesinin müza
yoruz. Çünkü, isteklinin askerlik kaabiljyeti olup keresinde Etem Baransu, gayet açık olarak,
olmadığı, mesleği başarıp ba^aramıyacağı, inti
askerliğin mecburi olduğunu ifade etmiş. Bu
bak hususu düşünülmeden, «Ben askerlik ya suretle, biz askerlik mefhumu içerisine mutlak
pacağım, arzu ediyorum.» diyen bir kimsenin
surette kışlada hizmetin dâhil olduğu kanaaaskere sevk edilmesinde mantıki bir husus ve I tindeyiz ve Sayın G.P. Grup sözcüsüyle bu huya bir anlam yoktur kanısındayım.
ı susta aynı paraleldeyiz. Hattâ, vazife ve mülkiyet
Diğer taraftan, ihtiyaçtan fazla olan kur'a İ mefhumu da, gene 58 nci madde müzakere edi
lirken münakaşası, yapılmış, mükellefiyetin
fazlaları hakkında yeni bir kanun tedvin edile
mânasını vazife anlamından daha şümullü olceği 1 nci maddenin (b) bendine alınmıştır.
!
duğunu derpiş edilmesine rağmen, maalesef vaHenüz bir kanun mevcut değildir. Kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren tatbikat saf • zife mefhumu Anayasanın 60 nci maddesinde
hasına intikal ettirileceğine göre, acaba bu ih I yer almış bulunmaktadır.
tiyaç fazlası olan erat nasıl talim ve terbiye
|
Şu durum karşısında, 58 nci madde müzagörecektir? Bu husus da izah edilememiş tama
I kere edilirken mutlak surette askerliğin mec
men meskut geçilmiştir. Kur'a çekilecek, mes
buri olduğu tesbit edildiğine göre, askerliğin
lek, tahsil konusu düşüniilmiyecek, istenildiği
< kur'a. usulüyle teslbitine imkân görmüyoruz.
gibi kur'a isabet eden şahıs askere gidecek, bi
Mutlak surette her Türk vatandaşının asker
raz önce Sayın C. H. P. Sözcüsünün de belirtti
likten geçmesi icabeder.
ği gibi, meselâ Deniz Kuvvetlerine kur'a çeke
|
Biz, Millî Savunma hizmetlerini başka ancek bir arkadaşın intisabiyle Deniz Kuvvetle
i lamda almıyoruz. 60 nci maddenin ikinci mürindeki eğitim ve öğretim tamamen aksak, geli
İ aakeresinde «Askerlik hizmeti, kanunun tesşigüzel bir sekile inkılâbedecektir.
i bit ettiği şekil ve hudutlar dâhilinde mecburiKabiliyeti olan, zeki, mesleke elverişli olanla | d:r.» şeklinde getirilen önerge de Kurucu Mecrın hepsi kur'a usulü ile tesbit edildiğine veya ! lis tarafından reddedilmiş olduğuna göre, mutedilmediğine göre bugünkü ilmî esaslar, mes • lak surette bu kanundan kur'a usulü ile askerliğin kaldırılmasına imkân ve ihtimal yok
leke mtıb'ak, hiç olmazsa yedeksubaylar için
kabul edilen ki, Komisyon burada isabetli bir tur kanısındayım. Askerlik mecburi olarak de
karar vermiştir, test usulü suretiyle, kur'adan vam edecektir.
Biz, askerlik hizmetinin mutlak surette kışönce asker olabileceklerin seçilmesinde fayda
i lada talim ve terbiyeyi öngördüğü ve bu kapmülâhaza ediyoruz.
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samın içerisine girdiği kanısındayız. Yoksa
EiiUi savunma hizmetlerinin şu veya hu şekil
de ifade ettiği anlamını kabul etmiyoruz. Tür
kiye'de her sivil veya asker, mutlak surette
millî savunmaya hizmet için vazife görür. As
kerliğin 18 ay olmayıp ta niçin 20 ay olduğu
da Komisyon raporunda izah edilmediği veç
hile izaha muhtaçtır. Bunun izahı da bizce
mümkün değildir. Hattâ, 16 ay, 14 ay, teklif
lerimi getireceğim... İzalhı mümkün değil.
Konuyu biraz daha ileriye doğru götürme
de fayda mülâhaza ediyorum. Muhterem arka
daşlarım.
tsiim vermiyeöeğim, bu konu üzerinde ge
rekli araştırmalarımı yaparken asker olan ar
kadaşlarınım bir kısmı mutlak surette muayyen
bir eğitimden sonra hedelin faydalı olduğunu
ve 18 aylık sürenin günün ihtiyaçlarına kâfi
geleceğini açık ve seçik olarak ifade etmişler
dir. Biz, Komisyonun ve Millî Savunma Ba
kanlığının direnmesinin nereden ileri geldiğini
de anlıyamryoruz.
Yeni teklifimize göre, 20 aylık askerlik mut
laka 18 aya indirilmelidir. Okuyup yazma bilmiyenler, bu 18 aylık devre içerisinde iki veya
üç aylık okuma - yazma eğitimine tabi tutul
malı, geri kaftan 16 ayını da hizmete hasretmelidir.
İlkokul mezunu olan vatandaşlara mutlak
surette 16 ay, ortaokul mezunu olanlara 14 ay,
I5»e veya yüksek okuldan mezun olan vatan
daşlarımıza da 12 aylık bir askerlik süresinin
tanınmasında fayda vardır.
Sayın C.H.P. Grup sözcüsünün belirttiği gi
bi, belli başlı mesleklerde, okuma - yazma ve
umumî kültürün gerektiği noktalarda lise ve
yüksek okul mezunları askerliğin bu bölümle
rine aktarılmalı ve bu suretle zamanın kifayet
etmediği hususundaki görüş ortadan kaldırıl
malıdır.
Bedel, Sayın Ağanoğloı'nun teklif ettiği gi
bi, mutlaka ihdas edilmelidir. Bugün cari mas
raflar, Güven Partisi Sözcüsü arkadaşımızın
belirttiği gibi Türk Ordusunda % 90 a çıkmış,
harb gücü ve buna ait hususlar % 10 a inhisar
etmiş bulunmaktadır. Ferahlık, eşitlik, hak ve
adaletten bahsederek demagoji yapmaya lü
zum görmüyoruz. Alman bedelin aynen Müllî
Savunma Bakanlığı bütçesinde ayrı bir fonda
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toplanmasını, bunların millî savunma için ge
rekli harb sanayiine tahsisinde, diğer taraftan
eğitim ve öğretim ile ilgili masraflara tahsisin
de fayda var, görüşündeyiz. Çünkü, eğitim ve
öğretimde mevcut imkânlarımız, maddi imkân
larımız müsaidolmadığından bu şekilde alına
cak paralar da Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinden başka bir yere sarf edilemiyeceği için,
doğrudan doğruya Millî Müdafaa Bütçesine ak
tarıldığı için, bunun hiçbir surette münakaşa
sına imkân vermiyecektir, aynı zamanda bölücü
olmıyacak, imtiyazlı bir sınıf meydana getirmiyecektir. imtiyazlı bir sınıf meydana getirmiyecektir, çünkü, bir devre eğitim yapan, bir
devre eğitim yaptıktan sonra o arkadaştan be
del alınacağına göre, bu alman bedel doğru
dan doğruya Millî Savunma hizmetlerine tah
sis edilecek ve bu hizmete karşılık o da maddî
olarak Millî Savunma hizmetlerine katkıda bu
lunmuş olacaktır, bu da bir hizmettir kanısın
dayız.
Muhterem arkadaşlarım;
Bedelin kabulü zengin ve fakir ayınmı icabettirmez. Bu konu bizim görüşümüze göre
önemli bir konudur. Komisyon bu husus üzerin
de eğilmelidir, Anayasaya aykırılık yoktur,
Anayasanın 12 nci maddesine göre de, 60 ncı
maddesine gtöre de bedelin getirilmesi hiçbir su
rette itiraza sebebolmıyacaktır. Elbet bunun
da politikasını yapan bulunacaktır ama, mil
let ve memleket menfaatinin icabettirdiği yer
lerde politika, bizi frenleyici veya bizi etkileyici
tesir altına alamaz. Biz daima millet ve memle
ket menfaatlerini önplânda tutarız.
Kanun, bu gelişiyle bizim görüşümüze gö
re Anayasaya aykırıdır, diyoruz. Bedel geldiği
takdirde, muayyen bir hizmetten sonra bedel
alınmasında fayda olacağını mülâhaza ediyo
ruz, kur'a ile askerliğin dışına attığınız tak
dirde, Anayasanın 60 ncı madesine mutlak su
rette aykırı hareket etmiş oluruz kanaatinde
yiz.
Anayasa Komisyonunda da bu konu tartı
şılmıştır. Ancak, gene askerlik yaptıracaksı
nız, muayyen bir süreden sonra kur'a çekerek
onu askerliğin dışında bırakacaksınız. Bunun
başka çıkar yeri yoktur kanısındayım. Kurucu
Meclisaeki müzakerelerde de 58 nci veya 60 ncı
madde olarak bu açıklanmıştır.
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Bu maddelerin yeniden Komisyonca çeki
lip değiştirilmesini bilhassa istirham ediyoruz.
Saygılar sunarız.
BAHA MÜİDERRİSOÖLU (Konya) — Cemi
olarak konuşuyorsun.
iSALİH AYGÜN (Amasya) — Şahsım adı
na konuştuğumu ifade ettim Sayın Başkan,
parti adına değil.
BAŞKAN — Ettiniz efendim, evet. Bâzı
arkadaşların konuşması o mealdedir, «Biz» di
ye konuşurlar. Bâzıları nezaket itibariyle o şek
li tercih ederler, bâzıları da o şekli takibetmiyebilirler. «Bizim kanaatimize göre», bir de
«benim kanaatime gör», bir dıe « bendenizin
kanaatine göre»; bunlar değişik tâbirler. Ki
misi «ben» der, kimisi «bendeniz» der, kimisi
«bizim» der. Gereğine göre herkesin bir konuş
ma usulü var. Yalnız, Güven Partisi ve Cum
huriyet Halk Partisi grupu adına konuşan ar
kadaşlar grup adına konuştu, onları söy
ledim, ifade ettim burada; diğerleri hep şahsi
konuşma, kişisel görüş.
Buyurun Sayın Ülker.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım.
Askerlik Kanununda fevkalade önemli ve
toplumumuza büyük çapta etkisi olabilecek bir
değişiklik getirilmektedir. Bu değişiklikte el
bette ki birtakım haklı ve zorunlu sebepler
vardır. Gerekçede de ifade edildiği gibi, bulgun
Millî Savunma hizmetine, vatan görevine ge
lecek evlâtlarımızın sayısı çoğalmıştır. Onun
yanında ekonomik gücümüzün sınırlı olması da
bir gerçek olarak durmaktadır. Yani, Anaya
sanın emrettiği kalkınmamızla bu durum ara
sında bir münasebet olduğunu elbette ki kabul
etmek gerekir.
Yalnız, büyük meseleler birden bire ve çok
acele çözüme bağlanamaz. Acele çözüme gidi
lirse bunun toplum üzerinde birtakım etkile
ri olur ve bâzı etkileri de ileride yapılacak dü
zeltmelerle tam olarak ortadan kaldırmak müm
kün olmaz, öyle ise, böyle temel meseleye do
kunan, toplumun temel yapısıyla ilgili olan bir
konuida çok teennili, dikkatli hareket etmek
zorunluğu aşikârdır.
Değerli arkadaşlarım.
Burada en önemli nokta, 10 ncu maddedeki,
« o yıl askere alınacaktır, Millî Savunma Ba
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kanlığınca tesbdıt edilen miktardan fazla gel
diği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan miktar kadar yükümlü, kur'a çekilmek
suretiyle asker edilir» hükmüdür. Burada ge
tirilen kur'a usulü çok önemli bir değişikliktir.
Bu usulü uyguladığınız zaman, askerlik gibi
hem hak hem de ödev olan ve bu niteliğiyle
Anayasanın 60 ncı maddesinde yer almış bulu
nan çok önemli bir konuda, vatandaşların ara
sında ister istemez bir ayırım yapılmaktadır.
Bu ayırımı basit saymaya imkân yoktur. Rur'$<ya gidilecek, kur'a çekildiği takdirde vatan
daş yeni bir statünün içine girecek,. orduya
katılacak. Ordunun bütün kanunları, orduların
ihtiyaçları ve gördükleri hizmetlerin vatan sa
vunması gibi bir hizmet olması niteliğinden do
layı bambaşkadır. Bir sivil, yani orduda bulunmıyan bir vatandaş bir fiil işlediği zaman
normal kanunlar kendisine uygulanır. Ordu
ya giren bir kimsenin fiilleri, çok ağır müey
yideleri taşıyan Askerî Ceza Kanunlarının hü
kümlerine tâbidir. Bir üste karşı gelmek, bir
üste sövmek veyahut askerliğin niteliğinden
gelen suçlar pek ağır cezalarla karşılanmış
tır.
Bunun yanında, bu statüye göre iki kar
deş - vatandaş olarak kardeş anlamında - gi
dip te ikisi de kur'a çekecek, fakat birisi si
vil hayatta kalacak, birisi öbür tarafta kala
cak.
Şimdi, ordu saflarında kalanın üzerimdeki
yük büyüktür. Belki rahat bir noktada asker
lik yapacak, belki de savaş niteliğinde müsa
demelerin olduğu bir noktaya gidecek ve öle
cek.
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
vaşta ayrı.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Savaş ni
teliğinde» sözünü söyledim. Bu farkları sizin
kadar bileceğimi kabul etmenizi istirham ede
rim.
Şimdi, savaş niteliğinde bir yere gidecek,
bir müsademe olacak ve o arada canını vere
cek; öbürü de o sıralarda plajda arkadaşla
rıyla eğlenecek. Yani bu realiteyi göz önüne ser
mek mecburiyetindeyiz. (A.P. sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale)
Bu defa saygılı olmanızı size hatırlatırım.
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BAŞKAN — Ne oluyor arkadaşlarım? Her
BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme I
kes müdaJhale ediyor, hatip te müdahaleden şi
yiniz.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — İkinci ola kâyet ediyor. MüdaJhale edenler, müdahaleden
şikâyet ediyor. Hiç kimsenin müdaJhale etmeye
rak da...
hakkı yok, hiç kimsenin, hiç kimsenin. Hatip
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
yalnızca konuşur, diğerleri dinler.
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Altında
Buyurun Sayın Ülker.
var, okudunuz mu?
REŞÎT
ÜLKER (Devamla) — Teşekkür
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Okumadığı
ederim Sayın Başkan.
mı nereden biliyorsunuz beyefendi?
Sayın arkadaşlarım; şunu ifade etmek isti
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
yorum; bu konu konuşulurken şu iddia ileri sü
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Oradan mü
rülmüştür: «Peki bunun nasıl çaresini bulalım?»
dahale edemezsiniz.
Madem ki, bu uygun değil diyorsunuz, öyle ise
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Anlıyorum ki
uygun olanını gösterin. Ben de buna karşı de
getirdiğiniz metinden emin değilsiniz. Demek
rim ki; bu meseleler - sözlerimin başında ifade
istiyorsunuz ki..
ettiğim gibi - derinlemesine incelenecek konu
lardır. Alelacele hazırlandığı, toplumda, düşü
BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efen
nürler, uzmanlar arasında tartışması yeteri ka
dim.
dar yapılmadığı zaman acele hüküm getirmek
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Baş
ihtimali vardır. Yani, o sözün karşılığı budur.
kanım, bir milletvekiline, okuyarak çıkan bir
milletvekiline «maddenin altını okuyunuz» de
Şimdi, bir başka noktayı ifade etmek iste
meye bir Komisyonun hakkı yoktur ve saygısız
rim;
lıktır. İhtar etmenizi rica ediyorum.
Bu 10 ncu maddenin (b) fıkrasında «Barış
ta (a) bendi esaslarına göre kura ile tesbit edi
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
lecek ihtiyaçtan fazla olanların askerlik yü
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kümlülüğü» denmiştir. Yani, kura isabet etmikadaşlarım ;
yenler de bir yükümlülük altındadırlar, yurt
Maddenin altı da var, evet; arkadaşımın
savunması ve kalkınması ile ilgili konularda
«okumadın mı?» dediği maddenin altı da var.
yetiştirilmeleri gerekmektedir.
«Yurt savunmasında mükellefiyet getirdik... bil
Değerli arkadaşlarım; bu noktada dikkatini
mem ne» diyor.
zi bir hususa çekmek isterim.
«Yurt savunmasında ve kalkınmasıyla ilgi
Bu sisteme göre bir kısım vatandaşları, her
li konularla yetiştirilme».. Bir müsademe ile I
yıl artan bir ölçüde asker etmiyeceğiz; yurt sa
bunun ilgisi var mı, bunu bana söyler misiniz?
vunması ve kalkınması ile ilgili hizmetlerde kul
Benim anlattığım örnekleri bir çatışmayla ve
lanacağız, fakat yarın bir savaş olduğu zaman,
crada şehit olmayla onun arasındaki münase
beti [bana izah eder misiniz? Edemezsiniz. Bı bu savaşın bir safhasında milletin topyekûn sa
vaşması gerekecek, «gerilla savaşı» dediğimiz
rakın öyle isıe ve dinleyin; sonunda eğer kanaa
bir safha gerekecek. Gerilla savaşı ise, çete sa
tiniz okunmadığına dair ise, ondan sonra söy
vaşı ise bütün milletin silâh kullanmasını ve
leyin. Daha biz sözümüzün başındayız, rica ede
ona ait usulleri bilmesiyle olacaktır. Nitekim
rim.
Sayın Suna Tural'ın ve Hilmi işgüzar'in muha
Bu mesele hakkımda Anayasa Komisyonun
lefet şerhlerinde, bu konuya doğrudan doğru
dan da mütalâa istediler. «Okumadınız» diyen
arkadaşım, bu metni okumadığı için, Reşit Ül ya temas etmemekle beraber, ifade ettikleri fik
rin içinde bu anlam da vardır. O nasıl çözümle
ker'in onun altındaki muhalefet şerhini de oku
necektir? Bu konu nasıl çözümlenecektir?
mamış oldukları anlaşılıyor. Madem ki oku
mamak balhis mevzuu, lütfen bakınız önünüz
Bunu söylemekte kendimi haklı hissediyo
deki metne, oradaki benim muhalefet şerhimi rum. Anayasa Komisyonundan mütalâa istenmiş
okuyunuz, rica ediyorum.
tir. Anayasa Komisyonunun verdiği mütalâada,
Şimdi, (A.P. sıralarından müdahaleler)
I eğer her Türk vatandaşı belli bir süre askerlik
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görevini yapmadan bir kura usulü getirilirse,
bunun Anayasaya aykırı olacağı da belirtilmiş
tir. Komisyon bu mütalâayı, her halde kendi
since kuvvetli gerekçelere göre bir kenara ite
rek buraya gelmiştir ve muhtemelen o itme se
bebi de, şu ikinci fıkradaki yurt savunması ve
kalkınması ile ilgili konulardır.
Şimdi bu gerilla savaşı, topyekûn milletin
savaş yapması açısından da meseleyi ele alma
mız ve üzerinde ciddiyetle durmamız gerekmek
tedir. Gerilla savaşı nasıl yapılacaktır o zaman?
Bir kısmı asker olacaktır, bir kısmı asker olmıyacaktır. Bu yurt savunması kısmının içinde bu
savaş var mıdır? Yani bu savaşın eğitimi var
mıdır ve bu eğitim varsa o zaman yukarıdaki
askerlik göreviyle, ödeviyle bir ayniyet arz et
miyor mu? Bunlar, üzerinde ciddiyetle durula<cak konulardır ve belki de ileriki savaşların ka
derini gerilla savaşları tâyin edecektir. İlk ön
ce bir darbe kısmı olacaktır, ondan sonra savaş
çı milletimiz, dünyada savaşçılığı ile ünlü mille
timiz gerilla savaşllarına, çete savaşlarına müra
caat etmek zorunda kalacaktır. Bu, nasıl çözüm
leniyor bunun içerisinde? Elbette ki, bunu da
anlamak .istemek hakkımızdır.
Değerli arkadaşlarım,
Böylece şunu demek istiyorum: Bu kanun
getirilmiştir. Bu kanun değiştirilerek veya değiştirilmiyerek geçecektir, ama her hal ve kâr
da «Biz bu kanunu geçirdik, işimiz bitti» görü
şüne iltifat edilmemelidir. İş bitmemiş olacak
tır; bu kanunun çıktığı andan itibaren derinle
mesine bir tetkik yapılması ihtiyacı ortadadır.
Tetkik yapılması ihtiyacı şurada da gözük
mektedir. Benim okumadığım farz edilen 10 ncu
maddenin (b) fıkrası, «Yurt savunması ve kal
kınması ile ilgili konularda yetiştirilme veya
görevlendirilme veya yurt savunması ve kal
kınmasına katkıda bulunma görevlerinden biri
veya birkaçı olarak ayrı kanunla düzenlenir»
demektedir. Bugün için bir kanun getirilmiş de
ğildir. Bunlar da meçhuldür. Biz burada reyi
mizi kullanırken müphem, sınırları belirsiz bir
iddia karşısında reyimizi kullanmış olacağız.
Geçici 8 nci maddede : Bu kanunun 1 nci
maddesiyle değiştirilen 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 10 nou maddesinin (b) bendi gere
ğince çıkarılması gereken kanunla ilgili çalış
malara derhal başlanacak, bu konudaki kanun
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tasarısı Bakanlar Kurulunca en geç bir sene
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk
edilir.»,diye bir hüfcüm var.
Şimdi böyle kanunlar geçti Meclisimizden
arkadaşlar; ön seçimlerle ilgili Seçim Kanunun
da bir madde geçti böyle. O zaman «olmaz» di
ye savunduk, 5,. 6 sene evvel; «Olmaz, tatbik
etmiyeceksinjş bunu» dedik ve tatbik edilmedi.
Böyle bir, hükmün ciddî bir önemi yoktur arka
daşlar., Nitelanı o, zamau bütün partililerin işti
rak edeceği bir ön seçim için bir geçici mad
de konmuştu; bunun kanunu çıkarılacak, tat
bik edilecek diye. O olduğu gibi bir kenarda
kaldı; bizim hukuk edebiyatımızda bir örnek
olarak durmaktandır.
Gönül arzu ederdi ki, bu ikinci fıkradaki hü
kümler de beraber gelsin ve biz birinci fıkranın
haklı olup olmadığına, o hükümleri de görmek
suretiyle karar verelim. Maalesef bu yapılma
mıştır. Bu büyük, küçük değil, büyük bir ek
sikliktir.
Değerli arkadaşlarım,*
Sözlerime son vermeden evvel, burada yine
10 ncu maddede, «Kur'a usulü asker edilecekle
rin tesbitiyle bunların sınıflandırılması yönet
melikle düzenlenir» denmektedir.
Değerli arkadaşlarım;
Bu çok pneanlT bir konudur. Yönetmelik ye
terli değildir, yetersizdir bu konuda. Anayasa
nın sistemindejgöre burada.idareyi daha çok bağ
layıcı, Anayasa hükümlerine ve kanun hüküm
lerine ve amaçlarına daha fazla uydurucu, in
tibak ettirici bir tutumla buraya yönetmelik
değil, tüzük getirmeliyiz. Yönetmelik burada
hafif kalır, tüzük getirmeîiyiı?. Tüzüklerin yapı
lış tarzı ayrıdır, Şurayı Devletten, Danıştaydan
geçer. Değiştirilmesindeki usulkr ayrıdır. Bu
rada yönetmelik kullanılmasını hafif bulmak
tayım.
Değerli arkadaşlarım;
Tasarının tümü üzerinde kendi şahsi görüş
lerimi ve tereddütlerimi ifade ettim. İnşallah
tasarıya maddeleri görüşülürken en iyi şekli ve
ririz, fakat yine inanıyorum ki, bu iş burada
bitmiyor, burada başlıyor. Araştırmalara ve
tartışmalara devam edilmelidir ve savaşçı Türk
Milletinin geleceğine ve çocuklarının yetişme
sine en uygun şekli bulmalıdır.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım,
Memleketimizin yurtta sulh, cihanda sulh,
içte huzur ve emniyeti için başlıca emek sarf
eden, nöbet tutan Silâhlı Kuvvetlerimizin as
kerlik süresini ve asker mevcudunu ayarlıyan
1111 ve 1076 sayılı Kanunda değişiklik yapmak
üzere, Meclise geldiğim andan itibaren hazırla
dığım bir kanun teklifini Yüce Meclise sunmuş
tum.
Bu kadar mühim bir kanuna olan ihtiyaca
Sayın Hükümetimizin de uyarak aynı şekilde
bir kanun tasarısı ile bugün Yüce Meclisin hu
zuruna gelmiş olmasını büyük bir memnuniyet
le karşılıyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Vatan ve milletimizin kurtarıcısı, Türkiye
Cumhuriyetimizin banisi Yüce Atatürk'ümüzün
dediği gibi, yurtta sulhu, cihanda sullhu sağlıyan silâhlı kuvvetlerdir.
ıSilâhlı kuvvetleri gerek barışta ve gerek sa
vaşta muvaffak kılabilmek için, onu doğuran
milletin iç ve dış siyasetinin, iç ve dış huzur
ve emniyetinin tam olması lâzımdır.
Silâhlı kuvvetleri iç ve dış muvaffak siyase
tin desteklemesi lâzım.
Silâhlı kuvvetleri, memleketin millî eğiti
miyle yüceltilmiş insan gücünün desteklemesi
lâzım.
Silâhlı kuvvetleri, silâhlı kuvvetlerin sağla
dığı emniyet ve huzur içinde kalkman memleke
tin zirai, sınai, kültürel ve ekonomik gücü des
teklemesi lâzımdır. Ancak bu sayede destekle
nen bir silâhlı kuvvet gerek barışta ve gerek
savaşta muvaffak olabilir.
İşte muhterem arkadaşlarım, bu görüşle Si
lâhlı Kuvvetlerimizi doğuran milletimizin ikti
sadi sahada kalkınmış olması ve kalkınmış olan
memleketin muvaffak bir siyasetle silâhlı kuv
vetlerini desteklemiş olması için, Silâhlı Kuv
vetlerimizin bugünün ve geleceğin stratejik
konseptlerine göre insan gücüyle, harb silâh ve
vasıtaları ile donatılması ve eğitilmesi lâzım
dır.
Bugünkü stratejik konsept ve büyük ihti
malle gelecekteki stratejik konsept, adedî güc
ile bir silâhlı kuvvetin kuvvet olamıyacağını bize göstermektedir.
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Silâhlı Kuvvetlerimizin kuvvetli olması, ye
ter sayıda insan gücü yanında, çok iyi modern
silâhlarla yeteri derecede donatılmasına ve eği
tilmesine bağlıdır; iyi bir stratejik konseptin
kabul edilmiş olmasına ihtiyaç vardır; mütte
fiklerimizle çok iyi bir işbirliğine, anlayışa,
karşılıklı samimiyete, güvene ihtiyaç vardır;
eğitim ve harekâta ihtiyaç vardır; eğitim ve ha
rekatı muvaffak kılan millî harb silâh ve vası
talarımızın bizim olmasına, millî ekonomimize,
millî harb sanayiimizle Silâhlı Kuvvetlerimizi
desteklemeye ihtiyaç vardır.
İşte muhterem arkadaşlarım, bunu yapabil
memiz için, Türk Milletinin millî gücü demek
olan millî bütçesinin, Silâhlı Kuvvetler ve mil
letimizin kalkınmasını temin eden diğer bakan
lıklar arasında dengeli bir şekilde taksim edil
mesine ihtiyaç vardır. Silâhlı Kuvvetlere ayrı
lan Millî Savunma bütçesinin büyük bir kısmı
nın cari masraf halinde yemeye, giymeye, yat
maya, oturmaya, eğlenmeye, sarfına değil, onun
en iyi bir şekilde harb silâh ve vasıtaları ile
teçhizine, yüksek eğitimine, harekât ihtiyaçları
için millî harb sanayiinin var edilmesine har
canması lâzımdır.
Bugün bizde ne vaziyettedir?
Muhterem arkadaşlarım; nüfus ve gelir ba
kımından hiçbir devletle kıyaslanamıyacak şe
kilde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin adeti ve as
kerlik hizmet müddeti fazladır.
SUNA TURAL (Ankara) — Çok az.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
Ufacık bir müdahale, gerekli dahi olsa millet
vekilini sinirlendiriyor, havayı bozuyor.
Devam edin Sayın Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın
Başkanım; ben kürsüye çıktığım zaman müda
haleyi görmem ve duymam; benim beyin makinam çalışır ve ağzım işler.
Muhterem arkadaşlarım;
Silâhlı Kuvvetlerimizin cari masraflarını
azaltıcı istikamette, artan nüfusumuza göre as
ker alma çağına gelenlerin Millî Savunmamızın
ihtiyacı olan insan gücünden artakalanını ne
yapacağımızı tâyin etmek üzere, askerlik müd
detlerinin kısaltılmasını, silâh altında bulunan
ların azaltılmasını ve artan insan gücünün mil
lî savunma yanında memleket kalkınmasında,
iktisadi kalkınmasında ne gibi sahalarda kulla-
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nılması gerektiğini tâyin eden gerek benim tek
lifim» gerekse Hükümet teklifi gayeyi sağlayı
cı istikamette bir kanun teklifidir.
Şurada kanun tasarısının genel hususları
'hakkında bu şekilde görüştükten sonra, madde
lerine doğru göz atacak olursak şu hususları
görürüz :
Bu kanun teklifi, hakikaten Silâhlı Kuvvet
lerimizin asker mevcudunu azaltıcı ve asker
lik müddetini azaltıcı tedbirleri getirmektedir,
iyidir. Yalnız, Millî Savunma Komisyonunda
çok müzakeresi oldu; bir çaresizlik içerisinde
(kur'a usulünü getirmifcjtir. Askerlik çağıma ge
len, Türk olmanın gururu içinde olan gençleri
mizin bir kısmı kur'aya tabi olmak suretiyle
askerlik dışı bırakıüacak. Bu olmuyor.
Benim büyük kurtarıcım, savaş meydan
larının kaihramanıı, Türkiye Cumhuriyetinin
banisi, inkılâplarının kurucusu Yüce Ata
türk'ümün bu millete bir vasiyeti vardır; bu
vasiyeti 1922 de Sakarya'da harb meydanın
da vermiştir : «Hattı müdafaa yoktur, sathı
müdafaa vardır.» Âtatüıdk'ümlün söylediği bu
vecize bugün de Vietnam'ımda Filistin'inde
her yerde atomik harb silâhlarına rağmen cari
olmaktadır, olacaktır da.
Üç lotanın birleşim noktasında bulunan,
Doğu - Batı bloklarının iki büyük değirmentaşımn arasında buğday tanesi gibi olan mem
leketimiz, elbette ki, bir kara günümüzde
«Hattı müdafaa» değil «Sathı müdafaa» yapa
caktır. O sathın her kanış toprağı Türk çocu
ğunun kaniyîe sulanmadan asla terk edilmiyecektir. O Türk çocuğu ki, milî askerlik hiz
metine mutlaka tabi olması lâzımdır.
Biz bu kanunla yavralaomızın bir kısmını
askerlik dışı tutuyoruz, ıdi(yoruz ki; «Senin
elin silâh tutmıyacak, bu vatanın müdafaası
na iştirak etmiyeceksin.»
Arkadaşlar, bu çok acı bir şey olur. Bu
nun düzeltilmesi yolunda Büyük Millet Mec
lisi olarak, millet olarak, Genel Kurmay ve
Hükümet olarak mutlaka tedbir almamız lâ
zımdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Getirilen kanunun 10 ncu maddesinin (d)
fıkrasını Millî Savunma Komisyonunda yap
tığımız müzakereler ve münakaşalar neticesin
de getirmiş bulmuyoruz. Bu (d) fıkrasiyle,
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Genel Kurmay Başkanlığımızın millî savunma
mız için lüzum gördüğü insan miktarını almak
üzere yapacağı teklf neticesinde, Millî Sa
vunma Bakanlığımız askere alacağı miktarı
teabit edecek ve bildiğimiz kur'a usulü ile mu
ayeneden sonra askere elverişli olanları ve olmıyanları ayıracak, askere elverişli olanlar
içerisinden ihtiyacı kadarını kur'a ile askere
alacak, geri kalanını getirilen (d) fıkrasiyle,
millî savunma ihtiyaçları ve onun yanında
memleketimizin ekonomik kalkınmasında is
ter emek ile, ister fikir ve bedel ile iştirak efctirilmesmi sağhyacak.
Bu husustaki kanun en geç bir yıl içinde
Yüce Meclise sokulmuş olacaktır. Bu, Hükü
metin, Millî Savunma Komisyonunda bize ver
diği bir söz ve kanun maddesine de koyduğu
muz bir hükümdür.
Muhterem arkadaşlarım;
Memleketimizin Silâhlı Kuvvetlerinin mu
vaffak olabilmesi için, hazar zamanında siya
si desteğinin mükemmel olması lâzım. Bir
memlekette siyasi huzurun olabilmesi için ik
tisadi kalkınmanın olması icabeder; askerinin
desteklenmesi için iktisadi, sınai ve kültürel
kalkınmasının olması şarttır. Bunun için de
para lâzım, para, her şeyin başı para...
Biz, askerlik çağına gelen gençlerimizi ihti
yaç fazlası tâyin ettikten sonra, hakikaten fik
ri üstün olanın fikrinden, bilek kuvveti fazla
olanın bilek kuvvetiyle çıplak arazimizin ormanlaştırılmaısında, yolların ve kanalların ya
pılmasında, yerüstü ve yeraltı servetlerimi
zin bir millî savunma hizmeti gibi iktisadi sa
vaşın da bir icabı gibi, onları orada kullana
rak, kesesi kabarık olanların da, memleketi
mizde sınai ve iktisadi kalkınmanın ihtiyacı olan
paranın temini için de bedel usulünün getiril
mesine büyük ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Temennim, 10 ncu maddenin (d) fıkrasının bu
Mecliste en iyi şekilde ayarlanmasıdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Getirilmiş olan kanun, Silâhlı Kuvvetlenmi
şin miktarını azaltıcı, askerlik süresini indirici
ve böylece artan iktisadi ve para gücümüzü mem
leketin iktisadi kalkınmasında, sanayimizin ku
rulmasında, millî harb sanayimizin tesisinde ve
inkişafında kullanılma imkânını sağlayıcı hu
suslar ihtiva etmektedir. Kanun yerindedir, bu-
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gün için büyük ihtiyacı karşılamaktadır. İnşal
lah 10 ncu m&dde ile (d) fıkrasını da iyi bir
sekile getirirsek, bütün arkadaşlarımızın ten
kitleri yerine getirilmiş olacaktır.
Bu getirilen kanunun, başta hepimizin gü
ven kaynağı olan Silâhlı Kuvvetlerimize ve mil
letimize hayırlı olmasını Yüce Allah'ımdan di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, buyurunuz.
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Memleketi bir süreden beri yakînen ilgilendi
ren, köydeki çiftçiden ordunun başındaki, en
büyük kumandana kadar bütün ilgilileri, alâka
dar eden 1111 sayılı Kanunun görüşülmesi sıra
sında şahsi fikirlerimi dile getirmek ve temen
nilerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu tasan birinci plânda kaynakta biriken
mükelleflerin zamanında ve bir aksaklığa mey
dan vermeden askerî mükellefiyetten geçmele
rini sağlayıcı hükümleri getiriyor.
Demek istiyorum ki, bugün memlekette kay
nakta biriken mükellefi, ordu, bugünkü ihtiya
cı ile ve bugünkü statüsü ile alamıyor ve bun
ları askerî eğitimden geçiremiyor. Maddi im
kânsızlık öğretim, yer ve kadro imkânsızlık
ları var. Akla gelebilir ki, kadroları çoğalta
lım, değiştirelim; ama hepinizin malûmudur ki,
ordunun er, kadrosu, subay kadrosu kaynakta
birikenlerin miktarı ile değil, memleketin sa
vunması üe yakînen ilgili olduğu için, o savun
manın gereği olarak kadrolar ayarlanacağından;
bugünkü kadrolara bunlar fazla gelmekte, kad
royu bunlara değil, bunlar memleketin ihtiyacı
olan kadrolara uydurmak zorunluğu olduğun
dan, bu tasarıyla karşılaşmış bulunuyoruz.
Bu tasan ikinci bir özellik olarak; kaynak
taki bu mükellef miktannı günün ihtiyaçları
içerisinde kullanabilmek için sürede bir kısıntı
yapmak esasını getiriyor.
Üçüncü bir özelliği de; müddette kısmaya
rağmen kullanamadığı mükellefleri ihtiyaç faz
lası olarak özel bir usulle tescil ettikten sonra,
bunlan da memleket savunmasında Anayasa
nın çerçevesi ve imkânlan nisbetinde başka bir
yerde özel bir kanunla istihdam ederek herkesi
askerî mükellefiyetten geçirmenin kolaylıklannı ve usullerini getirmesidir.
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Muhterem arkadaşlanm;
Bu usullerden bir tanesi, kaynağa gidilmek
ve ihtiyaca göre tesbit edebilmek için düşünülen
kur'a usulüdür. Tasannın içerisindeki teklif
lerde de, bedel usulünü görüyoruz. Başka bir
usul de seçme usulüdür.
Büyük Meclise niyabeten vazife gören Ko
misyon bunlan mezcetmek, fayda ve mahzur
larını belirtmek suretiyle tek bir usulle karşı
mıza gelmiş bulunuyor; bu da kur'a usulüdür.
Muhterem arkadaşlanm,
Kur'a usulü, bir arkadaşımın da belirttiği
gibi, hakikaten bildiğimiz, alışa geldiğimiz ba
sit kur'a usulü ile halledilecekse, peşinen söy
lemek lâzım ki, sadre şifa olmıyacaktır ve bir
takım rahatsızlıklara sebebiyet verecektir. Ama
ümidimiz, temennimiz odur ki, kur'a usulü;
bu basit usul ile değil, bugünün tekniği ile
bugünün ihtiyaçlannı birleştirmek suretiyle mo
dern bir kur'a usulü olarak tatbik edilecek
tir.
Bu tesbitte bir husus akla gelebilir ve birçoklan bunu böyle anlıyor, ben kendi anlayışımla
bunu izah etmek istiyordum, yanılıyorsam ta
biî Komisyon imdadımıza yetişecektir.
Peşinen, askerlik çağına gelmiş olanlar sıhhi
bir muayeneden geçecek. Sıhhi bakımdan asker
olmaya ehil olabilenler kur'aya veya kanun çık
tıktan sonra tesbit edilecek sekle tabi tutula
caklardır. 1111 sayılı Kanunun eski şeklinde,
biliyorsunuz, sağlık durumu; «sakat, çürük,
arızalı sağlam ve sağlam» esasına istinadediyordu, Beden Kabiliyeti Talimatnamesi böyle
idi. Bu tasan yeni bir teklifle karşımıza geli
yor; «askerliğe elverişli veya elverişli değil
dir» diye iki usul getiriyor, bunu daha çok sadeleştiriyor. İşte bidayette bu askerliğe elve
rişli olmıyanlar tesbit edildikten sonra, tesbit
edilecek yerde kur'aya tabi tutulacak olanlar
askerliğe elverişli olanlar arasında olacaktır.
Binaenaleyh, bu tasan bunu da bir esasa bağ
ladığına göre, şimdi benim şahsan üzerinde
durmak istediğim noktalardan bir tanesi, kur'a
ya tabi tutulduktan sonra kur'a dışı kalanlann durumudur.
Kur'a dışı kalanların durumu hakikaten
ehemmiyetlidir. Anayasanın 40 ve 60 ncı mad
delerinin ışığında, bir askerî vazifeyi, bir mü
kellefiyeti yerine getirebilecek statüyü Hükü400 —
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met mutlaka hazırlamalıdır ve getirmelidir. Ta
sarıda buna ait hüküm var. Tasarı der ki : «Bir
sene içerisinde Hükümet bunu getirecektir.»
Ben bunun bir sene içerisinde, yani müddeti
içinde getirilmesini gönülden arzu ederim. Ge
tirilmediği takdirde, - ki getirilmiyeceğini zan
netmiyorum - birtakım sızıltılara sebebiyet ve
rebilir ve genellikle bizzat Silâhlı Kuvvetleri
bâzı müşkülâtın içerisine itebilir. Binaenaleyh
bu getirilmelidir. Hem getirilmesinde de, bida
yette de arz ettiğim gibi, askerî mükellefiyeti
yapan, yani kışlada silâh altında bulunan em
sallerinin durumuna uygun, hakikaten millî sa
vunma vazifesini görebilecek, yurt savunmasına
katkıda bulunacak - Tasarıda öngörülen ifade
lerle belirtmek istiyorum - ciddî vazifelerle bun
ları teçhiz etmek lâzımdır, vazifelendirmek lâ
zımdır ki, kur'aya tabi olanla olmıyanlar birbi
rinden ayrılsın.
Sonra, arkadaşlar kur'a hakikaten iyi bir
şey ama, kur'ada şu fikri söyletmemek lâzım
dır : Kur'a dışı kalanlar rahat ediyor, şansla bu
iş tâyin ediliyor. Binaenaleyh, şansı tutan rahat
edecek, şansı tutmıyan da silâh altında askerlik
yapacak ve askerliğin bütün icaplarına, ağır
hükümlerine katlanacaktır.
Şimdi denebilir ki, madem ki vatan bir Al
lah tekkesidir, tekkeye gelen koyunun, kurba
nın semizine, zayıfına bakılmaz, hepsi kurban
edilir. Binaenaleyh, madem ki askerlik bir mil
let vazifesi, vatan vazifesi, vatan hizmetidir, o
halde bu vazifede vazife alanlarla, bu vazifeyi
yapmış gibi mütalâa edilenlerin de hiç olmazsa
birbirlerine hizmet bakımından, - yaşantı bakı
mından olmasa dahi - hizmetin ağırlığı bakı
mından, önemi bakımından aynı ehemmiyet ve
rilmeli ve böyle bir teklifle Hükümet, en kısa
zamanda Yüksek Meclisin huzuruna gelmelidir,
geleceğini de tahmin ediyorum.
Askerliğin 20 aya indirilmesi hususuna bir
arkadaşım temas etti; neden 20 ay da, 16 -18 ay
değil?.. Hakikaten münakaşayı mucip bir hal
dir. Ben de derim ki; eğer hakikaten birtakım
yan hizmetlerden kurtarmak ve mücerret vatan
hizmetiyle, millet, memleket savunmasiyle gö
revlendirip bunun dışına çıkarmıyacak olursak
ve bugünün, 20 nci asrın bu ikinci yarısındaki
teknik silâhların hakikaten öğretilmesini ve
uzun müddet hafızasında yer bırakacak şekilde
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yetiştirilmesini ve ilerde bir gün bu silâhları
kullanmak mecburiyeti hâsıl olduğu zaman, kı
sa zamanda bunlara adapte olabilecek tortuyu
kendisinde bırakacak şekilde silâh altında er
lerimizi vazife ile mükellef kılarsak, 20 ay as
lında çok görülmemelidir. Çünkü bugünün en
modern silâhını, silâh altına aldığımız çocukla
rımıza öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu gemiyi
onların yardımiyle, bu uçağı onların yardımiyle, tankı bizzat onların eliyle, arabaları bizzat
onların vasıtasiyle, telsizleri bizzat onların vasıtasiyle işletmeye, çalıştırmaya, yürütmeye
mecburuz, bu onların vazifesidir.
tnsan motor kursuna gitse, altı ay motor
kursunda eğitim görmedikten sonra piste çıkıp
da bir direksiyon talimine tabi tutulamıyor ve
ehliyet alamıyor. Binaenaleyh, 20 ay aslında
fazla bir müddet değil, ama bu 20 ayı münha
sıran millî savunma hizmetlerinde kullanabile
cek şekilde erleri istihdam etmek de asıldır.
Yoksa, erleri birtakım yerlere doldurup, ora
larda onlar abama kadar otursunlar, gece sa
baha kadar evlerinde -yatsınlar, akşama kadar
orada gezsin, eğlensinler, işini beceren şunu
yapsın; onun karşısındaki de askerlikle uğraş
sın, şeklinde olmamalıdır. Meselâ özellikle ordııevlerine en teknik sınıfta olan erler geliyor, ak
sama kadar belki vazifesi ile ilgili olmıyan baş
ka hizmetler yapıyor, ki onları daha başka in
sanlar da yapabilir, özellikle garson olan da ya
pabilir. Bu şekildeki hususlara da askerlik sü
resi içerisinde yer verilmemelidir.
Muhterem arkadaşlarım,
Askerlik bugün pahalı bir duruma gelmiş
tir. Bugün bir Amerikan tümeninin yıllık mas
rafı 500 milyon dolarla kapatılıyor, bir Alman
tümeninin yıllık masrafı 250 milyon dolardır.
Bizde ise 50 milyon lira ile bir tümen yürüyor.
Bir Amerikan eri 18 000 lira yiyor, bizim erimiz
8 000 lira, (günde 4 lira) yiyor. Artık askerlik
pahalı safhaya gelmiştir, biz ancak en ucuzu ve
en sadesini yerine getirebiliyoruz. Binaenaleyh,
askeri silâh altına almak hüner değil, onu gü
nün şartlarına göre, günün yaşantısına göre ye
tiştirebilmek, yaşatabilmek, iskân edebilmek,
öğretebilmek asıldır ve esastır. Binaenaleyh,
helkesi askere almak hüner değildir, askere alı
nanları iyi teçhiz edebilmek, iyi yetiştirebilmek
iyi öğretebilmek ve iyi yedirip, iyi yatırabil-
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mek de bugün bir esastır. Bu kolay olmıyan bir
husustur, binaenaleyh kanun bir zaruretin ica
bı olarak önümüze gelmiştir, bunu bu yön
den de mütalâa etmek mecburiyetindeyiz.
Bugün erlerimiz eğitim merkezlerinde bâzı
sıkıntılar içerisindedirler, bunları yöneten ar
kadaşlarımla bâzı sıkıntılar içerisindedirler.
Elbeteki, onların günün icaplarına gftre rahat
ettirilmemiş olmasından, eğitimi o şekilde yap
mamış olmasından başındaki insanların sıkın
tı çektiğini ve o sıkıntının bugün karşımıza
geldiğini de hesaba katmak zorundayız.
Anayasanın 12 nci maddesiyle 60 ncı mad
desi mevzuubahsedildi. Hakikaten eğer bu bir
sene içerisinde gelecek kanun tasarısı veya
teklifi ki genellikle tasarı olarak bekliyo
ruz bunu - eğer istediğimiz hususları karşı
layacak şekilde, özlediğimiz hususları kapsıyacak şekilde getirilirse mesele hal yoluna
girmiş olacaktır. Anayasanın 60 ncı mad
desi; askerlik bir mükellefiyettir, herkes bu
nu yapacaktır hükmünü ihtiva eder. Mem
leket hizmetleri de bunun kadar millîdir,
memleket hizmetlerinde çalışmak da askerlik
yapmak kadar ehemmiyetlidir, hükümlerini
eğer kanuna oturtabilir de getirebilirsek ve
efkârı umumiye de bunun böyle getirilmiş ol
duğuna kanaat getirirse, bence büyük bir
sakınca yoktur, olmamalıdır. 12 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki istisna kanaatimce
burada çalışmıyordu, bu mesele getirilecek
kanunda daha ziyade etraflıca mütalâa edil
melidir. Şimdiden elimizde bir metin olma
dığına göre, peşinen bir karar vermek duru
munda da değiliz. Benim temennim, en iyi
şekilde geleceği istikametindedir.
Arkadaşlar, tasarıda bir de af müessesesi
çalışıyor; «84, 85, 86, 89, 98 nci maddeler, yok
lama kaçağı, bakaya» falan filân,. Mazur
görsünler, ben şahsan buna taraftar değilim.
Bu bir kurtulma yoludur; kaçaklara, firari
lere prim yoludur, buna taraftar değilim*.
Madem herkes askerliğini yapacaktır, kaç
makla kurtulma fikrini, kurtulma düşüncesi
ni vermemeliyiz. Herkes geliıp askerliğini
yapmalıdır, bu af müessesesi çalışmamak, her
kes cezasını görmelidir. Bu af müessesesi ko
nulduğu takdirde, o zaman herkes bunun ar
kasına sığınıyor, «Nasıl olsa bir af çıkacak
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tır» diye birtakım suçları işliyor ve bunlar
memleket içerisinde umumi nizamı bozan, ra
hatsız eden hususlar olarak daima karşımıza
çıkıyor. Burada fazla müsamahakâr olmamak
lâzımdır.
Ben Komisyondan bir hususu sormak istiyo
rum : Madem ki, her şeyi diploma esasına göre
hallediyoruz, üniversite mezununa yedeksubaylık hakkı veriyorsak, lise mezununa da,
bu kadar okumuş olan bir arkadaşa da bir
müddet askerliğinden tenzil etmek suretiyle,
biraz daha kısa askerlik yapma esasını kabul
etmekte bir mahzur var mıdır?
Bu husus eskiden vardır, sonraları kaldı
rıldı. Meselâ lise mezunu veya ortamektep
mezunu için bir müddet koymakta fayda var
mıdır? Varsa nedir, yoksa sebebi nedir? Ben
bunu Komisyondan öğrenmek istiyorum. Ma
dem ki, diplomaya bir değer veriyoruz, üni
versiteyi bitiren arkadaşı muayyen kaidelerle
yedeksulbay yapıyoruz, - Yeni gelen tasarıda
da var - lise mezununa da bir avantaj verme
nin her halde sosyal adalete uygun olacağı
kanaatindeyim. Bu husus bir teşvik mahiye
tinde olur, orta mektebi bitirmek için bir
teşvik unsuru olur, faydalı olur zararlı
olmaz. Madem ki, bir miktar okumuştur, lise
tahsili gibi bir tahsil yapmıştır, diğer arkadaş
larına nazaran daha çabuk adapte olacaktır,
daha çabuk öğrenme imkânı hâsıl olacaktır,
buna bir avantaj tanımanın faydası olup ol
madığını öğrenmek istiyorum. Faydası varsa
nelerdir,, yoksa, niçin nazarı itibara alınmamış
tır, mümkünse bunu da öğrenmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Sözlerimi bağlarken söylemek istiyorum ki,
bu teklif bir zaruretin ve mutlak bir ihtiyacın
ifadesi olarak karşımıza gelmiştir. Umarız
ki bu tasarının getirmiş olduğu hükümler uzun
müddet tatbikatta öncülük edebilir; en kısa
bir zamanda, belki yeni Meclis açıldığı zaman
yine bu kanun üzerinde bir değişiklikle Hü
kümet karşımıza çıkmaz, istatistiklere dayanan
köklü, esaslı düşüncelerin mahsulü olarak bir
kanun çıkartmış oluruz ve sık sık bu kanunu
değiştirmek;, tadil etmek durumunda kalma
yız.
Kanunun, çıktığı takdirde memleketimize
ve ordumuza hayırlı olması temennisiyle he
pinizi saygı ile selâmlarım.
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka
nun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerin
yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir. Yeter
lik önergesini işleme koymadan önce, Komis
yon veya Hükümet konuşacak ise onlara söz
vereceğim, onu takiben «son söz milletvekilinindir» hükmüne göre sırada bulunan Sayın
Suna Tural'a söz vereceğim, ondan sonra da
yeterlik önergesini, oylamaya sunacağım. Ye
terlik önergesi kabul edildiği takdirde madde
lere geçeceğiz, kabul edilmediği takdirde gö
rüşmelere devam edeceğiz.
Komisyon veya Hükümet olarak söz isti
yor musunuz efendim? Sayın Topaloğlu, buyu
runuz.

