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1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (Millet Me-
lisi 2/511, Cumhuriyet Senatosu 2/314) 
(S. Sayısı : 344) 581,620:622 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması halikın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 2/517; C. Senatosu 
2/315) (M. Meclisi S. Sayısı : 365) (C. Se
natosu S. Sayısı : 1568) 581,623:624 

3. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi. hakkında 
kanun tasarısı ile, C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve Kastamonu Milletve
kili Hasan Tosyalı'nın, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'm Samsun Milletvekili 
İlyas KıJıç'uı, ve Sakarya Milletvekili Ya
şar Bir'in 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet-
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Sayfa 
leri Personel Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fık
ralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komis-

1. - G E Ç E N TU 
Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki Adı

yaman^ Anayasada yapılacak değişiklikler ve 
Anaysa kuruluşları, 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 
her gün artan hayat pahalılığı ve devam eden 
zamlar karşısında vatandaşın karşılaştığı güç
lükler konularında gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, bâ
zı resmî müesseselerin turistlere çıkarttığı güç
lüklere dair demecine Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Erol Yılmaz Akçal ve 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'-
nun, son günlerde kamyonunu yakından ilgi
lendiren yüksek dereceli memurların değiştiril
mesi ve atanmaları konusundaki demecine de 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu 
cevap verdiler. 

Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası, 
Keban Barajı sahasında yapılan istimlâklerin 
bedellerinin ödenmemesi yüzünden vatandaşla
rın uğradıktan zararlara ve 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı da, 
Kastamonu ilinin dert ve ihtiyaçlarına dair 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

«Kalkınma ve İhracat Bankası hakkında
ki kanun tasarısı» nın geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi tekrar açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda belli olan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun, 
Ankara Hastanesi Baştabipliğine tâyin edilen 

Sayfa 
yonlarmdan seçilen 5 er üyeden kurulu 46 
Kolu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 
364) 581:619 

' A N AK Ö Z E T İ 

şahsına dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Türkân Akyol. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün^ 10 Ka
sım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon prog
ramına ve yapılan açık oturuma dair sorusuna 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı ve 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, 
çiftçilerin yeteri kadar ızirai krediye kavuşma
ları için bir kooperatifler Bankasının kurulma
sına ve traktör plasmanı politikasına dair so
rusuna da Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çi
lingiroğlu cevap verdiler. 

6/7 sayılı soru, soru sahibinin ve 
6/18 sayılı soru da ilgili Bakanın Genel Ku

rulda hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 

Mesika buğdayının Türk ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi red-
dolundu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Hazine 
topraklarının dağıtımı konusundaki aksaklık
ları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak ve 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
onaylanarak, 13 üyeden kurulu bir Araştırma 
Komisyonunun kurulması, Komisyonun görev 
süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 
3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da 
görev yapması hususları kabul olundu. 

24 . 6 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Talât Köseoğlu Nuri Çelik Yaztcıoğlu 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Boğan 
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II .— G E L E N K Â Ğ I T L A R 

TASARI 
1. — 27 Mayıs 1960 tarihini mütaakıp halk

tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı (1/491) (içişleri, Adalet ve 
Millî Savunma komisyonlarına). 

TEKLİF 
2. — İçel Milletvekili »Oelâl Kargılı'nın, 

1.3.1926 tarih ve 765 numaralı Türk Ceza Ka
nununun değişik, 468, 469 ve 672 nci maddele
rinin tadiline dair kanun teklifi (2/537) (Ada
let Komisyonuna) 

»>-•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvefeili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankın), M. Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 119 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklama için beyaz 
düğmelere basmalarını rica «derim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ ÖENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İh
san Topaloğlu'nun, önceki Birleşimde Elâzığ 
Milletvekili Hayrettin Hanağası'nm Keban Ba
rajı sahasındaki istimlâklerin bedellerine dair 
yaptığı konuşmaya cevap veren demeci. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. İHSAN TOPALOĞLU (Cumhuriyet Se
natosu Giresun Üyesi) — Keban Barajı hakkın
da bilgi vermek üzere söz istiyorum, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sizden rica ediyorum: Bu ko
nularda daha önce Başkanlığa haber verirseniz 
daha ahenkli çalışmış oluruz. O bakımdan biz 
de sizlere daha rahat söz veririz. Fakat buna 
rağmen, Hükümet olarak söz istemişsinizdir, 
buyurunuz. Konuyu bilmiyoruz, dolayısiyle zor
luk çekiyoruz, Sayın Topaloğlu. 