14 . 7 . 1970

O :1

için müddet kısaltılması hükümlerini huzu
runuza getirmiş bulunuyor; yoksa askerlik
hizmetlerinin yeni baştan tanzimi çalışmaları
Bakanlığımda ve Genelkurmayda devam et
mektedir.
Bu kanun ile artan kaynak, fazlasından sa
dece Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eğitebileceği
ve ordunun çekirdeğini teşkil edecek kadro
yu tesbit etme amaciyle maddeler sevk edil
miştir. Bunun için iki sene yapılan çalışma sı
rasında, bu kaynak fazlasının tasfiyesi ve or
dunun ihtiyacı çekirdek er mevcudunun tesbiti için hangi yollara başvurulması lâzımgeldiği üzerinde derin çalışmalar yapılmıştır.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım,
Bundan 43 sene evvel çıkan ve askerlik hizmetlerini, asker alma hizmetlerini, yoklama,
sevk hizmetlerini tanzim eden 1111 sayılı Ka
nun çok eskimiş ve bugünün ihtiyacını karşılıyamıyacak bir hale gelmiştir. Bu kanun üze
rinde iki seneden beri Millî Savunma Bakanlı
ğı ve Genelkurmay Başkanlığında çalışmalar
yapılmakta ve kanunun bugünün ihtiyaçlarına
cevap verecek hale getirilmesi için çalışmalar
devam etmektedir.
Buraya, huzurunuza getirdiğimiz bu ka
nunun sadece 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve 47 nci mad
delerindeki değişiklik ile yedi geçici madde
den ibarettir. Aslında 43 sene evvel çıkarılan
bu kanun üzerinde esaslı çalışmalar yapılmak
tadır; askerlik şubeleri, askerlik daireleri, yok
lama usulleri, muayene usullerini değiştiren,
kolaylaştırıcı ve bugünün şartlarına uyacak ka
nun çalışmaları devam etmektedir.

Bâzı arkadaşlarım, kur'anın bir şans usu
lü olduğunu binaenaleyh askerlik gibi bir hiz
mette bir şans yoluna gidilmesi gerektiğini
ifade ettiler.
Biz de bunun yerine birçok usuller aradık,
ama Türkiye'de Türk vatandaşının bugünkü
sosyal yetişme seviyesine göre köyden alacağı
mız vatandaşlar için bir test usulünün yapıl
masının zorluğu karşısında, testle seçme usu
lünün erler üzerinde yapılmasının henüz müm
kün olmayacağı, kanaatine vardık. Ancak yine
10 ncu maddenin bir fıkrasında da Genelkur
may Başkanlığının tesbit ettiği ihtiyaca göre
celbedüecek eratta meslek sınıflarından Si
lâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına elverişli sınıflar
arasından bir seçmenin yapılabileceğini de Mec
lisiniz adına çalışan Millî Savunma Komisyonu
tesbit etmiş ve madde bünyesine almış bulun
maktadır. Bu şekli ile madde hem bir kur'a hem
bir seçme hükmünü ihtiva etmektedir ki, bugün
için bulabildiğimiz çare budur. İleride elbetteki bu usullerin geliştirilmesi için Bakanlığı
mızca çalışmalara devam olunacaktır.

Ancak; 1927 de o zamanki Türkiye'nin 13
milyonluk nüfusuna göre çıkarılan bu kanunun,
bugünkü 36 milyonluk Türkiye'de ihtiyaçları
karşılamasına imkân yoktur. Bugün artan kay
nak fazlası karşısında Türk Silâhlı Kuvvetle
rini eğitim bakımından zorunlu hale getiren
ve ihityaç fazlasının Millî Savunma bütçesine
tahmil edeceği külfetleri önleme bakımından
ve bir de memleketin sosyal şartlarına ve kal
kınmaya muhtacolan Türkiye'de, süreyi kısalta
rak, vatandaşın bir müddetini daha yurt kalkın
masına sarf edebilme imkânlarını sağlamak

Bu kanunun getirdiği ikinci hüküm, hiz
met süresinin 20 aya indirilmesidir.
Bâzı arkadaşlarım «niçin 20 ay da 18 ay de
ğil» veya «16 ay değil» dediler.
Bizde bugünkü modern harb usullerine göre
yetişme, harb tekniğine göre erlerin eğitim birliklerindeki yetişme devresi 4 aydır. Biz 4 ayı
beş tane 4 ay olarak, yâni 20 yi dörde mukas
sim bir rakam olarak tesbit ettik.
Ayrıca, esasen 1111 sayılı Kanuna göre erle
rin birbuçuk aylık bir izni ve gidiş dönüş ile
iki ay süren bir izinleri var M, yine er askerlik
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hizmet müddeti 18 ay civarında olacaktır, yani
yirmi aylık sürenin yine bir kısmı izinli olarak
geçecektir.
Böylece arkadaşlarımın, «Niçin 18 ay değil de
20 aydır?» şeklinde sordukları hususa da ce
vap arz etmiş oluyorum. Çünkü, 20 aydan aşağı
bir eğitim, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bugün
kü ihtiyacı, bugün kullanılan modern silâhlara
intibak etmesi için kâfi bir müddet değidir.
Onun için asgari müddet olarak erler için 20
aylık bir süre kabul edilmiştir.
Anayasamızın 60 ncı maddesi üzerinde ar
kadaşlarım durdular.
Bu kanunun hazırlanışı sırasında Bakanlığım,
mecburi askerlik esası üzerinden tesbit edilmiş
gözüken 60 ncı madde hakkında gerek üniver
site profesörleriyle gerek hukukçularla temas
etmiştir. 60 ncı maddeyi iyice tetkik ettiğimiz
zaman göreceğiz ki 60 ncı madde askerlik süre
si, hizmet süresi diye bir hüküm getirmektedir;
60 ncı madde bir yurt savunması, bir savunma
görevinden bahsetmektedir.
Bugünün modern harblerinde millî savunma
hizmeti ve yurt savunması sadece silâh altında
ki ve ordunun çekirdek kadrosundaki vatandaş
lara tahmil edilmiş işler değildir, bugünün
harblerinde topyekun savunma esıası hâkimdir.
Bunun için burada, vatandaşların yurt savun
masına katkıda bulunmasının nasıl ne şekilde
olacağı üzerinde die durulmuştur. Burada yurt
kalkınması da yurt savunması arasında mütalâa
edilmiş kaynak fazlası eratın yurt savunmasına
nasıl katkıda bulunacağının özel bir kanunla
tanzim «dilmesi hükmü getirilmiştir. Esasen bu
kaynak fazlasının ne şekilde kullanılacağı bir
Hükümet meselesi olarak ele alınacak, Plânla
mada da tetkik edilerek, Plânlama müsteşarı
mı! teklifi ile kaynak fazlası miktarın yurt sa
vunması ve yurt kalkınmasında nasıl kullanı
lacağı tanzim edilecek ve bu »tanzim «dilen ka
nun ile huzurunuza gelinecektir.
Burada, Anayasanın 60 ncı maddesine göre
yurt savunmasına iştirak edecek ve yurt savun
ması görevi ve ödevi olan vatandaşlara hangi
ödev ve görevlerin tahmil edileceği Yüce Mecli
sin önüne gelecek ve bu husustaki kanun tedvin
edilecektir. Ya kısa bir eğitimden sonra bir sa
vunma vergisi veya savununa masraflarına kat
kıda bulunma veya ekonomik kalkınma ile yurt
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güvenliği ile yurt savunması birbirinden ayrıl
maz birer unsur olduğuna göre bu kaynak faz
lasının yurt kalkınmasında kullanılması huzu
runuza getirilecek kanunla tanzim edilecek ve
burada Yüce Meclisin sayın üyeleri fikirleri
ni ifade edecekler, memleket gerçeklerine göre
bir kanunun hazırlanması mümkün olacaktır.
Çok sayın arkadaşlarım,
Bu kanun, süratle huzurunuzdan çıkması lâ
zım gelen bir zaruret bir ihtiyaç sebebiyle
arz ettiğim gibi sadece beş madde olarak önü
nüze gelmiştir.
Bugünkü bareme göre bir yedek subaya se
nede sadece maaş, elbise, giyim kuşam gibi
masraf olarak 24 750 lira masraf yapılmak
tadır. Bir yedek subaya 18 ayda, ki hizmetini
18 ay olarak tanzim ediyoruz, 18 ayda bir ye
dek subaya Millî Savunma Bakanlığınca 24 750
lira sarf edilmektedir. Ayrıca, bunun eğitimi
için harb araç ve gereçlerinin amortismanı, eği
timi için kullandığı tesisler bunun dışındadır.
Yalnız bu sene için yedek subay kaynağında
5 330 fazlalık vardır ve 1975 te 15 150 olacak
tır. 1975 yılında Millî Savunma Bakanlığı, hiç
ihtiyacı olmadığı halde, yani yurt savunması
için ordunun mevcuduna göre ihtiyacolmadığı
halde 15 500 yedek subayı fazla istihdam etmek
ve bunun için 375 milyon lira ödemek durumun
da olacaktır. Ayrıca bu kadar fazla yedek suba
yın eğitilmesi için bina, harb araç ve gereçleri,
kullandığı cephane, silâh amortismanları bunla
rın dışındadır.
O halde sayın arkadaşlarım; Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinin carilerinin yüksek ol
duğunu, ordunun harb gücünün artırılması için
çareler düşünülmesi lâzımgeldiğini haklı olarak
her yıl tenkid ederken, Bakanlığımızın bu mas
raf yollarını kapamak ve ordunun hakiki ihti
yacını tesbit etmek için getirdiği bu kanunu
olumlu karşılıyacaklannı ümidederim ve nite
kim bir arkadaşımız hariç grupları adına konu
şan arkadaşlarımız da ve şahısları adına konu
şan arakdaşlanmız da kanunu desteklemiş bu
lundular. Kendilerine huzurunuzda teşekkürle
rimi arz ederim.
Erat miktarında da aynı artışlar devam et
mektedir. 1970 de bir kura miktarı 290 bin kişi
dir. Silâh altında iki kura olduğu takdirde 500
bin kişiye yakın bir kura silâh altında buluna-
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çaktır. Biraz evvel arz ettiğim gilbi, yedek su
bayda olduğu gibi, bir er için silâh ve araç, is
kân masrafları dışında 20 ayda sarf edilen para
4 460 liradır. Bir er için 4 460 lira sarfedilmektedir ve er miktarı her yıl artmaktadır,1970 so
nunda bir kura için 328 bin er mevcuduna çıka
caktır. Halbuki bir yılda 328 bin er, iki yılda
650 bin er, bu kadar fazla mevcudun mutlaka
Silâhlı Kuvvetler bünyesine alınması, beslenme
si yine Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde as
gari 500 milyon lira civarında bir fazlalık yapa
caktır.
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ze yazı yazarak kaynak fazlası yedek subayla
rın köy öğretmeni olarak kullanılmasını talebetmektedir. Plânlamamız tetkik edecektir; bunla
rın Su İşlerinde, Karayollarında, Orman Umum
Hüdürlüğü hizmetlerinde, hulâsa yurt kalkın
ması için birçok yerlerde kullanılması müm
kündür. Her halde bir masraflı yolu değil, sa
vunmayı ve kalkınmayı hedef tutan bir yolu
Yüce Meclis seçecektir.
Konuşan arkadaşlarım, umumiyetle kanunu
tasvipkâr konuştular, hepsine huzurunuzda te
şekkürlerimi arz eder saygı ile selâmlarım.

(BAŞKAN — Son söz milletveMlinindir hük
Hepimiz bir alışkanlık içerisindeyiz. Türk
Silâhlı Kuvvetlerini ve orduyu bir mektep ola müne gör e sırada bulunan Sayın Suna Tural'a
rak görerek ordudan bir köy çocuğunun geçmiş söz vereceğim.
iSayın Suna Tural, buyurunuz efendim.
olmasını, orada gördüğü bilgilerle köyüne daha
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan
uyanık, daha bilgili, daha yetişkin gelmesinden
hepimiz memnunluk duyarız ve onun içindir ki, ve Yüce Meclisin sayın üyeleri;
1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılacak
sayın milletvekilleri gerek encümende ve gerek
değişikliklerle bir kısım mükelleflerin kura usu
se burada, her Türk vatandaşının mutlaka ordu
bünyesinde bir eğitimden geçmesini Türkiye lü ile hizmet dışı bırakılmaları Anayasanın 60
şartlarına göre arzu etmektedirler. Bu samimî ncı maddesine aykırıdır tezi tartışıldı.
bir istektir, ama bugün Türkiye'nin artan nüfu
60 ncı madde, «yurt savunmasına katılma
sunun eğitim hizmetlerinin de Millî Savunma her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve as
Bakanlığının üzerine yüklenmesinde haklılık kerlik yükümü kanunla düzenlenir.» esasını
yoktur. Türk vatandaşının eğitilmesi için, sade kapsar.
ce eğitilmesi için, diğer savunma görevleri dı
12 nci maddede ise, herkesin kanun önünde
şında eğitilmesi için ordudan geçirilmesi arzu
eşit olduğu, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
edilen veyahut da haklı olan bir arzu olmamalı sınıfa imtiyaz tanınmıyacağı hükmü yer almış
dır.
tır.
Kur'a ile askerlik ödev ve yükümünün dı
Çünkü, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Millî Sa
şında
kalan bir Türk çocuğunun 12 nci madde
vunma Bakanlığı, vatandaşların eğitiminden de
ye göre kanun karşısındaki eşitliği nasıl muha
ğil yurt savunmasından sorumludur. O halde
faza edilecektir? Kur'ayı kaybedenle kazanan,
her şeyden ve her şeyden evvel sevk ettiğimiz
kanunun yurt savunmasını en iyi yapacak şekil nasıl eşit ve imtiyaz tanınmamış bir zümre için
de mütalâa edilecektir? O halde bu kanun tasa
de tedvini gereklidir; yoksa Türk vatandaşları
rısının
kur'a ve bedel usulleriyle Anayasaya ay
nın eğitimini ve mutlaka ordu bünyelerinden,
askerlikten geçirilmesi esasını tanzim edemez ve kırılığını kabul etmek mecburiyeti vardır. Ana
yasada değişiklik yapılmadan böyle bir kanu
bunu da beklememek gerekir.
nun getirilemiyeceğini Yüce Meclise arz etmek
Ümidederim ki; bu ihtiyaç fazlası için geti
isteriz.
receğimiz, yurt savunmasına nasıl katkıda bu
Bugün birliklerin, kadrolarına göre mevcut
lunacağını tesıbit edecek kanun için arkadaşla
ları düşüktür; 10 yılda bile doldurulamıyacak
rım, mutlaka bunların Millî Savunma Bakanlı
ğınca, Genelkurmay Başkanlığınca bir eğitim büyük boşluklar vardır. Yüce Meclisin önüne bu
mevcutların rakamları getirilmiş midir? Niçin
den geçirilmesi, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesine bir masraf yükleme pahasına da olsa eği ordudaki insangücünden istifade etmek istemi
yoruz, bu kanun acele Yüce Meclisin önüne ge
timden geçirilmesi ısrarında bulunmazlar.
tiriliyor? Niçin, Anayasanın 42 nci maddesinin
Çünkü, bu kaynak fazlasına şimdiden birçok
talipler var. Meselâ, Millî Eğitim Bakanlığı bi 3 ncü fıkrasına göre, «Memleket ihtiyaçlarının
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zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi ni
teliği alan beden veya fikir çalışmalarının şekil
ve şartları demokratik esaslara uygun olarak
kanunla düzenlenir» dendiği halde, beden veya
fikir çalışmalarından memleket veya milletimizi
müstefidedecek bir çalışma programının uygu
lanmakta bir başarma cehti içinde bulunmayız
ve kur'a ile, bedel ile vatandaşı kendi kaderi
üzerinde mütevazi çalışma temposu ile başbaşa
bırakırız?
Muhterem arkadaşlarım;
Gerekçede belirttiğimiz gibi, yurt savunma
sına iştirak, mutlaka askerî üniforma altında ve
askerî birlikler kadro ve teşkilâtı içerisinde,
mutlak mânada bir savaş eğitimi mânasına da
alınmamalıdır. Milletlerin savaş dışı tarihleri,
savaş içinde bulundukları tarihlerden çok daha
fazladır.
Bugünün topyekûn savaş ve topyekûn savun
ma konseptine göre, yurt savunmasında bütün
güc ve kaynakların seferber edilmesi prensibi
hâkimdir. Bir milletin savunma gücü maddi ve
mânevi kaynaklarının, diğer bir deyimle insangücü ve lojistik kaynaklarının seviye ve zen
ginliği ile orantılıdır.
Bu bakımdan insangücünü ve ferdî kabili
yet seviyesi ile kaynakların geliştirilmesine
matuf bütün çabaları yurt savunmasına bir işti
rak olarak kabul etmek lâzımdır.
Şayet ülkemizde, nüfus artışı dolayısiyle as
kerlik çağına gelen personel Silâhlı Kuvvetleri
mizin gerçek ihtiyacından fazla ise, bu gençleri
yeterli bir süre askerî eğitime tabi tuttuktan
sonra belirli bir sistem ve program çerçevesinde
yurt kaynaklarının geliştirilmesi ve özellikle
çeşitli kültür, sanat ve meslek dallarında yetiş
tirilmesi yolları aranmalı ve uygulanmalıdır.
Bu sayede, hem yurdun kalkınması ve hem de
askerlik çağına gelinceye kadar her türlü eği
tim olanaklarından yoksun kalmış gençlerimizin
gerek kendi çevrelerine ve gerekse tüm olarak
yurda faydalı birer vatandaş olmaları sağlan
mış olur.
Kanaatimizce ordu, asırlar boyu milletimi
zin hakiki bir mektep olarak gördüğü ve son
umutlarını bağladığı bir kurumdur.
Askerlik hizmetini bu açıdan değerlendirmek
ve halkımızın bu güvenini sarsmamak, umutla
rını kırmamak lâzımdıır.
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«Silâhlı Kuvvetlerin görevi ayrıdır, Devletin
bu gibi konulardan sorumlu teşkilâtı vardır»
gibi, vatanperverlikle bağdaşması mümkün olmıyan ve dar bir çerçeve içinde düşünme alış
kanlığında olanlara söyliyecek çok şey, göste
recek sayısız misallerimiz vardır.
Okuma yazma bilmiyen, her çeşit görgü ve
bilgiden mahrum bir Türk çocuğu bugünün ih
tiyaçlarına cevap verecek nitelikte iyi bir as
ker olabilir mi arkadaşlar? Topyekûn savaş ve
topyekûn savunma konseptinin dünyaca kabul
edildiği bir çağda, en basit bilgi, görgü ve hat
tâ okuma yazma, lisan olanaklarından mahrum
kalmış bir tutumu benimsemeye kalkıyoruz.
Bu okuma yazma, hattâ bâzı ahvalde lisani
kabiliyetten mahrum vatandaşları, topyekûn
yurt savunmasında nasıl vazifeye yöneltebile
ceğiz?
işte, sadece bu iki sorunun ortaya çıkardığı
gerçekler ve ihtiyaçlar karşısında Silâhlı Kuv
vetlerde okuma yazma okulları açılmış, ordu
bünyesinde çeşitli meslek ve kültür merkezleri
tesis edilmiş ve askerî eğitim programlarında,
yurttaşlık bilgisi, tarih, coğrafya, tarım bilgisi
aritmetik gibi konulara yer verilmiştir. Bu
programlar Atatürk zamanında düzenlenmiş ve
o tarihten beri de geliştirilerek uygulanmıştır.
Şu halde; bugün yurt gerçekleri ve bilhas
sa geri kalmışlığımız dikkate alınarak her ba
kımdan yeterli, öğretici personel ve kolaylık
ları ile en modern mânada bir okul olan silâhlı
kuvvetlerden faydalanmak ve 20 yaşıma gelin
ceye kadar her türlü Mgi ve görgüden yok
sun kalmış gençlerimizi, gerçek ve iyi bir va
tandaş olmak için önlerime çıkan son fırsattan
da mahrum etmemek yolunda tedlbir almak
mecburiyetindeyiz.
ıSilâJhli Kuvvetler, esasen bugüne kadar bu
görevleri yapagelmiştir. Biz bu faaliyetleri
daha verimli ve ıdaJha etkili hale getirmeyi
töasarhyaoağımiiz yerde, !bu tadil tasarısı ile
ihtiyaç ve yurt gerçeklerinle tamamen aykıırı
ve ayraca Anayasa esprisini ihlâl eden bir tutuma da girmiş bulunuyoruz.
Arkadaşlar;
Memleketimizde dağlar dalgalanıyor bay
rak yerime. Dağa, taşa, yurt sathıma ekile
cek bir insamgüoümü, sistemli bir kuvvet ola
rak Silâhlı Kuvvetlerin elimden almamamız
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iktiza eder. Yurt kalkınmasında Silâhlı Kuv
vetlerin bugüne kadar yaptığı katkıyı bümiyen ve takdir etmiyen aydın yok gibidir. Sa
dede 1960 ve 1968 yıları arasında çeşitli ka
deme, sınıf, öğretim ve eğitim merkezlerinde
yetiştirilen şoför, ağır vasıta, traktör opera
törü, kaynakçı, (elektrik, muhabere teknis
yeni, soğuk ve sıcak demirci, betoncu, du
varcı v. s. gibi sayıları yüzjbini geçen teknik
eleman ve sanatkâr bugün fiilen yurt kalkın
masında faal unsurları teşkil etmektedir.
Esefle (belirtmek icaibeder ki, bulgun Tür
kiye'de mevcut teknik okullardan toplam ola
rak bu sayıda eleman yetişjtirmek mümkün de
ğildir. Bu oranda aynı süre içerisinde kurul
muş olan bir kısım meslekî eğitim merkezleri
tüe birlikler civanndaki sivil Devlet müessese
lerinde, terhislerinden sonra köye ve tarım
alanına dönecek en az 30 bin kişiye çeşitli
ağaçlandırma, bakım, aşılama, hayvancılık,
arıcılık v. s. ğilbi yurt ekonomisi bakımından
iönemü bilgi ve görgüler verilmiştir.
Bu uygulamanın, tamamen yeni ve son 10
yıla münhasır olmadığımı, bilâkis Osmanlı
İmparatorluğunun yükselme ve genişleme dev
relerinde gayet vâkıf ane bir teşkilât halinde
yürütüldüğünü ve bu sistemin geliştirilerek
ordu çırak okulları, orta ve yüksek derecede
Çeşitli askerî ve sanat mieislek okullariyle Kur
tuluş savaşına kadar devam ettiğini ve Kurtu
luş Savaşının mahrumiyet yıllarında Ankara'
da kurulan ve Millî Harfb Sanayiimizin Atatürk
yönetiminde çekirdeğini teşkil eden ve maale
sef sonradan hedefinden geniş ölçüde saptırı
lan dünün askerî fabrikaları ve bugünün Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, işte hep
askerî sanat okulundan yetişmiş değerli usta
ların, askerî mühendislerin birer eseridir.
Bugün, hazır ikmal ve tedarik usulleri ve
yolları bulduk diye, bu millî imkânlarımızın.
sönük çöküşünü âdeta sevinçle kutlama gafle
tine düşmüş durumdayız, işte bu gidişin acı
neticeleri şimdiden görülüyor. Asker, sivil bir
kısım vatansever aydınların, «Millî Ordu» diye
düe getirdikleri özlemin nedenlerini bu tutum
da aramak gerekiyor.
Yurt kalkınmasını ulusal bir görev ve ger
çek yurt savunmasının ayrılmaz bir parçası
olarak kabul etmiyen zihniyet ve davranışları,
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ıen hafif tâbiri ile çok kısır ve dar 'bir görüş
olarak nitelendirmek lâzımdır.
ıSilâhlı Kuvvetlerin yurt kalkınmasındaki
önemli görev ve rolü, bugün sistemlerini örnek
aldığımız bütün modern ülkelerde en az 19
ncu Yüzyıldan beri teşkilâtlı ve metotlu bir şe
kilde uygulama alanına konulmuş bulunmak
tadır.
Çeşitli ülkelerin askerlik sistemleri, kuru
luş ve görevleri tetkik edilirse, ibiızim için ib
ret verici örnekler bulmak kabildir. Bugün
gıpta ile izlediğimiz ülkelerin ordularında Si
lâhlı Kuvvetlerin yurt savunması ile yurt kal
kınmasını bir arada nasıl (başarı ile yürüttük
lerini göstermek üzere bâzı örnekler vermek
isterim. Bu örnekleri özellikle demokratik dü
zenle idare edilen ülkelerden almaya dikkat
ettim. Şüphesiz, Bemiirparde ülkeleri ile Doğu
memleketleri ve Güney Amerika ile Uzak Doğudan daha değişik pek çok örnekler ver
mek mümkündür.
örmek aldığım yalbancı ordularda, son yıl
larda geliştirilerek uygulanan gayriaskerî eği
tim programlarına, «Askerlikten sivil hayata
geçiş programları» denilmektedir.
Bu eğitimin amaçları, ordudan sivil hayata
geçecek şahısların :
a) Eğittim ve kültür seviyelerini yükselt
mek,
|b) fflhtryacı ve kabiliyeti olanların sivil
hayatta bir meslek sahibi olabilmesini temin
etmek, ordudan ayrılır ayrılmaız sivil hayata
intibakını sağlamak,
c) 'Gidecekleri bölgelerde derhal müstah
sili duruma geçmelerini sağlamak,
d) Kendilerine sivil hayatta süratle bir iş
bulmak,
e) Varsa, mesleklerini ilerletmek gibi hu
susları kapsamaktadır.
Bir kısım ülkeler, meselâ Amerika Birleşik
Devletleri sadece silâh altında değil, ordudan
ayrıldıktan sonra da personeline sivil hayata tam
olarak intibak edinceye kadar yardıma devam
etmektedir.
Teferruat ile daha çok vaktinizi almamak
için çeşitli ülkelerde uygulanan geçiş eğitim
programlarına ait şu tabloyu tetkikinize sun
makla yetineceğim :
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Sayın arkadaşlarım,
«İngiltere, Kanada, Batı - Almanya, İsrail
ve Amerika Birleşik Devletlerinde bu eğitime
kimler ayrılır, ayırma ve rehberlik kimlere, ne
rede ve ne zaman yapılır, eğitimin çeşidi ne
olur, tavzif edilenlere nasıl imkân verilir, kim
ler nerede ve nasıl işe yerleştirilir?» Bu, prog
ramın amaç ve değerleri çeşitli ordularda çeşitli
şekillerdedir. Bunlarla da uzun uzun vaktinizi
almıyacağım, ancak eserleri gözünüzün önüne
getirdim, istediğiniz zaman size adlannı veri
rim ve bunlardan kâfi miktarda istifade etmek
elnizde olan imkânlardandır.
Bütün bu meseleler özet olarak gösteriyor ki,
dünya milletlerinin ordularında uygulanan sis
tem, savunma ile memleket hizmetlerini birlikte
ve beraber götürmektedir.
Başta Silâhlı Kuvvetler olmak üzere, bugün
birçok özel ve resmî kuruluşlarda Amerikan eği
tim sistemleri kullanıldığını dikkate alarak; şim
di de Amerika Birleşik Devletleri ordusunda
hizmetiçi, yani askerlik süresi zarfında uygu
lanan sivil hayata geçiş veya intibak eğitimle
rinin nasıl yürütüldüğünü kısaca gözden geçrelim.
Amerika Birleşik Devletleri..

Amerika'nın Amerika oluşunda silâhlı kuv
vetlerinin rolü, etkisi ve eserleri çok geniş bir
inceleme mevzuu olarak değerlendirilebilir. Fil
hakika, ülkenin haritasının yapılması, demiryollan, köprüler, kanallar inşaası, karayolları
yapımı, büyük çapta sulama, bataklık kurut
ma, geniş arazi parçalannın tarıma açılması,
ağaçlandırma ve millî parklar tesisi gibi akla ge
lebilen ve yurdun ekonomik ve sosyal, politik
çehresini değiştirip, güzelleştiren büyük eser
lerin şerefi daima silâhlı kuvvetlere aidolmuştur. Bunlan, oralara gidip görenler çok iyi
bilirler.
Keza, Amerika'nın iktisadi ve malî buhran
ve işsizlik devresi olarak bilinen devrede,
1932 - 1942 yıllan arasında sivil muhafaza ve
inşa birlikleri ve iş kamplan hemen tamamiyle
askerî personel tarafından teşkil, sevk ve idare,
iskân ve iaşe edilmiştir. Bu deprasyon devre
sinde işçi ordusu teşkilâtı 7 Nisan 1933 tarihin
de ilk müracaatı kabul etmiş, üç ay gibi kısa
bir süre zarfında işçi ordusunun mevcudu
300 bin kişiye ve iş kamplarının adedi 1 300 e
yükselmiştir. Nihayet, zamanla iş kamplarının
sayısı 1 450 ye ve personel mevcudu ise, milyonlann üstüne çıkmıştır.

BAŞKAN — Sayın Tural, bu nokta birazcık
sadet dışına çıkmıyor mu, yani bu kanunun is
tihdaf ettiği, öngördüğü sistemle çok yakinen
ilgisi var mı?

BAŞKAN — Efendim, şunu demek istiyo
rum: Bu tasan askerlik müddetini kısaltiyoı4
ve ona göre bir hüküm getiriyor. Siz askerlik
dışı eğitime geçişle irtibatlandırıyorsunuz. Bu
tasannın bununla bir ilgisi yok.
SUNA TURAL (Devamla) — Var, çünkü,
askerlik müddetinin kısalmamasını icabettirecek.

Temmuz 1933 te bu kamplann sevk ve ida
resi için ordudan 5 500 muvazzaf subay tahsis
edilmiş, İkinci Cihan Savaşının arifesinde,
1939 da bu iş kapmlannda muhtelif meslekler
den 9 000 subay görev almış bulunuyordu.
Başkan Roosevelt'in bu tarihî karan asnn
en büyük sosyo ekonomik olayı olarak Ameri
ka'nın kalkınma ve gelişme tarihinde yerini mu
hafaza etmektedir. Bu tatbikatla Başkan Roosevelt, hem işsizlikle mücadele yolunu bulmuş, hem
de ucuz ve disiplinli bir işgücü ordusu ile Ame
rika'nın yol, köprü, baraj, okul, resmî binalar,
orman ve millî parklar gibi bugün Amerika'ya
medeni dünyanın hayranlığını kazandıran tesis
ler meydana getirmiştir.

BAŞKAN — Siz ilgisini görüyorsanız, buyu
run.
SUNA TURAL (Devamla) — Amerika Bir
leşik Devletlerinde yurt kalkınmasında silâhlı
kuvvetlerden faydalanma 19 ncu Yüzyılın ba
şından itibaren uygulama alanına konmuştur;
bizde daha 20 nci yüzyılda, konması konmama
sı müzakere edilmektedir, arkadaşlar.

Yine Amerikan ordusu istihsal sınıfının yurt
kalkınması ve inşa faaliyetlerindeki başarıları
başlıbaşına bir kitap dolduracak faaliyetlerle
doludur. Bunlar arasında büyük göller bölge
sindeki su ulaşım kanallannm açılması, Washingtan bölgesinin su izale kemerlerinin yapı
mı, meşhur Zafer Âbidesi, Dışişleri, Harbiye
Nezareti, Deniz Kuvvetleri, Posta İdaresi bi-

SUNA TURAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, misal vermek suretiyle konu dışına çıkıyorsam burada keselim.
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naları ve nihayet ünlü Pentagon binasının inşaası gibi dev işleri saymak mümkündür.
BAŞKAN — Sayın Tural, özür diliyerek tek
rar müdahalede bulunacağım.
Bizim tasarımızda da bunlar olabiliyor, de
ğil mi efendim? Tasarının 10 ncu maddesinin
(b) bendine göre zaten buna elverişli bir kanu
nun getirilmesi bahis konusu. Esasen bizim
tasarımız da bunları ileriye muzaf olarak kap
sıyor.
SUNA TURAL (Devamla) — Tasarının tü
mü üzerinde konuşma kabul ederek, (b) fıkra
sına ithal edilebilir.
BAŞKAN — Sayın Uzuner, bir şey mi bu
yurdunuz?
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Ben ar
kadaşımla konuşuyordum, özür dilerim; bu ge
nel konuşmalar faydalı oluyor, istifade ediyo
ruz.
BAŞKAN — Efendim, çok faydalı oluyor,
ama biz de sadetle ilgili, usulle ilgili müda
halede bulunmak mecburiyetindeyiz.
Buyurun, Sayın Tural.
SUNA TURAL (Devamla) — Sayın Başkan,
bütün bunları erken terhis edilmemiş askerle
yaptıklarını amlaitimıak istijyorum. Dâvam, askeri
erken terhis edlip de ağaç gölgelerinde sekizer,
onar istirahate terk etmek dunumu olmasın,
(bumu belirtmek içlin konuşuyorum. Esasen, konuşımıaimı bittirmek üzereydim 15 dakikalık bir sü
reye daha ihtiyacıim var, müsaade ederseniz konuşmlamı tamamhyayım.
BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade «derseniz
Sayın Tural'm konuşmasını kesmiyelim.
BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Sayın
Başkan, konuşmaların sınırlanıdınliması hakkın
da bir önerge vermiştim.
BAŞKAN — Tümü üzerimdeki görüşmele
rin onar dakika ile kayıtlanmasını istemişisiniz.
Yalnız, önergeyi verdiğiniz sırada bir - iki ha
tip konuşmuştu, adalet üzere bir tanzim olamıyacaktı, önerfgeyi konunun başımda vermiş ol
saydınız, hepsine seyyanen tatbik ederdüm, iki üç hatip konuştuktan sonra, önergeyi Meclis ka
bul ederse, başta konuşana uzun, sonria konu
şana kısa konuşma gibi bir durum hâsıl olacak
tır, O bakımdan, önergenizi maddeler üzerinde
müzakereler için oylıyacağıım.
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Sayın Suna Tural'm konuşmasının bitimine
kadar mesainin devamı hususunu oyumuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
(Sayım Tural, siz de sadet dışı görülen bâzı
notları lütfen çıkarımız. Her ne kadar bâzı ar
kadaşlarımız faydalanmak istiyorlarsa da fay
dalanmanın yeri başka. Burada, usulü dairesin
de faydalanılır.
Buyurun Sayın Tural.
SUNA TURAL (Devamla) — Efendim, son
miisal olarak arz ediyorum, Panama Kamalının
yapılmasında biratkım sivil mütaahhiıtler başa
rısızlıklara uğrayınca, Cumhurbaşkanı Roosevelt
işi bir (tümgenerale ve istihkâm birliklerine ver
miş ve kanal başariyle tamamlanmıştır.
O zaman Roosevelt yakınlarına aynen şöyle
demiştir : «Subayın en iyi tarafı kemdiisime bir
işi yap deyimce, o işim mutlaka yapılması keyfi
yetidir.»
Sivil hayaJttta buma imkân gömebilir misimiz
arkadaşlar?
Yakım geçmi&jte, 1956 da Süveyş Kanalını ba
tık gemilerden temizleyip acımak işi de keza is
tihkâm birlikleri tarafımdan yapılmıştır.
Som zamanlarda Amerikan ordusu yepyeni
bir programla imsamgücümüm değerlendirilmesi
ve geliştirilmesi yolumda çok emertesam bir po
litika ve eğitim sistemi kabul etmişti. Grerlçektem,
1968 dem itibaren, askerî personelin sivil hayata
geçiş ve intibakını sağlamak ve sivil sektörün
eleman ihtiyacımı karşılamak üzere bir eğitim
ısistlemi kabul etmiş ve bu işlerin yürütülmesi
sorumluluğunu Millî Savunma Bıakanı yardımcı
larından birine vermiştir. Merkezden yapılan
bir koarldinasyomia, yurt içi menzil bölgelerinde
ve şartlara göre üs ve menzil komutanlıklarınım.
inilsyatiflime göre yürütülen geçiş eğitim prog
ramlan sayesinde, her yıl binlerce er ve subay
kültür ve tahsil seviyelerülni yükseltmekte, sivil
hayata geçtikleri zaman kolayca geçimlerini
sağlıyaibüıleeek birer meslek ve samat sahibi ola
bilmektedirler.
Bu kısım, Sayın Millî Savunma Bakamımın,
orduyu bir mekeitp telâkki etmeyi hata olarak
gösterdiği kısana da bir cevaptır.
Bu programa göre, birliğe ilithak edem per
sonel önce uzmanlar tarafımdan bir mülakata
tabi tutulmakta ve sonra kendilerime i§ hayatı
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(Muhterem milletvekilleri,
I
Yurt kalkınması içlin başta gelen insan unsu I
runun yetiştirilmesi ve fertlerin daha yararlı ve
şuurlu birer vatandaş haline getirilmesi işi, dün I
yanın hemen bütün ülkelerimde önemle ele /alın I
mış ve bu konuda en teşkilâtlı ve disiplinli okul I
olan silâhlı kuvvetlerden âzami derecede fayda
lanma yollarına gidilmiştir. Bunlar arasında is
rail, özellikle incelenmeye değer bir teşkilât ve
sistem kurmuştur ki, bu sisetm bugün Güney Ameriika, Afrika, Orita ve Uzak - Doğu'dalki birçdk ülkeler tarafından örnek ittihaz edilmiştir.
İsrail, bağımsızlığını kazandıkatn sonra Parlâ- I
imentotsundan askerlik hizmetiyle ilgili özel bir
Ikanun çıkartmıştır. Bu kanunda şu paragraflar
yer alıyor :
«1. Tarım eğitimi, askerlik hizmetinin ayrıl
maz bir parçasıdır, fakat Savunma Bakanlığı,
eğitim programlarına uygun olarak bâzı birlik
leri tarım eğitiminden muaf tutabilir.
2. Tanım eğiiltminin uygulandığı yerlerde,
gençjlerin, ileride bu topraklara yerleşmek ve
j
buralarda hayatlarını kazanabilmek için gerekli
özel tarım aletleri ve hizmetleri temin ve tesis
edecektir.»
Bu sayede İsrail'de yeni yeniı iskân sahaları,
ıkırsal ve tanımsal yerleşme bölgeleri, köyler ve
çiftlikler kurulmuştur. Daha sonra sanayi böl
gelerinim kurulmasında da aynı sistemden isti
fade edilmişitr.
hakkında rehberlik yapılmakta, arzu edenlere
Üsfbediikleri sanat veya meslek dalında, garnizon
civarındaki resmî ve özel sektör kuruluşlarından
da istifade ederek gerekli eğitini yaptırılmakta
dır. Bu personelin ordudan ayrılma sırasında,
arzu ettiği bir bölgede iş sahibi olup, yerleşme
sine de yardım edilmeketdir. Bunun için, Ça
lışma Bakanlığı ve özel sektör ile işbirliği ya
pılmakladır.

Değerli arkaldaşlaran,
Sözlerimi bitirirken, Askerlik Kanununun
tadilinde bütün bu örneklerden ilham alarak asIkerlik hizmet ve mükellefiyetinin bir anlamda
yurt savunma görevi Sayılması, askerlk hiz
metlerinin bir kısmını gereken hizmetlere ve
faaliyetlere dünüştürmenin zaruretini belirt
mek isterim.
Bugün yurdumuzda hâkim ve cari olan şart
lar, her halde misal olarak aldığımız ülke-ı I
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lerdeki şartlardan çok daha ağırdır, çok daha
güçtür. «Kadro ve ihtiyaç fazlasıdır» diye,
bir kısım insanlanmızı, iyi ve yararlı bir vatandaş olabilmenin son şansını teşkil eden
«ordu okulu» ndan mahrum etmiyelim, 20 yasına kadar her türlü görgü ve bilgiden mahrum kalmış milyonlarca vatan evlâdını kâderleriyle baş başa bırakmıyalım ve bunları,
hayatlannı kendi yurtlarında kazanabilme, kendi topraklarında yaşıyabilme yollarını gösterip
öğretmenden, yabancı ülkelere çoğu ağır vesuflî
işler yapmak üzere göçe mecbur etmiyelim.
İnsanlığımız değilse, millî haysiyetimiz, Türklük şerefimiz buna mâni olsun, işte, kanun
tasarısının «Askere alınmıyanlarm yurt savunmasma ne şekilde katkıda bulunacakları
ayn bir kanunla tâyin edilir.» maddesini, eli
mizdeki bu tasarı içine alarak gerekli esas
ları tesbit edelim ve içinde bulunduğumuz ce
halet, gerilik ve zavallılıktan silkinip kurtul
manın yoluna, cesaretle girelim.
Atatürk; «İstiklâl ve Cumhuriyetimizin kazanılıp kuruluşunda Silâlhlı Kuvvetlerimiz en
büyük mesnedimiz olmuştur. Memleketin kal
kınıp gelişmesinde ve muasır medeniyet se
viyesine ulaşmasında ihtiyaç duyulan teknik
elemanları yetiştirmekte de orduya büyük
görevler düşmektedir.» demiştir. Bu sözü ve
vasiyeti mutlaka yerine getirelim. Saygıla
rımla. (Alkışlar.)
(BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde görüşmelerin yeterli olduğuna dair önerge var
dır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Konu aydnılanmıştır, yeterliğe karar ve
rilmesini saygıyla arz ederim.
Tokat
Mehmet Kazova
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, yeterlik önergesinin aleythinde söz isti
yorum.
'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İşgüzar.
(HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem
arkadaşlarım;
1111 sayılı Askerlik Kanununun değişik
liğine dair olan kanun tasansının tümü üze
rinde altı milletvekili arkadaşımız konuştu;
üç tane de grup adına konuşma yapıldı.
Esasında, Temmuz ayının şu sıcak günlerin-
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de Cumartesi Pazar da dâhil olmak üzere
milletvekilleri Meclise ^eliyorlarsa, kendi fi
kirlerini söylemek için geliyorlar...
BAŞKAN — Bâzıları da dinlemek için ge
liyorlar tabiî.
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Dinlemek
için, fikirlerini söylemek için geliyorlar.
Esasında, söz almış olan arkadaşlarımı
zın sayıları taihmin ederim ki, çok azdır. Kal
dı M, Umumi Heyette mevcudolan arkadaşla
rımızın tümüne söz versek, iki - üç saati geç
mez. önemli bir kanun tasarısıdır, askerliğin
uzatılmasına, kısaltılmasına, kur'a usulüne
mütedair olan bir kanun tasarısıdır, Tümü
üzerinde söz almış olan arkadaşlarımızın ken
di fikirlerini burada söylemelerine imkân ver
mek için, kıymetli arkadaşlarımızın yeterlik
önergesi aleyhimde oy vermelerini istirham edi
yorum.
Müzakereleri yalnız grupların inhisarına
bırakmamak da lâzımdır. Ayrıca da bu konu
önemli bir konudur, önemli olduğu iddia edi-
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lir, ondan sonra da yeterlik önergesi veri
lir. Bu iki durum da birbiriyle bağdaşmamak
tadır. Zaten bir veya iki arkadaşımız kal
mıştır; müsaade ediniz de bu konu üzerinde
ki fikirlerimizi beyan etme imkâmna kavuşa
lım. Bu yönde söz aldım, saygılarımı suna
rım.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
(Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülme teklifi vardır, ivedi
liği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelerin müzakeresine saat 14,30 daki
ikinci oturumda devam edeceğiz. Bu sebeple,
saat 14,30 da toplanmak üzere birleşime ara
veyorum.
Kapanma Saati : 13,14

İKİNCİ OTURUM
<-

Açılma iSaati : 14,30
BAŞKAN — Başkaaıveküi Nurettin Ok
'KATİPLER : Zeki Çeliker (Siirt) MemduhEkşi (Ordu)

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara verilmiş
bulunan 127 nci Birleşiminin ikinci oturumu
na başlıyoruz.
IBAŞKAN — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren kanun tasa
rısının tümü üzerinde görüşmeler sona ermişti;
maddelere geçilmesi oylanmıştı. Şimdi, mad^
deyi okutup, 1 nci madde üzerinde müzakere
açacağım.
Ancak, maddeler üzerinde müzakerelerin
10 ar dakika ile kayıtlı olmasını öngören bir
önerge var, okutuyorum.

Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 1111 sayılı Kanunun
maddeleri üzerindeki konuşmaların on dakika
ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
(«Beş dakika olsun» sesleri)
BAŞKAN — Maddeler üzerindeki müzake
relerin onar dakika ile kayıtlanmasını öngö
ren önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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Arkadaşlar, söylediğiniz, «Beş dakika» sözü
ancak bir temenni olur. Temenniyi oya ko
yamam. önerge olarak verilirse onu da oyla
rım; hattâ aykırı olduğu için beş daMkayı
dana evvel oylarım, ama önergesiz muamele
yapamam. Birisi hiç olmazsa ayağa kalkıp,
resmen talebeder, bir kâğıtla gönderir, o §ekilde hallederim.
Birinci maddeyi okutuyorum :
21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
Ibu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi
hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve 41 nci maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. — Er ve erbaşlar için muvazzaf
lık hizmeti; Kara Deniz, Hava, Kuvvetleri ile
Jandarma Genel Komutanlığında yirmii aydır.
Bu hizmet Askerlik şubesinden sevk tarihin
den başlar. Yirmi aydan ziyade askerlik ya
panların fazla hizmetleri askerlik çağının so
nundan iki kat olarak düşürülür.
Bu kanunun tesbit ettüği esaslar dışında ve
ya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir
fert askerlik çağından çıkarılamaz.
Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tajbi
tutulma esasları aşağıda gösterilmiştir :
a) Her celp yılından evvel o yıl silâh al
tında bulundurulacak er ve erbaş miktarı
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî
Savunma Bakanlığınca tesbit edilir.
O yıl askere alınacaklar Millî iSavunma Ba
kanlığınca tesbit edilen miktardan fazla gel
diği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan miktar kadar yükümlü kur'a çekilmek
suretiyle asker edilir. Ancak Silâhlı Kuvvetle
rin ihtiyacına göre lüzumlu meslek ve tahsil
grupları mensuplarının kur'a nisbeti her yıl
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir. İh
tiyaç halinde bunlar kur'a çektirilmeden as^
kerlik hizmetine tabi tutulabilirler.
Kur'a usulü asker edileceklerin tesfbdti ile
bunların sınıflandırılması yönetmelikle düzen
lenir.
Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlar
la 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve
86 ncı maddelerinle tabi olanlar kur'a usulüne
tabi tutulmaksızın asker edilirler.
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b)1 Barışta (a) bendi esaslarına göre kur'a
ile tesbit edilecek ihtiyaçtan fazla olanların
askerlik yükümlülüğü :
Yurt savunması ve kalkınması ile ilgili ko
nularda yetiştirilme veya görevlendirilme veya
yurt savunması ve kalkınmasına katkıda bu
lunma ödevlerinden biri veya birkaçı olarak
ayrı kanunla düzenlenir.
(Bu bend hükmüne talbd olannların savaşta
görevlendirilme esaları da aynı kanunda be
lirtilir.
c) Durumu aşağıdaki hallere uyanlar as
kere alınmazlar :
1. Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabi
liyeti yönetmeliğine göre bedenî kabiliyeti as
kerliğe elverişli olmıyanlar askerlik hizmetin
den muaf tutularlar.
2. Bir baba veya dul ananın oğullarından
birisi barışta veya savaşta hizmet esnasında
ölmüş veya malûl olmuş veyahut savaşta
akıbeti meçhul kalmış ve gaiplik kararı alın
mışsa, ondan osnra gelen ilk oğlu istekli
olmadıkça silâh altına alınmaz. Bu şekilde
silâh altına almmıyanların askerlik yükümlülülüğü (b) bendi esaslarına göre çıkarı
lacak kanunda gösterilir.
3. Türkiye'ye gerdikleri tarihte yirmiiki
yaşını doldurmuş veya geldikleri memlekette
askerlik yapmış oldukları anlaşılan, Türkiye
Cumlhuriyeti uyruğuna girmiş göçmenler, as
ker eddlnıezler. Bunların askerlik yükümlü
lüğü (b) bendi esalarına göre çıkariiacak ka
nunda gösterilir.
4. Barışta, seferberlik veya seferberlik ilâ
nını henüz icabettirmiyen olağanüstü hallerde
veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan gö
nüllü olarak gerektirdiği sahalarda Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile özel olarak görevlen
dirilenler, Bakanlar Kurulu kararında belirti
len şartlara uydukları takdirde askerlik hizme
tinden muaf tutulurlar.
5. Mülteciler ve T. O. uyruğunda olmıyanlar asker edilemezler.
d) IKur'a neticesi askere almmıyanlar bu
maddenin (b) bendine göre çıkarılacak kanun
hükümlerine aykırı düşmedikçe resmî ve özel
her türlü iş ile okul fakülte ve yüksek okula
[girebilir ve yurt dışına çıkmak için pasapiort
alabilirler.
412 —
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Madde 17. — Her yıl askerlik çağına giren
yükümlülerin nütfus kayıtlarına güre tesöbit edi
len künyeleri Askerlik Şubelerince, yükümlü
lerin nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şube
leri ile köy muhtarlıklarında 1 Nisandan 30.
Nisana kadar askıya asılmak suretiyle ilân edi
lir. Bu ilân yükümlülere tebliğ mahiyetinde
dir.
O yıl askerlik çağma girdiği halde her no
sebeple olursa olsun köy ye mahalle muhtar
lıklarında asılan listelerde ismi olmayan veya
sehven yazılan vatandaşlar 15 Mayısa kadar
nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli dü
zeltmeyi yaptırmaya mecburdurlar. Süresi için
de müracaat etmiyenler, ilk yoklama kaçağı
addedilerek 83 ncü maddeye tabi tutulurlar.
Askerlik çağına girenlerin ilk yoklamaları
ile ihtiyatların yoklamalarının nasıl yapılacağı
ve bu yoklamalarla ilgili diğer hususlar yö
netmelikle düzenlenir.
Madde 28. — Son yoklamaları yapılan kim
seler Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti
Yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar.
1. Askerliğe elverişli olanlar.
2. Askerliğe elverişli olmıyanlar.
Askerliğe elverişli olmıyanlar asker edilmez
ler.
Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tesbiti
için yoklama kurullarınca bir hastane sağlık
kurulu muayenesine gönderilmelerinde zaruret
görülenlerin yöneltmelikte tesbit edilecek esas
lara göre yol ve iaşe masrafları Devletçe ödenir.
Madde 31. — Şubeleri dışındaki il ve ilçeler
de dış ülkelerde son yoklamasını yaptıranların
her ne sebeple olursa olsun tâyin edilen günde
son yoklamaya gelmiyenlerin kur'a numaraları
nüfusa kayıtlı bulundukları yer askerlik meclis-' s
lerince çekilir. Askerliğe elverişli olanların kur'a
çekimine esas olacak sıra numaraları asker alma
teşkilâtınca yönetmelik esaslarına göre verilir.
Madde 36. — Ertesi seneye bırakılanlar, er
teleme süreleri dolmadan kendi istekleri veya
ertesi seneye bırakılma sebeplerinin ortadan
kalkması halinde o yıl askere sevk edilebilirler.
Ancak son yoklama sırasında lise veya mua
dili okulu bitirerek memeleket içinde veya dı
şında daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde
her hangi bir sebepten giremediklerinden asker
liklerine karar alınanların askere celp ve şevk
leri bir yıl geri bırakılır. Bu gibilerden müta-
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kıp senenin Aralık ayının son gününe kadar
bir yüksek öğrenim kurumuna girdiklerine
dair belge getirenlerin askerlikleri hakkında
alınan karar •» skerlik meclisi toplu değilse idare
kurullarınca ertesi seneye değiştirilir. Bu bir
senelik imkândan yararlanmak istemiyenler,
dilekçe ile müracaatları halinde emsali doğum
lularla celbe ve şevke tabi tutulurlar.
Ertesi seneye bırakılma sebepleri ortadan
kalkan öğrencilerin bu durumları, fakülte, yük
sek okul ve okullar tarafından 2 ay içinde ka
yıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.
Madde 41. — Askere elverişli olmıyanlardan idarece lüzumlu görülenler, askerî hastane
ye sevk edilirler. Askerî hastane sağlık ku
rullarınca yeniden yapılan muayeneleri sonun
da askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar as
ker edilirler.
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
miş bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyo
rum: Reşit Ülker, Ahmet Güner, Baha Müderrisoğlu, Hilmi İşgüzar, Hüsamettin Başer.
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim 1 nci
madde üzerinde.
Konuşmalar onar dakika ile kayıtlıdır.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, tasarının tümü üzerinde de konuşmuş
tum, tekrar tafsilâta girişecek değilim.
Burada, 10 ncu maddede «Kur'a usulü, asker
edileceklerin tesbiti ile bunların sınıflandırılma
sı yönetmelikle düzenlenir.» denmektedir.
Yönetmelik teminatlı bir usul değildir, bu
nun için tüzükle sağlanması temin edilmelidir.
Konu önemlidir. Böyle önemli bir konunun tü
zükle yapılması her bakımdan teminatlı olur.
Teşekkür ederim. Bu konuda bir de önerge su
nuyorum.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner? Yok. Sa
yın Baha Müderrisoğlu?.
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben
10 ncu maddede konuşacaktım.
BAŞKAN — 10 ncu madde ayrı değil efen
dim, bu maddenin içindedir.
Yalnız arkadaşlarım usul yönünden bir şe
ye takılmasınlar; bir madde muhtevasında mütaaddit maddeler değişikliğe tabi tutulmuştur.
Eğer, içtüzüğün 108 nci maddesine göre bir mü
zakere açılması teklif olunursa, onun anlamını
da arkadaşlarıma ifade etmek isterim. Zira İç-
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tüzüğün 108 nci maddesinde, «Müzakere edil
mekte olan bir madde, mütaaddit mesele veya
fıkradan ibaret ise ve o mesele ve fıkraların ay
rı ayrı oya konulması talebediliyor ise, o zaman
muktazası ona göre ifa olunur.» der.
Şimdi, 1 nci maddeyi bütünüyle müzakereye
tabi tutacağız. Kolaylık olsun diye arkadaşlarım
böyle bir teklifte bulunurlarsa, mütaaddit mese
le ve fıkraları ayrı ayrı Yüce Heyetin oyuna su
nacağım. Değişiklik önergelerini de, önerge han
gi mesele veya fıkra ile ilgili ise, o önergeyi, o
fıkra ve meselenin oylanması sırasında dikkat
nazara alacağım. Bu bakımdan, 1 nci madde gö
rüşülürken, muhteva dâhilinde bulunan, atıfta
bulunan maddelere de temas edeceksiniz.
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı madde
lerini; 5, 10, 17, 28, 31, 36, 41 nci maddelerini
değiştiren tasarının 1 nci maddesi üzerinde kişi
sel fikirlerimi arz edeceğim.
Muhterem arkadaşlar,
Bu tasarının görüşülmesi sırasında Millî Sa
vunma Komisyonunda Alt Komisyon teşekkül
etmiş, brifing yapılmış, bu 1111 sayılı Kanun
uzun uzadıya müzakere edilmiş, Komisyon met
ni olarak en iyi şekilde huzurunuza getirilmiş
tir.
Askerlik müddeti 20 ay olarak tesbit edilir
ken diğer memleketlerdeki askerlik süresi de na
zarı itibara alınmış ve yetişecek insanların ge
rek bilgileri, gerek tahsilleri ve gerek askerlik
ten sonra unutmamaları icabeden bilgileri daha
esaslı surette perçinlemeleri için 20 ay müddet
uygun görülmüştür, ki tasarı da böyledir ve en
iyi şekilde tanzim edilmiştir.
Yine tasarının 10 ncu maddesinde, evvelâ
Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kaabiliyeti Yö
netmeliğinin tekrar gözden geçirilmesi ve tan
zim edilmesi, bu suretle asker edilemiyecek du
rumda olanların asker, edilmemesi önplâna alın
mıştır.
Arkadaşlar, bundan evvelki yönetmelik ge
reğince, birçok tüberkülozlu, kalb hastalıkları
olan, hattâ romatizmalı olan askerler, tebdiîhava
verilmek suretiyle bir müddet, bir sene, iki sene
sürüncemede bırakılır, ondan sonra askerlikten
ilişiği kesilir idi. Yeni yönetmelik gereğince,
«asker olabilir» veya «olamaz» şeklinde, bu gi-
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bilere kesin hükümler konmaktadır. Bu da tasa
rıda fevkalâde yenilik getirmiştir, çok önemli
dir ve yerindedir.
Askerlik hizmetinin 20 ay olu^u meselesine
gelince; burada bir kısım fazla kaynak vardır.
Nüfusumuzun yüzde 2,5 - 3,5 şeklinde artması
ve teknolojinin gittikçe gelişmesi sebebiyle kay
nak fazlalığı meydana çıkmıştır. Bu kaynak faz
lalığı Hükümet tasarısında, yalnız kur'aya tabi
tutmak suretiyle bertaraf edilmiştir; halbuki
Millî Savunma Komisyonunda, Anayasanın
60 nci maddesine uygun şekilde tanzim edilmiş
tir.
Birincisi; seçme imkânı verilmiştir.
Meslek grupları ve eğitim gören insanlar, şa
yet adedleri fazla değilse, Genelkurmayca ihti
yaç görülüyorsa, bunlar hiç kur'aya tabi tutul
madan alınabileceklerdir. Bunun dışında kalan
kaynak fazlaları, kur'a çekilmek suretiyle bir
kısmı eğitilerek Genelkurmayın ihtiyacı olan
askerlik yükümlülüğünü görecekler, kur'a dışı
kalanlar ise, yine Anayasanın öngördüğü her
Türk'ün hak ve görevi vecibesine uyarak, bunlar
da ayrı bir kanunla - ki, bu kanun bir sene zar
fında Yüce Meclise getirilecektir - yurt savun
masında ve kalkınmasında katkıda bulunmak
üzere görevlendirilebileceklerdir.
Bu suretle, Millî Savunma Komisyonunun
getirdiği ve esası teşkil eden 10 ncu madde,
ki 1111 sayılı Kanun tasarısının değişikliği
nin belkemiğidir, esasıdır, en mühim maddesi
dir; burada, Millî Savunma Komisyonunda ya
pılan değişiklik gereğince, Anayasanın 60 nci
maddesine uygun şekilde tedvin edilmiştir,,
düzenlenmiştir. Bu suretle hiçbir vatandaş as
kerlikten muaf tutulmıyacaktır.
Buradaki kur'a usulü; askerlik çağında bu
lunanların bir kısmının asker olarak memleke
te hizmet etmesi, diğer bir kısmının ise mem
leketin savunmasında ve kalkınmasında kul
lanılmasıdır. Burada hiçbir kimse askerlikten
muaf tutulmamış olacaktır ki, bu, Anayasanın
60 nci maddesine ve ruhuna uygun şekilde
tanzim edilmiştir.
Arkadaşlar, yine burada bâzı kimselerin
askerlikten muaf tutulmaları hususu derpiş
edilmiştir; yani hasta olursa, tüberküloz olur
sa, kalp hastalığı oulrsa nasıl askere alınmı
yorlar ise, bâzı kimseler de, meselâ Türkiye'414 —
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ye gelen göçmenler evvelki yerinde asker
liğini yapmış ise veya 22 yaşını geçmiş ise
askerliğe tabi tutulmıyacak veya eskiden ol
duğu gibi, bir annenin bir babanın iki evlâ
dı var da bir tanesi harbde ölmüşse veya gaipse, diğer oğlu isterse asker olacak, isterse olmıyacalktıı*.
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, bir da
kikanız var; o müddet içerisinde sözünüzü ta
mamlayınız.
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) —
Bağlıyorum efendim.
Millî Savunma Komisyonunun getirdiği ta
sarı, hakikaten fevkalâde iyi, Anayasaya uy
gun ve memleket gerçeklerini en iyi şekilde
tanzim eden bir tasarıdır. Bunun bu şekilde
kabul edilmesinin, memleketimiz için ve bun
dan sonra asker olacak arkadaşlarımız için
faydalı olduğu ve lüzumlu olduğu kanaatini
bildirir, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz efendim.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci mad
desiyle değiştirilen hususlar üzerinde bende
niz de kısaca şahsi görüşlerimi arz edeceğim.
Bilhassa 1 nci madde 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve
41 nci maddelerin değişikliğini öngörmekte
dir.
5 nci maddede askerlik süresi 20 ay olarak
gösterilmiştir. Biz, askerlik süresinin 20 ay ola
rak, 2 sene olarak, hattâ 1,5 seneye kadar tan
zim edilmesinin lehinde olduğumuzu daha ön
ce Komisyonda da arz etmiştik. Yalnız, bura
da konuşma yapılırken, arkadaşlarımız kay
nakların çokluğundan bahsetmek suretiyle,
nüfus artışına paralel olarak kaynaklardaki.
artışı önlemek ve masrafları, malî problem
leri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu
sürenin kısaltılması hususuna işaret etmişler
dir ki, biz bunu kanunun ruhuyla bağdaştıramıyoruz.
Esasında askerlik, diğer memleketlerde ol
duğu gibi, bizim memleketimizde ücretle, pa
rayla yapılan bir hizmet değildir. Bizdeki bu
hizmet, doğrudan doğruya, Anayasamızın, da
60 ncı maddesinde gösterildiği üzere hak ola
rak, görev olarak vatandaşa verilmiş olan bir
hizmettir; bunu yapmak mecburiyetindedir.
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Bu yöniyle, asker olan bir kimsenin 20 ay
lık süre içerisinde teknik bütün bigilleri al
ması ve silâhlan, araç ve gereçleri kullanabil
mesinin mümkün olacağı kanaatini taşıyoruz.
Yalnız,, 5 nci maddenin son fıkrasını biz an
lamakta güçlük çekiyoruz. Burada deniyor ki:
«Bu kanunun tesbit ettiği esaslar dışında..»
Bu kanunun tesbit ettiği esaslar dışında, tah
min ederim ki, bir şey olmaz. «Bu kanunun
tesbit ettiği esaslar içinde..» olması icabeder.
Eğer esaslar var ise, kanunlarla tesbit edil
miştir ve «Kanunların tesbit etmiş loduğu esas
lar içinde» denmesi icabederken, «Bu kanunun
tesbit ettiği esaslar dışında veya muvazzaf
lık hizmetini yapmadıkça hiçbir fert asker
lik çağından çıkarılamaz» fıkrasını biz anlıyamıyoruz, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu fık
ranın anlamının vuzuha kavuşmasını sayın Ko
misyondan ve Hükümetten istirham ediyoruz.
10 ncu madde üzerinde de görüşlerimi kısa
ca arz etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Esasında 10 ncu maddenin içerisinde (b) fık
rasında, «Barışta (a) bendi esaslarına göre
kur'a ile tesbit edilecek ihtiyaçtan fazla olan
ların askerlik yükümlülüğü, yurt savunması
ve kalkınımasiyle ilgili konularda yetiştirilme
veya görevlendirilme veya yurt savunması ve
kalkınmasına katkıda bulunma görevlerinden
biri veya birkaçı olarak ayrı kanunla düzenle
nir.» denmiş olmasını, biz Anayasanın 60 ncı
maddesiyle de bağdaştıramıyoruz.
Kur'a usulü, esasında kanunların aradığı,
kanunlardan doğan eşitlik ilkesini zedelemek
tedir. Kur'a usulüne biz bu yönüyle katılamıyo
ruz. Bütün vatandaşlar, hiçbir şekilde istis
naya tabi olmadan askere alınacak;, eğitimi
ni, araç, silâh ve gereçleri öğrendikten sonra
(b) bendinin kapsamı içerisinde istenilen gö
revlerde kullanılmasının mümkün olacağım
da bildiğimiz için, o yönde bir işleme tabi tu
tulması lâzımgelir iken, işte 60 ncı maddedeki
hak ve görevler, bu 10 ncu maddeyle, bizim ken
di kanaatimize göre ihlâl edilmektedir.
Kaldı ki, bu kaynakların fazlalığını da Sa
yın Komisyondan bilhassa istirham edeceğiz.
Kadrolarımızın ihtiyaçları, bugünkü kaynaklar
la karşılanabiliyor mu, karşılanamıyor mu ve
bugünkü fiilî asker miktarımız nedir?

— 415 —

M. Meclisi

B : 127

Sayın Bakanımızın bir ifadesinden anlıya/bil
diğimiz kadar; 1970 yılı içerisinde, bir yılda 328
bin erin silâh altına alınacağını işaret ettiler ve
bir erin 20 aylık süre içerisindeki masrafının da
4 460 lira gibi bir para tuttuğunu beyan buyur
dular.
Esasında Devlet, sosyal devlet, hukuk devle
ti olduğuna göre, kendi vatandaşlarının Millî
Savunma hizmetlerinde geçen süre içerisinde
masraflarını görmesi, Devletin en tabiî hakkı
dır. Kaldı ki, Türkiye'de en ucuz şekilde besle
nen ve giyim kuşamına sahibolan Türk askeri
dir. Dünyanın her tarafında askerlerin çoğu üc
ret almaktadır ve ücretle çalıştırılmaktadır.
Halbuki bizim stratejik durumumuz, coğrafi
durumumuz itibariyle bu şekilde asker kullan
mamız da mümkün değildir. Bu yönüyle biz,
yurt savunmasının icabettirdiği ihtiyaçları te
min edecek miktarın üzerinde bir kaynağımızın
daha 5 - 10 sene için olmadığı kanaatindeyiz,
0000 yılında kaynakta birikecek gençliğin
miktarının yüzde 50 nisbetinde artacağı hususu
na da katılmak mümkün değildir. 2000 yılma
kadar geçen süre içerisinde dünyadaki gelişim,
oluşum ile hâdiseleri tâyin, tesbit ve tahmin et
mek de mümkün değildir. Kaldı ki, askerlik sü
resi içinde, bilhassa Millî Savunma gereçlerini,
araçlarını kullandıktan sonra 6 - 8 ay sonra,
yurt kalkınmasında çeşitli yerlerde ve yönlerde
ibunları kullanmak suretiyle; esasında müstah
sil duruma getirmek, sanat alanlarında bunları
yetiştirmek de mümkündür. Bu yönü ile biz
«kura usulü» nün tamamen aleyhindeyiz. Oku
ma - yazma bilmiyen ve yılların geçtiğini sade
ce dağbaşlanndaki koyunların kuzulamasiyle
tâyin ve tesbit eden vatandaşlarımızın yaşadığı
beldedeki nüfus sayımının yüzde 25 olduğu da
tesbit edilebilinirse, askerlik ocağının ve asker
lik vazifesinin millî eğitim bakımından olduğu
kadar millî sanayi yönünden de yapacağı hiz
metler kendiliğinden ortaya çıkar.
BAŞKAN — Bir dakikanız var Saym işgü
zar, ona göre lütfen konuşmanızı ikmal ediniz.
HÎLMÎ ÎŞG-ÜZAR (Devamla) — Peki Sayın
Başkanım, bağlıyorum.
Bunu mücerret olarak, sadece silâh altında
tutulan insanlar gibi telâkki etmek, sadece onu
müdafaada bulunduran insanlar olarak kabul
etmek mümkün değildir.
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Ayrıca, bir baba veya dul ananın oğulların
dan biri ölür veyahut da askerlik süresi sırasın
da şehidolur veyahut da vefat ederse, ondan
sonra gelen çocuğunun askere alınmamasını da
(biz yersiz görüyoruz. Bu, mutlaka vatandaş
olarak askerlik görevini yapmak mecburiyetin
dedir. Onun çocuğu vazifesini yaparken vefat
etmiştir, yahut da dükkânında iken vefat etmiş
tir ; bunların arasında bir fark yoktur.
Yine istisnalar arasında yer alan ve bizim
hiçbir zaman Anayasa ile ve Türk Vatandaşlık
Kanunu ile bağdaştıramadığımız bir kısım da
şudur :
Memleketimize gelmiş olan mülteci Türk va
tandaşının, şayet geldiği ülkede askerliğini yap
mış ise, bizim memleketimize geldiği zaman as
kerlikten muaf olması, Vatandaşlık Kanunu ile
ve Anayasa ile Askerlik Kanunu ile bağdaşa
maz. O Türk olduğu için vatana gelmiştir; va
tana geldiği ve vatandaş olduğu için ve Türk
olduğu için de burada askerlik görevini yapmak
mecburiyetindedir. Bu bakımdan, bu her iki hu
sus da bizim görüşümüze göre kanunlara aykı
rıdır.
Bir de - Sayın Başkanımızın müsamahasını
suiistimal etmemek için hemen bağlıyorum askerlik hizmetlerinin, bilhassa kura usulünün
yönetmelikle tesbit edilmesine mütedair olan
hüküm de yersizdir.
Yönetmelik, malûmunuz olduğu üzere, tama
men bakanlara göre değişen bir husustur. Bu
nun daha mazbut bir hale getirilebilmesi için,
hiç değilse tüzükle bunun sağlam esaslara bağ
lanması yerinde olur. Bu bakımdan bu 10 ncu
madde, tüm yönleriyle ve bilhassa (b) bendi ile
de Anayasanın 60 ncı ve 18 nci maddesine ta
mamen aykırıdır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Saym Hüsamettin Başer, buyu
runuz.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı madde
lerini tadil eden talsarı ve teklifleri görüşmekte
yiz.
Kanun iki yenilik getirmektedir : Birisi
müddet, diğeri kura hususudur.
Bugün şu bir hakikattir ki, Türkiye olarak
ziraatçiyiz, diyoruz ama sanayiimiz ve diğer hiz-
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mitlerimiz de öyledir; yalnız, gerek Türkiye ve
gerekse dünya çapında askerî bakımdan büyük
bir gücümüz var, fakat maalesef şunu söyliyeyim ki, bu kanun bu gücü de azaltmaktadır.
«Nasıl azaltacaktır?» diyeceksiniz.
Bugün Türk Silâhlı Kuvvetleri bir okul du
rumundadır; yetiştirmiş olduğu erleri, çavuş
ları, onbaşıları ve subayları ile yedek depodur.
Bugün o yedek depoyu zayıflattığımız an, bu
memlekette askerî hizmeti de zaıfa uğratmış
oluruz. Bu bakımdan, ben buradaki «kura usu
lü» nün şiddetle aleyhindeyim.
Dünyada yalnız Türk Milleti vardır ki, «as
kerlik erkekler için mecburidir» der. Madem ki
artan nüfusumuz var, bunu 12 aya indirelim;
1940 larda ve Atatürk zamanında da öyle idi;
6 aya kadar, 9 ay, bir seneye kadar askerlik in
mişti. Şunu size söyliyebilirim ki, 1923 ten beri
500 bin kişilik kuvvet besliyoruz, silâh altında
tutuyoruz. Hangi harb çıktı? Bugün maazallah
ıbir harb çıkmış olsa, Türk Milleti baştan aşağı
yetişmiş bir asker demektir, her an silâh altında
olur ve silâh başına koşabilir, ama biz bu yedek
depoyu zayıflatacak duruma düşürürsek, «as
kerî birliğimiz vardır, kuvvetimiz vardır» diye
övünenleyiz.
Ben burada bir önerge verdim. Hükümet ve
Komisyon askerlik müddetini 24 aydan 20 aya
indirmiş; ben önergem ile 16 ay askerlik yap
mak için bir teklif yaptım. Bu 20 aylık müd
detten 4 ay da Yüce Meclis indirirse 16 aya in
miş olur ve hiç değilse büyük bir kısım vatan
evlâdı da bu kutsal vazifeyi yapar.
Askerlik bir okul gibidir. Köy çocuğu git
miştir, orada şoför olmuştur, gelip tarlasında
motorunu kullanır; hastanelerde çalışmıştır,
sağlık memuru olmuştur, köyünde iğne vurur;
okuyup yazmayı bilmeden gitmiştir, orada oku
yup yazmayı ve hattâ aile terbiyesini dahi öğ
renmiştir. Bizde Nevşehir'de şöyle bir âdet var
dır : Erkeklerden askerlik yapmıyanı adam ye
rine koymazlar; «oğlum sen askerlik yapmadın,
daha adam değilsin» derler. Yani Türk milleti
nin bünyesine, sinesine bu askerlik, bu askerî
terbiye o kadar sinmiştir.
İBiz neden acaba kura usulü ile bunların bir
kısmını bırakacağız? Sonra bu kurada ikinci bir
suiistimal ortaya çıkacaktır. Vatandaş iki şahit
le yaş tashihi yapacak; «efendim, ben o kura
dan değilim de şu yaşta doğumda idim» diye
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cektir ve bunu da zaman gösterecektir. Çünkü
biz bu durumu Almanya'ya gidenlerin yaş du
rumu dolayısiyle biliyoruz. Aynı vaziyeti bu da
getirecektir. Bu bakımdan Sayın Millî Savunma
Bakanından ve Sayın Komisyondan bu kura
usulünün tamamen kaldırılmasını rica ediyo
rum.
Bu durum Anayasanın 60 ncı maddesindeki
hükme de aykırıdır. Her ne kadar, «kura dışı
kalanları yurt savunmasında ve görevinde çalış
tıracağız» diyorlarsa da, zaten bir milyon işsizi
olan bu memlekette hangi işe onları sığdıraca
ğız? Bu bakımdan, askeriyedeki bu yedek depo
kuvvetini bölmemek, parçalamamak lâzımdır.
Bmgün Kıbrıs dolayısiyle Yunanistan ile bir
harb çıktığı zaman, yalnız silâh altındakilerin
kâfi gelmiyeceğini söyliyebilirim. Bugün insan
gücü harbediyor. îşte misali Arabistanldaki du
rumdur; orada modern silâhlar var, fakat kul
lanamıyor. Demek ki, yine insan gücüne, ne ka
dar makinalaşırsak makinalaşalım, insan gücü
ne ve insan maneviyatına büyük önem verilmek
tedir.
Bu bakımdan, müddetin 16 aya indirilmesi
hakkında vermiş olduğum önergeme iltifat ede
ceğinizi zannediyorum.
Ayrıca kura usulünün gelen tasandan, şu
saydığım esbabı mucibe tahtında tamamen çı
karılması hakkında bir önerge daha verdim,
ona da iltifat etmenizi saygı ile arz ediyorum.
(A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
runuz.
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu kanun tasarısı, muhakkak ki ihtisas sa
hibi değerli elemanlar tarafından uzun bir ince
leme mahsulü olarak, memleketimizin gerçek
lerine intılbak ettirilme gayesiyle hazırlanmış
tır.
Bendeniz bunun prensipleri üzerinde fazla
duracak değilim; tümü üzerindeki görüşlmeler
bitip de maddelerinin görüşülmesine geçildik
ten sonra da bu tasarının temel ilkelerini değiş
tirecek mahiyette görüşler ileri sürecek deği
lim; ancak, bâzı arkadaşlarımızın biraz da hak
lı olarak temas buyurdukları «Kur'a sistemi na
sıl yürütülecektir» konusu üzerinde görüşleri
mi kısaca arz etmeye çalışacağım; özellikle bu
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konuda Sayın Hükümetin ne gibi hazırlıkları
olduğunu da bir soru ile Saym Bakandan talebedecelim.
Muhterem arkadaşlarım,
Bu tasarı ile gerek Genel Kurmay Başkan
lığı ve gerekse Millî Savunma Bakanlığı önemli
görevleri üzerine almıştır. Bilhassa Kur'a siste
mini sıhhatli bir şekilde yürütebilmek, çok
önemli bir organizasyon işidir. Elbetteki ve te
menni ederim ki, bu torbadan çekme usulü ile
yürütülmiyecek, muhakkak ki Batı memleket
lerinde örneğini gördüğümüz matematikle, is
tatistikte kullanılan elektronik makinalar ve
buna benzer bâzı vasıtalardan faydalanmak su
retiyle yürütülecektir.
Bu işi yürütme, benim bildiğim kadariyle,
ki bir yönü ile meşgul oldum, çok önemli bir
ihtisas meselesidir. Şimdi bu kanun derhal yü
rürlüğe girecektir. Bu konuda Millî Savunma
Bakanlığının ve özellikle Genelkurmay Başkan
lığının hazırlıkları tamam mıdır? Bu bir mer
kez, santral organizasyonla mı yürütülecek;
yoksa buna bağlı taşrada kuruluşlar mı olacak
tır? Elbetteki bu işi sıhhatli ve sağlam bir şe
kilde yürütebilmek, her şeyden evvel güçlü bir
merkez organizasyonunun kurulmasına bağlı
dır. Bunun için de birçok hesap makinalanna
ihtiyaç vardır, «Sampling» dedikleri metotlar
var ve çeşitli usuller vardır; bunların tatbika
tına elverişli, çeşitli firmaların makinaları var
dır. Bunlar üzerinde ihtisas sahibi olmak, uzun
zamana vabestedir ve bunu elbetteki bir yaban
cı firma vasıtasiyle de yürütecek değiliz. Ge
nelkurmayın bu hizmetini, kendi bünyesinden
yetişecek veya yetiştirilmekte olan güçlü ele
manlar yürütecektir.
Şimdi şunu öğrenmek istiyorum : Her va
tandaş asker olmayı şerefli bir görev sayacak
tır. Bu bir yarışmadır arkadaşlarım. Nitekim,
burada 1 nci madde ile değiştirilen 10 ncu mad
denin 4 ncü bendinde, «Askerlik hizmetini yap
maya istekli olanlar, kur'a usulüne tabi tutul
mayacaktır» deniyor. Askerlik hizmetini yap
maya istekli olanlar, Genelkurmayın teklifi ve
Millî Savunma Bakanlığının tesbit ettiği talep
hududunu aşarsa, nasıl bir işlem görecektir?
Ben buna eminim ki, Türk Gençleri çok şerefli
olan bu hizmeti yapmakta yarış haline girecek
lerdir; bu benim şahsi görüşümdür. Bir tefrik
te yaratıyor. Bu yönden bu «Kur'a Usulünün

14 . 7 . 1970

O :2

çok tarafsız bir şekilde yürütülmesi, daha doğ
rusu şu veya bu tesirden âri, daha çok elektro
nik makinalarla yürütülmesi usulü nasıl yapıla
caktır? Bu konuda sayın Hükümetin hazırlıkla
rı nelerdir? Bunları bilhassa öğrenmek istiyo
rum.
Sayın Bakan tümü üzerinde yapılan görüş
melerde, Genelkurmayın tesbit edeceği, çeşitli
meslek gruplarının da belirtileceği bir ihtiyaç
.belgesime ^öre Millî Savunma Bakanlığının
onaylıyacağı bir ihtiyaç belgesine, yani talebe
göre er alınacağını ifade ettiler. Bunlar da kı
saca değinmek istediğim, bilhassa bu istatistik
usullerde büyük önem taşır. Yani şuna önem
le ibaret etmek istiyorum; Türkiye çapında
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin er <ve erbaş ihtiya
cını karşılamak meselesi yeni (bir çalışmayı (ge
rektiren, şimdiye kadar uygulanmadığı için
bir sistem değişikliği dolayısiyle büyük önem
ve ağırlık taşıyan bir konudur. Bu konuda, yine
sualimi tekrar ederek buna değiniyorum : Hü
kümetin çalışmaları yeterli midir? Tesbit ettiği
«kur'a sistemi» nasıl bir sistemdir? Bu sistem
nasıl yürütülecektir? Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte meri olacağına göre, bu konuda
yetiştirilmiş veya yetiştirilmekte olan uzman
lar var mıdır? Bunların bilhassa açıklanmasını
önemle istirham ediyorum.
Değerli arkadaşlarım,
Bu 10 ncu maddenin (a) fıkrası sonundaki
«Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlar»
ibaresi de belki benim görüşümün aksine düşü
nülebilir. Yani askerlik çağma gelmiş gençler
arasmda her hangi psikolojik bir ayrılık, yurt
hizmetinde bir tefrik yapmamak bakımından
hassasiyet taşıdığını zannediyorum: yani istek
liler talebi aşacaktır kanaatindeyim.
O zaman nasıl bir işlem yapılacaktır?
istekliler alınacağına göre netice itibariyle
elbette ki, onların da kur'aya tabi olması lâzım.
istekli miktarı talebi aşarsa nasıl bir işlem ya
pılacak, bunu da öğrenmek istiyorum. Çünkü
bunda böyle bir sarahat yok, «istekli olanlar
alınır» diyor. Buna gerçekten, benim anladığı
ma göre pek de lüzum yok. Yani, «istekli olan,
olmıyan» diye cemiyette, köyde, kentte vatan
daşlar arasında askerlik çağma gelenler ara
sında tefrik yapmak; «Sen vatan hizmetinden
kaçtın, o kaçmadı, o isteklidir» gibi bir durum
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yaratmaktansa, mademki, bir eliminasyondan
da geçiyor muayeneler var, beden kabiliyeti var,
meslek vasıfları var, bu bakımdan hiç olmazsa,
«Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlar
kur'a usulüne tabi tutulmazlar» fıkrası kalk
malıdır.
BAŞKAN — Saym Uzuner, bir dakikanız
var.
ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Şahsan
bunu sakıncalı görmekteyim ve bu görüşümü
şuna istnadettiriyorum : Bu istek talebi aşacak
tır. Kur'a usulünü prensibolarak kabul ediyor
sak, tamamen kur'a usulünü uygulamak gere
kir. «İstekli olmak - olmamak» gibi bir duru
mu yaratmak zannederim ki, pek faydalı neti
celer vermiyecektir. Özellikle benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın da belirttiği gibi kur'a
sisteminin tafsilâtı tüzüğe yansıyacak. Gönül
isterdi ki, bu prensipler kanunda yapılsın. Mu
hakkak ki çok güç iştir, bunu kanunla sapta
mak oldukça zordur, ancak hiç değilse «yönet
melik» denmiş bunun «tüzük» olarak değiştiril
mesi uygun olur ve burada kur'a sisteminin na
sıl yürütüleceği teferruatı ile belirtilmelidir.
Teşekür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok.
1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergeleri var, onları okutup oya suna
cağım.
1 nci maddenin 5 nci maddeye atıfta bulunan
2 nci paragrafına ait önerge var, okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
1111 sayılı Kanunun madde 1 deki madde
5 in 1 nci fıkrasındaki er ve erbaşların hizmet
müddeti «20 ay» m «16 ay» olarak tadilini arz
ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet olarak
bu önergeye -katılıyor musunuz?
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Katılmı
yoruz.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Verilmiş bu
lunan önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
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rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir.
Bu hale göre; 1 nci madde ve onun atıfta
bulunduğu 5 nci madde - ki, bu 2 nci paragraf
olarak kabul ediliyor - üzerinde verilmiş başka
değişiklik önergesi yok. 1 nci maddenin atıfta
bulunduğu 5 nci maddeyi Yüce Heyetin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Aynen kabul edilmiştir.
1 nci maddede mündemiç 10 ncu madde ile
ilgili olarak üç önerge var, üç önergeyi ayrı ayrı
okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Askerlik kanunu tasarısının 1 nci maddesin
de yer alan 10 ncu madde (a) bendinin 4 ncü
fıkrasındaki «yönetmelikle» kelimesinin yerine
«tüzükle» kelimesinin konmasını öneririm.
İstanbul
Reşit Ülker
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Saym Başkanlığa
1 nci madde içinde mütalâa edilen 10 ncu
maddenin 5 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim.
Muğla
Ahmet Buldanlı
Madde 5. — Mülteciler ve Türkiye Cumhu
riyeti uyruğunda olmıyanlar asker edilmezler.
Ancak; mültecilerden Türk uyruğuna kabul
edilenler, kendi memleektlerinde askerlik yapmamışlarsa kendi emsali doğumlularla kur'aya
tabi tutulurlar.
BAŞKAN — Bir başka önerge daha var onu
da okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
1111 sayılı Askerlik Kanununun madde 1 vasıtasiyle tadil edilen madde 10 daki kur'a geti
ren maddenin metinden çıkartılmasını arz ve
teklif ederim.
Saygılarımla.
Hüsamettin Başer
Nevşehir
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aykı
rılıkları yönü ile teker teker tekrar okutup oyu
nuza sunacağım. En aykırı teklif Saym Başer'in
teklifidir, onu okutuyorum.
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(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon?.. ~
MÎLLÎ SAVUNMA" KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Hükümet?.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon?.
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Hükümet?.
Mî£LÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi
tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon?.
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın
Başkan, sistem yeni getirilmiştir. Ancak, bu sis
tem oturduktan sonra «tüzük» keyfiyeti düşü
nülebilir. Şu hali ile «yönetmelik» daha elâsti
kidir ve ihtisas erbabı olan Askerî Şûradan da
aynı şekilde geçmiştir. Bu şekilde kalması ko
misyonca arzu edilmektedir. Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Bu hale göre 1 nci madde içinde bulunan ve
atıfta bulunulan 10 ncu madde üzerinde başkaca
değişiklik önergesi yoktur. Olmadığına göre
1 nci maddenin atıfta bulunduğu 10.ncu mad
deyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir.
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Muhterem arkadaşlarım, 10 ncu maddeden
sonra yine 1 nci madde içinde bulunan ve atıfta
bulunulan 17 nci madde vardır. 17 nci madde
üzerinde hiçbir değişiklik önergesi verilmemiş
tir. Bu sebeple 17 nci maddeyi aynen oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler...
Aynen kabul edilmiştir.
1 nci madde içinde bulunan 28 nci madde de
hiçbir önerge verilmemiştir. Bu sebeple 28 nci
maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul
edilmiştir.
1 nci maddede bulunan ve atıfta bulunulan
31 nci madde üzerinde de bir değişiklik öner
gesi yoktur. Bu sebeple 31 nci maddeyi Yüce
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
36 nci madde üzerinde de bir değişiklik öner
gesi verilmemiştir. Bu sebeple 1 nci madde için
de bulunan ve atıfta bulunulan 36 nci maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir.
1 nci maddede mevcut ve atıfta bulunulan
41 nci madde üzerinde bir değişiklik: önergesi
verilmemiştir. 41 nci maddeyi bu hali ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir.
Şimdi buna göre 1 nci madde münderecatında yazılı olan 5 nci madde, 10 ncu madde, 17 nci
madde, 28 nci madde, 31 nci madde, 36 nci mad
de ve 41 nci maddelerle birlikte 1 nci maddeyi
tümden Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir.
Madde 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten evvel sakata ayrılmış olanlar
askere alınmazlar ve askerde olanlar terhis edi
lirler.
Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten evvel son yoklama sıracında
arızalı sağlam olarak ayrılanlardan henüz as
kere sevk edilmiyenler ile halen muvazzaflık
hizmetini yapmakta olanlar yeniden muayene
ye tabi tutulurlar.
Şunlardan Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden
Kabiliyeti Yönetmeliği gereğince askerliğe elve
rişli olmadıkları anlaşılan muvazzaf erat terhis
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edilir ve halen askere sevk edilmiyenler askere
alınmazlar.
Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten evvel askerlik yoklaması yapı
lıp askerliğine karar alınanlar 1111 sayılı As
kerlik Kanununun bu kanunla değişen eski 10
ncu madde hükümlerine tabidirler.
Geçici madde 4. — Kur'a neticesi askere
alınmıyanlar bu kanunun 10 ncu maddesi (b)
fıkrasında belirtilen kanun yürürlüğe girinceye
kadar resmî ve özel her türlü iş ile okul fakül
te ve yüksek okula girebilir ve yurt dışına çık
mak için pasaport alabilirler.
Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce, silâh altına alman er, er
baş ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici
madde eklenmesine dair 18 Temmuz 1963 tarih
ve 291 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendiri
lenler ile Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okul
larında öğretmenlik yapmak üzere görevlendiri
lenler, 1 Kasım 1970 tarihinden itibaren 20 ay
lık muvazzaflık hizmetlerini ikmal ettikçe ter
his edilirler.
Geçici madde 6. — 1875 yılının sonuna kadar
son yoklamalarda askerliklerine karar verilen
lerden ilk öğretmen okulu mezunu olup Millî
Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğret
meni olarak çalışanlar Millî Eğitini Bakanlığı
emrine verilirler. Ancak, bunlardan lüzumu ka
darı Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okulla
rında öğretmenlik yapmak üzere görevlendiri
lir. Bunların askerlik şubelerince şevklerinden
itibaren gerek köy ilkokullarında ve gerekse Si
lâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğ
retmen olarak çalışacakları süre içinde memu
riyetleri ile ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük
haklarını kendi statüleri içinde Millî Eğitim
Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler.
Millî Eğitim Bakanlığından maaşlarını almaya
devam ettikleri bu sürece resmî elbise giyemez
ler ve iaşe edilmezler. Bu öğretmenler askerlik
hizmetleri süresince Millî Eğitim Bakanlığınca
gösterilen köy ilkokullarında veya Millî Savun
ma Bakanlığınca gösterilen Silâhlı Kuvvetler
okuma - yazma okullarında öğretmenlik yap
maya mecburdurlar. Öğretmenlik yapmak istemiyenler ile öğretmen hizmetleri sırasında usu
lüne göre öğretmenlik mesleki ile ilişkileri kesi
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lenler geri kalan hizmetlerini er olarak tamam
lamak üzere kıtalara sevk edilirler. Bunların
maaşları kesilir. Millî Eğitim Bakanlığı emrine
verilenler ve Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma
okullarında vazife gören öğretmenler firar ve
izin tecavüzü bakımından Askerî Ceza ve As
kerî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine ta
bi olmaya devam ederler. Silâhlı Kuvvetler oku
ma - yazma okullarında vazife gören öğretmen
ler hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hiz
met Kanunundaki Silâhlı Kuvvetlerde çalışan
sivil personele ait hükümler uygulanır.
Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 84, 85, 86, 89 ve 98 nci maddelerine
tabi olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine
müracaat ederek işlemlerini ikmal ettirdikleri
takdirde kur'a usulüne tabi tutularak asker edi
lirler.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; ba
kaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlardan
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
6 ay içinde resmî mercilere teslim olanların bu
suçları hakkında takibat yapılmaz.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçlarından
mahkûm olanların cezaları ceza mahkûmiyetle
rinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedi
lirler.
Geçici madde 8. — Bu kanunun 1 nci mad
desi ile değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 10 ncu maddesinin (b) bendi gereğince
çıkarılması gereken kanunla ilgili çalışmalara
derhal başlanarak bu konudaki kanun tasarısı
Bakanlar Kurulunca en geç 1 sene içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk edilir.
Geçici madde 9. — Bu kanunun neşri tari
hinde askerlik yapmadan çağ dışına çıkmış olan
lar silâh altına alınmazlar.
Bunlar hakkında 10 ncu madde (b) bendi
uygulanır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; geçi
ci maddelerle birüikte 2 nci maddeyi okut
muş bulunuyorum. 2 mci madde üzerinde söz
istiyen sayım Milletvekili? Buyurun Sayın
Hüsamettin Biaşer.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değeri tmiBetveıkHeri;
421 —
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(Burada geçici madde 5 ve geçici madde 6
da, «İlkokul öğretmenleri 3 aylık bir eğitim
den sonra Millî Eğitini Bakanlığı emrine veri
lir, onlar da bu öğretmenlerini 2 sene köy (okul
larında öğretmen olarak çalıştırılırlar ve ma
aşlarını da Millî Eğitim Bakanlığı verir, di
ğer işleri Millî Savunmaya aittir.» denmektedir.
Yalnız, huzurunuza gelmiş olan 1111 sa
yılı Askerlik Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarih ve 341 sayılı
Kanunla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanu
nuna geçici 3 madde eklenmesine dair 8.8.1961
tarihli ve 342 sayılı Kanunun yürürlükten kalidınlmasma dair kanun tasarlısı Millî Savunma
Bakanlığından Yüce Meclise gelmiştir. Orada,
İse mezunları muayyen bir eğitim görür, on
dan sonra jandarmada, poliste vazife alır;
bunlara Emniyet Teşkilâtından para verilirdi.
Bu, Anayasaya aykırı olduğundan dolayı kal
dırılması için Yüce Meclise tasarı gelmiştir ve
giindemdedir, 113 sayılıdır.
Şimdi, buradaki öğretmenlerle, lise mezun
larının hiçbir farkı yoktur. Acaiba bunu sayın
Millî Savunma Bakanı nasıl düşünüp, telif
ediyorlar? Lise mezunudur, Emniyet Teşkilâtı
emrine veriyoruz, jandarma veya polislik ya
pıyor, maaş alıyor diye bu kanunlar kaldırılı
yor. Şimdi bu kanunda da öğretmenler var
dır, aynı şekilde bu madde de bence Anaya
saya aykırıdır, öğretmen yalnız terhis olduk
tan sonra öğretmenlik yapabilir, Millî Müıdafa emrinde iken yapamaz. Bu gelen tasarı ile
aynı durumdadır, saygılar sunarım.
BAŞKAN
2 nci madde üzerinde baş
ka söz istryen? Yok. Sayın Hilmi işgüzar ta
rafından verilmiş bulunan Tbir değişiklik önerıgtesi var, önergeyi okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
(Seçici 8 nci maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve talefbederiım.
ISinop
Hilmi İşgüzar
'«ıGıeçici madde 8. —
,Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen
1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 nou mad
desinden (fb) bendi gereğince çıkarılması gere
ken kanunla ilgili çalışmalara derhal başlanır
ve bu konudaki kanun tasarısı, işöbu kanunun
mer'iyete girişimden itibaren 1 sene içinde Ba
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kanlar Kurulunca T. B. M. Meclisine sevk edi
lir.»
BAŞKAN — Komisyon olarak Sayın Hilmi
işgüzar tarafından verilmiş bulunan bu deği
şiklik önergesine katılıyor musunuz?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Esasen
hu iş, kanunun metni içerisinde 10 ncu mad
denin (b) fıkrasında derpiş edilmiştir, gelecek
tir, ayrıca bir işlem yapılmasına lüizuim yoktur;
mer'iyete girincıeye kadar yapılacaktır.
BAŞKAN — Fakat Obuna rağmen bu öner
genin dikkat nazara alınmasına katılmıyorsu
nuz...
Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz. Komis
yon, ileri sürdüğü gerekçe nedeni ile önerge
nize lüzum olmadığı kanaatinde. Mücmelen
Ibıeyamda bulunacaksınız.
HİLMİ İŞGÜZAR (Siniop) — Muhterem ar
kadaşlar;
2 nci madde içinde bulunan geçici 8 nci
maddede yer almasını istediğim bir tek keli
me vardır, sayın komisyonun buna itibar ede
ceğini tahmin ediyordum.
Tasarı metninde; «10 ncu maddenin (b)
(bendi gereğince çıkarılması gereken kanunla
ilgili çalışmalara derhal başlanarak bu konu
daki kanun tasarısı Bakanlar Kurulunca en
geç 1 sene içinde Türkijye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilir» diyor. 1 yıllık süre burada
müphem olduğu için, «... mer'iyete girişinden
itibaren 1 yıl içinde Bakanlar Kurulu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edi
lir» kaydını koymak suretiyle bunu vuzuha
kavuşturmak istedim. Tahmin ederim ki öner
gemi açıkladıktan sonra sayın komisyon ve
Hükümet buna katılacaklardır.
ISaygılar sunarım.
BAŞKAN — Komisyon, vâki izahat muva
cehesinde bunu gerekli görüyor musunuz?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — «Mer'iyet» değil de, «yürürlük» olarak... Kanun
yürürlüğe girdikten itibaren..
BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum:
(Siniop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın önerge
si tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın işgüzar, siz «meriyete»
demişsiniz, onu «yürürlük» olarak düzeltelim
diyorlar.
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HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Olur Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
sunuz?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Katılı
yoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önergenin dik
kat nazara alınmasını kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
Komisyon olarak filhal katılmaktasınız, filhal de kabul etmektesiniz.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Evet.
BAŞKAN — O halde ikinci maddenin atıfta
bulunduğu 8 nci geçici maddeyi vuku bulan bu
değişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Geçici madde bu değişik
şekliyle kabul edilmiştir.
Diğer geçici maddelerde değişiklik önergesi
yoktur. Bu sebeple 2 nci maddeyi, diğer okut
muş olduğum ve tasarı metninde yazılı bulunan
bütün geçici maddelerle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci
madde bu şekliyle kabul edilmiştir.
Madde 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 6, 15, 16, 18, 19, 33 ve 34 ncü maddeleri ile
aynı kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ve
11 nci fıkrasının son cümlesi ve 1111 sayılı As
kerlik Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu ka
nuna aykırı diğer hükümleri, 25 Nisan 1938 ta
rih ve 3370 sayılı Kanun, 18 Temmuz 1963 tarih
ve 291 sayılı Kanun ile 9 Mayıs 1967 tarih ve
865 sayılı Kanun yürürlükte!* kaldırılmıştır.
1111 sayılı Askerlik Kanununun muhtelif
maddelerinde yer alan artık erat ruhsatı erat
ibareleri bu ibareleri ihtiva eden maddelerden
çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü
madde üzerinde önce Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu adına Sayın Sezai Orkunt'a söz veriyo
rum. Buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Kanunun tümü üzerinde maruzatta bulunur
ken, 3 ncü maddeye atıf yaparak, bu madde içi
ne, 1111 sayılı Kanunun 104,105,106 ve 107 nci
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maddelerin de ilga edilecek maddeler meyanına
ithal edilmesini arz etmiştim.
Mevcut kanunun bu saymış olduğum madde
leri nakdî bedel usulü ile alâkalı esasları vaz'eder ve evvelce de arz ettiğimiz gibi, Anayasa
Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonlarında
nakdî bedel usulü Anayasanın 12 nci madde
sindeki imtiyaz hususuna aykırı görüldüğünden
her iki komisyonda da reddedilmiştir. Komis
yonlarda reddedildiğine göre, 1111 sayılı Kanu
nun içinden de bu maddelerin tamamiyle çık
ması lâzımdır.
Bu maddelerin yalnız Anayasaya aykırılık
ları yönünden değil, tatbikatı bakımından da
çıkarılmaları gerekmektedir; şöyle ki:
104 ncü madde; «Her sene asker edilen erat
miktarı ordu ihtiyacından fazla kaldığı müddet
çe Müdafa-i Millîye Vekâleti henüz silâh altına
alınmamış erattan sağlam, sakat bedeli nakdî
kabulüne salâhiyettardır.» demektedir.
Madem ki halihazırdaki Komisyon kararla
rı ile bu, Anayasaya aykırı görülmüştür, bu
maddedeki salâhiyet keyfiyeti burada tümüyle
işlemez bir haldedir; bu sebeple çıkması lâzım
dır.
Madde 105; «Bedeli nakdî miktarı 250 lira
dır» diyor ve arkası geliyor.
Madde 106; «Bedeli nakdî verenler kendi
mahallerinde bulunan veya yol masrafı kendi
leri tarafından verilmek ve Talimi Terbiye işgal
edilmemek şartiyle, arzu ettikleri yerde bulu
nan piyade alaylarında, sakatlar geri hizmet
lerde: 6 ay talim yapmaya borçludurlar.» de
mektedir.
Bir taraftan Millî Savunma Bakanlığı artık
eratı, Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitim müesse
selerinin kapasitesinin tamamiyle dolmuş olma
sı münasebetiyle; kıta içinde eğitim de prensip
itibariyle kabul edilmediğine göre, bu fikri, tü
münden kabul etmez durumdadırlar. Bu şart
ları tibariyle bunun da kanundan madde olarak
çıkması lâzımdır. 107 nci madde de bununla
ilgilidir.
Şimdi Sayın Millî Savunma Bakanımız,
10 ncu maddenin (b) fıkrasında koymuş oldu
ğumuz bir hükümde yurt savunması ve kalkın
ması ile ilgili konularda «yetiştirilme veyahut
görevlendirilme» ile başlıyan cümlenin içinde
yarın Bakanlar Kurulunca meydana getirilecek
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olan kanun tasarısında, bu bedeli nakdinin de
dikkat nazara alınabileceğini burada ifade bu
yurmuşlardır. Eğer tümü ile Anayasa Komis
yonu ve Millî Savunma Komisyonu tarafından
nakdî bedel usulü reddedilmiş ise, endrekt
olarak hazırlanacak olan kanun metninde de
askerlik hükmünden istisna ettirip, başka sa
halarda vazife verdiğimiz insanları nakdî bedel
usulü ile tekrar o vazifeden affetmek, o vazife
den istisna etmek, Askerlik Kanununun esas ru
huna aykırıdır.
Bu itibarla vermiş olduğumuz önergenin ka
bul edilmesini Yüce Heyetinizden saygılarımızla
rica etmekteyiz.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım,
Saynı Orkunt grupumuz adına bu maddele
rin çıkarılmasını istediler. Aynı görüşe katıl
maktayım ve şunu ilâve ederek katılmaktayım:
Anayasa Komisyonunda konu enine, boyuna
tartışıldı. Yeni Anayasamızın muhtelif maddele
ri var. Bu maddeleri bir arada mütalâa etmek
lâzım, bilhassa bedel bakımından : «Yurt sa
vunmasına katılma her Türk'ün hakkı ve öde
vidir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla
düzenlenir...»
Onun yanında Anayasamızın 2 nci maddesi;
«Türkiye Cumhuriyeti demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk Devletidir.» demektedir. Demok
ratik, sosyal hukuk Devleti...
Onun yanında Anayasanın 10 ncu maddesi;
«Devlet, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk
Devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınır
layan, siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri
kaldırır; insanın maddi ve mânavi varlığının
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.» der.
12 nci maddede; herkesin kanun önünde eşit
olduğu, hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa
imtiyaz tanınamıyacağı hükmü mevcuttur.
Şimdi, az gelişmiş, yani yoksul bir ülke olan
Türkiye'de bedel usulü mevcut kanunda var.
Yeni bir Anayasa çıkmış. Yeni Anayasa çıktık
tan sonra Anayasa Mahkemesi veya Yüce Mec
lislerin bu Anayasaya aykırı hükümlerini orta
dan kaldırması gerekir.
Önümüze doğrudan doğruya kanun gelmiş,
kanunda değişiklik yapmaktayız, öyleyse Yüce
Meclis için bu konuda bir fırsat çıkmış bulun
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maktadır. Buna, Anayasa Komisyonunun, bede
lin Anayasaya aykırılığı görüşünü de ekliyecek
olursanız, o zaman Meclisimiz için bu işin nasıl
bir vazife haline geldiği ortaya çıkar.
Bu, Anayasa hükümleri yönünden böyle. Bu
hükümleri Türk vatandaşlarına uyguladığımız
zaman da durum şöyledir :
2 nci Beş Yıllık Plân, fert başına düşen yıl
lık geliri 2 600 liradan 3 200 liraya çıkarma
yı hedef almaktadır. Bu yılda 2 600 liranın al
tında geliri olan vatandaşlar var, anlamına ge
lir. Çünkü bu ortalama bir rakam. Böyle bir ül
kede, çoğunluğu fakir olan bir ülkede bedel usu
lünü getirdiğiniz zaman parası olan bu bedeli
verecek, parası olmıyan (ki, parası ohmyanlarm
şu rakamdan çok olduğu anlaşılmaktadır) bu
parayı veremiyecek. Parası olan bedeli verecek
askere gitmiyecek, icabında vatan için ölmiyecek. Böyle bir anlama varmak tabiîdir.
Sabahleyin de ifade ettiğim gibi, bugün sa
vaş hali olmadığı halde dahi askerliğin bâzı ke
simlerinde tehlike, ölüm daima mevcuttur. Ya
pısı itibariyle silâhlarla uğraşan, manevra ya
pan, zaman zaman çatışmalara jandarma olarak
veya başka şekilde giren tehlikeye mâruz olan
lar askerlik mükellefiyeti altında ölecek...
BAŞKAN — Sayın Ülker, bir noktayı rica
edeceğim. Bu kanunun kapsamında bedel usu
lünü derpiş eden bir özellik var mı efendim?
Yok. Sizin buyurduğunuz, eski kanunlarda mev
cut bedel tertibinin kaldırılması hususuna ait
tir, anlıyorum ama, bunu tartışma konusu yap
mayın; çünkü bu ölü bulunan bir hal. Bu, bir
gün şayet ortaya çıkarılmak istenirse, o zaman
zatıâliniz bu fikirlerini ileri sürersiniz.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan;
teklif yapıldı, ilga edilen maddeler arasına, kal
dırılan maddeler arasına, bu, Anayasaya aykırı
maddelerin konması lâzımgelir deniyor. Grupu
muz adına teklif yapıldı, eğer yoksa bendeniz
de yapmaya amadeyim. O bakımdan konuşuyo
rum. Bilmem arz edebildim mi efendim?
Şimdi, bu maddelerin, yani 3 ncü maddede
Ibedelle ilgili bugün yürürlükte olan maddelerin
çıkarılması bir zorunluktur.
Konuşmalardan çıkardığım, komisyon ko
nuşmaları dâhil, konuşmalardan sezinlediğim
anlam şudur ki, («sezinlediğim anlam» diyorum,
belki sarih beyan edilmedi) bu maddelere da-
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yanılarak bedel usulünün işletilebilmesi ihti
mali ortaya çıkmıştır arkaJdaşlar; açık bu, be
del usulünün işletilebilmesi ihtimali vardır.
Hassasiyetimizi bu bakımdan yerinde görmenizi
rica ediyorum, hassaten rica ediyorum; bu mad
deler kaldırılmalıdır, Anayasaya aykırıdır. Bu
fırsat ele geçmiştir. Meclis Anayasaya aykırı
maddeleri kaldırmayı kendisine görev bilir;
«Mutlaka Anayasa Mahkemesi kaldıracak» diye
bir kural yoktur.
ISaygılarımı sunarını.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Savunma
Bakanı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım;
Bu kanunun tümü üzerinde sabahleyin yap
tığım konuşmada, 1111 sayılı Kanunun 43 yıl
evvel çıkarılmış bir kanun olduğunu ve bugü
nün ihtiyaçlarını kapsamadığını, bu kanun üze
rinde Bakanlıkta ve Genelkurmayda çalışmala
rın devam ettiğini ve bu kanunun huzurunuza
getirildiğini if aide etmiştim.
Bugün huzurunuza getirilen husus 5 madde
de değişikliktir ki sadece askerlik süresi ve as
ker alma usullerindeki değişiklikten ibaret 5
madde huzurunuza getirilmiştir. 1111 sayılı Ka
nun, üzerindeki çalışmalarımız ikmal edildiği
zaman huzurunuza gelecektir.
Yine bu kanun ile Hükümet olarak 2 nci
bir kanun getirmeyi de taahhüdetmiş bulunuyo
ruz ki, bu da, ihtiyaç fazlası eratın yurt savun
ması ve yurt kalkınmasında nasıl kullanılacağı
ve Anayasanın 00 ncı maddesine göre bunların
görevlendirilme usullerini tanzim eden bir ka
nundur ve bir sene içinde Yüce Meclise sunula
caktır.
İşte Sayın Orkunt'un ve Ülker'in burada
mevzuubahsettikleri 1111 sayılı Kanunun 105,
106 ve 107 nci maddeleri bu söylediğim kanun
ların müzakeresi sırasında huzurunuzda konu
şulup kaldırılması lâzımgeldiğine karar verile
cek hükümlerdir.
Bugün gelen hükümler sadece asker alma
usullerini tanzim eden maddelerdir.
Sabahki konuşmamda ben bedel hükümleri
nin getirilebileceğmi ifade etmedim. Eğer Hü
kümet olarak bedelli askerliği kabul etseydik,
açıkça teklif ettiğimiz kanunda bunu getirirdik.

14 . 7 . 1970

O :2

Hükümet olarak bedelli askerliğe karar al
mış değiliz ve böyle bir şey de düşünmedik. An
cak, ihtiyaç fazlası eratın yurt savunmasına na
sıl ve ne şekilde katkıda bulunacağının tesbiti
sırasında Yüce Meclisin alacağı karar içerisin
de bu gibi hususların bulunabileceğini ifade et
tim; yoksa, hükümet olarak böyle bir bedel
teklifinin getirileceğini ifade etmedim.
Tekrar arz edeyim, 105, 106 ve 107 nci mad
deler Askerlik Kanununun tümü üzerindeki ça
lışmalarımız arasında huzurunuza gelecektir;
şimdi huzurunuzda görüşülen bu kanun içeri
sine sokulmasına ihtiyaç ve lüzum yoktur, arz
ederim.
BAŞKAN — Bu izahat- karşısında önerge
nizde ısrar ediyor musunuz Sayın Orkunt?
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Oya konsun
efendim.
BAŞKAN — Oya konsun diyorsunuz.
Haddizatında Başkanlık olarak bana da
ters geldi, onun için Sayın Ülker konuşurken
müdahalede bulundum. Çünkü burada, «Bedel
li askerlik, bedelsiz askerlik» tartışmasına gi
rersek, konu çok değişik bir veçhe arz edecek;
halbuki görüştüğümüz kanun sadet bakımından
muayyen maddeleri kapsıyan bir kanun O ba
kımdan önergenizi yine de okutayım efendim.
Tedvinle pek ilgisini göremedim de o bakım
dan sıkıntı çektim.
Millet Meclisi Başkanlığına
1111 sayılı Askerlik Kanunu tasarısının ge
çici 9 ncu maddesinden sonra gelen 3 ncü mad
desinin 2 nci satırına aşağıdaki satırın eklen
mesini arz ederim.
Madde 3... 34 ncü kelimesinden sonra, (104,
105, 106 ve 107 nci maddeleriyle) ibaresinin ek
lenmesi.
İstanbul
Sezai Orkunt
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor.
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir.
3 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şekli
ile Yüce Heyetin oyuna sunuyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
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BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyen?.. Yok. Kanun
tümü itibariyle işarî oya tabidir; tümünü Yüce
Heyetin oyuna sunuyorum : KaJbul edenler...
Etmiyenler... Kanun Mecliste bulunan milletve
killerinin oybirliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı,
uğurlu olsun.
2. — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek
subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununun
bâzı maddelerinim, değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda
muvazzaf yedek subaylık hizmetinin iki yıldan
birbuçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/303, 2/160) (S.
Sayısı : 225) (1)
BAŞKAN — MuJhtereım. arkadaşlarım; Yüce
Meclisin almış olduğu karar gereğince bugün
kü birleşimde Sıra Sayısı 225 olan 6 . 6 . 1927
tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek
Askerî Memurlar Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler eklenmesi hakkında kânun tasarısı görüşü
lecektir.
Bu hususta ayrıca bir önerge var, okutu
yorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlar arasında bulunan «6 . 6 . 1927
tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek
Askerî Memurlar Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının»
biran evvel kanunlaşması için bütün işlere takIdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
Ahmet Topaloğlu
Millî (Savunma Bakanı
(1) 225 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bu tasarı matbu halde daha önce sayın mil
letvekillerine dağıtılmış idi. Şimdi, uzunca bir
raporu var, okutulmasına lüzum var mı efen
dim («Yok» sesleri) Yok. Okutulmasına lüzum
olmadığı hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okun
masına lüzum olmadığı kabul edilmiştir.
Rapor üzerinde söz istemiş bulunan arkadaş
larımın isimlerini okuyorum :
iSaym Salih Aygün, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Hasan Tosyalı, Sayın İlyas Kılıç, Sayın
Mehmet Türkmenoğlu, Sayın Baha Müderrisoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Sezai Orkunt...
Buyurunuz Sayın Sezai Orkunt...
İHSAN KABADAYI (Konya) — Güven
Partisi Grupu adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Başka söz istiyen...
HÜSAMETTİN BAŞER — Salih Aygün'ün
yeri'ne...
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Orkunt.
C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım.
BAŞKAN — Sayın Orkunt, bir dakikanızı
rica edeceğim; konuşmanız uzun sürecek mi?
Konuşmanız on dakikayı geçmiyecekse, bir
önerge var, muameleye koymıyacağım; on da
kikayı geçmek ihtimali varsa muameleye koya
cağım. On dakikayı geçmez değil mi efendim?
C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT
(Devamla) — Taihmiîn ederim geçmez Sayın
Başkan.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ama grup
sözcülerine şâmil değil konuşmaların müddetle
tahdidedilımesi...
BAŞKAN — önerge var, önergeyi daha mu
ameleye koymadık. Geçmiş muameleden bah
setmiyorum; «Eğer,» diyorum, «geçmek ihti
mali varsa, verilmiş bir önerge vardır; milletve
kilinin hakkı var, onu değerlendireyim; eğer
geçmiyecekse lüzum daJhi görmeden belki idare
öderim» diyorum.
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Buyurun Sayın Orkunt.
O. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT
(Devamla) — 1111 sayılı Kanunla alakalı ola
rak bugün arz etmiş olduğumuz temel unsur
lara dokunmadan, doğrudan doğruya 1076 sa
yılı Kanunun bâzı noktalarına temas edece
ğim.
1076 sayılı Kanun da 1111 sayılı Kanuna pa
ralel olarak hazırlanmış bir kanundur ve bu
gün arz etmiş olduğumuz temel ilkelerden aynı
şekilde esinlenmiştir.
Bu kanun tasarısı ile, bu yıldan başlamak
üzere, 1111 sayılı Kanunda henüz bahsetmediği
miz, yani er kaynağında mevcut birikimde his
setmediğimiz bir fazlalık, yedek subay tasarı
sının geldiği zaman hissddilir bir hale gelmiş
bulunmaktadır.
Bugün Sayın Millî Savunma Bakanının da
ifade etiği gibi, yedek subay kaynağında ihti
yaç nislbetine hemen hemen muadil nisibette bir
kaynak fazlası vardır ve bu kaynak fazlası önü
müzdeki 5 yıl içimde süratle artacak ve bu ar
tış 5 yıl içinde yüzde ikiyüz nisbetine ulaşacak
tır. Bu itibarla yedek subay Kanunu müstace
liyetle kabul edilmesi lâzım gelen bir kanun ta
sarısı olarak görülmektedir ve tarafımızdan da
desteklenmektedir.
1076 sayılı Kanunda bu tasariyle yapılan de
ğişiklikler meyanmda, dikkat edilecek olursa,
bu tasarıya 1111 sayılı Kanunla ilgili tasarıdan
çok daha sarih ölçüler getirilmiştir.
'Sayın Bakan burada ifade ettiler; «1111 sa
yılı kanunla kur'a ve seçme usulü beraber geti
rilmiştir» dediler. 1076 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinde bu çok daha sarih bir hale getiril
miş, daha belirgin ölçülerle «değerlendirme»
«test» ibare ve ilaveleriyle seçme usulü şartları
taayyün etmiştir. Binaenaleyh niçin, «seçme usu
lü» demiyoruz da kur'a usulü üzerinde ısrar
ediyoruz; bunu biraz daha samimî olarak ele
alalım ve şunu ifade edelim.
Geleneklere çok bağlı olduğumuz için, bil
hassa yaşlı sınıflarla genç sınıflar arasında zih
niyet farkları daima çatıştığı için, yaşlılar, alı
şageldikleri birtakım terimlere bağlılıktan
uzaklaşmayı arzu etmemektedirler. Dolayısiyle,
kanunda mevcut bir «kur'a» terimi alışılmıştır,
mevcuttur. Bunu değiştirirsek, yeni getireceği
miz usullerle belki meseleyi daha çıkmaza gö
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türürüz endişesi içindedirler. Ama aynı keli
melerin altında, hiç kelimeye dokunmadan bâzı
değişiklikler yaparsanız, arzu ettiğiniz usulleri
ve usullerin gereklerini bu kelimelerin altına
getirirseniz, buna da dikkat etmemektedirler.
Bu bir zihniyet farkından doğmaktadır.
Eğer bâzı arkadaşlarım; «Peki, madem ki bu
kanunda seçme usulü daha belirli ölçülerle kon
muştur, değerlendirme bir kıstastır, bunun öl
çüleri, tâyin edilecektir; test ayrı bir kıstastır,
ölçüleri tâyin edilecektir, niye buna «seçme»
demiyoruz da «kur'a» diyoruz, derse; işte bunun
bütün esas unsuru, eskiyle yeni arasındaki zih
niyet farkından, eskinin yeni terimlere, yeni
usullere kolay intibak etmemesinden meydana
gelmiş olan basit bir çelişkidir.
Bu itibarla bu kanun tasarısında görmüş ol
duğumuz değerlendirme ve test usulleri aşağı
yukarı seçmenin anaunsurlarmı da beraber ge
tirmiştir ve temenni ederiz ki yakın bir gele
cekte, Bakanlık, hem kur'a usulünün tatbikatiyle elde ettiği tecrübeler hem de bu zihniyet
farklarını beraber yenmek suretiyle bu usulü,
tam ismi neyse, gereği neyse orta yere getirsin
koysun ve tatbikatını da bu şekilde rahatlıkla
uygulamış bulunsun.
Yedek subaylık sürelerine gelince :
Bu süreler de sayın arkadaşlarım, muhtelif
safhalardan geçmiştir. 1927 tarihli 1076 sayılı
Kanunun hazırlandığı tarihte orta, lise ve fa
külte mezunlarına uygulanan askerlik ehliyetna
mesine bağlı olarak, her tahsil kademesine iki
şer aylık muafiyet tanınmak suretiyle askerlik
süreleri 12 ilâ 18 ay olarak uygulanmıştır. Bilâhara bu, 1962 de 24 aya çıkarılmış ve önümüz
deki kanun tasarısiyle tekrar 1 8aya indirilmiş;
bir elastikiyet olmak üzere de Bakanlar Kuru
luna barış şartları içinde bu sürenin 12 aya
indirilmesi hususunda da yetki verilmiştir. Bu
hususta da kanun tasarısiyle aynı fikirdeyiz.
Muhterem arkadaşlarım,
(Bu tasarıda sarahatle belirtilmiyen bir (husu
sa da işaret etmek isteriz.
Bu husus; zamanımızın teknolojisi iktisadi
ve millî savunma sorunlarında görev alan üs
tün yetenekli ve insanlık çıkarlarına uygun
yurt içi ve yurt dışı ilmî araştırmalara katılan
gençlerimizle ilgili olan bir husustur. Bugün
yurt dışında hakikaten insanlık gayeleri için

— 427 —

M. Meclisi

B : 127

araştırma lâboratuvarlarmda çalışan arkadaşlarımız vardır. Yurt içinde de vardır. Eğer bir
insanı lâboratuvarîardan, ilmî araştırma lâboratuvarlarından, bırakınız iki sene, bırakınız 18
ay, bırakınız 12 ay, en kısa bir süreyle dahi
ayırdığınız zaman çok süratli gelişen teknolo
jiye o ilim adamının tekrar ayak uydurması ko
lay değildir.
Binaenaleyh, ilmî araştırmalarda vazife alan
arkadaşlarımızla, yur itçliînıde olsunlar veyahut
yurt dışında olsunlar, askerlik görevini yapma
ları kadar önem verilmesini ve bunlar için de is
tisnai! birer hükmün tanınmış olmasını arz ve
(teklif edeniz,
Bu kanun tasarısında dikkat nazarına alınmııyan ve şu anda taslarının esprisinin dışında
kalan bir hususu da burada arz etmek isterim,
bununla alâkalı olmak üzere de bir önetfge su
nulmuş bulunlmıalktadır.
Sayın Bakan pek haklı olarak diyecekler
idir ki, biz bu kanun tasarlısını tamamen 1111 sa
yılı Kanuna paralel olarak, süre ve bir de kay
nakta biriken personelin fazlalığı nisbetimde bir
hal tarzını getirmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh
bu kanun tasarısı ile getirmiş olduğunuz bu
maddenin hiçbir ilişkisi yoktur...
Böyle diyeceklerdir, haklıdırlar. Yalnız, Ge
nel Kurulunuzdan, simidi arz edeceğim sebepler
Idolayısiyle, bu maiddenin de 1076 sayılı Kanunun
2 ncü maddesinin (a) fıkrasına bir ek fıkra ola
rak eklenmesini de istifham edeceğini.
Muhterem arkadaşlarım,
926 sayılı Askerî Personel Kanununun 1987
yılında yürürlüğe komulmasın(dan bu yana ge
neral ve amiral kadrolarımda, kadro mahrutlarına uygun olarak yapılan emeklilik işlemleri
Danıştay masalarında, dâva dairelerinde bir
takım dosyaların birikmesine
sebıebolmugtur.
Pek tabiîdir ki, üç senesini doldurup bir üst rüt
beye terfi edemiyen general ve amiraller kaidro
(müsaaJdesi yok ise, gerekli sicili de almışlar ise,
bu durumda emekliye sevfe edilmektedirler, ama
omiüsaJilt sicil almış oldukları için bir üst rütbeye
terfi dtltlirilmemelerinden dolayı, bugün Millî
Savunma Bakanlığına pek çok baş ağrısı veren
dâva dosyaları birikmiş bulunmaktadır.
Şöyle ki :
1987, 1968, 1969 yıllarında emekliye ayrılan
73 kara, 14 deniz, 19 hava ve 1 jandarma ge
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neral ve amiralinden (ki eembn 107 Mş.idlr)
74 ü Millî Savunma Bakanlığı aleyhine dâva
ikame etmiştir. Dâvayı açıp da kaşanan 29 kişi,
(kaybeden 1 kişidir. Diğerlerinin de dâvaları ha
len devam etmektedir. Dâvayı kazananlardan
hâkim ve doktor generallerden üçü kanun gere
ğince hizmete devam etmekte, diğerleri de hiz
mete iade edildiklerinin ertesi günü tdkrar emek
li edilmiş bulunmaktadırlar. Bu durumda olan
lardan 13 tanesi tekrar dâva ikame etmiştir.
Bu yıl da, basında da müşahede ettiğiniz gi
bi, 40 a yakın general ve amiral emekli edile
cektir. Bu arkadaşlarımız da kendi açılarından,
kendi mütalâaları çerçevesinde terfie liyakat
kssbsdip kadro mülâhazasiiyle emekli: edilmele
rimden dolayı Danıştaya müracaat edecekler ve
Millî Savunma Bakanlığına tekrar bir çıkmaz
getireceklerdir. Bu dâvaların süratle halledilebilmiesli ve sükût edebilmesi için arz etmiş oldu
ğum önergenin iltifat görmesini istirham ediyo
rum. Çünkü 30 yılı aşkın bir devrede Silâhlı
Kuvvetlere hizmet ettikten sonra kadrosuzluk
sebebiyle, «sen müsait sicil aldın, fakat kaidro
olmadığından dolayı emekliye sevk ettim» de
diğiniz ,zaman, bu insanın Silâhlı Kuvvetler için
de kalan arkadaşiyje mânevi bağlılığını kurmak
mecburiyeti de vardır, birine imkân veriyorsu
nuz, orduda ipka ediyorsunuz, üst rütbe veriyor
sunuz, imkânlarını geniş bir şekilde sağlıyorsu
nuz, ötekimin ilişkisini derhal kesliyorsunuz ve
imkân da vermiyorsunuz...
Bu imkânı muvazzaflıkta verlmemek müm
kündür, verilmemesi belki kanuna da uygun
olabilir, fakat yedekte olarak, eğer müsait sicil
'almışsa, kaidro mülâhazası da bir üst rütbeye
terfiıine müsaade etmiyor ise, hiçbir zaman mu
vazzaf olarak kullanıamıyacağı bu hakkını, mâ
nevi bir tamir olarak kullanmasına neden iimkân
vertaiyoruz?
Bütün Batı âleminde bu tarzda emekliye
sevik edilenler müsait sicil aldıkları takdirde,
mânevi bir tatmine tabi tutulurlar ve kendilerine
bir üst rütbe tevcih edilir, merasim yapılır, bu
şekilde evlerine gönderilürler. Bu mânevi tatmin,
onları, hiçbir zaman Danıştay kapılarında kendi
haklarını aramak gibi bir yola sevk etmez. Bu
şekilde, basında, çok iyi bildiğiniz gibiiı, yüksek
rütbeli subaylar ellerine kalemi alıp da kendi
lerini emekliye sevk eden arkadaşları ve kendi
-
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âmirleni hakkında şayanı arzu olmıyan yazılar
da yazmazlar.
Silâhlı Kuvvetlerin en üst kademelerine gelip
de o kademelerden küskün olarak ayrılan insan
ların bu küskünlüklerini orta yerden kesin bir
şekilde kaldırabilmek için, yedekte bir üst rüt
beye terfi haklarının general ve amirallere sağ
lanması hususunu bu bakımdan önermekte
yiz.
Bu kanun tasarısı ile yakın bir ilgisi olma
sa dahi, bu bakımdan iltifat görmesini ve bu
raya bir madde halinde ilâve edilmesini arz
ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın İhsan Kabadayı, buyurun.
G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ;
Sabahleyin huzurlarınızda arz etmiş oldu
ğum kaynakta fazla gelen, fazla doğan aske
rin silâh altına alınmasında memleketimizin
içinde bulunduğu şartlarda zaruri olarak ta
bi olması icabeden nitelik ve ölçüler ne ise,
hemen hemen esbabı mucibe bakımından bu
ölçüleri yedeksubay mevzuunda da ölçmeye,
o hareket noktasından yedeksubayın askere
alınış şekillerini aynı neticelere bağlamaya
mecburu*.
Türkiye'de nüfus çığ gibi artıp, çoğalmak
tadır. Sabahleyin de arz ettiğim gibi, bu tem
po ile nüfusumuzun 1980 yıllarında 50 - 55 mil
yona varacağı istatistikî neticelerden anla
şılmaktadır. Çoğalan ve gelişen Türkiye'de bu
tempo içerisinde de gençlikte yüksek tahsile
devam etme arzusu artmaktadır. Bu artış ile
orantılı olarak elbette ki, her yüksek tahsil
ikmal edeni mevcut kanunlar muvacehesinde
yedeksubay yapmaya ve orduda askerlik hiz
metini subay olarak yaptırmaya mecbursu
nuz. öyle ise, Türkiye'de halen nüfus 34 mil
yon olduğuna ve süratle de arttığına göre,
Türkiye'de yüksek tahsilini ikmal eden genç
lerin hepsinin mevcut ordu kadrosuna göre
yedeksubay olarak hizmetlerini ikmal etme
sine imkân yoktur.
İkinci Dünya Harbinin getirmiş olduğu ger
çekler şudur M; personel bakımından güçlü
değil,, yeteri kadar personel, eğitimi, öğreti
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mi, morali yerinde personel; ama bunun yanı
sıra makinalaşmış ordu, muassır medeniyet se
viyesinde ileri orduların sahibolmuş olduğu
teknik güce sahip, üstün silâhlara sahip ordu
bulundurmaya mecburuz.
NATO'ya girişimizden bugüne kadar ordu
bütün, dallariyle makinalaşmış, üstün tesirli
silâhlara sahibolmuguzdur. Bu daralma içeri
sinde nasıl ki eratta bu lüzum ve ihtiyacı his
setmiş isek, subay kadrolarında da aynı ger
çekle ve aynı kadroyu daraltmak zarureti ile
karşı karşıya bulunmaktayız, öyle ise, mev
cut kadro isteği az, ama yedeksubay kayna
ğından akan yedeksubay namzeti çoktur. Bu
çoğunluğu, bâzı kadro ihtiyaçlarına göre bâzı
koleksiyonlara tutmamız bir zaruret halini al
mıştır. Artık, bugün de değişen dünyada, geli"fin ve teknijS-fi ileri sevivede de*rer veren or
dularda, her yüksek okulu ikmal edenin yedek
subay olur» diye hakkı olamaz. Böyle bir ger
çeği de Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara
«•öre takibetmemize imkân yoktur.
Mevcut üniversiteler üç adet iken, bir çok
fakülteleriyle Anadolu'ya yayılmaktadır, inşal
lah, bir çok vilâyetlere daha yayılmasını, ye
ni yeni üniversiteler açılmasını isterim. Kimse
ye ta'n olsun diye söylemiyorum; hele son za
manlarda açılan yüksek okullar, bir yüksek
okul diploması verme enflâsyonu içindedir.
Ordunun daralan kadroları, elbette bu okulla
rı bitiren gençlerin her birine, «Gel kadrom
var, yedeksubay olacaksın» diyemiyecektir. Öy
le ise„ kadroya göre kaynaktan akan yedeksu
bay miktarını bir denemeye, bir elemeye, bir
seleksiyona tabi tutarak - ileri ordularda ol
duğu gibi - böyle bir ölçüye girmek, böyle
bir çığırdan akarak ordunun yedeksubay mev
zuunu halletmek zorunluğu ile karşı karşıya
gelmişizdir.
Burada kabul etiğimiz ölçü, değerlendirme
ölçüsüdür. Teste girecektir. Her celp yılından
evvel gelecek yıl için Silâhlı kuvvetlerin ye
deksubay ihtiyacı Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından tesbit edilecek, Millî Savunma Bakan
lığı tarafından da icraya konacaktır. Fakülte,
ıkademi, yüksek okul ve bunun dengi olduğu
Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen okul
mezunları, Beden Kabiliyetleri Yönetmeliğini
lynısı ile tutuyor ise, bunlar değerlendirmeye
tabi tutulacak, değerlendirmede muvaffak olan-
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lar, teste muvaffak olanlar yedeksubay ada
yı olarak ayrılacaklar. Yerindedir.. Eğer ki,,
ordunun tabib, diş tabibi, eczacı, jeolog, mühen
dis, mimar gibi dallarda ihtiyacı çok ise, bu
branşlarda değerlendirmeye lüzum kalmadan
ordu ihtiyacını alacaktır.
Değerlendirmede muvaffak olamıyanlar da,
emsallerinin tabi olduğu askerlik süresince
er ve erbaş olarak askerlik yapacaklardır, eğer
ki,, yedeksubay adayı olarak seçilemiyen ve
askerliğini er ve erbaş olarak yapanların mik
tarı Genelkurmayca tesbit edilen miktardan
fazla ise, Genelkurmayın tesbit ettiği miktar
lar Bakanlar Kurulu karan ile diğer dallarda,
yurt savunması ve kalkınması ile ilgili olan dal
larda hizmet yapılmak üzere aktarılacaktır.
Yedeksubaylık müddeti 1,5 yıla indirilmiş
tir. 1,5 yılın 6 ayı okulda yedeksubay adayı
olarak eğitim ve öğretim ile geçecek, 1 yılın
da da subay olarak hizmet edecektir. Bu Ba
kanlar Kurulunun karan ile uzatılabildiği gi
bi, aynı zamanda yine Genelkurmayın göstere
ceği ve Bakanlar Kurulunun kabul edeceği
ölçüler içinde kısaltılabilecektir.
Biz Güven Partisi olarak bu teklifteki ta
dilleri yerinde görmekteyiz. Bu ölçülere göre
kaynaktan fazla artan yedek subay miktannı ölçüleri tuttuğu takdirde - bir testle eleyip,
testte muvaffak olanların yedeksubay yapıl
ması oîmıyanlann da er ve erbaş yapılması ye
rindedir Bütün dünya ordularında da artık bu
anlayışla yedeksulbay adayları seçilmekte, or
duya mal edilmektedir. Bu Trir vatan hizmeti
dir, vatan hizmetlerinde rütbe, subay, erlik di
ye bir şey yoktur. Türk Milleti zaten doğuşun
dan, 'bütün tarihî icraatı ile asker doğmuş, as
ker ölmüştür. Askerin her rütbelisi muhterem
olduğuna göre, yedeksubay olamıyan gençleri
miz de, yedeksuflbay olamadıklan için üzülmemelidirler.
Bunun bir başka yönü ile de faydası olacak
tır. Kendi müşahedem şudur ki, birçok gençler
yedeksulbay olabilmek arzusu ve emeli ile yük
sek okula devam etme isteği içindedir. Talep
lerin çoğu bu noktadan artıyor. Eğer, test usu
lü kafbul edilip, bu testte muvaffak olamıyan
lar yedeksubay olamazlar bu hal, yüksek okul
lara gitmek ve devam etmek gibi izdihamlı bir
hali de ortadan kaldıracağına göre inşallah bu
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kanun kabul edilir, işleyişinde de yüksek okul
lara devam arzusunu, izdihamı önler.
Tatbikatında doğacak ufak tefek hatalar gi
derilir, test ciddî ölçülerde işlerse ordunun
makina gücünün yanında çok özlemini duymuş
olduğu kaliteli kültür derecesi üstün, kabiliyet
li kişilerin temini ile üstün silâhlan daha iyi
kullanma gibi bir imkân, Yedeksubay Kanunu
nun değişen maddesi ile hâsıl olmuş olur.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun.
'HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
Yedeksubaylar sulh zamanında ve harp za
manında muvazzaf subaylann bir nevi yardımcılandırlar. Bilhassa, seferde subay zayiatı, er
zayiatından fazla olur ve kısa anda yerlerine
de koymak mümkün olmadığı için, bunlann
yerleri yedeksufoaylarla doldurulur.
Yedeksubay adı da üstünde, bilhassa silâh
altına çağınldığı zaman orduda muvazzaflann
yardımcısı olduğu gibi, harb zamanlaranda da
derhal en kısa zamanda orduda suJbaylann ya
nına çağırılır ve bunlardan faydalanır.
Tasanda yeni görüşler, yenilikler getiril
miştir. Biz bunlara bir şey demiyoruz. Yal
nız, tasannın 1 nci maddesiyle değeşikliğe tabi
tutulur madde 3 deki (f) fıkrasında «6 ay
okulda ve 12 ay da subay olarak atandıklan kı
ta ve kurumlarda geçer» deniyor. Bunun altın
daki kısımda da, «yedeksuibaylann hizmet süre
leri olağanüstü hailende Genelkurmay Başkanı
nın göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kuru
lu kararı ile lüzumuna kadar uzatılabilir» de
dikten sonra «yedeksuibaylann hizmet süreleri
bunşita Genelkurmay Başkanının teklifi ile Ba
kanlar Kurulu karan ile 12 aya kadar indirile
bilir. » Denilmektedir.
Şimdi, Türkiye sulh zamanındadır. Şu mad
deye göre müddetin 12 ay olması lâzımdır; ama
hiz bunu olağanüstü hal gösterirsek, 6 ay okul,
1 sene de kıta olmak üzere 1,5 sene bunlan
ister istemez silâh altında bulunduracağız. Bu
nun için ben bir teklif verdim, 6 ay okul, 6
ay da kıta olmak üzere değiştirilmesini teklif
ettim. Değiştirilmediği takdirde Türkiye de
vamlı olağanüstü hal yaşıyormuş gilbi, bunlar
18 ay tutulaMLedekler demektir.
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Yedeksubaydan maksat, erlerde de dediği
miz gibi, ordunun yedek deposu olmasıdır. Bil
hassa, harb zamanında, hele şimdiki harele
rin topyekûn harb olması karşısında insan za
yiatı fazla olacaktır. Bu bakımdan yedeksubay
sınıfı, yani ordunun yardımcı sınıfını da zayıf
duruma düşürmemek lâzımıdır. Yeni gelen usu
le göre testte veya okulda muvaffak olamıyanlar er ve erbaş oluyorlar. Bunların> ordu
ya iltihak ettikleri zaman erler kadar da fay
dalı olacaklarını zannetmiyorum. Çünkü, okur yazar insanlardır, belki «gadre uğradınız» diye
ya yazıcılıkta kullanılacaklar, yahut da şura
da, burada günlerini, geçireceklerdir. Yani,
bunların bir er kadar dahi fayda getirecekle
rini zannetmiyorum. Bu bakımdan, 1 seneye
indirip, 6 ay okul, 6 ay da kıtada hazırlamak
lâzımdır. Benim kanun üzerindeki görüşlerim
budur.
Bir de, biliyorsunuz M, bir zaman kamp
lar vardı. Kamplar lise ve üniversitelerde olan
ların genç yaslarında askerî terbiye almaları
için konulmuştu; son zamanlarda kaldırılmış
tır. Bugün üniversitelerimizdeki talebelere ba
kın, saç, sakal; kadm mıdır, erkek midir
belli değil. Bunları birer aylık kamplara gön
derirsek - her sınıfta 30 gün, ben bunun için
de geçici 6 ncı maddeyi teklif ettim - daha mil
liyetçi, Atatürk'cü ve vatansever bir duygu
ile bugünkü hallerinden kurtulurlar.
Bugün üniversitelerimizdeki bâzı öğrencile
rin durumu, maalesef yürekler acısıdır. Kızı
lay'a indiğiniz zaman, kadın mıdır, erkek mi
dir belli değil... Bakıyorsunuz, kendi erkek gö
rünüşlü, ruhu kadın durumunda olanlar var.
İşte, bunları bu mukaddes askerlik ocağı hiç
değilse biraz törpüler, milliyetçilik aşlkı verir.
Geçici 6 ncı maddeme iUtifat edeceğinizi zan
nediyorum. Hiç değilse, geleceğin neslini bu
mukaddes ocaktan geçirerek daha iyi, disip
linli bir duruma sokalım.
iSaygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Haşlan Tosyalı, buyuru
muz.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, değerli arkadaşlarım;
Ben kanun teklif çişi olarak, kendi kanun
teklifime tamamiyle muvazi bir şekilde Hü
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kümetin kanun tasarısını getirmiş olmasını
memnuniyetle karşıladım, teşekkürle karşıla
dım.
Askerlik hizmetinin 18 aya indirilmesi hak
kında sabah yapmış olduğum konuşmam, yedeksubaylarımız için de cari olduğundan uzun
bir konuşma yapmıyacağım.
Askerlik müddetinin indiriîmesiyie mütenasîbolarak yedeksubaylık hizmetinin de 18 aya
indirilmesi doğrudur, yerindedir. Getirilmiş
olan teklife aynen iştirak ediyorum.
Bu sebeple kanunun Silâhlı Kuvvetlerimi
ze, memlekete hayırlı olmasını diler, hürmetle
rimi sunanım.
BAŞKAN — Sayın tlyas Kılıç? Yok. Sa
vın Mehmet Türkmenoğlu? Yok. Sayın Baha
Müderrisoğlu, buyurunuz efendim.
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
1076 sayıb. Yedeksubaylar ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3, 8, 23 ncü maddele
rinin değiştirilmesi ve buna geçici 5 madde
eklenmesine ait kanun tasarısındaki önemli
noktalara işaret etmek ve şahsi fikirlerimi arz
etmek isterim.
YedeksulHay kaynağının Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ihtiyacından fazla olması sebebiyle
bu konuda sınırlandırmaya gidilmesi zarureti
görülmüştür. Subay kadrolarmdaki boşluklar
da hizmet görecek yedeksuıbay elemanlarını
değerlendirmede, bu sınırlandırmanın objektif,
âdil ve Anayasa ve millî savunma hizmetleri
nin icaplarına uygun olması gerekir, ki bu ta
sarıda bu esaslara en uygun şekilde yer veril
miştir.
Tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mühendis,
yüksek mimar, jeolog, kimyager ve Silâhlı
Kuvvetlerin ihtiyacı olan diğer meslek ve va
sıflara haiz olanların mevcudu Silâhlı Kuvvet
lerin ihtiyacından az ise, değerlendirmeye tabi
olmadan yedeksubay olarak ayrılabileceği,
aynı şekilde bu tasarıda yer almıştır.
Yedeksubay hizmet süresi 18 aya indiril
miştir. «Bu sürenin 6 ayı yedeksubay yetiş
tirmede, 12 ayı da subay olarak kıtada ve ku
rumlarda geçer» denilmektedir. Bu 18 aylık
sürenin, olağanüstü şartlarda Genelkurmay
Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı gereğince lüzumu mik-
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tarda uzatılabileceği ve barışta yine Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine
(Bakanlar Kurulu karan gereğince 12 aya indıirildbüeceğ'i öngörülmektedir.
Kaynak fazlası olanlardan değerlendirme
nin dışında kalanlar er ve erbaş olarak eğiti
lme tabi tutulacaklar, bunlar da emsali yedeksulbaylar gibi hizmet süresine tabi tutulacak
lardır. Bunların bir kısmiyle Genelkurmay, Si
lâhlı Kuvvetlerin yetişmiş ve bilgili er ve erfbaş ihtiyacını karşilıyacaktır. Lüzum gördü
ğü yerlerde askerlik yükümlülüğünü yapmala
rını sağlıyacak, bunun dışımda kalanlar da Ba
kanlar Kurulu karan gereğince yurt savunma
sı ve kalkınması ile ilgili hizmetlende görevlen
dirileceklerdir.
Yine bu tasanda; bakaya, yoklama kaçağı,
BaKh suçlanndan mahkûm olanların cezalannın ceza mahkûmiyetlerinin neticeleriyle bir
likte affedilmeleri öngörülmektedir.
Yine aynı şekilde bu tasanda, 1111 sayılı
Kanunda belirtildiği gibi, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin Beden Kabiliyeti Yönetmeliği tek
rar ele alınmakta ve beden kabiliyeti müsaidolmıyan yedeksubay olacaklann da aynı şekilde
askerlikten çıfeanlmalan ve tekrar sıhhi kuru
la sevk edilmeleri ve muayeneleri öngörülmek
tedir.
Bu suretle, Millî Savunma Komisyonunun bir
üyesi olarak, tasannın en iyi bir şekilde getiril
diğini ve bu tasarının memleketimiz için hayırlı
olmasını temenni eder, saygılarımı sunanm. (A.
P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı,
buyurunuz efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım;
Biraz evvel arz ettiğim gibi, 43 yıllık 1111
sayılı Kanun gibi uzun bir maziye sahip 1076 sa
yılı Kanunun da bugünün ihtiyaçlarını kapsıyacak durumda olmadığı Bakanlığımca tesbit
edilmiş bulunmakta ve bu kanun üzerindeki ça
lışmalar devam etmektedir; ancak kaynak fazlasındaki bariz artışlar sebebiyle 3, 8, 23 ncü
maddelerini tadil eden bu tasanyı huzurunuza
getirmiş bulunuyoruz.
1076 sayılı Kanunda getirdiğimiz yenilikler
den birisi, süreyi yeniden tanzim; ikincisi, as— 432
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kere alma usulünde daha modern ve ihtiyaç faz
lasının tesbiti için bir değerlendirme usulüdür.
Sabahleyin, 1111 sayılı Askerlik Kanunu üzerindelri konuşmalanmda yedeksubay kaynak
fazlasına da temas etmiş ve yedeksubay kayna
ğının yıldan yıla artmakta olduğunu ifade et
miştim.
1970 yılında yedeksubay kaynağı 11 360 tır;
ortalama olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yıl
da yedeksubay ihtiyacı 6 bin civanndadır, bu
sene için 5 300 artacaktır.
1971 yılında kaynak 13 220 olacak, ihtiyaç
fazlası ise 7 220.
1972 yılında kaynak 15 460, ihtiyaç fazla
sı 9 460,
1973 yılında kaynak 17 510, ihtiyaç fazlası
11 510,
1974 yılında kaynak 19 320 olacak, ih
tiyaç fazlası ise 13 320 olacaktır. Rakamlar bu
şekilde tesbit edilmiştir.
Yine sabahki konuşmamda, bir yedeksubay
için eğitim ve iskânda kullanılan harb araç ve
gereç amortismanlan hariç, bir yedeksubaya
bugün halen tatbik ettiğimiz barem usullerine
göre 20 ay için 24 750 lira ödeneğini ifade et
miştim ki, yeni baremle bu miktar daha da arta
caktır ve bunun Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sine yılda 370 milyon liralık bir fazlalık getire
ceğini, halbuki ordunun bugünkü mevcut kad
rosuna göre bu kadar yedeksubaya ihtiyaç olma
dığını ve bunun için de bir çare olarak bu faz
la kaynağa, başka istihdam yolları aramaya gi
dilmiş ve alelacele bu kanun huzurunuza geti
rilmiştir.
Sayjn Orkunt, konuşmasında, emeklilere ih
tiyatta bir terfi verilmesini söylediler, Danıştaya açılan dâvalardan bahsettiler.
Fikirlerinde haklılık buluyorum, ancak bi
raz evvel söylediğim gibi bu hususun yeri bu ka
nun değildir. 1076 sayılı Kanunu toptan ele al
mış bulunuyoruz, bu mesele de 1076 sayılı Ka
nun içinde tanzim edilecektir.
Sayın Hüsamettin Başer, yedeksubaylık müd
detinin 12 aya indirilmesini istediler. 12 aya
indirilmesinin bu kanun içinde mümkün olduğu
tesbit edilmiştir; Bakanlar Kurulu kararı ile ih
tiyaç halinde 18 aylık süre 12 aya indirilebile
cektir.
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Yalnız sanıyorum ki, maddeyi yanlış anlamış
olacaklar; «Olağanüstü halde yedeksubaylık
müddeti 18 aydır, 18 ay olarak devam ederse
Türkiye'de olağanüstü bir hal varmış gibi bir
durum olacaktır.» dediler.
Halbuki, bu kanun tabiî halde yedeksubaylık
müddetini 18 ay olarak tesbit etmiştir. Olağanüs
tü halde fazlalaştırma imkânını sağlamıştır, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi ile ve Bakanlar
Kurulu kararı ile olağanüstü halde yedeksu
baylık süresinin 18 aydan daha fazla artırıla
bileceğini ifade etmiş ve yine Bakanlar Kurulu
kararı ile de 18 aydan 12 aya kadar düşürüle
bileceğini ifade etmiştir.
Bu kanun üzerinde konuşan arkadaşlarımın
tenkidleri umumiyetle yapıcı olmuştur. Esasen,
temel kanun 1111 sayılı Kanundur. Bu kanuna
paralel olarak hazırlanmış olan 107G sayılı Ka
nun hakkında da gerek encümen çalışmalarında
ve gerekse burada arkadaşlarım yapıcı tenkidlerde bulunmuşlardır. Memleket için çok fay
dalı olacağına inandığımız bu kanunun biran ev
vel çıkarılması için Meclis üyelerinin çalışmala
rından ötürü de kendilerine huzurunuzda teşek
kür ederim. (A. P. sıralarından alkılşar.)
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmelerin
yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir.
Son söz milletvekilinindir hükmüne göre sı
rada bulunan Sayın Hilmi işgüzar'a söz veriyo
rum. Onu takiben yeterlik önergesini oya suna
cağım.
Buyurunuz Sayın İşgüzar.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım;
1076 sayılı Yedeksubaylar ve Yedek Askerî
Memurlar Kanunu ile ilgili değişiklik üzerinde
ben de kısaca maruzatta bulunmak üzere söz
aldım.
Türkiye'mizde yüksek öğrenim yapan mües
seselerin günden güne artışı ve bunların yetiş
tirdiği üniversite mezunlarının çokluğu insan
potansiyelinin bilhassa yedek güçlerinin çoklu
ğunu meydana getirmiş ve bu yüzden de her yıl
alınması icabeden sayıların üstüne çıkan yedek
subaylar hakkında böyle bir kanun tasarısı bu
raya getirilmiş bulunulmaktadır.
Esasında bütün memleketlerde liseyi ve üni
versiteyi bitirmiş olan insanların yedeksubaylık
gibi bir müessesede vazife almalarını mecbur kı
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lan kanunlar yoktur. Bu yönü ile, bilhassa as
kerliğin öğretim ve eğitiminde görev alacak elit
insanların, subaylara yardımcılık görevlerini
üzerine alacak yedeksubayların değerlendirmeye
tabi tutulmasını yerinde görüyoruz. Değerlen
dirme neticesinde yedeksubay olmaya hak kazanmıyanların da ordu içinde kalmak suretiy
le er ve erbaş olarak vazife görmelerini ve em
salleri gibi bu süreler içinde vazife yapmak su
retiyle terhise tabi tutulmalarını da adalete uy
gun görüyoruz.
Yalnız bendenizin temas etmek istediği bir
nokta var, o da yedeksubayların vazife süre
lerine mütedairdir.
Yedeksubayların hizmet sürelerini 18 ay ola
rak tesbit eden kanun tasarısı, Bakanlar Kuru
luna yetki vermek suretiyle barışta bunu 12 aya
kadar düşürme imkânları tanırken, fevkalâde
hallerde bu 18 ayın da uzatılabileceğini öngör
mektedir. Bunu biz yersiz ve fazla olarak gö
rüyoruz, Esasında tatbikatta üniversite mezun
larının çokluğunu dikkate alırsak, 18 ayın uzun
bir süre olduğunu; bir üniversiteyi bitirimiş, de
ğerlendirmeye tabi tutulmuş ve bunlar içinde
yedeksubay olma hakkını kazanmış olan
insanların 6 aylık süre içinde okulda eğitim ve
öğretim yapmak suretiyle yetişmeleri, 6 ay da
kıta ve kurumlarda vazife görmelerini kabul
edersek, müddetin 18 ay olarak değil, 12 ay
olarak kabulünün hakkaniyete ve gerçeklere uy
gun olacağı kanaatinde olduğumuzu burada be
lirtmek zorundayız.
Kaldı ki, ihtiyaç hâsıl olursa Bakanlar Ku
rulu bunu düşürebiliyor. Aslında düşürmeye
lüzum yok, çünkü 12 aylık bir süre kâfi geli
yor, ama fevkalâde, olağanüstü hallerde Genel
kurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu bunu uzatabileceğine göre. (Bendeniz
bu hususta bir de takrir hazırlamış durumda
yım, Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Bey kar
deşimizin teklifini de yerinde görüyorum, mad
deyi yanlış da anlamış değiliz; daha önce, 1950
ve 1957 yıllan arasında, o zaman üniversite me
zunlarının milyarının az olmasına rağmen bir
sene idi) müddetin bir seneye indirilmesi çok
yerinde olur.
Bu arada bir noktaya da temas etmek sure
tiyle sözlerimi bağlamak istiyorum.
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Türkiye'de lise ve üniversite eğitim ve öğre
timi gören öğrencilerin bilhassa askerî kamplara
tabi tutulması, bu değerlendirme için bir taban,
bir baz, bir hazırlık durumu yaratacağı gibi,
bunların bilhassa millî duygular bakımından
bir arada bulunmasını sağlamak işgal, boykot,
sağ, sol cereyanlarının bile ortadan kaldırılma
sında büyük mikyasta hizbmeti olacağı kanaa
tiyle Sayın Millî Savunma Bakanlığına bu ko
nuyu hatırlatırken, hepinize sayılar sunarım.
BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmele
rin yeterli olduğuna dair önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Kanun yeteri kadar görüşülmüştür. Müza
kerelerin kifayetinin oylanmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Kayseri
Şevket Doğan
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının bünyesinde ivedilikle gö
rüşülmesi teklifi vardır, ivedilikle görüşülmeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum :
6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedeksubaylar
ve yedek askerî memurlar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı
Madde 1. — 1076 sayılı Yedeksubaylar ve
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3, 8 ve
23 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Madde 3. — a) Her celb yılından evvel mütaakıp yıl Silâhlı Kuvvetlerin subay sınıfları
na göre yedeksubay ihtiyacı Genelkurmay Baş
kanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakan
lığınca tesbit edilir.
b) Fakülte, akdemi ve yüksek okullar ile
Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi ol
duğu kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğre
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nim müesseseleri mezunlarından Türk Silâhlı
Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine gö
re arkerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yedeksubay
adayı değerlendirmeye tabi tutularak seçilir.
Değerlendirmede dikkate alınacak hususlar ile
yedeksubay adaylarının sınıflandırılmalarına
ait esaslar yönetmelikte gösterilir.
c) Tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mü
hendis, mühendis, yüfcek mimar, mimar, jeolog,
kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan
diğer meslek ve vakıfları haiz olanların mev
cudu Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından arz oldu
ğu takdirde değerlendirilmeye tabi tutulmadan
yedeksubay adayı olarak ayrılırlar.
d) Değerlendirme sonunda yedeksubay
adayı seeilmiyenlerle, makbul bir özürü olmak
sızın değerlendirmeye katılmıyanlar; er ve er
baş olarak askerlik hizmetine tabi tutulurlar.
Bunların hizmet süreleri emsali yedeksuhaylarm hizmet süreleri kadardır.
e) Değerlendirme sonunda yedeksubay
adayı seçilmedikleri için, 1076 sayılı Kanunun
bu kanımla değiştirilen 3 ncü maddesinin (d)
bendi hükümlerine göre er ve erbaş olarak as
kerlik hizmetine tabi tutulanlar, temel eğitim
lerini tamamladıktan sonra Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından tesbit edilen miktar kadarı
mütebaki hizmet süreleri için, Bakanlar Kuru
lu kararı ile yurt savunması ve kalkınmanı ile
ilgili hizmetlerde görevlendirilmek üzere diğer
bakanlıklar emrine verilebilirler.
Bunların istihdam şekilleri ve haklarında
uygulanacak diğer hükümler 1111 sayılı Asker
lik Kanununun değişik 10 ncu maddesinin (b)
bendi gereğince çıkarılacak kanunda gösteri
lir.
f) Yedeksubayların hizmet süreleri 18 ay
dır. Bu sürenin 6 ayı yedeksubay yetiştiril
mekle 12 ayı da subay olarak atandıkları kıt'a
ve kurumlarda geçer. Yedeksubay yetiştirme
süresi Genelkurmay Başkanlığının göstereceği
lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabi
lir ve kısaltılabilir.
Yedekrabaylarm hizmet süreleri olağan üstüha"llerde Genelkurmay Başkanının göstereceği
lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile lü
zumu kada,r uzatılabilir. Bu uzatılan süreler yaş
haddinin sonundan iki kat düşülür.
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Yedeksubaylann hizmet süreleri barışta Ge
nelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile oniki aya kadar indirilebilir.
g) Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça bu
kanunun tesbit ettiği esaslar dışında hiçbir yük
sek öğrenim mezunu, askerlik çağından çıkarıl
maz.
h) Yedeksubaylardan hastalananlar, mu
vazzaf subay emsalleri gibi izin süresine tabi
tutulurlar. Sıhhi izin süresini tanıamlıyanlar
terhis edilirler. Ancak, sıhhi izin süresini ta
mamlamadan (faal hizmet yapabilir.) Raporu
alanlar altı ay hizmet müddetini doldurmadık
ça terhis edilmezler.
i) Yüksek öğrenim mezunlarından yedeksubay adayı seçilenler ile er olanlar yönetme
likte belirtilen esaslara g"öre celbe tabi tutulur
lar.
j) Test merkezleriyle, test günleri radyo
ve gazetelerle ve askerlik şubelerine asılmak
suretiyle ilân edilir.
Madde 8. — Değerlendirme neticesi ye
deksubay adayı seçilip askere şevkten evvel
veya yedeksubay yetiştirilmekte iken aşağıda
ki engel hali olduğu anlaşılanlar askerlik hiz
metini durumlanna göre er veya erbaş olarak
tamamlarlar.
a) 1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay
lıktan çıkarmayı gerektiren bir .suçtan mah
kûm olanlar.
2. Kamu hizmetlerinden müebbeden ya
saklı olanlar.
3. Hileli müflis olduğu ilân edilenler.
4. Gayriahlâki vasıfları ve disiplinsizlik
leri sebebiyle yedeksubaylığa yaramıyacakları,
yedeksubay yetiştirme yerlerindeki disiplin ku
rullarınca tesbit edilenler;
Er olurlar.
b) Yoklama kaçağı veya bakaya suçun
dan hüküm giyenlerle, yedeksubay öğrenimin
de başarı gösteremiyenler; erbaş olarak.
Madde 23. — Yedeksubay ve yedek askerî
memurluktan çıkarılmayı ve yaşlarına göre
haklarında Askerlik Kanununun uygulanması
nı gerektiren sebepler şunlardır :
a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subaylık
tan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm
olanlar.
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b) Kamu hizmetinden müebbeden yasaklı
olanlar.
c) Hileli müflis olduğu ilân edilenler.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birçok
maddeleri ihtliva eden ve 1 nci madde olarak
düzenlenmiş olan bu uzun maddeyi okutmuş
bulunuyorum. Madde .üzerinde söz isitâyen arka
daşlarımız var mı?.. Yolk. Olmadığına göre
madde üzerinde verilmiş bulunan iki değişiklik
önergesi var, onları okutacağım. Ancak, mü
saade ederseniz, biraz evvel de tatlbik eitımiş ol
duğumuz gibi, mütaaddilt mesele ve fıkralar
dan ibaret olan bu maddeyi oylamaJda kolaylık
temini için, arkadaşlarımızın da teklif ve iç
tüzüğün 108 nci maddesi uyarınca bu mütajaddit mesele ve fıkralar ayrı ayrı oya tabi tutu
lacaktır. , Bu sebeple önergeleri de hangi mese
le veya fıkra ile ilgisi vartea, o mesele ve fıkra
ile ilgili olanak oya sunacağım.
Sayın Başkanlığa
1076 sayılı Yadeksubaylar ve yedek askerî
memurlar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair maldde 1 in, madde 3 ün (f) fık
rasının aşağlda/ki şekilde tadilini arz ve teklif
ederim.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
Madde 1. —
Maldde 3. — f) Yedeksubaylann hizmet sü
releri 12 aydır. Bu sürenin 6 ayı yedeksubay ye
tiştirilmekte, 6 ayı da subay olarak atandıkları
kıt'a ve kurumlarda geçer.
BAŞKAN — Bir önerge daha var, aşağı - yu
karı buna müşabih durumdadır, onu da okutu
yorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (f)
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederim.
Sinop
Hilmi İşgüzar
f) Yedeksubaylann hizmet süresi 12 aydır.
Bu sürenin 6 ayı yedeksubay yeltişltirmekle 6 ayı
da subay olarak atandıkları kıt'a ve kurumlarda
geçer.
Yedeksubaylann hizmet süreleri olağanüstü
hallerde Genelkurmay Başkanının göstereceği
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lüzum üzerine Balkanlar Kurulu kararı ile lü
zumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler yaı
haddinin sonundan iki kat düşülür.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 noi
maddemin atıfta bulunduğu 3 ncü maddenin (f)
fıkrası üzerinde bu iki önerge verilmiştir, onun
için birlikte okuttum ve Yüce Meclis bilgi sahibi
oldu. Şimdi teker teker okutup oyunuza suna
cağım.
(Nevşehir Milletvekilli Hüsiame'ttin Başer'in
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz,
tasarıda gösterilen süre, bugünkü modern harblerin icabettirdiği şekle göre hazırlanmıştır.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul
edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi
tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, bu önerge
ide biraz evvel Yüce MecİBce oylanan önerge ile
aynı durumda. Yalnızca en son bir paragrafı
nız var, onun haricinde muamele yapılması ge
reken bir tarafı yok. Meclis bu önergeye iltifat
etmedi.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Efendim, za
ten 6 ay uzatılabilir meselesi van
BAŞKAN — Son beyanınızda, önerge mündereatında müşahhas bir durum bahis konusu
değil. Onu müs/ahhaslaşitırıan teklif halinde, o
önergenizi muameleden kaldırın. Zikrettiğiniz
husus zaten maddede var.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başka
nım, benim tadil tekliflim 18 ayın 12 aya indiril
mesidir.
BAŞKAN — Şimdi, 18 ayın 12 aya indirilmeöinü öngören bir önerge aynı mahiyette olduğu
için biraz evvel reddedildi Meclisçe.. Tekrar bir
iradenin sebkolunıması mümkün değil. Yalnız
siz şunu söylüyorsunuz : «Bu uzatılan süreler yaş
haddinin sonundan iki kat düşülür» M bu da
mevcuttur.
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Sayın İşgüzar, siz de takdir edersMz ki bu
durumda muameleye koymaya lüzum yok. Sizin
tecrübenize ve usuli bilginize müracaat ediyo
rum.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — önergemi geri
aldım efendim.
BAŞKAN — isteğiniz üzerine önergenizi mu
ameleden kaldırıyorum efendim.
Muhterem arkadaşlarım, demin de beyan et
miş olduğum üzere, 1 noi maddenin atıfta bulun
duğu 3 noü madde üzerinde başka önerge yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 3 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir.
1 nci maddenin atıfta bulunduğu 8 nci mad
deyi Yüce Heyetlin oyuna sunuyorum. Kabul
edenler...
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir öner
ge vertiyorum efendim.
BAŞKAN — Zamanında söyleyin efendim,
Meclis önerge beklemez. Siz bir tek ferdî irade
ileri sürüyorsunuz.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 8 nci
madde ile ilgili efendim.
BAŞKAN — Daha önce 3 ncü madde ile il
gili olduğunu zannettim, onu muameleye koy
madım. önergenin geldiğini gördüm, 3 ncü mad
de ile ilgili olduğunu zannediyordum, 8 nci mad
de ile ilgili olduğu zaman hatalı olmuş oluyor.
Ben acele etmiş oluyorum. Bu benim hatam, af
federsiniz.
8 noi madde üzerinde verilmiş olan bir öner
ge var, okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki fıkranın 1 ncü madde sonuna ek
lenmesini arz ve teklif ederim.
Kastamonu
Hasan Tosyalı
«Yüksek tahsilleri esnasında kanunsuz olarak
boykot, işgal ve siyasi tiahrik ve eylemlere giri
şenler yedeksubay olamazlar.»
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bu 8 nci madde
de şöyle bir hüküm var :
«Gayriahlâki vasıfları ve disiplinsizlikleri
sebebiyle...»
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
de ederseniz önergemi izah edeyim.
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BAŞKAN — Efendim ben kanun tekniği ! ri, alkışlar.) Bundan daha büyük ahlâksızlık,
yönünden şunu diyorum: Bu 8 nci maddenin 4 i vatana bundan daha büyük kötü hizmet - daha
ncü fıkrasında «Gayriahlaki vasıfları ve disip büyük kelime kullanamıyorum - bu hususlarda
linsizlikleri sebebiyle yedeksubaylığa yaramı- j suç işledikleri kanunen ve mahkeme ile sabit
yacakları, yedeksubay yetiştirme yerlerindeki olanlar mektepten koyulacakları gibi yedeksu
disiplin kurullarınca tesbit edilenler yedeksu bay da olmamaları lâzımdır. Hattâ onların şe
refli oı dunun içerisinde er olarak da hizmet et
bay olamaz» diyor.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın meye hakkı yoktur arkadaşlar. (A. P. sıraların
Başkanım, 4 ncü fıkradan sonra 5 nci fıkra ola dan «Bravo» sesleri)
rak ilâvesini istiyorum.
Erlik, ismi üzerinde erliktir. Askerlik hizme
ti en büyük vatan hizmetidir, en şerefli vazife
BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
dir. Bunların ne yedeksubaylıkla ne de erlikle
sunuz, Sayın Tayyar?
alâkası olmaması lâzımdır.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, teklif
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Bu bir hu
ettiğim önerge mutlaka kabul edilmelidir, Yü
kukî meseledir, onların suçları Türk Ceza Ka
ce Meclisin vatanperverliğine hitabediyorum.
nununa göre tedvin edilir. Bu tasarı içerisin
Bu memlekette vatanını seven, milletini se
de böyle bir şeyin konmasına lüzum yoktur.
ven, çalışkan, milliyetçi, vatanperverlik ru
Tesbiti Türk Ceza Kanunundadır.
hu ile meşbu, Atatürk ilkeleriyle meşbu olan
BAŞKAN — Arzu ve temennilerimizi izhar talebe işgörür, yedeksubay olur. Bunun dışında
ederken kanun yapma tekniğini de göz önünde hiç kimseye ben ordumun yedeksubay kapıları
bulundurmaya mecburuz.
nı açmam. O yedeksubaylar ki, gül gibi, gonca
gibi köyünden gelen kasabasından gelen Meh
Buyurun Sayın Tosyalı.
metçiğe ilk hitabı yapacak olan insanlardır. Bu
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
şekilde kafası bozuk insanları, ben, gül gibi er
Başkan, değerli arkadaşlarım;
lerimizin karşısına çıkar&mam.
Yüksek okullarımızda Türk Milletinin kal
Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, mutla
kınması için, bu milletin parasiyle, ümidiyle
ka
şu önergemin nazarı itibara alınmasını, he
okuyan yavrularımızın hakikaten Atatürk ilke
lerine sadık, vatansever, milliyetçi ve hakika pinizin vatanperverliğinden bekliyorum.
Saygılar sunarım.
ten bu millete hizmet askiyle eğitim yapması lâ
zımdır. Millet, gençlerinden bunu beklemekte
dir.
Hal böyle iken, mektepteki aslî vazifesi oku
mak, mektebine sadakat, kitabını sevmek, öğ
retmenini sevmek, adam olmak iken, bunu bir
tarafa itip, çok zehirli bir şekilde milletimizin
millî varlığını, vatanımızın bütünlüğünü, ta
rihsel Türklüğümüzü ve Atatürk'ümüzün kur
duğu Türkiye Cumhuriyeti temelinden sarsacak
sapık fikirler peşinde koşmak için (A. P. sıra
larından «Bravo» sesler, alkışlar) boykot ya
pan, işgal yapan ve nihayet benim fakir, fakir
olduğu kadar vatansever işçimi ve nihayet be
nim milletimin aslî unsuru olan aziz Türk köy
lüsünü, cehaletinden faydalanarak kendi sapık
ideolojilerinin aleti yapmak için mektebi bıra
kıp da köylere kadar giden insanlar ne bu or
dunun alt kademesinde, ne de Türk Milletinin
üst kademesinde ne memur, ne subay olabilir
arkadaşlar. (A. F. sıralarından «Bravo» sesle— 437

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, yalnız vermiş
olduğunuz önergede «mahkeme karariyle» de
memişsiniz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — İlâve ede
lim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Onu ilâve ediniz. Çünkü, o ol
madan böyle bir muamelenin yapılması zor.
Sonra, önergenizde ifade edilen, «1 nci mad
denin sonuna» dan kasıt ne?
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yani,
8 nci maddenin 4 ncü fıkrası var, onun sonuna
eklenmesini istiyorum.
BAŞKAN — 1 nci maddenin atıfta bulundu
ğu 8 nci maddeyi görüşüyoruz. 1 nci madde 8
nci maddenin son maddesi değil; 1 nci madde
nin 3 ncü maddesi var, atıfta bulundu; 8 nci
madde var, 23 ncü madde var.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 8 nci
madde olarak ilavesini istiyorum.
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BAŞKAN — 8 nci maddede iki unsur var, I katılıyorum» derse, tekrar Yüce Meclisin oyu
(a) (b) fıkraları var. (a) fıkrasının 1, 2, 3, 4 na sunacağım. Meclis tekrar eski fikrinde ısrar
ncü küçük maddeleri var, ona 5 nci madde ola ederse madde Meclisin iradesi muvacehesinde
rak mı ilâvesini istiyorsunuz.
kabul edilecek. Çünkü, son söz her zaman Meç
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet.
insin iradesidir. Ona göre, Komisyon olarak, bu
BAŞKAN — 8 nci maddenin (a) fıkrasının dikkat nazara alma kaydiyle havale edilmiş bu
5 nci bendi olarak bunun ilâvesini istiyorsunuz. lunan önergeyi madde içerisinde nasıl mütalâa
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet ediyorsunuz tesbit ediniz, diyorum, 5 nci bend
efendim.
olarak Meclis size görev tahmil ediyor.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Filhal ka
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki fıkranın 1 nci madde sonuna ek tılmıyoruz, izah edeyim.
BAŞKAN — İzah mı edeceksiniz? Filhal ka
lenmesini arz ve teklif ederim.
tılmıyorsunuz,
buyurunuz.
«Yüksek tahsilleri esnasında kanunsuz ola
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
rak boykot, işgal ve siyasi tahrik ve eylemlere
giriştikleri mahkeme karariyle sabit olanlar ye SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
deksubay olamazlar.»
Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan Tosya
Hasan Tosyalı
lı
arkadaşımızın
buradan çok veciz ve heyecan
Kastamonu
la yaptığı konuşmasına katılmamak imkân hari
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl cindedir.
mıyor. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
Yalnız, biz, elimizdeki tasan içerisinde, an
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dik cak yedeksubay olanlara gerek Askerî Ceza Ka
kat nazara alınma kaydiyle kabul edilmiştir. nununa göre, gerekse îçhizmet Kanun ve tali
önergeyi ona göre maddeye monte ediniz. Çün matına göre yapılması ve verilmesi icabeden ce
kü, önerge dikkat nazara alınma kaydiyle ka zalan belirttik.
bul edilmiştir. «Yedeksubay olamazlar» diyor.
Bunun haricinde, asker olmadan evvel işle
1, 2, S ve 4 ncü maddelerde «olur, olmaz» hük
miş bulundukları suçlardan dolayı, suçlan sa
mü yok, 5 nci olarak ilâve edeceksiniz, onu re*
bit olduğu takdirde, yedeksubaylığını kaldır
dakte ediniz, «sonunda er olurlar» diyor.
mak hususu da yine huzurunuzda mevcut tasa
Birinci maddenin atıfta bulunduğu 23 ncü
rı içinde vardır.
madde üzerinde değişiklik önergesi verilmemiş
Yedek subay olmadan evvel işlenmiş bulu
tir. 23 ncü maddeyi metinde yazık şekliyle oyu nan suçlar Türk Ceza Kanunu içerisinde mua
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi mele görecektir. Eğer bu Türk Ceza Kanunu
yenler... Birinci maddenin atıfta bulunduğu 23 içerisinde görülen muamele de bizim tasanda
ncü madde aynen kabul edilmiştir.
getirmiş olduğumuz kısma uyuyorsa aynca
Bu birinci madde ile irtibatlı olan 8 nci mad bunlar Îçhizmet Kanun ve talimatında olabilir,
de üzerindeki değişikliğin, Komisyon tarafından o zaman gereği yerine getirilir. Biz bunu ka
redakte edilmiş şeklini bekliyorum.
nun tekniği bakımından ve askerî şahıs olarak
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ addedilmediği için buraya koyamıyoruz.
SÜ MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Komis
Bunun suçu tebeyyün ettiği takdirde, zaten
yon nazarı itibara mı alacak bunu, yoksa...
elimizdeki tasan içerisinde buna ait hüküm var
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Mec dır.
lisin yetkisi var.
Konuşma heyecanlıdır, yerindedir; arkadaşı
BAŞKAN — Komisyon katılmadı, önergeyi mın heyecanına ve bahsettiği hususlara katıl
Yüce Meclisin oyuna sundum., önerge, Yüce mıyacak hiçbir parlömanter yoktur, fakat biz
Meclisçe dikkat nazara alınma, kaydı ile kabul Askerî Ceza Kanununa, îçhizmet Kanun ve Ta
edildi. Buna göre Komisyon ya filhal katılacak limatına, getirmiş bulunduğumuz tasan içeri
veya katılmıyacak. Eğer, Komisyon tekrar ken sindeki hususa ve nihayet Gösteri Yürüyüşleri
di eski metninde ısrar eder, «Ben buna filhal I Kanununa uymak mecburiyetindeyiz.

M. Meclisi

B : 127

Verilen önerge gerek önümüzdeki tasarıda
getirmek istediğimiz gayeye, gerekse Türk Ce
za Kanununa, Gösteri Yürüyüşleri Kanununa
uygun görülmemektedir. Bunun bizim tarafı
mızdan başka türlü tedvinine imkân yoktur.
Arz ederim.
BAŞKAN — Komisyon olarak filhal katıl
madığınızı bu şekilde beyan ediyorsunuz...
(«Hükümet katılıyor mu» sesleri) Hükümet de
katılmadığım söyledi efendim.
Komisyon filhal katılmıyor. Değişiklik öner
gesi muvacehesinde maddenin, Sayın Hasan
Tosya lı'nın biraz önce dikkat nazara alınma
kaydı ile kabul edilmiş bulunan önergesi muva
cehesinde değişik şeklini Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum... («Anlaşılmadı» sesleri)
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Aleyh
te söz hakkımız yok mu Sayın Başkanım?
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hasan Tosyalı'mn önergesi dikkat nazara alınmak kaydı ile
kabul edildi. Komisyon filhal katılmıyor. Hü
kümet de katılmıyor, önergeyi madde muhteva
sında oyunuza sunuyorum. Sayın Hasan Tosya
lımın önergesini kabul edenler... («Anlaşılma
dı» sesleri) Efendim, Komisyon filhal katılma
dı, eğer şimdi kabul edilirse, o zaman hallede
ceğiz.
Kabul etmiyenler... (0. H. P. sıralarından,
«Ekseriyet yok» sesleri) Onu zamanında yapa
caktınız. (Gürültüler)
Anlaşılmadı, tekrar oylatacağım.
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler... Filhal kabul edilmemiştir.
8 nci madde üzerinde verilmiş bulunan baş
ka değişiklik önergesi yoktur. Bu sebeple 8 nci
maddeyi matbu şekilde yazılı haliyle oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 8 nci
madde aynen kabul edilmiştir..
Madde 23 te verilmiş bulunan değişiklik
önergesi yoktur.
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mü
saade ederseniz Komisyondan bir sual soraca
ğım.
BAŞKAN — Beyefendi, oylamaya geçtim,
müzakere bitti. Her milletvekili her istediği za
man sual soramaz, her milletvekili her istediği
zaman konuşamaz. Şimdi önerge verilmemiş
maddeleri okumuyorum. Maddede önerge varsa
önergeyi oya sunuyoruz, yoksa maddeyi oya su
nuyoruz.
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23 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi, atıfta bulunduğu 3 ncü mad
de ve biraz evvel kabul etmiş olduğunuz 8 nci
madde ve 23 ncü maddeyle birlikte tümünü
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.
Madde 2. — 1076 sayılı yedeksubaylar ve
yedek asken memurlar Kanununa aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir :
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel 1076 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yedeksubay adayı seçilenlerden
henüz askere sevk edilmiyenlerle halen yedek
subay adayı veya yedeksubay olarak muvazzaf
lık hizmetini yapmakta olanlardan askerliğe el
verişli olmadıklarını iddia edenler yeniden sıh
hi muayeneye tabi tutulurlar. Bunlardan Türk
Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği
gereğince askerliğe elverişli olmadıkları anlaşı
lanlar terhis edilirler ve henüz askere sevk edilmiyenler askere alınmazlar.
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiğinden önce silâh altına alınmış yedek
subaylar (yedeksubay adayları dâhil) 1 Ekim
1970 tarihinden itibaren onsekiz aylarını dol
durdukça terhis edilirler.
Geçici Madde 3. — 11 . 10 . 1960 tarih ve
97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi şümu
lüne girip de bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte henüz askerlik şubelerinden, sevk edil
memiş bulunanlar değerlendirme dışı kalmış
kabul edilirler. Bunların yurt savunmasına
katkıda bulunması ve savaşta kullanılmaları
1111 sayılı Kanunun değişik 10 ncu maddesi
gereğince düzenlenecek kanunla tanzim edilir.
97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ge
reğince halen öğretmenlik yapmakta olanlar
askerî eğitime tabi tutulmazlar. Bunlardan 18
ayını ikmal edenler yedek teğmen olarak ter
bi» edilirler.
Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa göre son yoklama kaçağı veya bakaya
durumunda
olanlar, kanunun
yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde asker
lik şubelerine müracaat ederek yoklamalarını
veya askere şevklerini yaptırdıkları takdirde,
değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle ye
deksubay olma haklarından istifade ederler.
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tardihte;
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar
dan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde resmî mercilere teslim
olanların bu suçlan hakkında, takibat yapılmaz.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar; bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçların
dan mahkûm olanların cezaları; ceza mahkû
miyetlerinin neticeleri ile birlikte affedilimiştar.
Geçici Madde 5. — Bu kanunun hükümleri
yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk yedek
subay adayı celbinde; Silâhlı Kuvvetlerin su
bay sınıflarına göre kadro ihtiyacı kadar ye
deksubay adayı, kanunun yayınlandığı tarihten
iki ay önce yoklamasını yaptıranlar arasından
çekilecek kur'a ile tesbit edilir, ihtiyacın tes
pitinde; tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mü
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog,
kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan
diğer meslek ve vasıflan haiz eleman ihtiyacı
da dikkate alınarak kur'alar buna göre tanzim
olunur.
Kur'a dışı kalanlar mütaakıp celbe bırakı
larak haklarında 1076 sayılı Kanunun, bu ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesi hükümleri
uygulanır.
BAŞKAN — 2 nci madde ve buna merbut
bulunan geçici maddeleri okutmuş bulunuyo
rum.
2 nci madde üzerinde söz istiyen?.. Yok.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tek
erim var efendim.
BAŞKAN — Teklif ayrı beyefendi, «Söz is
tiyen var mı?» diye soruyorum. Söz istiyen?
Yok.
2 noi madde üzerinde söz istiyen olmadığı
na göre verilmiş bulunan değişiklik önergele
rini okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1076 sayılı Yedeksubaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı geçici madeler eklenmesi hakkındaki kaDun tasansının geçici 5 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.
Bursa
Mustafa Tayyar
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Geçici Madde 5. — Bu kanunun hükümleri
yürürlüğe girdikten sonra yapılacak ilk ye
deksubay adayı celbinde; Silâhlı Kuvvetlerin
subay sınıflanna göre kadro ihtiyacı kadar
yedeksubay adayı, yedeksubay celp tarihin
den iki ay önce yoklamasını yaptıranlar ara
sından çekilecek kur'a ile tesbit edilir. İhtiya
cın tesbitinde, tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek
mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeo
log, kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı
olan diğer meslek ve vasıflan haiz eleman ih
tiyacı da dikkate alınarak kur'alar buna göre
tanzim olunur.
Kur'a dışı kalanlar mütaakıp celbe bıra
kılarak haklarında 1076 sayılı Kanunun, bu
kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi hükümleri
uygulanır.
BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde
başka verilmiş bulunan değişiklik önergesi
yok. Okutulmuş olan önerge Komisyon tara
fından verilmiştir. Binaenaleyh, kabulü de
mutazammındır. Okutulmuş olan önergeyi
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir.
Dikkat nazara alınmak kaydı ile kabul edi
len önerge Komisyon tarafından verildiği ci
hetle filhal kabulü de mutazammındır. Ge
çici 5 nci maddeyi kabul edilen; bu değişiklik
önergesi muvacehesinde, değişik şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Geçici 5 noi madde değişik şekliyle kabul edil
miştir.
Geçici 6 nci madde ilâvesi hakkında iki
önerge vardır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
1076 sayılı Yedeksubayiar ve Yedek Askerî
Memurlar Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren tasanya geçici madde 6 olarak aşa
ğıdaki teklifi arz ve teklif ederim.
Saygüanmla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
Madde 2.
Geçici Madde 6. — Üniversite, akademi ve
yüksek okullarda okuyan öğrenciler her sı
nıfta 30 günlük askerî kampa tabidirler. Bu
müddetler, erlik veya yedeksubayhk okulunda
ki müddeMen düşer.

— 440 —
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1076 sayılı Kanun ta
sarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini
hrz ve teklif ederim.
Geçici Madde 6.
926 sayılı Kanunla, muvazzaf görevden
kadrosuzluk veya sağlık nedenlerinden biriy
le emekliye ayrılan general ve amirallerden rüt
belerine ait terfie elverişli sicilleri bulunanlar
dan;
1) Bekleme sürelerini doldurmuş olanlar
emekliye ayrıldıkları tarihte,
2) Bekleme sürelerini doldurmamış olan
lar doldurdukları tarihte, yedekte bir üst
rütbeye terfi ettirilirler. Şu kadar M, mevcut
sicillerimin tanzim tarihi üzerinden 4 yıldan
fazla aüre geçmemiş olması lâzımdır.
İstanbul
Sezai Orkunt
BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde
2 değişiklik önergesi var, ikisini de okutmuş bu
lunuyorum. Şimdi teker teker okutup Yüce
Heyetin oyuna sunacağım.
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — önergeyi okuttum, Komisyon
oiarak katılıyor musunuz?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA TAYYAB (Bursa) — Ka
tılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOFALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor.
Buyurun Sayın Başer.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milleltvekilleri;
1076 sayılı Kanunun tadiline dair olan 2 noi
maddesine geçici 6 ncı maddeyi teklif ettim.
Bu tekliften maksadım şudur :
Bugün üniversitelerimi maalesef bir anar
şi
içindedir.
kıyafetlerine
bakıyorsunuz,
Türk ananelerine yakışmıyaoak şekildedir;
yüz çehrelerine bakıyorsunuz, katolik papaz
ları gibi çenesinde sakal, favoriler bir ka
rış, bir karış saç uzatmış, kadın mıdır, erkek
midir ayırdedemiyorsunuz. Türk gençliği ya
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lının en büyük nesli olacak. Biz bunları hiç
değilse birer aylık kampa tâbi tuttuğumuz za
man, orada milliyetçilik, vatanperverlik ruhu
nu alırlar. Bugünkü başıboşluk oradan gelmek
tedir. Evvelden liselerde dahi bu kamplar var
dı. Kampa gittikleri zaman, 'kılık kıyafet ba
kımından düzene girerler, mânevi ruhları da
değerlenir. Bunu teklif etmekteki maksa
dım budur. Bu müddette aynı zamanda Yedeksubay Okuluna giderse, oradan tenzil edi
lir. Er olursa yine kaybı yoktur.
Bu bakımdan önergeme iltifat ederseniz
büyük bir hizmet yapmış oluruz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ovlamada tereddüt var.
Lütfen, önergeyi kabul edenler ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiy emler ayağa kalksınlar...
önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(istanbul Milletvekili Sezai Orkunt'un öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor
musunuz?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA TAYYAB (Bursa) — 1076
sayılı Kanunda Sayın Bakanın da izah ettiği
•ftibi bu husus düzenlenecektir, bu kanunda yeri
yoktur, katılmıyoruz.
BAŞKAN — Bu kanunda yeri olmadığı için
katılmıyorsunuz, tedvin bakımından bir nok
sanlık olur diyorsunuz.
Buyurun Sayın Orkunt.
SEZAİ ORKNUT (tstanbul) — Sayın Ba
kanın beyan ettikleri; 1076 sayılı Kanunun mü
teakip safhasında mütalâa edilecek, orada na
zarı dikkate alınacaktır.
Bu itibarla önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz.
Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu hale gö
re geçici 6 ncı madde üzerinde başka değişik
lik önergesi kalmamıştır. Bu önerge, sahibi taTafmdan geri alınmıştır, önceki önerge de red
dedilmiş idi. Bu sebeple 2 nci maddenin atıfta
bulunduğu geçici 1 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
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Geçici 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir.
Geçici 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir.
Geçici 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi kabul edilmiş bulunan geçici
5 nci madde ile birlikte oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci mad
de maJbbu tasan metninde yazılı olan şekliyle
kabul edilmiştir.
Madde 3. — 1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Askerlik Kanununun bu kanuna aylan hükümlerli yürürlükten kaldınltmıştır.
BAŞKAN — 3 ncü miadde üzerinde söz is
tiyen. sayın milletvekili. Yok. 3 ncü maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler.. Aynen kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankın) —
S.ıym Başkan, sayın milletvekilleri;
Kabul etmekte olduğumuz yasa ile Türk
Silâhlı Kuvvetlerine ve silâh altına alınacak
Türk gençliğinıe modern anlamda bir yön ve
rilmektedir.
Çünkü, bugünkü savaişlar insan gücü sava
şı değil, teknoloji savaşıdır, kültür savaşıdır.
Düşman, sınırlardan elini kolunu salkyarak gir
mez, insanlann zihninde karargâh kurar. Bu
acıdan düşünerek tasan ile, öğretmenlerin eği
tim hizmetlerinde kullanılması, teknik alanlar
da teknik elemanlara! kullanılması gibi yönInrin verilmesi çok büyük bir yenilik getirmiştir.
Kanunu hazırlıyanlara ve burada izleyen
arkadaşlara teşekkür ederim. Bu açıdan oyu
mu beyaz vereceğimi belirtir, saygılanmı su
nanın.
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü
Yüce Meclisin oyuna sunuyoram. Kabul eden
ler,.. Kaibul etmiyenler... Mevcutun oybirliği
ile kabul edilmiştir. Memleket ve millete hayır
lı ve uğurlu olsun.

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, oyumu kullanabilmek için Komis
yondan sorunun cevaplandırılmasını istiyorum.

Muhterem arkadaşlanm; yüksek malumla
rınızdır ki, Yüce Meclisin almış olduğu karar
gereğince, o kararda zikredilmiş kanun tasan
v<j tekliflerinin görüşülmesinle kadar Meclisin
her gün aralıksız toplantı yapması ve bu topiantılann 'sabahleyin saat 10,00 da başlıyarak
13,00 e kadar devam etmesi, öğle yemeği fası
lasından sonra 2 nci oturumun 14,30 da baş
lıyarak 19,00 a kadar devam etmesi kararlaştmlmış idi. Çalışmalarımızı bu düzen üzerin
den yürütüyorduk. Uygulanan bu karar muva
cehesinde birleşimin yarın saat 10,00 a bırakıl
ması gerekmekte idi, Ancak, Meclisin almış ol
duğu kararda tadadı olarak zikredilen bahse
konu kanım taşanlarından gerek Askerî Per
sonel Kanunu ve gerekse Genel Kadro Kanunu
şu anda Meclis Matbaasından çıkabilmiş durum
da olamadı.

BAŞKAN — Birbirimizi kabahatli kılmıyalım. Eğer zamanında sual sormaımışsanız, fır
satı kaçırmışsanız, kabahat sizin, Başkanlığın
ve Meclisin değil.
Lehte, aleyhte oyunu izhar yönünden söz
istiyen?.. Lehte buyurun Sayın Yazıcıoğlu.

Bu hale göre tahminlerimiz odur ki, yarın
öğleden sonra bu Askerî Personel Kanunu ve
Genel Kadro Kanunu sayın milletvekillerine da
ğıtılabilecektir. Tasavvur edersiniz ki, bir ka
nunun sayın milletvekillerine dağıtılmadan gö
rüşülmesi mümkün değildir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.,. Aynen kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... 5 nci madde aynen ka
bul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu ishar yönünde söz istiyenler?..
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Bu sebeple, yarın sabah saat 10,00 da başlaması gerekecek birleşimi bu duruma göre yapınamız mümkün olamıyor.
Yarın saat 15,00 te T. B. M. M. toplanacak-
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tır. Yarın toplanacak olan T. B. M. M. birlesiminden sonra toplanmak üzere Millet Meclisi Ibirleşimini kapatıyorum.
Kapanış saati : 17,43

>m<

Millet Meclisi
Gündemi
127 NÖİ BİRLEŞİM
14 . 7 . 1970 Sah
Saat : 10,00 "
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5)
2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattdn Hakkı
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9)
3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11)
4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ıırı,
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini,
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14)
5. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir G-enel Görüşme açılmasına dair
önergesi (8/2)
6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3)
7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek
üze-re, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir

Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi
(10/12)
8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattiıı Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan
Okay'ın, yabancı sermaye yatımmlannın doğal
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13)
9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4)
10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/15)
11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair
önergesi
(10/16)
12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Oanga'nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi.
(30/17)
13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi (10/18)
14. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil-
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mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19)
15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5)
16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclk araştırması
yapılmasına dair önergesi. (10/20)
17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesti için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7)
18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21)
19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8)
20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin
kazancının üreticiye bırakılması için alınması
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9)
21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi. (8/10)
22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu

I köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiyj le Anayasanın 88 nci maddesi gereğmce bir
S Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
1
(10/22)
I
23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
' yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23)
24. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi.
(8/11)
25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına
dair önergesi (10/24)
26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu
okulların kuruluş amaç ve nedenlerimin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25)
27. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
çay üretimi, haşatı, alını yerleri, fabrikasyonu,
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmelk maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26)
28. — Bursa Milletvekilleri Sadrettin Çanga ile Naiıl1 Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27)
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29. — Manisa Milletvekili Muammer Erten
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştı rması yapılmasına dair önergesi (10/28)

sı ve yerleşme mıntakasmın tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi nrerc"ince
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/31)
B - İKİNCİ DEFA O Y İ KONULACAK
İŞLER

30. —• Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban
fiyatlarının tesbit ve ilânımda vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına
dair önergesi
(8/12),

n

31. — İçel Milletvekili Celâl
Kargılı'nııı,
Deniz Ticaaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü
durumundan kurtarılmasına
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13)
32. —- İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn,
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair
önergesi (8/14)
33. - - Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair
önergesi. (10/29)
34. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/30)
35. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Karaca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımıma durdurulma sebebine dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/5)
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7)
3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Sürt yollarına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8)
4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon
programma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10)
5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12)
6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13)
7. — 'Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14)
8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15)
9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16)
10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün,
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/17)
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11. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm,
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18)
12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19)
13. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'rım, Siirt'e
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/20)
14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'n m, Siirt Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar
elektrik santralinin yapımına vo sarf edilen
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21)
15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/22)
16. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzuncr'in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (-6/23)
17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24)
18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nüm, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içim bir Kooperatifler Bankasının
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25)
19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, içişleri,
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26)
20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Bozkurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık
Bakamından sözlü sorusu (6/27)
21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28)
22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO
tatbikatında zarara uğrıyam köylüler* dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29)

23. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un,
izmir'e bağlı Seferihisar - Doğambey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30)
24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından
«özlü sorusu (6/31)
25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından
sözlü somsu (6/32)
26. — İzmir Milletvekili Burhanettin A sutay'ım, 931 sayılı Kanunun tatbikatıma dair
Çalışma Bakanımdan sözlü sorusu (6/33)
27. —• Ankara Milletvekili Orhan Birg'it'in,
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair içişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/35)
28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'ııın,
ftge tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve
mahsûllerin değerlendirilmesine dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36)
29. — tamir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu
(6/37)
30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın UşalkEşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38)
31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamameıcğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/39)
32. —• İzmir Milletvekili Keımal önder'in,
Kge tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40)
33. — Sinop Milletvekili Tcvfik Fikret Övet'kı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kaikındııılm asına ve ayrılan ödenek miktarına dair
Orman ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41)
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40. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa34. — Samsun Milletvekili Kâmrau Evliya- I
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen
cğJu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
Bakanında il sözlü sorusu (6/42)
lü sorusu (6/54)
35. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner'in,
47. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm,
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
gümrüklerde
bekliyen ithal mallarına dair Ma
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43)
sorusu (6/55)
36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56)
rusu (6/44)
37. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in,
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair
sel felaketine uğrıyan Çukurova'daki köylere
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45)
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu
(6/57)
38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
50. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'm,
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet
Millî
Eğitim Bakanlığınca yayımlanan cBin
Bakarımdan sözlü sorusu (G/46)
temel
eser» e dair Mülî Eğitim Bakanından
39. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
sözlü
sorusu
(6/58)
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
51. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine
sun'da
açılmak üzere olan gübre fabrikasına
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47)
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü
40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'sorusu (6/59)
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
52. —- Ankara Milletvekili Osman Soğııkpığişikliğine ve bu yolun astr.Hlannı;^: mn ne za
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
sözlü sorusu (6/48)
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60)
41. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
53. — Ankara Milletvekili Osman SoğuıkpıSinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından
bâzı taran ilâçlarına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/40)
sözlü sorusu (6/61)
42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50)
lü sorusu (6/62)
43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl
ân, Kalkınma Plânında yet alan, «idareyi yeni
gın
ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve
yapdan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so- I bir mıntakaya nakline dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63)
»•usu (6/51)
44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa56. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52)
dan sözlü sorusu (6/64)
45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa57. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından gözlü
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sorusu (6/53)
| sözlü sorusu (6/65)

58. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66)
59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67)
60. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak iline bağlı Ei'lâni ilçesinde
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68)
61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet GüliOr'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyaıı yol
ların yapımına dair Bayındırlık
Bakanından
sözlü sorusu. (6/69)
62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların
ihtiyaçlarına
dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70)
,63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71)
64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, E. K. İ. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72)
65. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/731)
66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun,
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/74)
67. —• Maraş Milletvekili İbrahim özitürk'ün,
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75)
68. — Manas Milletvekili İbrahim öztürk'ün,
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/76)
69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün,
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıyacak Büyük Naear Köprüsünün yapımına daiı
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü
sorusu. (6/77)
70. —• İçel Milletvekili Turhan özgüner'in,
İitanbul Yıldız Mimarlıık ve Mühendislik Aka

demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/78)
71. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79)
72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın,
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactillerinin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80)
73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81)
74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu
Abdurrahmanpaşa
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu. (6/82)
75. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyruıkçu'nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenımesine dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soıusu. (6/84)
76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85)
77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman
Bakanından sözlü sorusu (6/86)
78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87)
79. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nıaı, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(6/88)
80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley^in,
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89)
81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan
öğretmenlere
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/90)
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93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley I
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı ibâzı
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91)
köylerin sel felâketinden korunmasına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
.83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
sorusu (6/102)
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair
94. — Antalya Milletvekili Osman SoğukpıMaliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan
rusu (6/92)
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru
84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan
sözlü sorusu (6/103)
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
95. — Niğde Milletvekili Mevlüıt Ocaikcıoğsu (6/93)
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
dan sözlü sorusu (6/104)
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
96. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğnaklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94)
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin
86. —• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95)

eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105)

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güleam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu.
(6/98)

99. — içel Milletvekili Celâl Kangılı'nm,
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P.
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108)

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/99)

100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/109)

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürlk'ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir
I Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin
87. — Uşalk Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106)
ret ödenmesint, dair Millî Eğitim Bakanından
98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürfk'sözlü sorusu. (6/96)
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97)
sorusu (6/107)

w

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110)

öl. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100)
I
92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101)

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111)
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İÜ!]. _ Antalya Milletvekili Hasarı Ali CHileaıı'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütleğen köyü yol arımı tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112)

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından
sözlü sorusu. (6/123)

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turatı'ın,
Uşak'a bir fabrika kurulup kıırulamıyaeağına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113)

115. —• Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/124)

105. _ Uşak Milletvekili Adil Turaıı'ın, ilk
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114)
106. — Ankara Milletvekili İbrahim Gücco-ğlu'nun, Kalecik sulama • projesinin ne zaman
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kayııaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/1.15).
107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116)
108. — Ordu Milletvekili Mamduk Ekşi'nin,
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın•
dan sözlü sorusu (6/117).
109. — İstanbul Milletvekili Ke§it Ülker'in,
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118)
110. —• Çorum Milletvekili Oalıit Angı'nm,
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1.1.9)
İ l i . — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağhyan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120)
112. —• İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ıtı, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair UlaşUlaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121)
113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122)

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in,
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125)
117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127)
118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Erzurum'un Araş bucağıma bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapıimıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128)
119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129)
120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130)
121. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/131)
122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorucu (6/132)
123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133)
124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'ııın, Hınıs'ta meydana gelen depremden
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zarar görenlerin yurt dıgına gitmelerine öncelik
tanınmasına dair Çalışına Bakanından söülü so
rusu (6/134)
125. — Trabzon
Milletvekili
Ali
Rıza
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü toruau (6/135)
126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in,
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakunmdan pilot
bölge haline konulup konuimıyacagına dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136)
127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan
AvşargiIHn, Kayseri İmam - Hatip
Okulunda
Atatürk aleyhin* girişilen hareketlerin doğru
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/137)
128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun asfaltlanmasındaJki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138)
129. — Konya Milletvekili îrfan Baran'm,
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139)
130. — Konya Milletvekili îrfan Baran'm,
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140)
131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm,
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sormm
(6/141)
132. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun, THY nıın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yîe yaptıığı anlaşmaya dair Ulaştırma
Bakanından sözlü soru (6/142)
133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşihur'un
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu.
(6/144)
134. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nıın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji

ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145)
135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
îmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve Islkân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146)
136. — Anikara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlunun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147)
137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/148)
III
ÖNGBLİKLK GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTİ
RİLAN İŞLER
1. — Isıtan/bul Milletvekili Nuri Eroğan'ın,
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl
Kargılı'nm, 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Aksoıcy'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlar (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970)
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu
Faik özerin bakiye cezasının affı hakkındaki
kainin ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149)
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi ; 2 . 2 . 1970)
(M. Meclisi Dönem II : İ/244, S. Sayısı : 172)
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714)
2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı
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Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri teslbit I Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu
rifli : 28 . 5 . 1970)
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
hi : 16 . 5 . 1970)
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
sine dair önergesi r e Dilekçe Karma Komisyo
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu.
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi :
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175)
20 . 5 . 1970)
(Cumhuriyet ıSenatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tP.nihi : 26 . 5 . 1970)
4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner,
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ee9. — T. B. M. M. Saymanlığının 19G9 Mart,
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilekçe
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S.
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970)
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı
10. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazi
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ları (Millet Meclisi 5 / 3 ; Cumhuriyet Senatosu . ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi :
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
30 . 6 .1970)
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi:
1.1. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Eylül,
26 . 5 . 1970)
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10)
5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970)
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969,
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
Ocak,
Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
ları
İnceleme
Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970)
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
13. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı:
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523)
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970)
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970)
6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm,
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C.
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
Emekli Sandığı Kanununun 12 nıci maddesine
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
bir fıkra •eldenmesime dair kanun teklifi ve
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
Mâliye ve Plân komisyonları raporları (2/190)
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970)
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı :
V
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970)
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi
İŞLER
Ermi ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık
İŞLER
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Oenel Ku
1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu,
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6;
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. I Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Âk-
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man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi
3 . 2 . 1970)
2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970)
3. — Van'ım Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47)
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir m ad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S.
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970)
6. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51)
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970)
7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osnıanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma
tarihi : 4 . 3 . 1970)
8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde

eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147)
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970)
9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teldifi ve Millî
Savunma, Maliye ve Plân
komisyonlarından
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970)
10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk
ünivemtesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı :
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970)
11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
re bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110)
Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970)
X 12. — Vıatandaşlarla vatandaş olmıyan
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi :
9 . 4 . 1970)
X 13. — • Sosyal güvenliğin asgari normları
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970)

12
.14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa goçiei
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ye İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970)
15. - - 22 . 3 . 1926 tarik ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nıın teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178)
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970)
16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu vo, Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'ııı, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle
C. Senatosu ve M. Meclisi jjersonelme ikramiye
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı :
122) (Dağıtma tarihi : .18 . 4 . 1970)
17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri 'komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı :
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970)
18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını in,
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi,
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14)
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22.4.1970)
19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970)
20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'in,
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı:' 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970)
X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma,
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi

len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970)
22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı :
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970)
23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970)
24. — .Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanhçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfmazdan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (;S. Sayısı : 159)
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970
25. — Turgutlu'mun, Hamidiye Mahallesi 846
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup,
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi,
Yasemin iSokak 8 numarada oturur Yakup kızı
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970)
26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5.1970)
27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı re İçişleri
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S.
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970)
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X 28. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm,
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu
(2/15) (S. Sayısı : J3G) (Dağıtma tarihi :
20 . 5 . 1970)
X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
ştım Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53)
(S. Sayısı : 16,3) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970)
30. — Cumhuriyet Senatosu Samsun (İyesi
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzını Kap'a
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 104) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970)
31. — Osman SaLmankurt'a vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plâtı komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi:
26 . 5.1970)
32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970)
33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'tıa
vatani hizmet tertibinden aylık • bağlanmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970)
X 34. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Unerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970)
X 35. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde

bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nım teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma,
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekeı,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı : 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970)
36. — İstanbul Milletvekili Ismıail Hakkı Tekinel'irı, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177)
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970)
37. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970)
38. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'm, ayın mahiyette kanun
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S.
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970
39. — Maraş Milletvekili M. Zekcriya Kürşad'm ve Maraş Milletvekili İIbrahim öztürk'ün,
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri
Komisyonu raporu (2/162, 2/103) (S. Sayısı :
192) (Dağıtma tarihi : 15.6.1970)
40. _ Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 11.
arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair kanun
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım,
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici
Komisyon raporu (2/141)
(S. Sayısı : 168)
V Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970)
41. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı
' e Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden
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kurulu 21 'numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi :
25 . 6 . 1970)
X 42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm,
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er
üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi :
27 . 6 .1970)
X 43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9
arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36)
(S. Sayısı : 203) (Damıtma tarihi : 27 . 6 . 1970)
X 44. — Çiftçi mallarının korunması hakkında
kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Savun
ma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207)
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970)
45. — SaJİgm ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü sıava^; hakkımda kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân koimisyonlanndan 'seçilen 2 işer üye
den kurulu 25 numaralı Geçlici Komisyon rapo
ra (1/99) (İS. Sayısı : '211) (Dağıtma tarihi :
1 . 7 . 1970)
46. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Ünıiversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (ıS. Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970)
47. — 45 sayılı Yüksıek Hâ'kimıler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine;
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Adalet ve Plân. komisyonları raporları (1/185)
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970)
48. — 2556 Fayılı Hâkimler Kanununun 5457
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları
(1/195) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi :
2 . 7 . 1970)

49. —- İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi :
2 . 7 . 1970)
X 50. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970)
X '51. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970)
'52. — 6964 sayılı Ziraat (Malam ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
ile Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333,
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi :
6 . 7 . 1970)
53. — Harcırah Kanunuma ek kanun tasarısı
ve Adalet ve Plân komisyonları
raporları
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi :
7 . 7 . 1970)
54. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin (e) bendimin tadiline ve bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı:
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970)
55. — Yenıiden açılacak (Devlet Mühendislik
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır-
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ılık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348)
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970)
56. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin
sermayelerinin artırılması hakkımda kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970)
57. — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedeık
subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununun
bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı'nm, 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda
muvazzaf yedek subaylık hizmetinin iki yıldan
birbuçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/303, 2/160) (S.
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970)
58. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı AskicrMk Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se

natosu Tunceli Üyesi Aralan Bora'nm, 1111
sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla
değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen aske
rî hizmet mıüdd etlerinin tenziline, Kastamonu
Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 1111 sayılı As
kerlik Kanununda muvazzaf askerlik hizmetinin
ilki yıldan birbuçuk yıla indirilmesine ve Cum
huriyet Senatosu Trabzon Üyesi A. Şakir Ağanoğlu ve 4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve kanuna ek bir madde eklenmesine
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Millî Savunma Komisyonu raporu
(1/304, 2/154, 2/161, 2/353) (S. Sayısı : 226)
(Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970)
59. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 neü maddesinin
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkmda kanun
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağ
lık ve ıSosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurula 25 No. lu
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı :
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970)

Dönem : 3

Toplantı : ı
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6 , 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askerî
memurlar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının, 1076 sayılı Yedek
Subay Kanununda muvazzaf yedek subaylık hizmetinin iki yıldan
bir buçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi ve Anayasa Ko
misyonu mütalâası ile Millî Savunma Komisyonu raporu
(1/303, 2/160)
6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî memurlar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/303)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1016/2752

14 . 4 . 1970

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan « 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar
ve- Yedek Askerî memurlar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
Süleyman Demirel

GEREKÇE
Silâhlı Kuvvetlerin yedek subay ihtiyacı tesbit edilen kadrolara göredir. Yedek subaylık hak
kını kazananların ihtiyaçtan fazla olması yedek subay kaynağı bakımından da bâzı objektif öl
çülerin getirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple 1111 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle getiril
mek istenen kur'a usulü 1076 sayılı Kanunun uygulanması yönündende zaruri görülmüş ve hazır
lanmış bulunan bu kanun tasarısı ile yedek subay kaynağı Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına göre tan
zim edilmiştir.
Tasarının 1 nei maddesi ile değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine getirilen hüküm
lerle Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yedek subay adayının çekilecek kur'a ile tesbit edilmesi
öngörülmüştür.
Kur'a neticesi askerlik hizmetine tabi tutulmayanların yurt savunmasına katkıda bulunması ve
savaşta kullanılmalarının ayrı kanunla düzenleneceği belirtilmek suretiyle 1111 sayılı Kanunun
tadili tasarısı dle parelellik temin edilmiş ve maddede yapılan diğer bir değişiklikle yedek subaylık
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hizmet süresi oıısekiz ay olarak tesbit edilmiştir. Ancak, olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu
Kararı ile bu sürenin lüzumu kadar uzatılabileceği belirtilmiştir.
8 nei maddede yapılan değişiklikle, mevcut 8 nci maddenin tatbik kabiliyetini bugün için kay
betmiş olan hükümleri gözden geçirilmiş ve yedek subay adayı seçilenlerin engel halleri sarih ola
rak belirtilmiştir.
Bu maddeye göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan
mahkûm olanlar, kamu hizmetinden müebbeten yasaklı olanlar, hileli müflis olduğu ilân edilen
ler ve gayriahlfıki vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle yedek subaylığa yaramıyacakları yedek
subay yetiştirme yerlerindeki disiplin kurullarınca tesbit edilenler askerlik, hizmetlerinin durum
larına göre er veya çavuş olarak tamamlıyacaklardır.
Bu maddeye parelel olarak değiştirilen 1076 sayılı Kanununun 23 ncü maddesi ihtiyata ayrılmış
yedek subayların durumunu tanzim eden bir madde ..olduğundan bu maddede 8 nci maddenin getir
diği ölçülere göre yeniden düzenlenmiştir.
Geçici 1 nci maddede bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yedek subay adayı olarak
seçilenlerle halen yedek subay adayı veya yedek subay olarak muvazzaflık hizmetini yapmakta olanlar
dan askerliğe elverişli olmadıklarını iddia edenlerin askerliğe elverişli olup olmadıklarının tesbiti
için yeniden, muayeneye tabi tutulma imkânı tanınmıştır.
Gerçekten 1111 sayılı Kanunun askerlik hizmeti ile ilgili temel hükümleri yedek subaylar hak
kında da uygulanmaktadır. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 28 nci maddesinin değiştirilmesi için
hazırlanan kanun tasarısında yükümlüler askerliğe elverişli olanlar ve olmıyanlar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Yine 1111 sayılı Kanunun değişikliği için hazırlanmış bulunan kanun tasarısındaki
geçici maddelerle sakata ve arızalı sağlama ayrılmış bulunanların durumları hakkında hükümler
getirilmiştir. Bu hükümlere parelel olarak geçici 1 nci madde tanzim edilmiştir.
Geçici 2 nci madde ile kur'a neticesi askerlik hizmetine tabi tutulmıyanlar tasarıda belirtilen
kanun yürürlüğe girinceye kadar resmî ve özel her türlü iş staj, ihtisas ve doktora yapma duru
munda olacaklarından kendilerine bu imkânı tanımak için bu madde getirilmiştir.
Geçici 3 ncü madde ile bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce silâh altına alınmış yedek su
baylar ile 97 sayılı Kanun gereğince öğretmenlik yapan yükümlülerin terhis durumları düzenlen
miştir.
Geçici 4 ncü madde ile 97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi şümulüne giren ve henüz asker
lik şubelerinden sevk edilmemiş bulunan yükümlülerin durumları düzenlenmiştir. Miktarları çok
az olan bu yükümlüler kur'a dışı kalmış kabul edileceklerdir. Ancak, diğer kur'a dışı kalanlar
ile birlikte bunların da yurt savunmasına katkıda bulunması ve savaşta kullanılmalarının düzenle
necek kanunla tanzim edileceği belirtilmiştir.
Geçici 5 nci madde ile bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yoklama kaçağı ve bakaya
olanların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde askerlik şubelerine müracaat et
meleri şartiyle kur'a usulüne tabi tutulacakları belirtilmiş ve bu suretle 1111 sayılı Kanunun değişik
liği hakkındaki kanun tasarısına parelel hükümler getirilmiştir.
Kanun tasarısının 2 nei maddesinin ilga edilen hükümleri göstermektedir. Tasarının 3 ncü ve
4 ncü maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir.
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Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda muvazzaf yedek
subaylık hizmetinin iki yıldan bir buçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi (2/160)
Güven Partisi
T. B. M. M. Grupu
Başkanlığı
Sayı : 16
Eh : 6

1 . 12 . 1969

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1076 sayılı Yodek Subay Kanununda muvazzaf yedek subaylık hizmotinin iki yıldan (bir bu
çuk yıla indirilmesine dair Ikanun .teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Kanunlaşması için gereğinin yapılmasını arz ederim.
'Kastamonu Milletvekili
H. Tosyalı

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı tarafından hazırlanan 1111 sayılı Askerlik Kanununda
muvazzaf askerlik hizmetinin iki yıldan birbuçuk yıla,
1076 sayılı Kanunla da yedek subaylık hizmet müddetinin iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesine
dair kanun tekliflerinin müşterek gerekçesi
Bu kanunla askerlik ve yedek subaylık hizmetinin iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesiyle aşa
ğıdaki faydalar sağlanmış olacaktır :
1. — Tüketici durumdaki Türkiye asker mevcudu takriben dörte bir azaltılmış, buna mukabil
yiyecek, giyecek, erat maaşı, iskân, ısıtma, aydınlatma, talim terbiye ve sair gibi millî savunma
giderlerinden yılda takriben bir milyar lira tasar'ruf edilmiş olacaktır.
2. — Askerlik hizmetinin azaltılması sayesinde tasarruf edilecek tüketici durumdaki insan
gücü, para ve diğer imkânlar; millî kalkınma sahasında üretici ve yapıcı duruma geçirilerek ikti
sadi, ticari, zirai, kültürel ve sosyal kalkınmamıza daha fazla genişleme imkânı, gücü ve hızı sağ
lanmış olacaktır.
3. — Askerlik hizmeti süresinin azaltılması ile; daha fazla hızlanma, genişleme ve kalkınma im
kânı bulacak olan millî ekonomimiz ve millî harb sanayiimizin desteğine kavuşacak olan silâhlı
kuvvetlerimizin dış yardıma muhtaçlığı ve bağlılığı azalacaktır.
Böylece Silâhlı Kuvvetlerimiz özlemini çektiği destek ve kuvvetini kendi millî ekonomisinden
alan daha kuvvetli ve müstakil bir millî savunma gücü haline getirilmiş olacaktır.
4. — Askerlik hizmet müddetinin azaltılması sayesinde; uzun olan askerlik müddeti sebebiyle
mevcut ve müşkül olan tahsile devam durumu, iş verme ve iş alma durumu, meslek edinme du
rumu, evlenme ve yuva kurma durumu, ailesini geçindirme durumu, millî ekonomide üretici de
ğil tüketici olma durumu gibi mahzurlu durumlar bertaraf edilmiş olacaktır.
5. — Askerlik müddetinin iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesi sayesinde; nüfus artışı ile mütenasibolarak iskân, iaşe, teçhiz ve eğitim imkânı vermiyecek şekilde yılda takriben % 20 oranında
artan asker mevcudumuz; imkânlarımızla mütenasip muayyen bir seviyede tutulmuş olacaktır.
Böylece Silâhlı Kuvvetlerimizin temel desteği olan iktisadi, sanayi, zirai, millî eğitim, nüfus
ve insan gücü kalkınmamızı içine alan millî kalkınmamızı ve millî gelirimizi artırabilmemize im
kân sağlanmış olacaktır.
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6. — Silâhlı Kuvvetlerimizin organizasyonu ve harb gücü; adedi çoğunluğa göre değil, yeter
miktarda insan gücü, gaye, moral, eğitim ve harb silâh ve vasıtalarını içine alan niteliğine göre
organize ve hesabedilmelidir. Normalin üstünde adedî çokluk Silâhlı Kuvvetlerimizin niteliğini
azaltan başlıca faktördür.
Askerlik hizmetini ve dolayısiyle asker miktarını azaltmakla Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gü
cü ve niteliği artırılmış olacaktır.
7. — Silâhlı Kuvvetlerin harb gücünü artırmak için; normalin üstünde asker mevcudunu ar
tırmak yerine; Silâhlı Kuvvetlerin moral ve sosyal bünyesine tesir eden Millî Savunma bütçe
sinden kişi başına düşen yıllık ödeneğin artırılması lâzımdır.
Komşu ve NATO devletlerinde kişi başına düşen yıllık ödenek Türk Silâhlı Kuyvetlerindekinin 2 - 10 mislidir.
8. — Millî Savunma gücü ve bütçesinin doğru kullanılması- içiaa bu bütçenin büyük kısmının is
kân, giyim, yiyim, tefriş ve maaş gibi cari harcamalar yerine harb silâh ve vasıtalarının araştır
ma ve istihsaline, harekât ve eğitim yatırımlarına harcanması lâzımdır.
Bu da askerlik müddetinin ve asker mevcudunun azaltılması ile mümkün olur.
9. — Millî Savunma bütçesinden cari masraflara ve Millî Savunma yatırımlarına ayrılan kı
sımların diğer modern silâhlı kuvvetleri haiz devletlerle mukayesemiz ;

Devletler

M. S. Bütçesinden
cari masraflara ayrılan

Birleşik Amerika
Batı Almanya
Fransa
Rusya
Türkiye

%
%
%
%
%

33
18
35
33
90

Eğitim, harekât ve
harb sanayii gibi harb
gücü kazanma yatırımları
%
%
%
%
%

67*
82
65
67
10

Görülüyor ki, Türkiye Millî Savunma bütçesinin çoğu; silâhlı kuvvetlerin esas harb gücünü
yükselten eğitim, harekât ve harb sanayii yatırımları değil; aleyhimize olarak askerlik müdde
tinin ve dolayısiyle asker mevcudunun çokluğundan dolayı yiyim, giyim, iskân, tefriş ve maaş
gibi cari masraflara ayrılmış bulunmaktadır.
Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücü aleyhine olan bu büyük mahzur askerlik müddeti ve asker
mevcudunun azaltılmasiyle önlenebilir.
10. — Askerlik müddeti çok uzun olunca asker mevcudu çok olur. Asker mevcudu çok olunca
da yüksek rütbeli subay, general ve amiral mevcudu çok olur. Böyle olunca da lüzumsuz kadro
lar ihdas etmek mecburiyeti hâsıl olur. Garı masraflar çoğalır. Cari masraflar çoğalınca harb gü
cü ve yatırımları azalır. Bu mahzuru önlemek için askerlik müddeti indirilmelidir.
11. — Türkiyenin durumunun; müttefiki olduğu NATO devletleriyle muhtelif kıyaslamalar :
a) Türkiye'nin nüfus- miktarına göre asker mevcudu NATO devletlerinin 3 - 10 misli fazla
dır. Yani Türkiye'de her 55 kişiye bir asker düşerken NATO devletlerinde her 150 - 500 kişiye
bir asker isabet etmektedir.
b) Türkiye NATO devletleri arasında kişi başına millî gelir bakımından 2 - 12 misli
fakir olduğu halde mevcut asker sayısı onların 3 - 10 misli fazladır.
c) Türkiye'nin Millî Savunma bütçesi, millî gelirinin takriben % 5 i dir. Halbuki millî
rin Türkiye'den 2 - 12 misli daha fazla olanların millî savunma bütçesi millî gelirlerinin %
% 1,6 sı kadardır. (Birleşik Amerika'nınki % 10).
d) Türkiye NATO'ya girdiğinden beri (1952: Millî Savunma bütçesi 725 milyon liradan
de 5,4 milyar liraya çıkarak 7 misli arttığı halde,zenginliği ve millî geliri Türkiye'den 2 - 12
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daha fazla olan NATO müttefiklerinin millî savunma bütçesi aynı müddet zarfında, sadece, 1 - 3
misli artmıştır. Bunun sebepleri :
1. Türkiye'de askerlik müddetinin uzun olması sebebiyle asker mevcudunun devamlı artmış
olması,
2. NATO mütefiklerimiz her geçen yıl asker mevcudunu ve dolayısiyle cari masraflarını, harb
gücü yatırımı lehine azaltırken, Türkiye hem asker mevcudunu ve hem de harb gücü yatırımları
aleyhine olarak cari masraflarını çoğaltmıştır.
3. Türkiye'nin NATO mütefikleri içindeki çok önemli stratejik durumunun karşılığını ala
mayışından ötürü Millî Savunma giderlerini azaltıcı mahiyette kâfi miktar dış yardım alamayışı.
1. Devletlıer; taarruzi ve tedafüi millî savunmalarını muvaffak kılabilmeleri için başlıca şu
fedakârlıklarda bulunmaları lâzımdır :
a) Sivil ve asker olmak üzere can fedakârlığı,
b) Para fedakârlığı,
c) Malzeme fedakârlığı,
d) Ülke ve millî ekonomi tehlikesi.
Türkiye, muhtemel hasmımız Sovyet Rusya ve peykleriyle hava, kara ve deniz olmak üzere
2 500 Km. lik müşterek hududa ve harb harekât sahasına mhibolduğundan, harb harekât sahnesi
olması sebebiyle, diğer NATO devletlerinin yalnız para, malzeme ve asker fedakârlıklarına mu
kabil, Türkiye sivil ve asker fedakârlığı para ve malzeme fedakârlığına -ilâveten sivil can feda
karlığına, ülke ve millî ekonomi fedakârlığına da mâruzdur.
Böyle olmasına rağmen zengin NATO müttefiklerimiz bu hususu dikkat nazarına alarak Tür
kiye'ye ekonomik ve askerî yardımı artırmaları lâzımgelirken bilâkis her sene bu yardımlar azal
tılmaktadır.
Aynı devletler bizden çok zengin olmalarına rağmen, asker mevcutlarını da her sene biraz
daha azaltmaktadırlar. Buna mukabil Türkiye kalkınmaya muhtaç en fakir NATO devleti oldu
ğu halde asker mevcudu ve bununla birlikte millî savunma masrafları her sene biraz daha artmak
tadır.
Misal olarak NATO'ya girdiği 1952 den 1969 a kadar Millî Savunma masrafımız her sene ar
tan bir tempo ile 725 milyondan 5,4 milyara çıkmak suretiyle 7 misli artmıştır.
Bu sebeple Türkiye için de doğru hal tarzı; asker mevcudu ve Millî Savunma cari masrafla
rının azaltılmasıdır.
13. — O halde ne yapmalı :
Türkiye de; diğer NATO devletleri gibi millî savunmalarının harb gücünü; hasımları Sovyet
Rusya ve NATO müttefiklerinin atomik ve klâsik taarruzi ve savunma stratejisi (concept) ne gö
r e ; daha ziyade eğitim ve harekât kabiliyeti, harb, silâh, vasıta ve teçhizatı yeter ve modern olan
başta Hava Kuvvetleri olmak üzere, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinin zırhlı birlik, kara
dan, havadan ve denizden taşınabilir görev kuvvetlerine yani niteliğine önem vermelidir.
Savunma gücü olarak aldatıcı ve tüketici aşırı masraflı, iktisadi, sanayi, zirai, millî eğitim,
sosyal ve insan gücü kalkınmasına engel olan silâhlı kuvvetlerin adedî çokluğuna kıymet ve
önem vermekten vazgeçmelidir.
14. — Yukarda arz ve izah ettiğim sebeplerle 1111 sayılı Kanunda değişiklik yaparak askerlik
müddetini iki yıldan birbuçuk yıla indirmekle beraber; her yıl celbedilen asker mevcudumuzun
% 1 - 2 sini teşkil eden yedek subay olma vasfmdaki yüksek tahsil yapan gençlerimizin askerlik
müddetini de; 1076 sayılı Yedek subay Kanununda değişiklik yaparak iki yıldan birbuçuk yıla in
dirmek ve böylece bilgili ve teknik insan gücü kaynağımızı millî kalkınmamıza arz etmek zaru
reti vardır.
Netice : Millî Savunmamıza ve millî ekonomimize yeni güc kazandırmak maksadiyle teklif et
tiğim askerlik ve yedek subaylık müddetlerinin iki seneden birbuçuk yıla indirilmesine dair ka
nun teklifimin kabul buyurulması lâzımdır.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Millet Meclisi
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—6 KASTAMONU MİLLETVEKİLİ
1076

HASAN TOSYALİ'NİN TEKLİM

sayılı Yedek Subay Kanununda muvazzaf yedek subaylık hizmetinin iki yıldan birbuçuk
yıla indirilmesine dair kanun teklifi

MADDE 1. — 1076 (sayılı Yedek Subay Kanununun 2 . 7 . 1962 tarih ve 06 sayılı Kanunla
değiştirilen 3 mcü (maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki ş'eıkilde değiştirilmiştir :
«Madde 3. — Yefde/k subay yetiştirilecdklerin hizımet süreleri ıbirbuçulk yıldır. Bu müddetin
altı 'ayı yedek sulbay adayı olarak, yedek (subay okul veya talimgahlarında, <on iki ayı ida subay
olarak sınıfları birlik veya müesseselerinde eğitim hizmetinde geçer.
Okul ve talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil sünesi, gerektiğinde Millî 'Savunma Bakanlığımca lü
zumu kadar uzatılabilir ve ihtiyaç halinde tabib, eczn.cı ve diş tabipleri için üç 'aya (kadar indiri
lebilir.
OBu uzatma ve kısaltma/dan dolayı birbuçuk se.ıeliik hizımıeit ısüresi değişim ez.
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

(Millî Savunma Komisyonu tezkeresi
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/304, 1/303,
2/154, 160, 161,353

21 .. 5 . 1970

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Sayın Başkanlığına
Millî Savunma •Bakanlığımca haızırlainaîn ve Türkiye Büyük Mıillct Meclisine ar'zı Balkanlar Ku
rulunca 14 . 4 . 1970 tarilhinlde kattirlaiştırılan «21 . 6 . 1927 tarih 'Ve İ l l i sayılı Askerlik Ka
nununun Ibâzı maddelerinin ideğiştirilımeısi ve bu kanuna Ibâzı geçici mıaıdiddleır eklenmesi hakkında
kanun tasarısı» ile «6 . 6' . 1927 tarih ve 1976 sayılı Yeüelk Subaylar ve Yedek Askerî Meımurlar
Kanununun 'bâzı imaddelerinin ıdeğüşıtirilimeısi ve bu kanuna- 'bâzı geçici maddeler eklenmesi ihalkkında kanun tasarısının» Komfeyoaıuımuztdaiki ımüıza keresi sırasında :
1/303 esals numaralı tasarının 1 ııci maddesi i^e, aşağıda yaızılı ollduğu 'şekilde, değiştirilmek
istenen 1111 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) fıkrası;
«iler celb yılımldan evvel, ı> yıl vslilîâh altııüda bulundurulacak er ve erbaş ımiktaırı, Genel Kur
may «Başkanımın tc'klifii üzerinle Millî Savunma Bakaülığıncia tesbit, edlilir.
O yıl aiskore alınacaklar, Millî (Savunma Bakanlığınca tesbit edil'em ımiktarıdan fazla geldiği takdiricle, Silâhlı Kuvvetlerlde ilhtiiyaç 'düıyu'lan miktar kadar yülkülmlü, kur'a çekilmek suretiyle asker
ddilir. Kur'a usulü, askıer Edileceklerin tcslbıiti ile bunların sınılflanidırılması yönetmelik:!e 'düzenle
nir.
Askerlik hizlmetini yapmaya istekli lol ani arla, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 86 ncı
maklklclerine tabi olanlar, kur'a usulüne tabi tutulmaksızın asker edilirler.»
Hükmündeki kur'a usulü,
1/304 esas numaralı tasarımın 1 nicli maddesiyle, aşağılda yazılı olduğu sekilide, 'değiştirilmek is
tenen 1(076 sayılı Kanunun 3 ncü ımaddcsiinin (b) fıkrası;
«Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullar ile Millî Eğitim Bakanlığımca bunların dengi loliduğu ka
bul edilen yurt içli ve yurt dışı öğrenim ımiüesiscselcrl /mezunlarından Türk 'Sıilâihlı Kuvvetleri Be
den Kabiliyeti Yönetmediğine göre askerliğe elverişli oldukları ani asılanlarldam Silâblı 'KuVvetMillet Meclisi
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lerin su'bay sınıflarına göre 'kadro ihtiyacı kadar yedek su-bay adayı çekilecek kur'a ile teslbit edi
lir, Askerlik hizmetini yaplmaya istekli olanlara 1111 sayılı Asikerlik Kanununun $4, 85 ve 86 neı
maddelerine taJbi olanlar 'kur'a usulüne 'tabi tutulmaksızın Yedek Subay adayı olarak ayrılırlar.»
Hükmündeki kur'a usulü ile
C. Senatosu TıraJbzon Üyesi Ali Şalkir Ağanoğlu ve Idört arkadaşının, '1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 104 ve 105 nci madde 1 erinin değiştiril m esi ve kanuna ek Ibiir ımaddc eklenmeisi hakkındaki
kanun teklifinde gecen
Bedel usulünün
Anayasanın 60 inci maddesi MkAnıü/nıe aykırı olup 'olmadiği .hakkında, İçtüzüğün 37 nci ımaddesi
gereğinde mütâlâanızın 'konuların önem Ve /müstaceliyetine 'binaen Komüsıyonuımulza acele -olarak
bildirilmesini saygı 1 anımla rica ederim.
MjiMî 'Savunma Komisyonu Başkanı
iÇSankın 'Milletvekili
Hazım Dağlı

Anayasa Komisyonu Mütalâası
Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/304, 1/303,
2/154, 2/160, 2/161, 2/353
Karar No. : 14

6.6.

1970

Yüksek Başkanlığa
Millî Savuınlma Bakanlığınca hazırlaman Türkiye Büyülk Millet 'Meclisine arzı Bakan'lar Kuru
lunca 14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan 2 . 6 . 1927 tarih ve İ l l i sayılı Askerlik Kanunu
num bâzı maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici «nadideler e'kltenrmeisli hakkında kanun
tasaıısı ile 6 . 6 . 19'27 tarih ve 1076 (sayılı Yedek Subaylar Yedek Askerî Memurlar Kanunumun
bâzı maddelerinin 'değiştirilmesi ve Ibu kanuna bâzı 'geçici ımadldeler eklenmesi hakkındaki kanun
tasarısının ve C. 'Senatosu Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu ve 4 arkadaşının 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 104 ve 105 neli maddelerinin değiş tirilmiesi ve 'kanuna ek bir madde eklenmesi (hak
kındaki 'kanun teklifinin görüşülmekte olduğu Millî Savunnıa. Komisyonundan kur'a Usulü ile be
del usulümün Analyasanın 60 ııucı maddesi hükm üne aykırı olup olmadığı hakkında İçtüzüğün 37 nci
maldldesi 'gereğince müzakere ve sonunda ımültalfıa verilmesi için Komisyonumuza gönderilmiş oklu
ğundan, Ikonu 30 . 5 . i970 ıgünliü 24 ncü Birleşimde müzakere1 edilmiştir.
Yukarda zikri -göçen 1/303 ve 1/304 esas «umaınılı Kanun tasarıları ile 2/154, 2/160, 2/1611 ve
2/353 saydı Kanun tekliflerine ait dosyala/r incelenip Millî Savunma Ko'mliısyonu Başkanlığınca
Komisyonumuza yazılmış bulunan 21 . 5 . 1970 tarihli tezkere Millî 'Savunlma Bakanlığı temsil çi
leri sayın generallerin mütalâaları dinlendikten ve 2/353 sayılı Kanun teklif çil erinden bulunan Cum
huriyet 'Senatiolsıu Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun ımevzuyla ilgili fikir ve kanaatleri alın
dıktan sonra ISaym Komisyon üyelerinin fikir ve görüşleri teslbit olunmuş ve neticede aşağıdaki
karar verilmiştir :
1. 1/303 esas ınumaralı tasarının 1 nci maddesi il'e aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
me/İç istenen 1111 sayılı Kanunun 10 nen maddesinin (a) fıkrası;
«Her eelb yıllından evvel, o yıl silâh altında b ulundu rulacalk er ve erbaş miktarı, (rcneil Kur
may Başkanının teklifi ürerine Millî Savunma1 Bakanlığınca tesbit edilir.
Millet Meclisi
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Ö yıl askere alınacaklar, Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edilen miktardan fazla geldiği
takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan miktar 'kadar yükümlü, kur'a çekilmek suretiyle as
ker edilir. Kur'a usulü, asker edileceklerin tesbiti ile bunların sınıflandırılması yönetımelikle düzenlemiı\
Askerlik hizmetini yapmaya istekli ulamlarla 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 86 ncı
nııaddeleriıue tabi olanlar, kur'a usulüne tabi tutulmaksızın asker edilirler.»
Hükmündeki kur'a usulünün Anayasaya aykırı bulunduğu zira bu hükmün kabulü takdirinde
kur'ada şansın kendisine güldüğü bâzı vatandaşların hiç askerlik yapmaması gibi bir durumun
ortaya çıkacağı tamun Anayasamızın 60 ncı maddesine aykırı olduğu kabu)l edilmiştir. Kaldı ki
Anayasamızın 12 nei ımıaddesmde hiçbir kişiye, aileye zümreye veya sınıfa imıtiytaız itanınamıyacağı yazılı bulunmaktadır. Yukarıdaki şekilde bir hüküm kanunlaştığı takdirde bâzı şanslı kimse
lerin tesadüf bakımımdan imtiyazlı sayılmış alacakları aşikârdır. Anayasanın 60 ncı maddesinde
yurt savunmasına katılma, her 'Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla
düzenlenir denilmektedir. Her nıe kadar yalnız askerlik ödevi yurt savunmasının bir kısmı ise de
60 ncı 'maddenin 1 nci fıkrasında her Türk'ün 'tâbirimin yer almış bulunması ve böylece askerlik
yapmanın yurt savunmasının bir kısmı elan bu şerefli faaliyetin her Türk'ün hakkı ve ödevi
olduğu; bu maddenin 2 nci cümlesinin «Bu ödev» kelimeleriyle başlanmasından anlaşılmaktadır.
2. Yukarda arz ve izah lolıunıan sebepler yüzünden 1/304 esas numaralı tasarının 1 noi mad
desi ile aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmek istenen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
(b) fıkrası;
«Fakülte, akademi ve yüksek okullar ile Millî Eğitim Bakanlığınca bunlarını dengi olduğu
kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim müesseseleri mezunlarından Türk Silâhlı Kuvvetleri
Beden Kabiliyeti Yönetmeliğime göre askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan Silâhlı Kuv
vetlerin subay sınıflarına göre kadro ihtiyacı kadar yedek subay adayı çekilecek kur'a ile tesbit
edilir. Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve
86 ncı maddelerine tabi olanlar kur'a usulüne tâbi tutulmaksızın yedeksubay adayı olarak ayrı
lırlar.»
Hükmündeki kur'a usulü keza Anayasanın J 2 ve 60 ncı maddelerine aykırı bulunmaktadır.
Bu hususa ait yapılan oylamada Komisyon üyelerinden Sayın Cevdet Akçalı, Sayın Talât
Köseoğlu, Sayın î. Hakkı Alaca, Sayın Cengiz Ekinci ve Sayın Osman Hacıbaloğlu ve kur'a
usulünün (1/303 ve 1/304 sayılı tasarılarda zlikni geçen) Anayasaya aykırı olmadığını kabul
etmişlerdir. Diğer sayın üyeler Asa bu usuılü'i yukarda yazılı sebepler yönünden Anayasaya
aykırı bulunduğunu katoaü etmişlerdir.
3. Ancak her iki tasarıda zikri geçen kur'a
usulü şayet Komisyonda tadile uğrar ve
muayyen bir süre meselâ üç ay, altı ay veya sekiz ay gibi askerlik yaptıktan sonra kur'a usulü
tatbik olunursa bu takdirde bu iki tasarıdaki kur'a usulünün Anayasaya aykırı olmadığı
kaırarlaştırılmıştır.
Bu hususta yapukaı oylamada Komisyon üyelerinden Sayın Cengizîhan Yorulmaz, Sayın Re
şit Ülker ve Sayın İrfan» Baran bu takdirde dahi kur'a usulünün Anyasaya aykırı düşece
ğini kabul etmişler ve diğer sayın Komisyon üyeleri yukarıda belirtilen şekilde metnin tadile
uğraması halinde kur'a usulünün Anayasaya aykırı olmadığını kabul etmişlerdir.
4. 2/353 esas sayılı dosyada mevcut Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu ve 4 arkadaşımın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve kamuma ek bir'mıadde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinde geejen bedel usulünün
teklifte muayyen bir süre askerlik yaptıktan sonra) bedel verilmesi ile geri kalan kısımdan muaf
olması derpiş olunduğundan Anayasa uygun bulunduğu kabul edilmiştir.
Yapılan oylamada komisyon üyelerinden Sayın Cengizhan Yorulmaz, ıSayın Beşit Ülker, Sa
yın İrfan Baran ve Sayın Cengiz Ekinci bu bedel usulünün bu şekilde dahi Anayasaya aykırı ol
duğunu kabul eder tarza oy kullanmışlar ve dijer sayın komisyon üyeleri teklifin Anayasaya
uygun olduğu şeklinde oy vermişlerdir.
MiHet Meclisi
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- * Millî Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Anayasa Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Çanakkale
Adana
Ankara
K. Bağcıoğlu
(Muhalefet şerhim eklidir)
C. Yorulmaz
C. Akçah
İstanbul
İzmir
Kars
(Muhalefet şerhim eklidir)
Ş. Akkan
/. E. Alaca
R. Ülker
İmzada bulunamadı
Konya
Muş
Ordu
1. Baran
N. Neftçi
C. Ekinci
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Kırşehir
C. Er oğlu

Ankara
E. Paksüt
İmzada bulunamadı
Kastamonu
M. Akdoğanlı
İmzada bulunamadı
Tokat
O. Hacıbaloğlu

Muhalefet Şeıfti
Anayasamızın 60 ncı ımaddcsi (Yurt (Savunmasına katılma, her Türkün hakkı ve ödevidir.)
hükmünü koymuştur. Aynı maddenin 2 nci cümlfsinde ise (bu ödev ve askerlik yükümü kanun
la düzenlenir.) ibaresini kullanmıştır.
Bu iki ibare karşılaştırılınca, Yurt Savnmnmtma fkartılmanın sadece askerlik yükümünden iba
ret olmadığı sarahaten anlaşılır. Bu hükme göre, Türk Vatandaşı için (mecburi olan husus, Yurt
Savunmasına katılmadır; yoksa, askerlik yükümü değildir.
Kanun koyucu, Yurt Savunmasına katılma ödevini askerlik yükümü dışında da tanzim edebilir.
Bu sebeple kur'a ile ısadece askerlik yükümündeın kurtulmak Anayasaya aykırı değildir. Ken
disine kur'a çıkarak asikerlik yükümünden kurtulan Türk Vatandaşları dahi Yurt Savunmasına
kanunun koyacağı şartlar dâhilinde katılabilirle v. Ve kanun (koyucu savununa görevini bu şekilde
tâyin edebilir.
Bu yönden Komisyonumuzun kararına iştirak etmiyorum. Ve geırektiğmde söz hakkımı sakb
tutuyorum.
Adana Milletvekili
Cevdet Akçalı

Muhalefet gefhi
Sayın Komisyonca gerek erlerin gerekse yedek subayların heîli bir süre askerlik görevi yaptık
tan sonra kur,'a çekilmesinin ve gerekse bedel ödemek suretiyle askerlik görevini yapmış sayılma
sının Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.
Bu esaslara muhalifim : Anayasamızın 60 ncı maddesinde «Yurt savunmasına katılma her
Türkün hakkı ve Ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir» esası yer almış
tır. Böylece yurt savunması ve askerlik hem hak hem de ödevdir.
Anayasamızın 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin «Demokratik sosyal ve hukuk Devleti»
olduğu belirtilmiştir.
Gene Anayasanın temel haklar ve ödevler bölümünde 10 ncu maddede «Devlet fert huzuru,
sosyal adalet ve hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak suretle smırlıyan siyasi, iktisadi ve
sosyal bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlar» esası vardır.
Millet Meclisi
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- İ Û Öte yandan temel haklar bölümünde yer alan 12 nei maddesinde «herkesin kanun önünde eşit
olduğu, hiçbir kimseye, aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» hükmü yer almıştır.
Askerlik ödevinin vatan için ölmeyi olağan sayan niteliği ve Türk halkının yoksulluğu, 2 nci
5 Yıllık Plânda fert başına düşen gelir yılda 2 600 liradan 3 200 liraya çıkacağının öngörülme
si de göz önünde bulundurularak bedel usulü kabul edilemez, böyle bir esas askerlik ödevinde zengin
ve yoksul ayırımını getirir, milleti böler, eşitsizlik yaratır. Bedel veren askerlik yapamaz veya
az yapar bedel vermiyen askerlik yapar ve gerekirse ölür, bu kabul edilemez.
Kur'a ise kutsal bir ödevin bir kısım yurttaşlar tarafından yerine getirilmcmcsidir. Böyle bir
ayırım Anayasanın 12 ncd ve 60 ncı ve yukarda sayılan diğer maddelerine aykırıdır ve yurt sa
vunmasında ciddî bir ayırım değildir.
Bu nedenlerle kur'a ve bedele muhalifim.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker

Millî Savunma Komisyıonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyomı
Esas No. 1/303, 2/160
Karar No. 29

6.7.

1970

Yüksek Başkanlığa
Tetkiki Komisyonumuza ıhavale buyurulan; 6 . 6 . 19127 tarih ve 1076 ısayılı Yedek sulbaylar ve yedek askerî mıetmurlar Kanununun İbâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna bâzı »ge
çici maddeler eklemmıesi bakkınlda ikamın, -tasarısı ile Kastamonu .'Milletvekili HaJsan Tıoısyalı'nın
1076 sayılı Yedek subay Kanununda muvazzaf yedek ısulbaylılk hizmetinin ilki yıldan fbirfbuçuik yı
la indirilmesine ıdair kamun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere
edildi.
Tasarı ve teklif aynı (konuda olduğundan tevhiıden görüşiüljmesine ve görüşmeye 'esas olarak ta
sarının alınmasına ka»rar verilmiştir.

'Geme! şerefece
I - Müzakere ve inceleme safhası hakkında genel bilgi :
Tasarının üzerinde Komisyonumuzca *geni§ tmüzafcenellıer yapılarak ayrıca ana ve önemli mad
deler üzerinde Alt Komisyon 'çalışmalarında bulunulmuştur. 'Teşkil edilen Alt Komisyon tarafın
dan hazırlanmış bulunan ırapor Komisyonumuzda ayrıca ıgiöraşülerek olumlu sonuca ulaşma im
kânları sağlamıştır. Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı u>zmanlarınnn, müzakerelerin devamınca mütalâaları alınmıştır. Alt Komisyonun inceleme ve çalış
malarına da ıbu uzmanlar 'katılmıştır. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı tarafımdan yapılanı bir bri
fingle tasarı hakkında Alt Komisyon üyelerine gerekli açıklayıcı bilgiler verilmiştir.
Kanun tasarısının takdim ve savunmasını Hükümet adına Millî Savunma Bakanı yapmış ve
oturumlarda (bulunarak müzalkemeilere faal bir şekilde iştirak 'etmiştir.
Tasarıda yer alan kur'a sisteminin ayrıca tasarıda yer almamakla Ib-efralber ineelenımleis'i gerekli
görülen bedel usulünün Anayasaya aykırı 'olup olmadığı hakkında Anayasa Komisyonunun müta
lâası sorulmuştur. Bu mütalâa sorulurken Anayasa Komisyonundan tasarının bütün detayları hak
kında görüşleri değil, mücerret kur'a ve bedel usullerinin Anayasaya aykırı olup olmadığı sorul
muştur.
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-. ii Anayasa Komisyonunun 6 . 6 . 1970 tarih ve esas 1/304 k a r a r 14 sayılı mütalâasında kur'a
usulünün Anayasanın 12 ve <60 inci maddelerine aykırı bulunduğunu ekseriyetle mütalâa etmiş an
cak, tasarıda zikri geçen kur'a usulü şayet Komisyonda tadile uğrarsa ve muayyen bir süre as
kerlik yaptıktan sonra kur'a usulü ıtatfbik olunurca bu takdirde Anayasaya aykırı 'olmadığı, bedel
usulünün ise Anayasaya ayikırı olduğu mütalâa edilmiştir.
Komisyonumuz tarafından Anayasa Komisyonunun ıbu mütalâası da dikkate alınarak yedek
subay kaynağımın silâh altına alınımaısı için hükümler getirilmiştir.
II « 107ı6 sayılı Yedek subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununun bâzı maddelerinin deği
şikliğinin sebepleri :
Hükümet tasarısının gerekçesinde de açıklandığı üzere; yedek subay kaynağı [Silâhlı Kuvvet
lerin ihtiyacından fazladır. :S»ilâh altına alınması gereken kaynak (mevcudunun Ihepsinin Silâhlı
Kuvvetlerin ihtiyacının dolayısiyle yurt savunmasının gerektirdiği ihtiyacın çok üstünde bulun
ması, bunların askerlik yükümlülüğünün tesîbdt edilecek olbjtekitif ölçülerle yerine getirilmesi, uy
gun bulunarak tasarının ilgili maddeleri ıraporun 'madde ^gerekçeleri kısmında açılklanan sebepler
le yeniden düzenlenmiştir.
İzah edilen bu gerekçelerle tasarının tümü kabul edilerek maddelerine ıgeçilmiışıtir.

Madde Gerekçeleri
Tasarının 1 neı ınıaddesi :
Tasarının 1 nci <maddesiyile 1076 sayılı Yedek subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununun
3, 8 ve 23 ncü maddelerinin değiştirilmesi öngörülmüştür.
3 ncü madde yedek sulbay kaynağının ne şekilde ve hanigi ölçüler içinde silâh altına alınaca
ğını t'esbit etmektedir. Hükümet tasarısında Silâhlı Kuvveler ihtiyacının kur'a ile tesıbit edileceği
belirtilmiş ancak Komisyonumuzca silâh altına alınacak ıer ve erbaşlar için kur'a sisıteminin objeflöti'f esaslarla uygulanmasının mümkün 'olduğu görüşüne varılmakla foeralber yedek (subay kay
nağının kur'a ile değil tahsil durumları ve ihtisasları da göz önünde bulundurulmak suretiyle
yapılacak değerlendirme ve 'bu değerlendirmenin içinde yer 'alan testllıe sıeçilmi uygun (bulunmuş
tur. Burada dikkate alınması gereken husus eır kaynağındaki fazlalık ile yedek subay kaynağın
daki fazlalığın ihtiyaca göre kıymetlcndirilimesinda yedek subay kaynağı için ayrı bir ölçünün ge
tirilmesi zaruretidir. Gerçekten Türk Silâhlı Kuvvetlerinin subay kadrolarmdâki boşlukta hizmet
görecek yedek subayların kur'a ile tes'biti halinde 'birçok kıymetli (elemanın kur'a dışı kalması
ve bu suretle kendilerinden yedek subay olarak Silâhlı Kuvvetlerin faydalanamamağı dolayısiyle
yurt savunmasının hu ölçüde kendilerinden faydalanamaması gibi bir durum ortaya çıkabilecek
tir ki, ıbuna imkân vermemek için subay kadrolarında hizmet görecek bu yükümlülerin yurt sa
vunması hizm'etinin gereği şekilde silâh altına alınmalarını temin için değerlendirilmeye tabi
tutulmalarının daha faydalı olacağı mütalâası ile madde Ibuna göre tanzim edilmiştir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/303, 2/160
Karar No. : 29

6.7.

1970

'Tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, jeolog, kimyager ve bunlar gibi Silâhlı Kuvvetlerin
ihtiyacı olan diğer meslek ve vasıflara haiz olanların mevcudu ıSilâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından az
olduğu takdirde bunlar değerlendirmeye tâbi tutulmadan yedek subay adayı olarak ayrılacak
lardır.
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 225)

-12Kabul edilen bu değerlendirme sisteminin bir gereği olarak ihtiyaca göre değerlendirme dı
şında kalanların, askerlik yükümlülüklerini er ve erbaş olarak yapmaları kabul edilmiştir.
Yapılacak değerlendirme ile yedek subay adaya «olftrak «eeilemiyenlerin yedek
astsubaylık
statüsüne tabi olmaları konusu müzakere edilmiş anc&k Silâhlı Kuvvetlerin astsubay kadroları ve
mevcut durumun yedek astsubaya ihtiyaç gös1)eı?râedâga ve «ayaaea bdr yedek 'astsubaylık statüsü geti
rildiği takdirde mevcut eğitim mıerkezlerinin taslarım «ğ-Mlraesine imkân vermediği için yeni bir eği«tim sistemi müesseseleri yapılması ve ıgeajefcU pem&ftd&& !*•& işe teirik 'edilmesinin gerektiği tesbit
edilmiştir ki, bu da, artan yedek subay k a y n a ğ ı n ba şekilde -kıymetlendirilmesi halinde bugün
için yeni problemler ortaya koyacak bir husus olduğu için kabule değer görülmediği gibi bugün
kü teknik imkânlara göre Silâhlı Kuvvetlerin yetişmiş ve bilgili personele olan ihtiyacı ve diğer
devlotlerdeki tatbikat da göz önünde /bulundıırailarJlk <ieğ©rl'ea)diî,nıeıd'e yedek subay olma hakkını ka
zanamayanların er ve erbaş olarak silâh altına almınsası zorunlu ve uygun bulunmuştur. Ancak
bu şekilde silâh altına alınacak er ve erbaşlar emsalleri yedek subaylar gibi hizmet süresine tabi
olacaklardır.
(Bu durumda er ve erbaş olanların mevcudu da dikkate alınarak Silâhlı Kuvvetlerin er ve er
başa olan ihtiyacı buna göre tesbit edilecektir.
Değerlendirme sonunda yedek subay adayı seçilemedikleri için er ve erbaş olarak askerlik
hizmetine tabi tutulanlar temel eğitinoiedflai *fca aaı&ladîktan sonra bunlar arasında Silâhlı Kuv
vetlerin tesbit edilen er mevcuduna tesir etmjyeek ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tâyin
ve tesbit edilecek bir miktarı mütebaki hizmet süreleri için Bakanlar Kurulu kararı ile yurt sa
vunması ve kalkınması ile ilgili hizmetlerde gö wfendirTİ©bileoefclerdir. Burada dikkate alınma
sı gereken husus, bu durumda olanların esas «ta','i3îetrinin -er ve erbaş olarak hizmet yapmaları
ancak Genelkurmay Başkanlığı tarafından tâyin edilecek bar miktarının yurt savunması ile ilgili
konularda görevlendirilebilmesidir. Silâhlı Kuvvetlerim bu burumdaki er ve erbaşın hepsine ihti
yacı varsa pek tabiîdir ki, ^Gle&relktiTnray fentşfcMl'ı&ı foteılsua müsaade etmiyecek ancak Silâhlı
Kuvvetlerin ihtiyacı karşılandıktan sonra bir kıs tanın yurt savunması ile ilgili konularda görev
lendirilmesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından ve bunterm miktarı da belirtilerek tesbit edile
bilecek ve Bakanlar Kurulu kararı ile bunlar ge'eMi 'Mabetlerde görevlendirileceklerdir.
Ayrıca bu madde ile yedek subayların hizmet süreleri onsekte ay olarak tesbit edilmiştir. Bu
hizmetin olağanüstü hallerde artırılması ve barış'a oniki «ya, kadar indirilmesi için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmiştir.
Değerlendirme sonunda yedek subay adayı seçilmedikleri için er ve erbaş olarak askerlik hizme
tine tabi tutulacaklar hizmet süreleri bakımından emsali yedek subayların hizmet sürelerine tabi
olacaklar, maddenin tanzim şeklinden de anlaşılacağı 'üzere e r ve erbaş statülerinin icabettirdiği İç
Hizmet Kanunu, Askerlik Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine tabi bulunacaklardır.
8 nci madde, tasarının 8 nci maddesinin prensipleri aynen kabul edilmiş, ancak Komisyonumuz
ca 3 ncü maddede yapılan değişikliğe uygun olarak ;8 nci maddenin (b) bendi yeniden tanzim edilmistir.
Tasarının 23 ncü maddesi redaksiyon yapılarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarıya eklenen geçici maddeleri beRrtme'k için ibU geçici maddelerin kanuna eklendiğini gös
teren bir madde Komisyonumuzca tanzim edilerek tasarıya ikinci madde olarak eklenmiştir.
Geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci madde, 3 ncü maddede kabul edilen değişiklik ve getirilen değerlendirme sistemi
nin bir neticesi olarak bu geçici 2 nci madde tasarı metninden çıkarılmıştır.
Geçici madde 2, tasarının geçici 3 ncü maddesi, geçici 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Geçici madde 3, tasarının geçici 4 ncü maddesi redaksiyona tabi tutularak geçici 3 ncü madde
olarak kabul edilmiştir.
Geçici madde 4, tasarının geçici 5 nci maddesi a^aksiiy'öna tabi tutularak geçici 4 ncü madde
olarak kabul edilmiş ve bu maddeye ilâve -edilen İM ^yeni «fıkra ile kanunun getirdiği tarihte baka
ya ve yoklama kaçağı durumunda olanların affedilmelerini sağlıyacak hükümler getirilmiştir..
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 225)
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Komisyonumuzca tanzim edilen geçici bir madde 5 nci madde olarak tasarıya eklenmiştir. Bu
maddeye göre değerlendirilme hazırlıklarının yapılması ve uygulanması zamana ihtiyaç gösterdi
ğinden ilk celpte yedek subay adayları kur'a ile tesbit edilecek ancak, kur'a dışı kalanlar askerlik
hizmetinden muaf kalmıyacaklar bunlar değiştirilen 3 ncü madde gereğince bilâhara değerlendiril
meye tabi tutularak yedek subay adayı seçileceklerdir.
Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri, 3, 4 ve 5 nci maddeler' 'alarak aynen kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Çankırı
Hazım Dağlı

Sözcü
Bursa
Mustafa Tayyar

Kâtip
Manisa
Selçuk Güimıüşpaıla
İmzada 'butaıamadı

Ankara
Emin Paiksüt
İmzada bulunamadı

Ankara
Muhalifim. 'S'öz lıaikkıım
mahfuz
Suna Tural

DemMi
Mehmet Emin Durul

Elazığ
Hayrettin Hanağası

Hatay
Ali Yılmaz

istanbul
'Sezai Orflsuinıt
İmzada Ibulu'naımadı

İstanbul
tlhami Sancar

Koaya
S'acMr Koçof

Konya
Baha Müderrisoğlu

Niğde
Hüseyin Özalp
İmzada bulunamadı

Trabzon
ÖVMtoet Araîıanıtikk
İmzada 'bulunamadı

Mffiefr Meclisi

Sinop
Sö,Z'lhaikfeHn mahfuz
MümiPşgüzar

(S. âa^m : 225)
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SAVUNMA KOMİSYONUNUN
ĞİŞTİRİCİ
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6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedeksubaylar
ve yedek askerî memurlar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı

Q . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedeksubaylar
ve yedek askerî memurlar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedeksubaylar ve
yedek askerî memurlar Kanununun 3, 8 ve 23
neü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedeksubaylar ve
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3, 8 ve
23 neü maddeleri aşağıdaki şdkilde değiştiril
miştir :

Madde 3. — a) Hjer celb yılından evvel mütaakıp yıl Silâhlı Kuvvetlerin subay simi'] arma
göre yedeksubay ihtiyacı Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığın
ca tesbit edilir.
b) Fakülte, akademi ve yüksek okullar ille
Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi oldu
ğu kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim
müesseseleri mezunlarından Türk Silâhlı Kuv
vetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre as
kerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan Silâh
lı Kuvvetlerin subay sınıflarına göre kadro ih
tiyacı kadar yedeksubay adayı çekilecek kur'a
ile teslbit «edilir. Askerlik hizmetini yapmaya is
tekli olanlarla 1111 sayılı Askerlik Kanununun
•84, 85 ve 86 ncı maddelerine tabi olanlar kur'a
usulüne tabi tutulmaksızın yedeksubay adayı
olarak ayrılırlar.
c) Kur'a neticesi yedeksubay adayı seçilımiyenlıer Genelkurmay Başkanlığının talebi ol
madıkça barışta askere alınmazlar.
d ) Yedeksubay adayı ihtiyacının tesbiti ve
kur'a çekimi ile sınıflandırılmalarına ait esaslar
yönetmelikle düzenlenir.

Madde 3. — a) İler celb yılından evvel mütaakıp yıl ıSilâhlı Kuvvetlerin subay sınıfları
na göre yedeksubay ihtiyacı Genelkurmay Baş
kanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakan
lığınca tesbit edilir.
b) Fakülte, akademi ve yüksek okullar ile
Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi ol
duğu kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğre
nim müesseseleri mezunlarından Türk Silâhlı
Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine gö
re askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yedeksubay
adayı değerlendirmeye tabi tutularak seçilir.
Değerlendirmede dikkate alınacak hususlar ile
yedeksubay adaylarının 'sınıflandırılmalarına
ait esaslar yönetmelikte gösterilir.

e) Kur'a neticiesi askerlik hizmetine tabi
tutulmıyanlarm yurt savunmasına katkıda bu
lunması ve savaşta kullanılmaları ayrı kanunla
düzenlenir.
f) Kur'a neticesi askerlik hizmetine tabi
tutulmıyanlar bu maddenin (e) fıkrasına göre
çıkarılacak kanun hükümlerine aykırı düşme
dikçe resmî ve özel her türlü iş ile staj, ihtisas,
doktora ve bunun gibi her türlü öğrenim mües
seseleriyle fakülte ve akademilere girebilir ve
yurt dışına çıkmak için pasaport alabilirler.
ıg) Yedcksübaylarm hizmet süreleri onsekiz
aydır. Bu sürenin altı ayı yedeksubay yetiştiMillet Meclisi

e) Tabip, diş tabibi, eczacı, yüksek mü
hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog,
kimyager ve Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan
diğer meslek ve vasıfları haiz olanların mev
cudu ıSilâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından az oldu
ğu takdirde; değerlendirilmeye tabi tutulmadan
yedeksubay adayı olarak ayrılırlar.
d) Değerlendirme
(sonunda
yedeksubay
adayı seçil miyeıderle, makbul bir özürü olmak
sızın değerlendirmeye katılmıyanlar; er ve er
baş olanak askerlik hizmetine tabi tutulurlar.
Bunların hizmet süreleri emsali yedekısubaylarm hizmet süreleri kadardır.
e) Değerlendirme
sonunda
yedeksubay
adayı seçilmedikleri için, 1076 sayılı Kanunun
İm kanunla değiştirilen 3 neü maddesinin (d)
bendi hükümlerinle göre er ve erbaş olarak as
kerlik hizmetine tabi tutulanlar, temci eğitim
lerini tamamladıktan sonra Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından tesbit edilen miktar kadarı
mütebaki hizmet süreleri için, Bakanlar Kuru(S. 'Sayısı : 225)
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(Hükümetin teklifi)

I

rilmekle oniki ayı da subay olarak atandıkları
birlik ve kurumlarda geçer. Yedeksubay yetiş
tirme süriesi GenelKurmay Başkanlığının göste
receği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca uza
tılabilir veya kısaltılabilir.
Yedeksubaylarm hizmet süreleri olağanüstü
hallerde Genelkurmay Başkanının göstereceği
lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile lüzu
mu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler yaş
haddinin sonundan iki kat düşülür.
h) Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça bu
kanunun tesbit ettiği esaslar dışında hiçbir ye
deksubay adayı askerlik çağından düşülmez.
i) Yedeksubaylardan hastalananlar muvaz
zaf subay emsalleri gibi sıhhi izin süresine tabi
tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamamlıyanlar
terhis edilirler. Ancak, sıhh'hi izin süresini tamanılaimadan (faal hizmet yapabilir) raporu
alanlar altı ay hizmet müddetini doldurmadık
ça terhis ledilmezler.
(k) Celb tarihleri başlangıcından iki ay ev I
vel son yoklamasını yaptıran, fakülte, akademi
ve yüksek okullar ile Millî Eğitim Bakanlığınca
bunların dengi olduğu kabul edilen öğrenim mü
esseseleri mezunlarından bu kanun hükümlerine
göre yedeksubay adayı seçilenler ilk celb tari
hinde askere sevk edilirler.

I
I
I
Madde 8. — Kur'a neticesi yedeksubay adayı
seçilip askere şevkten evvel veya yedeksubay
yetiştirilmekte iken aşağıdaki engel hali olduğu
anlaşılanlar askerlik hizmetini durumlarına gö
re er veya çavuş olarak tamamlarlar.
Millet Meclisi

((Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi)
lu kararı ile yurt savunması ve kalkınması ile
ilgili hizmetlerde görevlendirilmek üzere diğer
bakanlıklar emrine verilebilirler.
Bunların istihdam şekilleri ve haklarında
uygulanacak diğer hükümler 1111 sayılı Asker
lik Kanununun değişik 10 ncu maddesinin (b)
bendi gereğince çıkarılacak kanunda gösteri
lir.
f) Yedeksubaylarm hizmet süreleri 18 ay
dır. Bu sürenin 6 ayı yedeksubay yetiştiril
mekle 12 ayı da subay olarak atandıkları kıt'a
ve kurumlarda geçer. Yedeksubay yetiştirme
süresi Genelkurmay Başkanlığının göstereceği
lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabi
lir.
Yedeksubaylarm hizmet süreleri olağanüstü
hallerde Genelkurmay Başkanının göstereceği
lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile lü
zumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler yaş
haddinin sonundan iki kat düşülür.
Yedeksubaylarm hizmet süreleri barışta Ge
nelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile oniki aya kadar indirilebilir.
g) Muvazzaflık hizmetlini yapmadıkça bu
kanunun tesbit ettiği esaslar dışında hiçbir yük
sek öğrenim mezunu, askerlik çağından çıkarıl
maz.
h) Yedeksubaylardan
hastalananlar, mu
vazzaf subay emsalleri gibi izin süresine tabi
tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamamlıyanlar
terhis edilirler. Ancak, sıhhi izin süresini ta
mamlamadan (faal hizmet yapabilir.) Raporu
alanlar altı ay hizmet müddetini doldurmadık
ça terhis edilmezler.
i) Yüksek öğrenim mezunlarından yedek
subay adayı seçilenler ile er olanlar yönetme
likte belirtilen esaslara göre celbe tabi tutulur1ar.
j) Test merkezleriyle, test günleri radyo
ve gazetelerle ve askerlik şubelerine asılmak
suretiyle ilân edilir.
Madde 8. — Değerlendirme neticesi ye
deksubay adayı seçilip askere şevkten evvel
veya yedeksubay yetiştirilmekte iken aşağıda
ki engel hali olduğu anlaşılanlar askerlik hiz
metini durumlarına göre er veya erbaş olarak
tamamlarlar.
(S. Sayısı : 225)

(Hükümetin teklifi)
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((Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi)

a) 1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay
lıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm
olanlar,
2. Kamu hizmetinden müebbeden yasaklı
olanlar,
,3. Hileli müflis olduğu ilân edilenler.
4. Gayriahlâki vasıfları ve disiplinsizlikleri
sebebiyle yedeksub aylığa yaramayacakları yedeiksubay yetiştirme yerlerindeki disiplin kurul
larınca tesbit edilenler er olarak.
b) Öğretim ve eğitim dönemi sonunda ba
şarı gösteremiyenler çavuş olarak.

a) 1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subayi lıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan malı; kûm olanlar.
\
2. Kamu hizmetlerinden müebbeten ya; ısakl'ı olanlar.
;
3. Hileli müflis otlduğu ilân edilenler.
İ
4. Gayniahl'âki vasıfları ve dis'lplinsiziHk:
ileri sebebiyle yedeksu'baylığa yaramıyacakları,
i yedeksubay yetiştirime yerlerindeki disiplin kıı; rullarınca tesbit ediljenler;
;
Er olurlar.
.
b) YoMama kaçağı veya bakaya isuçuni 'dan hüküm gliyenlerle,, yedeksubay öğrenıimin: ide başarı gösteırelmiyeınıler; erbaş olarak.

Madde 23. —• Yedeksuibay ve memurluğun
dan çıkarılmayı ve yaşlarına göre haklarında
Askerlik Kanununun uygulanmasını gerektiren
sebepler şunlardır :
a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subaylıktan
çıkarmayı gerektiren bir suçtan, mahkûm olan
lar,
ıb) Kamu hizmetinden müebbeden yasaklı
olanlar,
c) Hileli müflis olduğu ilân edilenler,

|
Madde 23. — Yedeksuibay ve yedek askerî
\ ırnemurlukıtıan çıkarılmayı ve yaşlarına göre
' haklarında Askerlik Kanununun uygu'lanmıaısını gerektiren sebepler şunlardır :
a) Türk Silânlı Kuvvetlerinde subaylık
tan çıkarmayı gerektiren bir suçtan! mahkûm
olanlar.
b) Kamu hizmetinden müebbeden yasaklı
oüaınlar.
c) Hileli müfflüls olduğu ilân edilenler.
MADDE 2. — 1076 sayılı yedeksub aylar ve
i yedek askerî memurlar Kanununa aşağıdaki
! maddeler eklenmıiştdr :

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci
(İEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kamunun yürürlü ;
ğe girdiği tarihten evvel. 1076 ısayılı Kanım hü i maddesi 'aynen kalbul edilmiştir.
kümlerine göre yedeksubay adayı seçilenlerden
henüz askere sev>k edilmiyenlerle halen yedek
subay adayı veya yedeksubay olarak muvazzaf
lık hizmetini yapmakta olanlardan askerliğe el
verişli olmadıklarını iddia edenler yeniden sıh
hi muayeneye tabi tutulurlar. Bunlardan Türk
Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği
gereğince askerliğe elverişli olmadıkları anlaşı
lanlar terhis edilirler ve henüz askere sıevk edilmiyenler askere alınmazlar.
GEÇİCİ MADDE 2. — Kur'a neticesi asker
lik hizmetine tabi tutulmıyanlar bu kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin (e) fıkrasına göre çıkarılacalk kanun yü
rürlüğe girinceye ıkadar resmî ve özel her türlü
iş ile staj, ihtisas, doktora ve bunun gibi her
türlü öğrenim müesseseleri ile fakülte ve akaMill'et Meclisi
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denlilere girebilir, yurt dışına çıkmak için pa
saport alabilirler.
OEÇÎOÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiğinden önce silâh altına alınmış yedeksubaylar (yedeksubay adayları dâhil) 1 Ekini
1970 tarihinden itibaren onsekiz aylarını dol
durdukça terhis edilirler.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarımın geçici
3 ncü maddesi geçici 2 nci madde olarak aynen
kabul edilmiştir.

GEÇlCİ MADDE 4. — 11 . 10 . 1960 tarih
ve 97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi şü
mulüne girip de bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte henüz askerlik şubelerinden sevk edil
memiş bulunanlar kur'a dışı kalmış kaibul edi
lirler. Bunların yurt savunmasına katkıda bu
lunması ve savaşta kullanılmaları 1076 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinin (e) bendi gereğince
düzenlenecek kanunla tanzim edilir.
97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gere
ğince halen öğretmenlik yapmakta olanlar as
kerî eğitime tabi tutulmazlar. Bunlardan 18 ayı
nı ikmal edenler yedek teğmen olarak terhis
edilirler.

GEÇİCİ MADDE 3. — 11 . 10 . 1960 tarih
ve 97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddieısi şü
mulüne girip de bu kanunun yürürlüğe gir
diği tatihıtıe henüz askerlik şubelerinden sevk
edilmemiş bulunanlar değerlendirme dışı kal
mış kaibul edilirler. Bunlarnı yurt savunma
sına katkıda bulunması ve savaş'ta kullanılma
ları 1111 sayılı Kanunun değişik 10 ncu mad
desi gereğince düzenlenecek kamunla tanzim
edilir.

GEÇİCÎ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 84, 85, 86 ve 89 ncu maddelerine ta
bi olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine müra •
caat ederek yoklamalarını yaptırdıkları takdir
de kur'a usulüne tabi tutularak yedeksubay ada
yı olarak ayrılırlar.

97 sayılı Kanunun geçici 2 mciı maddesi
gereğince halen öğretmenlik yapmakta olanılar askerî eğitime tâbi tutulmazlar. Bunlar
dan 18 ayımı ikmal edenler yedek teğmen ola
rak terhis edilirler.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel 1111 sayılı As
kerlik Kanununa göre son yoklama kaçağı
veya bakaya durumunda olanlar, kanunum yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de askerlik şubelerine müracaat ederek yok
lamalarımı veya askere şevklerini yapftırdıklıarı takdirde, değerlendirmeye tâbi tutulmak
suretiyle yedeksubay olma haklaırındam isti
fade ederler.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar
dan bu kamunun yürürlüğe girdiği tarihten)
itibaren altı ay içinde resmî mercilere teslim
olanların suçları hakkında, takibat yapılmaz.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
d a r ; bakaya yoklama kaçağı ve saklı suçların
dan mahkûm olanların cezaları; ceza mahkû
miyetlerinin neticeleri ile birlikte
affedilnrlştir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun hü
kümleri yürürlüğe girdikten sonra yapıla
cak ilk yedeksubay adayı celbinde1; Silâhlı
Kuvvetlerim ısubay sınıflarına) göre kadro ih-
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tiyacı kadar yedeksubay adayı, kanunun ya
yınlandığı tarihten iki ay öınce yoklamasını
yaptıranlar arasından çekilecek kura ile tesbit edilir. İhtiyacın teshilinde; tabip, diş ta
bibi, aczıacı, yüksek mühendis, mühendis, yük
sek mimar, ımimaır, jeolog, kimyager ve; Si
lâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı oılan diğer meslek
ve vasıfları haiz eleman ihtiyacı da dikkate
lalmarak kuralar buna göne tanzim olunur.
Kur'a dışı kalanlar mütaakıp celbe bırakı
larak haklarında 1076 sayılı Kanunun, bu ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesi hükümleri
uygulanır.

MADDE 2. — 1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Askerlik Kanununun bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi
3 ncü madde olanak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
14 . 4 . 1970

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi
5 nci madde olanak -aynen kabini edilmiştir.

Devlet Bakanı
B. Sezgin
Devlet Bakanı
T. Bügin
Millî Savunma Bakanı
A. Topnloğlu
Dışişleri Bakanı V.
R. Sezgin
Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz
Ticaret Bakanı
G. Titrek

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı
A. t. Birincioğlu
V. Â. Özkan
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
/. Ertem
N. Menteşe
Çalışma Bakanı
Sanayi Bakanı
S. Kılıç
S. Öztürk
En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı
İV. Cevheri
8. O. Avcı
Köy İşleri Bakanı
İmar ve İskân Bakanı
//. Nakiboğlu
T. Kapanlı
Orman Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
/. Sezgin
H. Özalp

Başbakan
S. Demirel
Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Adalet Bakanı
Y. Z. Önder
İçişleri Bakanı
H. Menteşeoğlu
Maliye Bakanı
M. Erez
Bayındırlık Bakanı
T. Gülez

yayımı

»>»<!
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21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli
Üyesi Arslan Bora'nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173
sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen askerî hizmet müddetlerinin
tenziline, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 1111 sayılı
Askerlik Kanununda muvazzaf askerlik hizmetinin iki yıldan
bir buçuk yıla indirilmesine ve Cumhuriyet Senatosu Trabzon
Üyesi A. Şakir Ağanoğlu ve 4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Anayasa
Komisyonu mütalâası ile Millî Savunma Komisyonu raporu
( 1 / 3 0 4 , 2/154, 2 / 1 6 1 , 2 / 3 5 3 )

21 . 6 , 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/304)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1015/2751

14 . 4 . 1970

Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «21.6.1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirci
Başbakan

GEREKÇE
Savunma ihtiyaçları şartlarına göre, Silâhlı Kuvvetlenin insangücü ihtiyacı; artan nüfusa göre
değil, tesbit 'edlilen ve edilecek olan kadrolara göre tâyin edilen Silâhlı Kuvvetlerin Personel
ihtiyaçlarının tâyininde en büyüık faktör, yurt savunmasının icabettirdiğıi zaruretlerdir. -Bunun
yanında araç ve gereçlerdeki teknik imkânlarla ve 'modernizasyona ulaşma derecesi de rol oynar.
Askerlik çağma giren her şahsın silâh altına alınması yerine, getirilecek objektif esaslarla asker
lik hizmetinin düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Bu nedenlerle 1111 sayılı Askerlik Kanununun
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bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı -geçici maddeler eklenmesi dçin bu kanun tasa
rısı hazurlanmuştır.
Kanun tasarısının 1 nci maddesi lilo değiştirilen 1111 sayıla Kanunun 5 nci maddesi ile mu
vazzaflık hizmet süresi 20 ay olarak tesbit edilmiş tiı*.
10 ncu maddede askerlik hizmetine tabii tutulma easslan gösteriLmiştir. Tetkik edilen diğer
devletlerin uygulaımıa sistemlerinde askerlik hizmetine tabi tutulmak için muhtelif ölçülerin ge- '
tirildiği görülmüştür. Bünyemize en uygun sistemlin 1111 sayılı Askerlik Kanunun kabul ettiği
kur'a usulünün uygun olduğu görüşüne varılmış ancaik zamanın şart ve icablarma göre tasarı
ile en iyi bıiır şekilde tanzim edilmesine çalışılan kur'a sistemi hakkında yeni hükümiler getirülımdıştiı*.
Ayrıca bu madde fiile askerlik hizmetinden muaf tutulacaklar da belirtilmiştir.
Kur'a neticesi askerlik hizmetine tabi tutulmıyanların yurt savunmasına katkıda bulunma
ları ve savaşta kullanılmalarının ayrı kanunla düzenleneceği belirtilmek suretiyle ikur'a neticesi
askerlik hizmetline tabi tutıulmıyanlann yurt savunmasına katkıda bulunması ve savaşta kul
lanılmalarının detayları ile incelenerek müstakil bir kanun Imıevzuu yapılması öngörülmüştür.
Bu suretle 1111 sayılı Askerlik Kanununu 'askerlik hizmetine tabi tutulacak kişileiri kapsamına
alıacak kur'a neticesi askerlik hizmetine tabi tutulmayan kişilerin durumları ise özel bir kanunla
düzenlenmiş olacaktır.
Kur'a çekilmek suretiyle asker »edilme durumunun objektif esaslar içinde yapılması sağlana
caktır.
Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Kanununun 17 inci (maddesi ile as
kerlik çağma ıgirtolerin ilk yoklamaları ile ihtiyata ayrılmış ^bulunanların yoklamalarının nasıl
yapılacağı ıgösterilmiş ve Ibu hususta Y/önetmeliğe de atıf yapılmıştır.
Gerçekten 1111 (sayılı Askerlik Kanununun 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddelerine göre her yıl
1 Ocak tarihinden 1 Temlmuz .tarihine kadar yapılan ilk yoklamalaırı askerlik ışuıbe Ibaşkanı ve nü
fus ımemurunun köy ve mahallelere giderek yapmalarını icalb ettirmektedir. İlk yoklamada güdü
len gaye son yoklama hazırlıkları için o yıl kimlerin askerlik çağına ıgindilkleırinin teshilidir. Bu
tesbitin nüfus idarelerine alınacak kayıltlara göre yapılması muhtemel yanlışlıklar içinde listelerin
ilân edilmesi ve itiraz hakkının tanınması faydalı görülmüştür. Ayrıca, yedeğe ayrılmış bulunan
ların kalen tatbik edikaelke ıolan yoklamaları hem 'mükellefler hem de askerlik ışulbeıleri yönlünden
bir ölçüde (külfet tahmil eden ıbir uygulama ş'eikli vardır. IBu halkımdan yedelklik yoMaımalarının en
iyi şekilde yapılması ve yoklama ızamanlarınm ihtiyaca göre teıslbiti için bu hususun yönetmelikle
tanzimi ıgerekli (görülmüştür.
28 nci maddede yapılan değişiklikle; artan nüfus ölçüsünde fazla kaynağın yurt savunması yö
nünden en iyi şekilde değeriendirilmesi ve objektif ıbir kıstas fbulunıması için kur'a usulünün yanı
sıra bedenî nitelikle ilgili yeni (hükümler getirilmiştir. Mevcıut Askerlik 'Kanununun 28 nci mad
desine ıgöre son yoklamada yapılan sıhhi muayenede yükümlüler sağlam, âırızalı sağlam, isakat ve
çürüğe ayrılırlar. Çürükler dışındakilerin hepsi askerlik hizmetine tabidirler. Getirilen değişiklik
le yükümlüler askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmıyanlar lolmak üzere iki ıgrupa ay
rılmaktadırlar. Bu maddeye istinaden Tıürk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kalbiliyeti Yönetmeliğinde ya
pılacak değişiklikle askerliğe elverişli lolanlar daha titiz Ibir ölçüye talbi tutulacaklardır. 31 nci
maddede yapılan değişiklikle som yoklamaya ıgelmiyenlerin kur'a numaralarının nüfusa kayıtlı bu
lundukları yeır askerlik şubelerince .çekileceği belirtil iniş ve Ibu suretle Ibunlar ihakkında da kur'a
usulünün uygulanması sağlanmıştır.
36 nci maddede yapılan değişiklikle ertesi seneye rbırakılanlaırdan eritölemle suretleri dolmadan
kendi istekleri ile veya ertesi seneye 'bırakma sebeplerinin ortadan kalkması halinde o yıl askere
sevk edilebilmeleri imkânı getirilmiştir. Mevcut 36 nci maddede ise ancak mütaalkıp yılki yokla
malar için kurulan askerlik meclisinin kararı olmadan askerliklerine karar alınamamaktadır. Yü
kümlülerden kenldi rzusu ile derhal askerlik hizmetine gitmek istiyenlere dahi "bu madde imkân
vermemektedir. Yapılan değişiklikle madde işler hale -gfeıtirilımliştir.
Millet Meclisi
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41 mci 'maddede yapılan değişiklikle /gerektiğinde askerliğe .elverişliği olmadığı hakkında daha
evvel rapor almış 'bulunanların Ikontrol muayene ;ine tabi tutulmaları önigörülmüşltür.
Geçici 1 ncü maddede bu kanun yürürlüğe gir ligi tarihten evvel sakata ayrılmış bulunanların
durumları düzenlenmiştir.
Geçici'2 nci maddede Ibu kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel son yoklama sırasında arızalı
sağlam olarak ayrılanların askerliğe elverişli ol'ip olmadıklarının yeniden tedbiti öngörülmüş
tür.
Geçici ı3 ncü maddede değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesinin uygu
lanması için bir intikal süresi getirilmiştir.
Gerçekten 111.1 sayılı Askerlik Kanununun değiştirilen 10 ncu maddesinin uygulanması için
belirli bir zamanın geçmesi zaruri bulunduğundan 1 >u (kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihten evvel as
kerlik yoklaması yapılıp askerliğine karar alınanların yeni !İ0 ncu maddeye taıbi tuıtulmalarmdaki
zorluk diildkate alınarak bu durumda olanların 'eski 10 ncu madde hükmüne tabi tutulmaları öngö
rülmüştür.
Oeçici madde 4 te belirtilen husus ikur'a neticesi askere alınımıyanlar hakkında çıkacak kanun
yürürlüğe girinceye kadar bu durumdaki şahısla ;*m iş ve 'okul durumları ıdüzeınlenmişjtir.
Geçici <madde 5 le halen askerlik hizmetinde bulunan er ve erbaşlarla Millî Eğitim Bakanlığı
emrinde ve Silâhlı Kuvvetler 'okuma - yazma okul"arında öğretmenlik yapan yükümlülerin terhis
durumları düzenlenmiştir. Halen silâh altında bulunan ve 291 sayılı Kanun ıgereğince öğretmenlik
yapanlar 1 Kasım 1970 tarihinden itibaren 20 ay^ık muvazzaflık hizmetlerini doldurdukça terhis
edileceklerdir.
Geçici 6 nci madde ile 18 Temmuz 1963 tarih ve 291 sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa eklenen geçici 1 nci madde yıeriiden gözden geçirilmiş ve 291 sayılı Kanunla öngörüldüğü
şekilde 1975 yılının sonuna kadar son yoklamalar' a askerliklerine karar verilenlerden illköğretmen
okulu .mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı kadro" amuda ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar Milft
Eğitim Bakanlığı emrine bir kısmı da Silâhlı Kuvvetler okumıa - yazıma okullarına öğretmen olarak
verileceklerdir. Getirilen bu madde ile 291 sayılı Kanunun prensip ve sistemi aynen muhafaza
edilmiş ancak ıbu durumda olanların tatil dönemi ide askerlik eğitimine tabi tutulmaları mecburi
yetini koyan hükümler çıkarılmıştır. Bu suretle 291 sayılı Kanunun kapsamına aldığı yükümlüler
291 sayılı Kanunun ıgetirdiği ölçüler içinde yükümlülüklerini Millî Eğitim Bakanlığı emrimde veya
Silâhlı Kuvvetler oikuma - yazma okullarında öğretmen olarak yerine getirmiş olacaklardır.
Geçici 7 nci maddede; bu kanunun (yürürlüğe girdiği tarihten evvel yoklama kaçağı, bakaya
ve saklı durumunda olanların askerlik şubelerinle müracaatlarını sağlamalk üızıere (kendilerine bir
imlkân tanınmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde 'askerlik şubelerine mü
racaat edecek bu durumdaki yükümlüler de İkur'a usulüne tabi tutulacaklardır.
Tasarının 3 noü maddesi yürürlükten kaldırılan hükümleri 'göstermelktedir.
Tasarının 4 ve 6 nci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir.
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı
Kanunla değ-iştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen
Askerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkında kanun teklifi (2/154)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 10131/5723

8 . 12 . 1969

lîİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sa
yılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen
Askerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur.
Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V.
Mehmet Ü naldı

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1.111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5G73 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinde zikredilen Askerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle
birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederini.
5 . 12 . 1969
Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi
Arslan Bora

ESBABI MUCİBE
ıBugün için bütün dünyanın kabul ettiği bir esas .şudur k i ; İnsangücü yerine maikina kaim ol
maktadır. Hayatın belli ıbaşlı faaliyetlerinden en ıinühüim'rni ve belki ele birincisi istihsal faaliyeti
dir. Gerek 'endüstri ve .gerekse zirai sahada azametli ımilktarda hasılların teinini insanıgücü yeri
ne maikina kullanmakla ımüımikün olmuştur. Bunlara mütenazır olaraik yinminci asrın orduları da
ulıdelenine düşon büyük vazifelerin ifasında elde ettikleri ımüsbet neticeleri motor ve makina isti
maline borçludurlar. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin 'mıodern ordusu da ımıotorize birlikler haline
inküabetmiş ve eskisine nazaran harb gücünün birkaç (misli artmış; ıBuna mukabil 'ordunun silâh
altında bulunan er yekûnu da eskisine nazaran azalacağı yerde çoğalmış 'bulun/makfadır. Bunun
sebebi ise ımemleıket nüfusunun artmış olmasından ziyade hizmeit müddetinin uzun olmasında aran
malıdır. Halbulki mevzua daha yakından bakacak olursaik 'görürüz :ki:
a) Ordu fmodenn harp silâh vasıtaları ile mücehhezdir. üolayısiyle inısangücü
ii < m kına ikâme ıedilmâştir.
Millet Meclisi
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ıb) Her sınıf ve silâh, bir ihtisas şubesi teşkil ettiğinden erat muayyen branşlarda ve top
lu bilgilerle yetiştirilmeıkte ve modern eğitim metotlarını tatbiki sayesinde de bu talim ve terbiye
işi ikısa bir zaman içinde (mümkün 'olabilmektedir.
e) Meml ektin umumi ikültür seviyesi de eskisine nazaran bir hayli yükselmiştir. Binaena
leyh ıta'lim ve 'terbiyeye tabi tutulan erat kendilerine öğretilen hususları da süratle kavrayabilmek
tedir.
d) Halen senede ???? defa yapılmakta olan celp sistemi de bu 'müddetlerin kısaltılmış olna&ından (katiyen imütessir ol/mıyacaktır.
Bütün bu vakıalar naızara alındığı takdirde askerlik müddetinin uzatılması değil, bilâkis kı
saltılması riyazi bir hüküm halinde tecelli etmektedir. Kaldiki memleketin umumi sosyal ve eko
nomi ıhayatı üzerindeki neticeler ele alınırsa hizmet rnıüddetlerinin kısaltılması mantıki bir zaruıcl alarak karşımıza çıkar.
Silah altındaki <er, milli emeğin en canlı bir üAltesini teşkil ettiği .halde hizmet dolayısiyle
istihsale iştirak edememekte, bilâkis müstehlik durumda kalmaktadır. Yine bu cümleden olarak
aile yuvasından uzun imüddet ayrı kaldığından bu topluluğun kollektif istihsal gücü de nakzeder
olmaktadır bunlardan başka er yekûnu itibariyle pek yüksek seviyeyi bulmuş olan. ordumuzun
iibas, iaşe ve ibatesi Millî Müdafaa masrafları içinde çok büyük rakamlara baliğ
olmaktadır.
Bu gün 'dünyada en yüksek malî iktidarı temsil eden Amerika (Birleşik Devletleri ile İngiltere İm
paratorluğu dahi Millî Müdafaa masraflarını indirmek çarelerini aramaktadır.
Durum diğer bütün devletlerde de bu merkezdedir. Bu istikametteki, bir cehil bizim için daha
zaruridir.
İşte bu (mülâhazaların ışığı altında vatan ve vatandaş için hayırlı olacağı teemmül edilerek
ilişik (kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır.

CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ ARSLAN BORA'-NIN TEKLİFİ
1111 sayılı Aslkerlk Kanunun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673
sayılı Kanunun 1 noi maddesinde zikredilen askerî hizmet müddetlerinin tenraili haManda kanun
teklifi
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci mad
desini değiştiren 5673 sayılı Kanunun ???? nci maddesinde zikredilen askerî hizmet müddetleri
bütün sınıflarda on isekiz ;ay olmak üzere altışar ay tenzil edilmiştir.
MADDE 2. •— Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununda muvazzaf askerlik hiz
metinin iki yıldan bir buçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi (2/161)
Güven Partisi
T. B. M. M. Grupu
Başkanlığı
Sayı : 15
Ek : 6

2 . 12 . 1969

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına
U1U1 sayılı Askerlik Kanununda muıvazızaf askerlik 'hizmetinin iki yıldan (bir (buçuk yıla indiril
mesine dair kanun teklifi ve 'gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Kanunlaşması için ıgereğinin yapılmasını arz ederim.
Hasan Tosyalı
Kastamonu Milletvekili
Millet Meclisi
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Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı tarafından hazırlanan 1111 sayılı Askerlik Kanununda
muvazzaf askerlik hizmetinin iki yıldan birbuçuk yıla,
1076 sayılı Kanunla da yedek subaylık hizmet müddetinin iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesine
dair kanun tekliflerinin müşterek gerekçesi
Bu kanunla askerlik ve yedek subaylık hizmetinin iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesiyle aşa
ğıdaki faydalar sağlanmış olacaktır :
1. — Tüketici durumdaki Türkiye asker me T '"udu takriben dörte bir azaltılmış, buna mukabil
yiyecek, giyecek, erat maaşı, iskân, ısıtma, aydınlatma, talim terbiye ve sair gibi millî savunma
giderlerinden yılda takriben bir milyar lira tasa • -uf edilmiş olacaktır.
2. — Askerlik hizmetinin azaltılması sayesi de tasarruf edilecek tüketici durumdaki insan
gücü, para ve diğer imkânlar; millî kalkınma sahasında üretici ve yapıcı duruma geçirilerek ikti
sadi, ticari, zirai, kültürel ve sosyal kalkınmamıza daha fazla genişleme imkânı, gücü ve hızı sağ
lanmış olacaktır.
3. — Askerlik hizmeti süresinin azaltılması ile; daha fazla hızlanma, genişleme ve kalkınma im
kânı bulacak olan millî ekonomimiz ve millî harb sanayiimizin desteğine kavuşacak olan silâhlı
kuvvetlerimizin dış yardıma muhtaçlığı ve bağHr"ı azalacaktır.
Böylece Silâhlı Kuvvetlerimiz özlemini çektiği destek ve kuvvetini kendi millî ekonomisinden
alan daha kuvvetli ve müstakil bir millî savunma gücü haline getirilmiş olacaktır.
4. — Askerlik hizmet müddetinin azaltılması sayesinde; uzun olan askerlik müddeti sebebiyle
mevcut ve müşkül olan tahsile devam durumu, is verme ve iş alma durumu, meslek edinme du
rumu, evlenme ve yuva kurma durumu, ailesini geçindirme durumu, millî ekonomide üretici de
ğil tüketici olma durumu gibi mahzurlu ve durumlar bertaraf edilmiş olacaktır.
5. — Askerlik müddetinin iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesi sayesinde; nüfus artışı ile mütenasibolarak iskân, iaşe, teçhiz ve eğitim imkânı vermiyeeek şekilde yılda takriben % 20 oranında
artan asker mevcudumuz; imkânlarımızla mütenasip muayyen bir seviyede tutulmuş olacaktır.
Böylece Silâhlı Kuvvetlerimizin temel desteği olan iktisadi, sanayi, zirai, millî eğitim, nüfus
ve insan gücü kalkınmamızı içine alan millî kalkınmamızı ve millî gelirimizi artırabilmemize im*
kân sağlanmış olacaktır.
6. — Silâhlı Kuvvetlerimizin organizasyonu ve harb gücü; adedi çoğunluğa göre değil, yeter
miktarda insan gücü, gaye, moral, eğitim ve harb silâh ve vasıtalarını içine alan niteliğine göre
organize ve hesabedilmelidir. Normalin üstünde adedî çokluk Silâhlı Kuvvetlerimizin niteliğini
azaltan başlıca faktördür.
Askerlik hizmetini ve dolayısiyle asker miktarını azaltmakla Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gü
cü ve niteliği artırılmış olacaktır.
7. — Silâhlı Kuvvetlerin harb gücünü artırmak için; normalin üstünde asker mevcudunu ar
tırmak yerine; Silâhlı Kuvvetlerin moral ve sosyal bünyesine tesir eden Millî Savunma bütçe
sinden kişi başına düşen yıllık ödeneğin artırılması lâzımdır.
Komşu ve NATO devletlerinde kişi başına düşen yıllık ödenek Türk Silâhlı Kuvvetlerindekinin 2 - 10 mislidir.
8. — Millî Savunma gücü ve bütçesinin doğru kullanılması için bu bütçenin büyük kısmının is
kân, giyim, yiyim, tefriş ve maaş gibi cari harcamalar yerine harb silâh ve vasıtalarının araştır
ma ve istihsaline, harekât ve eğitim yatırımlarına harcanması lâzımdır.
Bu da askerlik müddetinin ve asker mevcudunun azaltılması ile mümkün olur.
9. — Millî Savunma bütçesinden cari masraflara ve Millî Savunma yatırımlarına ayrılan kı
sımların diğer modern silâhlı kuvvetleri haiz devletlerle mukayesemiz :
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Devletler

M. S. Bütçesinden
cari masraflara ayrılan

Eğitim, harekât ve
harb sanayii gibi harb
gücü kazanma yatırımları

Birleşik Amerika
% 33
% 67
Batı Almanya
% 18
% 82
Fransa
% 35
% 65
Rusya
% 33
% 67
Türkiye
% 90
% 10
Görülüyor ki, Türkiye Millî Savunma bütçesinin çoğu; silâhlı kuvvetlerin esas harb gücünü
yükselten eğitim, harekât ve harb sanayii yatırımları değil; aleyhimize olarak askerlik müdde
tinin ve dolayısiyle asker mevcudunun çokluğundan dolayı yiyim, giyim, iskân, tefriş ve maaş
gibi cari masraflara ayrılmış bulunmaktadır.
Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücü aleyhine olan bu büyük mahzur askerlik müddeti ve asker
mevcudunun azaltılmasiyle önlenebilir.
10. — Askerlik müddeti çok uzun olunca asker mevcudu çok olur. Asker mevcudu çok olunca
da yüksek rütbeli subay, general ve amiral mevcudu çok olur. Böyle olunca da lüzumsuz kadro
lar ihdas etmek mecburiyeti hâsıl olur. Cari masraflar çoğalır. Cari masraflar çoğalınca harb gü
cü ve yatırımları azalır. Bu mahzuru önlemek için askerlik müddeti indirilmelidir.
11. — Türkiyenin durumunun; müttefiki olduğu NATO devletleriyle muhtelif kıyaslamalar :
a) Türkiye'nin nüfus miktarına göre asker mevcudu NATO devletlerinin 3 - 10 misli fazla
dır. Yani Türkiye'de her 55 kişiye bir asker düşerken NATO devletlerinde her 150 - 500 kişiye
bir asker isabet etmektedir.
b) Türkiye NATO devletleri arasında kişi başına millî gelir bakımından 2 - 12 misli daha
fakir olduğu halde mevcut asker sayısı onların 3 - 10 misli fazladır.
c) Türkiye'nin Millî Savunma bütçesi, millî gelirinin takriben % 5 i dir. Halbuki millî geli
rin Türkiye'den 2 - 12 misli daha fazla olanların millî savunma bütçesi millî gelirlerinin % 1,4 % 6 sı kadardır. (Birleşik Amerika'nın ki % 10).
d) Türkiye NATO'ya girdiğinden beri (1952) Millî Savunma bütçesi 725 milyon liradan 19G7
de 5,4 milyar liraya çıkarak 7 misli arttığı halde.zenginliği ve millî geliri Türkiye'den 2 - 12 defa
daha fazla olan NATO müttefiklerinin millî savunma bütçesi aynı müddet zarfında, sadece, 1 - 3
misli artmıştır. Bunun sebepleri :
1. Türkiye'de askerlik müddetinin uzun olması sebebiyle asker mevcudunun devamlı artmış
olması,
2. NATO mütefiklerimiz her geçen yıl asker mevcudunu ve dolayısiyle cari masraflarını, harb
gücü yatırımı lehine azaltırken, Türkiye hem asker mevcudunu ve hem de harb gücü yatırımları
aleyhine olarak cari masraflarını çoğaltmıştır.
3. Türkiye'nin NATO mütefikleri içindeki çok önemli stratejik durumunun karşılığını ala
mayışından ötürü Millî Savunma giderlerini azaltıcı mahiyette kâfi miktar dış yardım alamayışı.
12. — Devletler; taarruzi ve tedafüi millî savun malarını muvaffak kılabilmeleri için başlıca şu
fedakârlıklarda bulunmaları lâzımdır :
a) Sivil ve asker olmak üzere can fedakârlığı,
b) Para fedakârlığı,
c) Malzeme fedakârlığı,
d) Ülke ve millî ekonomi tehlikesi.
Türkiye, muhtemel hasmımız Sovyet Rusya ve peykleriyle hava, kara ve deniz olmak üzere
2 500 Km. lik müşterek hududa ve harb harekât sahasına sahibolduğundan, harb harekât sahnesi
olması sebebiyle, diğer NATO devletlerinin yalnız para, malzeme ve asker fedakârlıklarına muMillet Meclisi
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kabil, Türkiye sivil ve asker fedakârlığı para ve malzeme fedakârlığına ilâveten
kârlığına, ülke ve millî ekonomi fedakârlığına da mâruzdur.

sivil can feda

Böyle olmasına rağmen zengin NATO müttefiklerimiz bu hususu dikkat nazarına alarak Tür
kiye'ye ekonomik ve askerî yardımı artırmaları lâzımgelirken bilâkis her sene bu yardımlar azal
tılmaktadır.
Aynı devletler bizden çok zengin olmalarına rağmen, asker mevcutlarını da her sene biraz
daha azaltmaktadırlar. Buna mukabil Türkiye kalkınmaya muhtaç en fakir NATO devleti oldu
ğu halde asker mevcudu ve bununla birlikte millî savunma masrafları her sene biraz daha artmak
tadır.
Misal olarak NATO'ya girdiği 1952 den 1969 a kadar Millî Savunma masrafımız her sene ar
tan bir tempo ile 725 milyondan 5,4 milyara çıkmak suretiyle 7 misli artmıştır.
Bu sebeple Türkiye için de doğru hal tarzı; asker mevcudu ve Millî Savunma cari masrafla
rının azaltılmasıdır.
13. — O halde ne yapmalı :
Türkiye de; diğer NATO devletleri gibi millî savunmalarının harb gücünü; hasımları Sovyet
Rusya ve NATO müttefiklerinin atomik ve klâsik taarruzi ve savunma stratejisi (concept) ne gö
re ; daha ziyade eğitim ve harekât kabiliyeti, harb, silâh, vasıta ve teçhizatı yeter ve modern olan
başta Hava Kuvvetleri olmak üzere, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinin zırhlı birlik, kara
dan, havadan ve denizden taşınabilir görev kuvvetlerine yani niteliğine önem vermelidir.
Savunma gücü olarak aldatıcı ve tüketici aşırı masraflı, iktisadi, sanayi, zirai, millî eğitim,
sosyal ve insan gücü kalkınmasına engel olan silâhlı kuvvetlerin adedî çokluğuna kıymet ve
önem vermekten vazgeçmelidir.
14. — Yukarda arz ve izah ettiğim sebeplerle 1111 sayılı Kanunda değişiklik yaparak askerlik
müddetini iki yıldan birbuçıık yıla indirmekle beraber; her yıl cclbedilen asker mevcudumuzun
% 1-2 sini teşkil eden yedek subay olma vasfındaki yüksek tahsil yapan gençlerimizin askerlik
müddetini de; 1076 sayılı Yedek subay Kanunun da değişiklik yaparak iki yıldan birbuçuk yıla in
dirmek ve böylece bilgili ve teknik insan gücü kaynağımızı millî kalkınmamıza arz etmek zaru
reti vardır.
Netice : Millî Savunmamıza ve millî ekonomimize yeni güç kazandırmak maksadiyle teklif et
tiğim askerlik ve yedek subaylık müddetlerinin iki seneden birbuçuk yıla indirilmesine dair ka
nun teklifimin kabul buyurulması lâzımdır.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

KASTAMONU

MILLETVEKIDÎ

HASAN TOSYALI'NIN TEKLİFİ

1111 sayılı Askerlik Kanununda muvazzaf askerlik hizmetinin iti yıldan bir buçuk yıla indirilme
sine dair Ikanun teMifi
MADDE 1. — (l'llljl sayılı Askerlik Kanununun M . T . 1'903 tarih 've 164 numaralı Kanunla
değiştirilen '5 nıci maddesi aşağıdaki 'şekilde değiştirilmiştir :
«(Madde 5. — Muvazzaflık 'hizmeti, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma sınıflarında (bir Ibuçuk yıl
dır. Bu hizmet askerlik ışulbesinden sevk 'tarihinden (başlar. Bir Ibuıçulk yıldan fazla askerlik yapan
ların fazla ihizmetleri, askerlik <çağının sonundan iki kat olarak düşülür. Muvazzaflık hizmetini
yapmadıkça hiçjbir fert askerlik ıçıağındanı çıkarılamaz,»
MADDE '2. —• (Bu 'kanun 'yayımı tarihinden iti İbaren yürürlüğe ıgirer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Millet Meclisi
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Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ali Şâkir Ağanoğlu ve 4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 104 ve 105 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/353)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 10546/6972

14 . 5 . 1970

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyem Ali Şâkir Ağanoğlu ve arkadaşlarının, 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve gerekçesi iliştik olarak sunulmuştur.
Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Ünaldı
Cumhuriyet Senatosu
BaşkanveMli
14 . 5 . 1970

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
111.1 sayılı Askerlik Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasını, nakdi bedel usulünün kabul edil
mesini öngören kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmaktadır.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz.
A. Ş. Ağanoğlu
C. Senatosu Trabzon Üyesi
C. Ortaç
C. Senatosu Bursa Üyesi

C. Yıldırım
C. Senatosu İstanbul Üyesi
O. Salihoğlu
C. Senatosu Sakarya Üyesi

II. Kalpaklıoğlu
C. Senatosu Kayseri Üyesi

1111 sayılı Aslaerlik Kanununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştkıilmıeısi ve bu kanuna ek bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 104 ve 105 nci maddeleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«Madde 104. — Her yıl Askerlik çağıma 'gelen gençlerin -miktarı, Silâhlı KuvVvetılerin perso
nel ihtiyacından fazla oldukı sürece, Millî S a-vuruma Bakanlığı, askerlik görevine almımaımış
kimselerden nakdi bedel kabulünle yetkilidir.
Nakdi bedel veren kimseler için askerlik süresi alltı aydır.
Erler, altı aylık süreyi, ayrıldıkları sınıflarda, eğitim görerek geçirirler.
Üniversite ve yüksek öğrenim yapmış ve yedek subay almak niteliği kazanmış kimseler, altı
aylık mecnun hizmeti yedek subay (okullarında eğitim görerek yerine getirirler.»
«Madde 105. — Nakti bedel miktarı (10 000) onibin liradır. Bu mıe'blâğ ımükelllef tarafından
veya onun adına, Türkiye içerisinde imal sandık 1 arına, yabancı ülkelerde Türkiye elçilikleri ve
ya konsolosluklar-ıraa resımî ımakbuz (karşılığında, defaten veya iki eşit taksitle yatırılır. İki tak
sitle yatırıma halinde, birinci taksit askerlik gör evine başlamadan veya yedek suıbay okulluna git
meden önceki ay içerisinde, ikinci taksit ise altı aylık eğitim süresi içerisinde yatırılır.
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-10İkimci taiksiti 'bu süre içerisinde ödememiş olanlar, ayrıldıkları sınıfta askerlik süresini tamam
larlar.
İkinci taksiti ödamiyenlere birinci taksit geri verilmez.»
MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
«Ek madde — Nakti bedel karşılığı olarak toplanacak 'meblâğ her yıl Maliye Balkanlığı 'büt
çesinde, Millî Savunma Bakanlığı iadına laçılacak özel bir hesapta toplanır.
Bu hesapta toplanacak paralar, uç'ak ve gemi iımai ve inşası ile 'diğer harb 'endüstrisinin kuru
lup geliştirilmesinde ve Silâhlı Kuvvetlerin sefer sibolklarının ilk'mıalindie kullanılır.»
MADDE 3. — Bu 'kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunuı

Balkanlar Kurulu yürütür.

GiEEıEKÇE
Yaşadığımız çağda, milletlerin kendilerini savunma imkânları, silâh altında (bulundurdukları
personelin sayısından (ziyade »ahiboldukları teknik (gülce dayanmaktadır. (En 'tesirli silâhlara malik
(bulunmak ve Ibunları kullanacak iyi eğitim görmüş (belirli sayıda insanı (görevlendirmek yeterli sa
yılmaktadır. Savunma, memleketin 'topyekûn iktisadi takatinden; sanayiinden ve teknik imkân
larından ku'vivet almaktadır.
Her ül'keninı savunma stratejisine göre, foelirli sayıda insanı savunma (gücü .olarak 'eğitip 'hazır
laması zaruridir. Silâhlı kuvvetler insan mevcudu ile toplum nüfus arasında sıkı İbir ilişki (bulun
makla îberaber, Ibu m'evcudu daha 'fazla teknik imkânlara ve ülkenin sanayi ıgfüıclü ile 'genel iktisadi
üretim takatine (güre ayarlamak Igerekmektedir.
'Türkiye, nüfusu yüksek 'oranda artan ülkelerden biridir. Her yıl, askerlik cağına ulaşan erkek
nüfuz miktarı Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının üstüme çıkmaktadır. (İhtiyaç duyulduğu kadarı
nın 'göreve alınması ve fazlasının 'geri (bırakılması ilcin askerlik süresinin kısaltılması, kur'a usulü
nün uygulanması.... (gibi tedlbirler (düşünülmektedir.
Anayasa !6Ö ncı maddesinde, «yurt savunmasına katılmak, her 'Türkçüm hakkı ve ödevidir. Bu
ödev ve askerlik yükümü ^kanunla düzenlenir.» demektedir.
Bu ödev şahsan (çalışılmakla lolduğu kadar İbir <bedel ödenmesi suretiyle de yerine »getirilebilir.
Her yıl takriben 100 (bin (genç askerlik çağma gelmektedir. Halbuki yıllık ülçyüzlbin kadar insa
na ihtiyaç duyulmaktadır. Askerlik herkes için (bîr ödev olduğuna giöre, şahsan Ibu ödevin yerine
getirilmemesi (halinde nakdî Ibede'l ödenmesini 'mümkün ve mantıki mütalâa etmekteyiz.
l'l'll sayılı Askerlik Kanununa '104 ve sonraki maddelerinde ((bedel nakdî) usulü kalbul edilmiş
ve (İkinci Dünya Savaşı çıkıncaya kadar uygulan m :i}tır. 'Bu usulün yeniden kalbul delil meşini bugünüm iihtiyaıçilarına uygun bulmaktayız.
Askerlik hizmet sırası ıge'lmiş (bulunan 'bir şahsın hangi ısınufta 'olursa (o'lsun altı aylık zaruri ve
mecburi İbir eğitim ve öğretim süresinden sonra geri kalan devre için (10 O00 liralık İbir nakdî bedel
ödemek suretiyle hizmetten muaf tutulmasını uygun (bulmaktayız.
Ekonominin, igerek tarım sahasında ve gerek sanayi, ticaret, ulaştınma ve diğer hizmetler sek
törlerinde (çalışan kimselerden, 'kendi iş sahasında meşgul 'olarak yeteri kadar kazanç sağlıya^ak
muaf 'tutulacağı askerlik süresine karşılık bedel ödiyelbilecek pek çok insan vardır. Bu gibilerin
kendi işlerinde meşgul 'olmaları memleketin iktisadi ıgücü (bakımından da ayrı İbir değer 'taşımak
tadır.
YıTda 1 milyar lira 'Civarında bir meblâğ tutacağını tahmin ettiğimiz nakdî (bedel hasılatının
kısmen Türkiye'de harlb endüstrisinin geliştirilmesine ve kısmen de Millî Savunmamızın her türlü
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~ İ İ silâh, araç ve imkânlarla daha iyi cühazlandınlımasında ve sefer stoklarının ikmalinde sarf edilme
sini £ aydalı mütalâa etmekteyiz.
Er olarak askerlik yapacak kimselerden, askere alınacakları Birada 'bedel vermek istiyenlerin
nakdî bedelin yarısını ödemeleri, halinde diğer ya risını da altı aylık mecburi Ihiztaet ve eğitim süre
sini tamamlama sırasında ödemelerini uygun görmekteyim. Nakdî bedeli tamamen ödedikten sonra
altı aylık eğitim ve hizmet 'süresi sonunda hizmetlerini tamamlamış sayılarak terhis edilmeleri
mümkün olacaktır.
Üniversite ve yüksek öğretim igörmüş ve yedek subay alarak askerlik yapmak durumunda olan
ların yedek subay 'okullarına devamları mecburidir. Okulu bitirdikten ve 'sulbay olma hakkını ka
zandıktan sonra, kıta hizmeti ıgörecekleri süre için 10 000 lira üzerinden nakdî Ibedel ödemek sure
tiyle hizmetten muaf tutulmaları ve terhis edilmeleri uygum ıgörülm>ektedir.
Teklif ettiğimiz kanun ımaddeleri bu esasları kapsamaktadır.

Milî Savunma Komisyonu teaaeresi
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/304, 1/303,
2/154, 2/160, 2/161, 2/353

21 . 5 . 1970

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Sayın Başkanlığına
Millî .Savunma •Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Ku
rulunca 14 . 4 . 1970 tarihinlde 'kararlaştırılan «'21 . 6 . 1927 tarih ve 1İK11 siayılı Askerlik Ka
nununun bâzı maldldele rindin değiştirilmesi ve bu kamına bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı» ile «'6 . 6 . 1927 tari'h ve 1976 sayılı YeHek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar
Kanununun bâzı (maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçidi maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasıamsınm» Kotmisyonuimuzldalki ımüızakei'esıi sırasında :
1/303 esas numaralı tasarının 1 nci maddesi i1 e, aşağıda yazılı >o!llduğu şekilde, ıdcğiştirilıme'k
istenen 1111 sayılı 'Kanunun 10 wcu maddesinin (a) fiknası;
«Her 'celb yıbnjdan evvel, o yıl isiilâh altında bulundurulacak er ve erbaş ımÜktaırı, Genel Kur
may Başkanının teklifi üzerime Millî ISavuınma Bakanlığınca teslbit1 edlilir.
O yıl askere alınacaklar, Millî Savunma Bakanlığınca tesibit edilen ımiktardan faızla gfelldiği tak
dimde, Silâhlı Kuvvetlerde ilh'tiiyaç duyulan miktar kadar yülkülmlü, kur'ıa çekilmek suretimle asker
dd'i'lir. Kur'a Usulü, asker edileceklerin tesfbliti ile bunların sınıflandırılması yönetlmelilkle düzenle
nir.
Askerlik hlizimetini yapmaya istekli ıolan,larla, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 8'G n<u
maidldelorine talbi olanlar, kur'a usulüne tıalbi tutulmaksızın asker edilirler.»
Hükmündeki

kur'a

usulü,

1/304 esas numaralı tasarınım 1 ncii maddesiyle, aşağıda yazılı olduğu sekilide, değiştirilmek is
tenen !İı076 sayılı Kamınun '3 ncü ımaddeı&ıkıin (b) fıkraJsı;
«Fıakülte, Akademi ve Yüksek Okullar ile Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi ollduğu ka
bul edilen yurt içli ve yurt dışı öğrenim ımüesse -eleri mezunlarından Türk Silâhlı Kuvvetleri Be
den Kabiliyeti Yönetmeliğine göre askerliğe eVeriışli oldukları anlaşılanlardan Silâhlı Kuvvet
lerin sulbay sınıflarına göre ikaldro ihtiyacı kadar yedek sulbay adayı çekilecek kur'a ile teslbit edi
lir. Askerlik hizmetimi yapmaya iısteik'li 'olanlara IL'1'1 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 86 neı
madldelerine talbi olanlar kur'a usulüne tabi tutulmaksızın Yedlek Subay adayı olarak ayrılırlar.»
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Hükmündeki

kur'a usulü ile

C. Senatolsu Tıra'bzooı Üyesi Ali Şalkir Ağanoğlu ve (dört arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Ka
nunumun 104 've 105 nei 'maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna ok Iblir ımadde eklenmesi 'hakkındaki
kanun' teklifinde geçıen
Bedel

usulünün

Anayasanın 60 ncı malddelsi hükrriüne aykırı olup 'olmadığı hakkında, İçtüzüğün 37 ncli ımaidldesi
gereğince mütalâamızın 'konuların önem ve 'müstaceliyetine binaen Komisıyionumulza acele olarak
bildirilmesini ısaygılanımTa rlica ederim.
Miillî Sa-vunma Komisyonu Başkam
ıÇlankın M'iIlLetveikili
Hazım Dağlı

Anayasa Komisyonu Mütalâa
Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/304, 1/303,
2/154, 2/160, 2/161, 2/353
Karar No. : 14

6.6.

1970

Yüksek Başikanlıga
Millî iSavuınlma Bakanlığınca hazırlaman Türkiye Büyük Millet Mieclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 11 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan 2 . 6 . 1927 tarih ve l'll'l sayılı Askeırlilk Kanunu
nun bâzı ımaddelerinin değiştirilmesi ve (bu kanuna bâzı geçici maddeler ekltenmieısli 'hakkında kanun
tasarısı ile 6 . 6 . 1927 tarilh ve 1076 isayılı Yed ok Sulb aylar Yedek Aslkerî Mamurlar Kanununun
bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve ibıı kanuna bâzı geçici ımaddeler eklenmesi hakkındaki kanun
tasarısının ve C. Senatosu 'Trabzon Üyeöi Ali Şakir Ağanoğlu ve 4 arkadaşının 1111 isa'ydı Aslkerli'k Kanununun 104 ve 105 n'cıi maddelerinin değiştirilinne'si ve Ikanuna e!k bir madde eklenımıesi hak
kındaki 'kanun teklifinin gürüşlülimekte »olduğu. Millî öaivunıma Komisyonundan kur'a uisulü ile be
del usulünün Anayasanın 60 ncı maddesi 'hükmüne aykırı olup 'olmadığı hakkında İçtüzüğün 37 nei
mialddelsi gereğince müzakere ve ısiomunda mütalâa verilimeısii içlin Koımisiyıonumııza gönderilmiş oldu
ğundan, Ikonıu 30 . 5 . 1970 ıgroıliü 24 ncü Birleşimde müzakere edilmiştir.
Yulkarda zikir igüçen 1/303 ve 1/304 esas numaralı Kanun taşanları ite 2/154, '2/160, 2/16)1 ve
2/353 sayılı Kanun tekliflerine ait diosiyalaır incelenip Millî Savunlma Koiımisyonu Başkanlığınca
Kamiayonuımuzıa yazılmış Ibuüunan 21 . 5 . 1970 tarihli tezkere Millî İSavunma Bakanlığı temsilci
leri ısaym 'generaller «mütalâaları dinlendikten vre 2/353 .sayılı Kanun teklıifçilieıünden bülunıau Cum
huriyet Senatoisiu Kayısieri tfyesi îlüsieiyin Kalpaklıoğilu'ınun ımevzuyla ilgili fikir ve kanaatleri alın
dıktan ısonra iSaym Komisyon üyelerinin fikir ve görüşleri teslbit olunmuş ve neticede aşağıdaki
karar verilmiştir :
.1. 1/303 esas 'numaralı tasarının 1 nei maddesi ille aşağıda yazılı olduğu •sekilide değiştiril
mek istenen 1111 sayıllı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) fıkrası;
«Her celb yılından evvel, o yıl silâh .altında b ukındaırulacatk er ve 'erbaş miktarı, Genci Kur
may Başkanının- teklifi üzerine Millî «Savunnıa Bıakanlığınoa tesbit 'edilir.
O yıl 'askere ialmaeaklar, Millî Savunma Bakanlığınca tesbit >edilen miktardan Hazla geldiği
takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan miktar kadar yülkümlü, kur'a çekilmek suretiyle .as
ker eıdi'lir. Kur'a [usulü, aslker edileceklerin tesbiti ile bunların sınıflandın İması yönetmıelikle dü
zenlendi*.
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Aslkerlik hizımıetini yapmaya istdkli •olanlarla 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 86 ncı
madde'lerime tabi olanlar, kur'a usulüne talbi ıfeııt ülımalksızm asker edilirler.»
Hükmündeki kur'a usulünün Anayasaya aykırı bulunduğu zira bu hükmün toabuılü takdirinde
kur'ada şansın kendisine güldüğü bâzı vatanldaş ların hiç askerlik yapmaması gibi bir 'durumun
ortaya çılkacıağı 'bunun Anayasamızın 60 nıcı ma ddeısine aykırı olduğu İkabul edilmiştir. Kaldı ki
Anayasamızın 12 nci maddesinde hiçbir kişiye, aileye zümreye veya sınıfa irrutiyaız tianmamıyacağı yazılı bulunmaktadır. Yukarıdaki şekilde 'bir hüküm kanunlaştığı takdirde bâzı şanölı (kimse
lerin tesadüf bakımından imtiyazlı sayılmış olacakları aşikârdır; Anayasanın -60 ncı maddcsinlde
yurt savunmasına 'katılma, her Türk'ün haikkı ve ö'devidir. Bu ödev ve askerlik yüikünü kanunla
düzenlenir denilmektedir, iler ne kadar yalnız asikcrlik ödevi yurt savunimlasmın bir 'kışımı ise 'de
60 ncı maddenin 1 nci fıkrasında her Türk'ün tâbirinin yer almış bulunması ve böylece askerlik
yapmanın yurt savunmasının bir kışımı olan bu şerefli faaliyetin her Türk'ün hakkı ve ödevi
•olduğu; bu maddenin 2 nci cümlesinin «Bu ödev» kelimeleriyle başlamasından anlaşılmaktadır.
2. Yukarda arz ve İssalı olunan sebepler yüzünden 1/304 esas numaralı ıtıasarınm 1 nci mad
desi ile. aşağuda yazılı olduğu şekilde değiştirilmek istenen 107'6 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
(b) fıkrası;
(«Fakülte, akademi ve yüksek okullar ille Millî Eğitim Bakanlığınca bunlarını dengi olduğu
kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim müesseseleri mezunlarından Türk Silâhlı Kuvvetleri
Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlardan Silâhlı Kuv
vetlerini subay sınıflarına göre kadro ihtiyacı kadar yedeksuibay adayı seçilecek kur'a ile tesbit
edilir. Askerlik hizmetini yapmaya isıtekli olanlara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve
86 ucı maddelerine tabi olanlar kur'a usulüne talbi tutulmaksızın yodeksubay adayı olarak ayrı
lırlar.»
Hükmündeki kur'a usullü keza Anayasanın 12 ve 60 ucı maddelerime aykırı bulunmaktadır.
Bu hususa ait yapılan oylamada Komisyon üyelerinden Sayın Cevdet Akçalı, Sayın Talât
Köaeoğlu, Sayın 1. Hakkı Alaca, Sayın Genıgiz Ekinci ve Sayin Osman Hacılbaloğlu Ibu kur'a
usulünün (.1/303 ve 1/304 sayılı taşanlarda zlikri geçen) Anayasaya aykırı olmadığını kabul
etmişlerdir. Diğer sayın üyeler ise bu usulün yukarıda yazılı sebepler yönünden Anayasaya
aykırı bulunduğunu kabul etmişlerdir.
3. Ancak her iki tasarıda zikri geçen kur'a usulü şayet Komisyonda tadile uğrar
ve
muyyen bir süre ımeiselâ üç ay,, altı ay veya sekiz ay gi'bıi askerlik yaptıktan sonra kur'a usulü
tatbik olunursa bu takdirde bu iki tasarıdaki kur'a usulünün Anayasaya aykırı olmadığı
kararlaştırılmıştır.
Bu hususta yapılan oylamada Komisyon üyelerinden Sayın Geııgizban Yorulmaz, Sayın Re
şit Ülker ve Sayın İrfan Baran bu takdirde dahi kur'a usulünün Anayasaya aykın düşece
ğini kaıbul etmişler ve diğer sayın Komisyon üyeleri yukarıda belirtilen şekilde metnin tadile
uğraması halinde kur'a usulünün Anayasaya aykırı olmadığını kabul etmişlerdir.
4. 2/353 esas sayılı dosyada mevcut Cumhuriyet Senaitosu Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu ve 4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve kanuna ek bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinde geçıen bedel usulünün
teklifte muayyen bir süre askerlik yaptıktan sonra) bedel verilmesi ile geri kalan kısımdan muaf
olması derpiş olunduğundan Anayasa uygun bulunduğu kabul edilmiştir.
Yapılan oylamada komisyon üyelerinden .Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın İrfan Baran ve Sayın Cengiz Ekinci bu bedel usulünün bu şekilde dahi Anayasaya aykırı ol
duğunu kabul eder tarzda oy kullanmışlar ve diğer sayın komisyon üyeleri teklifin Anayasaya
uygun olduğu şeklinde oy vermişlerdir.
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Millî Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Anayasa Komisyonu
Başkanı
Çanakkale
K. Bağcıoğlu

Sözcü
Adana
(Muhalefet şerhim eklidir)
C. Akçalı

İstanbul
(Muhalefet şerhim eklidir)
R. Ülker

İzmir
Ş. Akkan
İmzada bulunamadı

Konya
İ. Baran
İmzada bulunamadı

Muş
N. Neftçi
İmzada bulunamadı

Ankara
C. Yorulmaz

Ankara
E. Paksüt
İmzada bulunamadı

Kars
t. II. Alaca

Kastamonu
M. Akdoğanlı
İmzada bulunamadı

C.

Ordu
Ekinci

Tokat
O. Hacıbaloğlu

Kırşehir
C. Er oğlu

Muhalefet Şerhi
Anayasamızın 60 ILCI ımaddesi (Yurt Savunmasına katılma, her Türkün hakkı ve ödevidir.)
hükmünü koymuştur. Aynı maddenin 2 nci cümlesinde ise (bu. ödev ve askerlik yükünü, kanun
la düzenlenir.) ibaresini (kullanmıştır.
'Bu ilki ibare karşılaştırılınca, Yurt Savunmasına (katılmanın sadece askerlik yükümünden iba
ret olmadığı sarahaten anlaşılır. Bu hükme ıgöre, Türk Vatandaşı için medburi olan husus, Yurt
Savunmasına katılmalıdır; yoksa, askerlik yükümü değildir.
Kanun koyucu, Yurt 'Savunmasına katılma ödevini askerlik yükümü dışında da tanzim edebilir.
Bu sebeple kur'a ile sadece askerlik yükümünden kurtulmak Anayasaya aykırı değildir. Ken
disine kur'a çıkarak askerlik yükümünden kurtıüan Türk Vatandaşları dahi Yunt .Savunmasına
kamunun koyacağı şartlar dâhilinde katılabilirler. Ve İkamın (koyucu savunma görevini bu şekilde
tâyin edebilir.
iBu yönden Komisyonumuzun kararına iştirak etmiyorum. Ve gerektiğinde söz hakkımı saklı
tutuyorum.
Cevdet Akçalı
Adana Milletvekili

Muhalefet şerhi
Sayın Komisyonca gerek erlerin gerekse yedek subayların belli bir süre askerlik görevi yaptık
tan sonra kur'a çekilmesinin ve gerekse bedel ödemek suretiyle askerlik görevini yapmış sayılma
sının Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.
Bu esaslara muhalifim : Anayasamızın 60 ncı maddesinde «Yurt savunmasına katılma her
Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir» esası yer almış
tır. Böylece yurt savunması ve askerlik hem hak hem de ödevdir.
Anayasamızın 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin «Demokratik sosyal ve hukuk Devleti»
olduğu belirtilmiştir.
Gene Anayasanın temel haklar ve ödevler bölümünde 1.0 ncu maddede «Devlet fert huzuru,
sosyal adalet ve hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak suretle sınırlıyan siiyasi, iktisadi ve
sosyal bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlar» esası vardır,
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Öte yandan temel haklar bölümünde yer alan 12 nci maddesinde «herkesin kanun önünde eşit
olduğu, hiçbir kişiye, aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» hükmü yer almıştır.
Askerlik ödevinin vatan için ölmeyi olağan sayan niteliği ve Türk halkının yoksulluğu, 2 nci
5 Yıllık Plânda ıfert başına düşen gelir yılda 2 600 liradan 3 200 liraya çıkacağının öngörülme
si do göz önünde bulundurularak bedel usulü kabul edilemez, böyle bir esas askerlik ödevinde zengin
ve yoksul ayırımını getirir, milleti böler, eşitsizlik yaratır. Bedel veren askerlik yapamaz veya
az yapar bedel vermiyen askerlik yapar ve gerekirse ölür, bu kabul edilemez.
Kur'ra dse kutsal bir ödevin bir kısım yurttaşlar tarafından yerine getirilmemesidir. Böyle bir
ayırım Anayasanın 12 ncd ve 60 nci ve yukarda sayılan diğer maddelerine aykırıdır ve yurt sa
vunmasında ciddî bir ayırım değildir.
Bu nedenlerle kur'a ve bedele muhalifim.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker

Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/304, 2/154, 2/161,
Karar No. : 30

6.7.

1970

2/353

Yüksek Başkanlığa
Tetkiki komisyonumuza havale bujurulan 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 'sayılı Askerlik Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunla bâzı geçici maddeler dklemmesi hakkımda kamun ta
sarısı, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Borıa'nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173
sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde zik
redilen Askerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkında kanun teklifi, Kastamonu Milletvekili Hasan
Tosyalı'nın, 1111 sayılı Askerlik Kanununda Muvazzaf askerlik hizmetinin 2 yıldan 1,5 yıla
in'dirilımosine dair kanun teklifi ve Cumhuriyet iSenatosu Trabzon Üyesi A. Şakir Ağanoğlu ve
4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 104 ve 105 nci maddelerimin değiştirilmesi ve bu
kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi.
Tasarı ve teklifler aynı konuda olduğundan tevhiden görüşülmesine ve görüşülmeye esas olarak
tasarının ele alınmasına karar verildi.
Genel Gerekçe
I - Müzakere ve inceleme safhası hakkında bfflği :
Tasarının üzerimde, 'komisyonumuzca geniş müzakereler yapılarak ayrıca ama ve önemli maddeler
üzerimde Alt Komisyon çclışmalarında bulunulmuştur. Teşkil edileın Alt Komisyon tarafından
hazırlanmış bulunan rapor komisyonumuzda ayrıca görüşülerek olumlu sonuca ulaşma imkânları sağ
lamıştır. Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama
Teşkilâtı uzmanlarının, müzakerelerin devammca mütalâaları alınmıştır. Alt Komisyonun inceleme
ve çalışmalarına da Ibu uzmanlar katılmıştır. Ayrıca M'illî tSavunma Bakanlığı tarafından yapılan
b'ir brifingle tasarı hakkında Alt Komisyon üyelerine gerekli açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Bilhas
sa kanun tasarısının takdim ve savunmasını Hükümet adına Millî Savunma Bakanı ya.pmış ve
oturumlarda (bulunarak müzakerelere faal bir şekilde iştirak etmiştir.
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Tasarıda yer alan kur'a sistemlinin ayrıca tasarıda yer almamakla 'beraber incelenmesi gerekli
görülen bedel usulünün Anayasaya aykırı olup olmadığı hakkında Anayasa Komisyonunun müta
lâası ^sorulmuştur. Bu mütalâa sorulurken Anayasa Komisyonundan tasarının bütün detayları hak
kımda görüşleri değil mücerret kur'a ve bedel usul 1 erinin Anayasa ayları olup olmadığı sorulmuştur.
Anayasa Komisyonu 6 . 6 . 1970 tarih ve esas 1/304, karar 14 sayılı mütalâasında kur'a usu
lünün Anayasanın 12 ve 60 ncı maddelerine aykırı bulunduğunu ekseriyetle mütalâa etmiş, an
cak tasanda zikri geçen kur'a usulü şayet komisyonda tadile uğrarsa ve muayyen bir süre asker
lik yaptıktan sonra kur'a usulü tatbik olunursa bu takdirde kur'a usulünün Anayasaya aykırı
olmadığı, bedel usulünün ise Anayasaya aykırı olduğu mütalâa •edilmiştir.
Komisyonumuz tarafından Anayasa Komisyonunun bu mütalâası da müzakerelerde dikkate
alınarak raporun madde gerekçeleri kısmında da açıklandığı üzere tasarının ilgili maddeleri Ana
yasanın 12 nci maddesi ve 60 ncı maddesindeki «Yurt savunmasına katılma her Türkün hakkı ve
ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir.» hükmüne uygun olacak şekilde yeni
den tanzim, edilmiştir.
II - 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin değişikliğinin sebepleri :
Hükümet tasarısının gerekçesinde de açıklandığı üzere savununa ihtiyaçları şartlarına göre Si
lâhlı Kuvvetlerin insangücü ihtiyacı artan nüfusa göre değil, tesbit edilen ve edilecek olan kad
rolara göre tâyin edilir. Silâhlı Kuvvetlerin personel ihtiyacının tâyininde en büyük faktör yurt
'Savunmasının icabettir diği zaruretlerdir. Bunun yanında araç ve gereçlerdeki teknik imkânlara
ve modernizasyona ulaşma derecesi de rol oynar. Silâh altına allanması gereken kaynak mevcudu
nun Silâhlı Kuvvetlerin dolayısiyle yurt savunmasının gerektirdiği ihtiyacın çok üstünde bulun
ması askerlik çağma giren her şahsın silâh altına alınması yerine getirilecek objektif esaslarla as
kerlik hizmetinin düzenlenmesi ve askerlik yükümlülüğünün askerlik eğitimine tabi tutulma veya
yurt savunması ve kalkınması ile ilgili konularda yetiştirme ve görevlendirme olarak düzenlen
mesi zorunlu ve uygun bulunmuş bu husus Anayasanın 60 ncı maddesinde yer alan Millî Savunma
hak ve ödevinin yerine getirilmesi şartlarına göre düzenlenmiştir.
izah edilen bu gerekçelerle tasarının tümü kabul edilerek maddelerine geçilmiştir.
Madde gerekçeleri
Tasarının 1 nci maddesi :
Tasarının 1 nci maddesi ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve 41 nci mad
delerinin değiştirilmesi öngörülmüştür.
5 nci madde muvazzaflık hizmet süresini yirmi aya indirmekte olup maddenin prensipleri ko
misyonumuzca aynen benimsenerek maddenin 2 nci fıkrası uygulamada açıklık kazanması için
redaksiyona tabi tutularak madde aynen kabul edilmiştir.
'10 'rucu maddede askerlik hizmetine tabi tutulma esasları gösterilmiştir. Bu maddenin tasalı
daki metni Anayasanın 12 inci ve 60 ncı maddelerine aykırılık intibaını verdiğimden ve raporun
genel gerekçe 'kısmımda izah edildiği üzere Anayasa Komisyonunun mütalâasında tasarıda yer
alan şekli ile kur'a usulünün Anayasaya aykırı olduğu şeklindeki görüş de dikkate alınarak Anaya
sanın 112 mıci maddesi Ve Millî Savunma hak ve ödevi hakkındaki Anayasanın 60 ncı maddesi hü
kümlerine aykırı -dlmıyacak şekilde madde yeniden tanzim edilmiştir. Madde tanzim edilirken
Anayasanın 60 ncı maddesi gereğince yurt savunmasına katılma Iher Türk'ün hakkı ve ödevi oldu
ğundan askerlik 'yükümlülüğünün bu maddeye uygun şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Ger
çekten halen yürürlükte bulunan bu tasarı İle değiş'tirilnıiyen 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1
nci maddesinde «Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan her erkek işbu kanun 'gereğince askerlik
yapmakla ödevlidir» hükmü yer almaktadır. Askerlik Kanununun yürürlükte kalan bu hükmü
nün ışığı altında artan 'kaynağın askerlik ödevi Komisyonumuzca yeniden düzenlenen 10 ucu
•maddede; askerlik yükümlülüğüne talbi tutulma esasları :
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a) Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yükümlü eğitime -ta'bi 'tutulmak üzere asker edilir,
Ib) İhtiyaçtan 'fazla 'olanların askerlik 'yükümlülüğü yurt 'savunması ve kalkınması ile ilıgili ko
nularda yetiştirilme 'Veya 'görevlendirilme veya yurt savunması ve kalkınmasıma katkıda bulunma
ödevi olarak düzenlenir.
Komisyoııumu'zca yapılan Ibu tanzim şekliyle yükümlülerin Ibu yükümlülüklerinin iki şekilde
yapılması öngörülmüştür. Yukarda (belirtildiği üzere Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yükümlü
askerlik hizmetini eğitime talbi tutulmak üzere yapacak, ka'lan kısmı ise yine askerlik yükümlülü
ğümü yurt 'savunmasının gerektirdiği konularda yetiştirilme ve görevlendirilme suretiyle yapacak
tır. Savaşta ^görevlendirilmeleri de aynıca düzerlenecektir.
KaJbul edilen Ibu sistem artan kaynaktan yurt savunması bakımından en iyi Şekilde faydalan
ın aıyı temin etmiş olacaktır. Askerlik yükümlülüğünü silâh altına alınmak suretiyle yapacak olan
larım kur'a ile teslbit edilmesi ancak 'Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacına igöre lüzumlu tahsil ve meslek
grupları mensuplarının kur'a nispetinin Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilmesi ve 'bunlara
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı fazla ise kur'aya tabi tutuklamaları öngörülmüştür. Bu şekilde uy
gulanacak (bir kur'a sistemi Anayasaya aykırı olmamaktadır. Çünkü kur'a sistemi objektif esasla
ra göre yapılacağı gibi kur'a dışı kalanlar askerlik yükümlülüğünden muaf kalmıyacaMar, bunla
rın askerlik yükümlülüğü yurt savunmasına ve kalkınmasına katkıda bulunma ve bu konularda
yetiş t i rilime ve 'görevlendirilme olarak ayrı kanun la düzenlenecektir.
17 nci madde askerlik çağma (girenlerin yolda malarının ve ihtiyat yoklamalarımın nasıl yapıla
cağını gösteren bir madde olup komisyonum uzca aynen kabul edilmiştir.
28 nci 'madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş, ancak askerliğe elverişli olup olmadıkla
rının tesbiti için yoklama kurullarınca bir hast; ne sağlık 'kurulu muayenesine (gönderilmesine za
ruret görülenlerin yol ive iaşe masraflarının Devletçe ödeneceğini belirten bir büküm ikinci fıkra
olarak maddeye ilâve edilmiştir.
vH nci madde tasarının bu 'maddesi prensipleri aynen mulhafaza edilerek uygulamaya açıklık
getirmesi için redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir.
'316 nci madde, tasarının 06 nci maddesi aynen kabul edilmiş, ancak 805 sayılı Kanunun getir
diği sistem yend'den incelenerek ertesi seneye bira kılma sebepleri ortadan kalkanların o yıl askere
şevklerini temin etmek, ve dolayısiyle tecil imkânları kalktığı halde askerlik işlemleri sürünceme
de kalanların bu işlemlerinin sürüncemede kalmaması için maddeye yeni bükümler ilâve edilmiş
ve, ertesi 'seneye bırakılma sdbepleri yand 1111 saydı Askerlik Kanununun tecil'maddesi olan $5 nci
maddesindeki tecil sebepleri ortadan kalkanların bu durumlarını 'zamanında askerlik şubelerine
bildirilmesini temin için maddeye açıklık getirilmiştir.
Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesi ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa 7 ıgeçici madde eklenmesi öngörülm ıştır.
Geçici 1, 2 ve '3 mcü maddeler aynen kabul edilmiştir.
Geçici 4 ncü madde redaksiyona tabi t u t u k rak kabul edilmiştir.
Geçici '5 ve 6 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Geçici 7 nci madde aynen kabul edilmiş ancak, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte bakaya,
yoklama kaçağı durumunda olanların tasfiyesi için maddenin 1 nci fıkrasında getirilen hükme pa
ralel olarak bu suçlar hakkında takibat yapılmayacağını ve bu suçlardan mahkûm olanların ceza
mahkûmiyetlerinin affedilmesi uygun bulunarak bunu temin edecek tarzda maddeye yeniden iki
fıkra eklenmiştir.
Geçici 8 nci madde, Komisyonumuzca tasarıya ilâve edilen bu madde ile 10 ucu maddenin (b)
bendi gereğince çıkarılması gereken kanunla ilgili tasarı çalışmalarına biran evvel başlanılması ve
bu konudaki kanun tasarısının en kısa bir zamanda Türkiye .Büyük Millet Meclisine şevki öngörül
müştür.
Geçiei 9 ucu madde, bu kanunun neşri tarihinde askerlik yapmadan çağ dışına çıkanların duru
munu düzenlemek için bu madde Konıisyonumuzea. tasarıya, eklenmiştir.
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Tasarının 3 ncü maddesi Komisyonumuzca tasarı metnine verilen son şekle göre yeniden tan
zim edilmiştir.
Yürürlük ve yürütme ile ilgili tasarının 4 ve 5 nei maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kumulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Çankırı
Hazım Dağlı

Sözcü
Bursa
Mustafa Tayyar

Kâtıip
M'alnisia
Selcılk Gümüşpala
İiınzada îbulunaimadı

Ankara
Emin Pa'ksül
İm Mada tonluna inadı

Ankar'ia
Muhalifimi. 'Söz (hakkım
ıimalnl'uz
(Ş.erhi eklidir.)
Suna Tural

Denizli
Mehmet Emin Durul

Elâzığ
Hayrettin Hanağası

Hatay
Ali Yümaz

İstanbul.
Sezai Orkumt
mzada b^ulunaimadı

istanbul
'ilhamı Sancar

Konya
Sadi Koçaş

Trabzon.
Mehmet Arslantürk
1 mzi-ı da, bül umuma d i

Sinop
Muhalifim
Hilmi işgüzar

Niğde
Haydar Özalp
Lı t ızada bul ıı namıa <
• 11

Konya
Baha Müderrisoğlu

1111 sayılı Asikerlik Kamunu dr ilıgüli muhalefet şerhidir.
'11.11 «ayılı Askerlik Kanunumda yapılacak derişikliklerle bir kıısum 'mükelleflerin kur'a usulü
ile hizmet dışı bırakılmaları Anayasanın 60 ncı maddesindeki eıspriye ayikırıdır. Bu ımadde Millî
iSi'vuntmaya katılmayı heım hak hemde görev olarak 'nitelemiştir. Bu hak ve görevden vatandaşın
yoksun bırakılması söz konusu olamaz.
Ancak, yurt savunmasına iştirak mutlaka askeri üniforma altında ve askeri birlikler kadro
ve teşkilâtı içerisinde mutlâlk mânada bir savaş eğitimi maniasına da alınmamalıdır.
Bugünün topyeikûn savaş ve topyökûn savun ua konseptine göre yurt savunmasında bütün güc
ve kaynakların seferber edilmesi prensibi hâkim lir. Ve bir milletin savunma gücü maddi ve ma
rn vl kaynakların diğer bir deyimle insangücü ve lojistik kaynaklarının «seviye ve zenginliği ile
orantılıdır.
ıllıı •balkımdan insangüeünün ve ferdî kabiliyet seviyesii le kaynakların .geliştirmesine matuf büliiiı çabaları yurt savunmasına bir iştirak olarak 'kabul etmek lâzımdır.
Şayet ülkemizde nüfus artışı dolayısiyle askerlik -çağma gelen personel silâhlı kuvvetleri
mizin gerçek ihtiyacından fazla ise bu gençleri yeterli bir süre askerî eğitime tabi tuttulktan
^.mra belirli bir sistem ve program çerçevesinde yurt kaynaklarının 'geliştirilmesi ve özellikle çe
şitli kültür, sanat ve meslek dallarında yetiştirilmesi yolları aranmalı ve uygulanmalıdır. Bu sa> ede lıeım yurdun kalkınıması, hemde askerlik çağma gelinceye kadar her türlü eğitim olanak
larından yoksun kalmış (gençlerimizin gerek kendi çevrelerine geretose tüm olarak yurda faydalı bi
rer- vatandaş olmaları sağlanmış olur.
Kanaatimizce ordu asırlar boyu 'Milletimizin hakiki hir ımektep olarak gördüğü ve son ümitle
rini bağladığı ibir kurumdur. Askerlik hizmetinin bu açıdan değerlendirmclk ve halkımızın bu gü
venini .sarsmamak ve ümitlerini kırmamak lâzımı' r.
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Adı dahi millî olan bir .Savunma Bakanlığının millî hizmeti Türk Milletinden esirgemesi veya
im bir güc iş ise ondan kur'a ile insan çeknueye çalışılması çok hatalı bir yoldur.
Yanlış, sakıncalı suiistiımalli işlemelere yol açarak İSilâhlı Kuvvetlere gölgeler düşürebilir. Buna
haMnmız ve mü«a*de«niz olamaz. Kaldı ki Türkiye nin üç tarafı ateş ihattı 'halindedir. Ve düşmanla
sarılıdır. İçine yerleşmiş (olanlarda fazlasıdır. Bu ne zaman patlıyacağı ikestirilemiyen büyük teh
ditler kargısında kendi silâhlı kuvvetlerimizden faydalanmak yerine mütitefıklerden rai yardım
bekliyeceğiz.
Bugün İstiklâl Savaşından pek çok tehditler nardır. Yunanistan tıpkı o zamanki gibi yine
ılikıya devletleri tarafından (tutulmakta ve diri durmaktadır.
Orta - Uoğu her ıgün, Kıbrıs daima harb tehlikesi içindedir. Biz bu tehlikelerin ortasında yurt
savunmasına şüphe getirecek yanlış fikirlerle 'kur'a usulünü ihdas etmeye çalışıyoruz. Bu usu
lün bize eğitimsiz askerle Balkan Harbine mal iOİduğu tarihi hakikatlerin 'en yakınlarındandır.
ıŞu da kesin olarak düşünülmelidir ki, Türk Süfıhlı Kuvvetlerinin hemen 8/10 i normal hizmet
kıdroları kadar ne subay, astsubay ne do erat ı•ıcvcuduna maliktir. Ve önümüzdeki 10 yıl için
de de buna erişemiyecektir.
Askerleri barındıracak yerleri yapmakta ve yetiştirecek imkânları (bulmakta zafiyet gösterip
mevcutlara taarruz ve onları (kendi elimizde tasviyc etmeye 'gitmek dönülmesi imkânsız tarifi müm
kün olmıyan hatalı bir yola girmek olacaktır.
tKur'a usulü ile hizmet süreleriiai indirmek böylece mevcut kuvvetleri tasviye ederek en tehlikeli
bölgede bulunan Türkiye'nin emniyetini zedelemek neticelerine kapı açmamalıyız.
Hatada hele memleketin tüm hayatına mal olacak bir hatada ısrar etmemeyi tavsiye, teklif ve
lalebediyoruz.
Ankara Milletvekili
Sinop Milletvekili
S. Tural
H. İşgüzar
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iMıİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
DEĞİŞiTİRtŞl

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı

21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı

MADDİM 1. — İ l l i sayılı Askerlik Kanunu
nun f), 10, 17, 28, IH, :>() ve 41 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 5, 10, 17, 28, 31, 36 ve 41 nci maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde '5. — Er ve erbaşlar için muvazzaflık
hizmeti; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile .Jan
darma Genel Komutanlığında, yirmi aydır. Bu
hizmet askerlik şubesinden sevk tarihinden baş
lar. Yirmi aydan ziyade askerlik yapanların faz
la hizmetleri, askerlik çağının sonundan iki kat
olarak düşülür.
Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça ve bu ka
nunun tesbit ettiği esaslar dışında, hiçbir fert
askerlik çağından çıkarılmaz.

Madde 5. — Er ve erbaşlar için muvazzaf
lık hizmeti; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile
Jandarma Genel Komutanlığında yirmi aydır.
Bu hizmet Askerlik şubesinden sevk tarihinden
başlar. Yirmi aydan ziyade askerlik yapanların
fazla hizmetleri, askerlik çağının sonundan iki
kat olarak düşülür.
Bu kanunun tesbit ettiği esaslar dışında ve
ya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir
fert askerlik çağından çıkarılamaz.

Madde 10. — Askerlik hizmetine tabi tutul
ma esasları aşağıda gösterilmiştir:
a) iler eelp yılından evvel, o yıl silâh al
tında 'bulundurulacak er ve erbaş miktarı, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanlığınca tesbit edilir.
J
O yıl askere alınacaklar, Millî Savunma Ba I
kanlığınca tesbit edilen miktardan fazla geldi
ği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç; duyu
lan miktar kadar yükümlü, kur'a çekilmek su
retiyle asker edilir. Kur'a usulü, asker edilecek
lerin. tesbiti ile bunların sınıflandırılması Yönet
melikle düzenlenir.
Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlarla ,
.1111 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve 80 ncı
maddelerine tabi olanlar, kur'a usulüne tabi tu
tulmaksızın asker edilirler.
b) Durumu aşağıdaki hallere uyanlar aske
re alınmazlar : .
1. Kur'a neticesi askere alınmıyanlar Ge
nelkurmay Başkanlığınca talep olmadıkça ba
rışta askerlik hizmetinden muaf tutulurlar.
2. Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti
Yönetmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerliğe
elverişli olmıyanlar askerlik hizmetinden muaf
tutulurlar.
.'!. Bir baba veya dul ananın oğullarından
birisi, barışta veya savaşta hizmet esnasında öl
müş veya malûl olmuş veyahut savaşta akibeti j

Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tabi
tutulma esasları aşağıda gösterilmiştir :
a) Her celp yılından evvel, o yıl silâh al
tında bulundurulacak er ve erbaş miktarı, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savıınma Bakanlığınca tesbit edilir.
O yıl askere alınacaklar, Millî iSavunma Ba
kanlığınca tesbit edilen miktardan fazla gel
diği takdirde, İSilâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan miktar kadar yükümlü, kur'a çekilmek
suretiyle asker edilir. Ancak Silâhlı Kuvvetle
rin ihtiyacına göre lüzumlu meslek ve tahsil
grupları mensuplarının kur'a nisbeti her yıl
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir. İhti
yaç halinde bunlar kur'a çektirilmeden asker
lik hizmetine tabi tutulabilirler.
Kur'a usulü, asker edileceklerin tesbiti ile
bunların sınıflandırılması yönetmelikle düzen
lenir.
Askerlik hizmetini yapmaya istekli olanlar
la, 11.11 sayılı Askerlik Kanununun 84, 85 ve
86 ncı maddelerine tabi olanlar, kur'a usulüne
tabi tutulmaksızın asker edilirler.
b) Barışta (a) bendi esaslarına göre kur'a
ile tesbit edilecek ihtiyaçtan fazla olanların as
kerlik yükümlülüğü :
Yurt savunması ve kalkınması ile ilgili ko
nularda yetiştirilme veya görevlendirilme veya
yurt savunması ve kalkınmasına katkıda bulun-
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üç yıl meçhul kalmış ise, 'diğer oğulları asker
lik hizmetinden muaf tııtuilurlar.
4. Türkiye'ye girdikleri tarihte yinmi iki
yaşmı doldurmuş veya geldikleri memlekette
askerlik yapmış 'oldukları anlaşılan, Türkiye
Cumhuriyeti aıyruğuna giruııiş göçmenler, .mül
teciler ve ecnebiler asker edilmezler.
5. Barışta, seferberlik veya seferberlik iılânını henüz icabettinıneyen olağanüstü hallerde
veya savaşta, askerliğini 'henüz yapmadan gö
nüllü olarak gerektirdiği sahalarda Genelkur
may Başlkanınm göstereceği lüzum üızorine Ba
kanlar Kurulu kararı ile özel olarak görevlendi
rilenler; Bakanlar Kurulu 'kararında belirtilen
şartlara uydukları tekdirde .askerlik h izim etin
den moıaf tutulurlar.

ma görevlerinden biri veya birkaçı olarak ayrı
kanunla düzenlenir.
Bu bend hükmüne tabi olanların savaşta
görevlendirilme esasları da aynı kanunda be
lirtilir.
c) ıDurumu aşağıdaki hallere uyanlar aske
re alınmazlar :
1. Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliye
ti yönetmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerli
ğe elverişli olmıyanlar askerlik hizmetinden
muaf tutulurlar.
2. (Bir baba veya dul ananın oğullarından
birisi, barışta veya savaşta hizmet esnasında öl
müş veya malûl olmuş veyahut savaşta akıbeti
meçhul kalmış ve gaiplik kararı alınmışsa, on
dan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça si
lâh altına alınmaz. Bn şekilde silâh altına almmıyanlarm askerlik yükümlülüğü (b) bendi
esaslarına göre çıkarılacak kanunda gösterilir.

c) Kıir'a neticesi askerlilk hizmetine tabi
tutul mıyanku in yurt savunmasına katkıda bu
lunması ve savaşta kullanılmaları ayrı kanamla
d ii/eni enir.
d) Kur'a neticem askere alımın yanlar 'bu
ımad'denin (e) fıkrasına göre cılka rı laca k kanun
hükümlerine aykırı dü sineklikçe resmî ve özel
her türlü iş ile okul, fakülte ve yükselk okula
girebilir ve yurt dışına çıkmak için 'pasaport
alabilirler.

3. 'Türkiye'ye girdikleri
tarihte yirmiiki
yaşını doldurmuş veya geldikleri memlekette
askerlik yapmış oldukları anlaşılan, Türkiye
Cumhuriyeti uyruğuna girmiş göçmenler, as
ker edilmezler. Bunların askerlik yükümlülüğü
(b) bendi esaslarına göre çıkarılacak kanunda
gösterilir.
4. Barışta, seferberdik veya seferberlik ilâ
nını hıenüz ioabettirmiyen olağanüstü hallerde»
veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan gö
nüllü olarak gerektirdiği sahalarda Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile özel olarak görevlen
dirilenler, Bakanlar Kurulu kararında belirti
len şartlara uydukları takdirde askerlik hizme
tinden muaf tutulurlar.
H. Mülteciler ve T.C. uyruğunda olmıyan
lar asker edilmezler.
d) Kur'a neticesi askere alnınılyanlar bu
maddenin (b) bendine göre çıkarılacak kanun
hükümlerine aykırı düşmedikçe resmî ve özel
her türlü iş ile okul fakülte ve yüksek okula
girebilir ve yurt dışına çıkmak için pasaport
alabilirler.

Madde 17. — Her yıl askerlik çağına giren
yükümlülerin nüfus kayıtlarına göre tesbit edi
len künyeleri Askerlik Şubelerince, yükümlü
lerin nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubeMillet Meclisi
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l'M'i ile köy iitmlıtarhiklarındıa 1 Nisandan 30
Nidana kadar askıya asılimak suretiyle ilân edi
lir. Bu ilân ytiküınaılülere tebliğ ınnaıhiyctindodir.
() yıl askerlik çağına sindiği halde İKM* ne
sebeple olursa olsun köy yo, ınıalh'aılle muhtarhklarındıa 'asılan listelerde isimi <ol,nıayau veya.
sehven yasılan vatan hışlar 15 Mayısa kadar nü
fus idare;!erine müracaat 'ederek gerekil i dü
zeltmeyi ya/ptımnaya mecburdurlar. Süresi ir; in
de <niiir.aea.at etmiyenler, ilk yoklamia. kaçağı
addedil! er elk 83 ncü 'maddeye taibi tutulurla r.
Askerlik cağına girenlerin ilk yoklamia lan
ile ihtiyatların .yoktemalartuııı misil yapılacağı
ve bu yoklamalarla ilgili 'diğer hususlar yö
net melikle düzeni enir.
Madde 28. — Son yoklamaları yapılan ık'nıscler Türk Silâhlı Kuvvetleri 'Beden Kabiyeti
yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar.
1. Askerliğe elverişli olanlar1.
2. Askerliğe elyeıiişM olmıyanlar.
Askerliğe elverişli olmıyanlar askın' edil
mezler.

•Madde 28. — Son yoklamaları yapılan kim
seler Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti
Yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar.
1. Askerliğe elverişli olanlar.
2. lA-skerliğe elverişli olmıyanlar.
Askerliğe1 elverişli olmıyanlar asker edilmez
ler.
Askerliğe elverişli olup olmadıklarının teshili
için yoklama kurullarınca bir hastane sağlık
'kurulu muayenesine gönderilmielerinde zaruret
görülenlerin, yönetmelikte tesbit edilecek esas
lara. göre yol vıe iaşe masrafları Devletçe ödenil*.

Madde 31. - - Şubeleri dışındaki il ve 'ilçe
lerle, dış ü.lkelerde son yoklamasını yaptıran
ların. her ne sebeple olursa olsun tâyin edilen
günde son yoklamaya 'gelmiyenlerin kur'a nu
maraları nüfusa kayıtlı bulundukları yer as
kerlik meclislenince çekilir.

Madde 31. -— Şubeleri dışındaki il ve ilçeler
de1, dış ülkelerde son yoklamasını yaptıranların
her ne sebeple olursa olsun tâyin edilen günde
son yoklamaya gelmiyenlerin kur'a numaraları
nüfusa kayıtlı bulundukları yer askerlik meclis
lerince çekilir. Askerliğe 'elverişli olanların kur'a
çekimine esas olacak sıra numaraları asker alma
teşkilâtınca yönetmelik esaslarına göre verilir.

Madde 3(1. — Ertesi seneye bırakılanlar, erteleıme süreleri dolmadan kendi istekleri veya/
ertesi seneye bırakılma sebeplerinin ortadan
ıkalkması halinde o yıl askere sevk edilebilir
le*.

Madde 3'6. — (Ertesi seneye 'bırakılanlar, er
teleme süreleri dolmadan kendi istekleri veya
ertesi seneye (bırakılma sebeplerimin ortadan
kalkması Ih alinde o yıl askere sevk edilebilirler.
Ancalk son yoklama sırasında lise veya 'muadil i
okulu Ibitirerek 'memleket içinde veya dışında
•daha yüksek Ibir okula aynı yıl içerisinde her
hangi Ibir esenpten giremediklerinden askerlik
lerine karar alınanların askere 'Celp ve şevkleri
bir yıl geri .bırakılır. IBu gibilerden 'nıütaakıp
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senenin Aralık ayının son' gününe kadar bir
yüksek öğrenim kurumuna girdiklerine dair
•belge getirenlerini askerlikleri hakkında alınan
karar askerlik meclisi topllu değilse idare kurul
larınca ertesi seneye değiştirilir. (Bu (bir senelik
imkândan yararlanmak istemiyenler, dilekçe ile
müracaatları Ihalinde emsali doğumlularla celfbe
ve şevke talbi tutulurlar.
Ertesi seneye (bırakılma sebepleri ortadan
kalkan 'öğrencilerin Ibu 'durumları, fakülte, .yük
sek 'okul ve okullar tarafından 2 ay içinde ka
yıtlı bulundukları askerlik şulbelerine bildirilir.

Madde 4.1. — Askere 'elverişli olmıyanlardan (idarece lüzumlu görülenler, askerî hastane
ye sevk edilirler. Askerî haıstane sağlık kuırüllannca yeniden yapılan muayeneleri sonun
da askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar as
ker edilirler.

'Madde 41. — Tasarının 41 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir.

MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki geçüci mıaddeler eklerjmişiir.

MADDE 2, — 11(11 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki ıgeçici maddeler eklenmiştir.

GUÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten, evvel sakata ayrılmış olan
lar askere alımmazlaır ve askerde olanlar terhıif-i edilirler.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci
'maddesi aynen kalbul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Iîu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evveıl son yoklama sıra
sında arızalı sağlam olarak ayrılanlardan he-ı
nüz askere sevk edilmıiyenler ile halen (muvaz
zaflık hizmetini yapmakta olanlar yeniden ımuayeneye tabi tutulurlar.
Bunlardan Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden
Kabiliyeti Yönetmeliği gereğince laskerliğo
elverişli olmadıklrı anlaşılan muvazzaf erat
terhis edilir ve halen askere sevk edil miyen ler
askere alınmazlar.

OEÇİOİ MADDE 2. — Tasarmın geçici 2 nci
maddesi aynen kalbul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE '.]. — Bu kanunun yürür,
lüğe girdiği tarihten evvel askerlik yoklaması
yapılıp askerliğine karar almanlar 1111 sayılı as
kerlik Kanununun hu kanunla değişen eski 10
ncu madde hükümlerine tabidirler.

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının 'geçici 3 ncü
maddesi aynen kalbul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Kur'a neticesi as
kere 'almınıyaaüar bu kanunun 10 ncu maddesi
(b) 1'ıkra.sında belirtilen kanun yürürlüğe gi
rinceye kadar resmî ve özel her türlü iş ile okul

GEÇİCİ MADDE 4. — Kur'a neticesi askere
almmıyanlar Ibu kanunun v10 ncu maddesi (b)
fıkrasında 'belirtilen kanun yürürlüğe girinceye
ka'dar resmî rve özel her türlü iş ile okul fakülte
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fakülte ve yüksek okula girebilir ve yurt dışışma çıkmak için pasaport alabilirler.

ve yüksek okudu gireJbilir ve yurt dışına çıkmak
için pasaport alalbilirler.

(~iFIÇICI MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, ısilâh altına alfınan
er, erbaş ve 11.1 L sayılı Askerlik Kanun una iki
geçici madde eklenmesine dair 18 Temmuz 1963
tarih ve 291 sayılı Kanun gereğince Millî Eği
tim 'Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev
lendirilenler ile ıSilâhlı Kuvvetler okuma - yaz
ma okullarında öğretmenlik yapmak üzere gö
revlendirilenler, 1 Kasım 1970 tarihinden itiba
ren 20 aylık muvazzaflık hizmetlerini ikmal et
tikçe terhis edilirler.

GEÇİCİ MADDE ö. — 'Tasarının ıgeçici 5 nci
maddesi aynen kaıbul edilmiştir.

(IrlÇİOİ MADDE (i. — 1975 yılının sonuna
kadar son yoklamalarda askerliklerine karar
•verilenlerden ilk öğretmen okulu mezunu olup
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul
öğretmeni olarak çalışanlar Millî Eğitim Ba
kanlığı emrine verilirler. Ancak, bunlardan lü
zumu kadarı Silâhlı Kuvvetler
okuma - yaz
ma okullarında öğretmenlik yapmak: üzere gö
revlendirilir. Bunların askerlik şubelerince de
şevklerinden itibaren gerek köy ilkokullarında
ve gerekse Silâhlı Kuvvetler okuma, - yazma
okullarında öğretmen olarak çalışacakları süre
içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez.
Maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde
Millî Eğitim Bakanlığı 'Bütçesinden almaya de
vam ederler. Millî Eğitim Bak anlı ğımla>n maaş
larını almaya devanı ettikleri bu sürece resmî
elbise giyemezler ve iaşe edilmezler. Bu öğret
menler askerlik hizmetleri süresince Millî Eği
tim 'Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında
veya Millî Savunma Bakanlığınca gösterilen
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazına okullarında
öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. Öğretmen
lik yapmak istemiyenler ile öğretmen hizmetle
ri «sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleki
ile ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini
er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edi
lirler. Bunların maaşları kesilir. Millî Eğitim
Bakanlığı emrine; verilenler ve Silâhlı Kuvvet
ler okuma - yazma okullarında vazife gören
öğretmenler firar ve izin tecavüzü bakımından
Askerî Ceza ve Askerî Yargılama Usulü Ka
nunu hükümlerine tabi olmaya devanı ederler.
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında

ÖKÇtföt MADDE .6. —Tasarının (geçici 6-ncı
'maddesi aynen kaimi edilmiştir.
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vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâh
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki Silâhlı
Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hüküm
ler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 1111 sayıh Askerlik
Kanununun 84, 85, 86, 89 ve 98 nci maddeleri
ne tabi olanlar kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 ay içinde askerlik şubelerine
müracaat ederek işlemlerimi ikmal ettirdikleri
takdirde kur'a usulüne tabi tutularak asker edi
lirler.

GEÇİCİ MADDE 7. - ^ (Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 84, 85, '86, 89 ve '98 nci maddelerine
taJbi 'olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde askerlik 'şubelerine müra
caat 'ederek işlemlerini ikmal 'ettirdikleri takdirde
kur'a usulüne talbi tutularak asker edilirler.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; ba
kaya, yoklama kaçağı ve saklı (bulunanlardan
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
6 ay içinde resmî mercilere teslim olanların (bu
suçları hakkında takibat yapılmaz.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
'bakaya, yoklama kaçağı ve saklı suçlarından
mahkûm olanların cezaları ceza mahkûmiyetlelerinin neticelerine 'de şâmil 'olmak üzere affedi
lirler.
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun 1 nci
maddesi ile değiştirilen '1(111 sayılı Askerlik Ka
nununun 10 mcu maddesinen (h) Ibendi gereğin
ce çıkarılması gereken kanunla ilgili çalışmala
ra derhal Ibaşlanacak 'bu konudaki kanun tasarı
sı Bakanlar Kurulunca en geç 1 sene içinde
Türkiye Büyük Millet 'Meclisine sevk edilir.
GEÇÎÖÎ MADDE 9. — Bu kanunun neşri ta
rihinde askerlik yapmadan çağ dışına çıkmış
olanlar silâh altına alınmazlar.
Bunlar hakkında 10 nou
uygulanır.

MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 6, 15, 16, 18, 19, 33 ve 34 ncü maddeleri ile
aynı kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sı ve bu kanuna aykırı diğer hükümleri 25 Ni
san 1938 tarih ve 3370 sayılı Kanun ile 18 Tem
muz 1963 tarih ve 291 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır.
1111 sayılı Askerlik Kanununun çeşitli mad
delerinde yer alan artık erat ruhsatlı erat İba
releri bu ibareleri ihtiva eden maddelerden çıka
rılmıştır.

Millet Meclisi

madde (h) bendi

MADDE 3. — <111)1 sayılı Askerlik Kanunu
nun 6, 15, 16, 18,119, '33 ve 34 ncü maddeleri ile
aynı kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ve
11 nci fıkrasının son eü'inlesi ve 1111 sayılı As
kerlik Kanunu ile ek ve değişikliklerinim hu ka
nıma aykırı diğer hükümleri, ı2S Nisan 11938 ta
rih ve 31370 sayılı Kanun, 18 Temmuz 1'968 tarih
ve 291 sayılı Kanun ile 9 Mayıs 1967 tarih ve
SÖ5 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
1111 sayılı Askerlik Kanununun muhtelif
maddelerinde yer alan artık erat ruhsatlı erat
ibareleri hu ibareleri ihtiva eden maddelerden
çıkarılmıştır.
(S. Sayısı : 226)

26 —
(Hükümetin teklifi)

((Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi)

MADDE 4. — Bu kanun! yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
14 . 4 . 1970

MADDE 5. — Tasarının 5 nei 'maddesi ay
nen kalbul edil'miştir.

Başbakan
8. Demirel
Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Adalet Bakanı
Y. Z. Önder
içişleri Balkanı
H. Menieşeoğlu
Maliye Bakanı
M. Erez
Bayındırlık Bakanı
T. Gülez
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan
Tarım Bakanı
1. Ertem
Çalışma Bakanı
8. Öztürk
En. ve Ta. Kay. Bakanı
8. 0. Avcı
imar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu
Orman Bakanı
H. Özalp

Devlet Bakanı
R. Sezgin
Devlet Bakanı
T. Bilgin
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı V.
R. Sezgin
Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz
Ticaret Bakanı
G. Titrek
Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu
Ulaştırma Bakanı
İV. Menteşe
Sanayi Bakanı
8. Kılıç
Turizm ve Ta. Bakanı
İV. Cevheri
Köy İşleri Bakanı
T. Kapanlı
Gençlik ve Spor Bakanı
/. Sezgin

Millet Meclisi
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