Gündem dışı görüşmek üzere Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. İHSAN TOPALOĞLU (Cumhuriyet Se
natosu Giresun üyesi) — Sayın Başkan teşek
kür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Dün Elâzığ Milletvekili Sayın Hanağası, Ke

ban Barajı Gölünün sahası hakkında bir konuş
ma yapmıştır. Bu konuşma üzerine bâzı husus
ları açıklamayı faydalı buldum. 

Keban Barajı inşaat gölünün kapladığı saha 
68 000 hektardır. Bunun 32 000 hektan istim-
lâka tabi tutulmaktadır. Tesbit edilen fiyata 
göre 740 milyon liralık bir ödeme yapılması ge
rekmektedir. Tezyidi bedel dâvalarının getire
ceği miktar halen bilinmemektedir. Bu bedeller
den şimdiye kadar 274 milyon ura ödenmiştir, 
bu sene de 406 milyon liralık kısmı tahakkuk 
ettirilecektir. 

istimlâk bedelleri ödenirken bâzı şikâyetler 
vâki olmuş; bu şikâyetlerin esasını bulmak için 

— 579 — 
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tahkik ettirmekteyim. Tahkikat sonunda yapı
lan haksızlık varsa, tabiî ona göre tedbiri alı
nacaktır. 

Orada oturan vatandaşlarımızın miktarı 
10 627 kişidir. Bunlardan 1 700 ünü Elâzığ civa
rında iskân etmek için tedbir düşünülmüştür 
ve bunu imar ve İskân Bakanlığı yürütmekte
dir. Diğer taraftan bâzı vatandaşlar için de, 
memleket içerisinde ve yurt dışında iş bulun
muştur. İş bulma imkânları tabiîdir ki, mem
leketimizin şartlarına uygun olarak cereyan et
mektedir. 

Tarımsal iskân projesi ise Köy işleri Bakan
lığınca yürütülmekte, burada 152 ailenin iş bul
ması sağlanmak için çaba sarf edilmektedir. 

Sayın milletvekilinin söylediği diğer bir ko
nu da Karakaya Barajı'nm yol meselesidir. Bu 
mesele iki il arasında uzun bir münakaşa konu
su haline gelmiştir. Diyarbakır ili ile Elâzığ ili 
arasında bir tartışma konusu olmuştur. Bunu 
kati surette halledebilmek için kati projeleri
nin yapılması için bir çalışma yapılacak ve 
memleket içi:« en faydalı şekilde halledilme 
yolları aranacaktır. 

Bu kısa açıklamayı yapmakla dünkü konuş
manın bâzı açık kalan hususlarını cevaplandır
dığımı zannediyorum. Hepinizi saygı ile selâm
larını. Sayın Başkana tekrar teşekkür ederim. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar). 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Bakana teşekkür ederim efendim. 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'a ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/578) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Gürsan'a ödeneği
min verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanı
nın bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı vılı içinde 

iki aydan fazla izin alan izmir Milletvekili İh
san G ursan 'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kuru
lun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Tez
kere kabul edilmiştir. 

3. — 2/428 esas saydı kanun teklifinin 17 
numaralı Geçici Komisyona havalesine dair 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(2/428, 3/579) 

BAŞKAN — Mevcut ve kurulmuş bir Geçi
ci Komisyona bir kanun teklifinin havalesi ko
nusunda Millî Eğitim Komisyonu Başkanının 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığımız tarafından Komisyonumuza 

tevdi buyurulan Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey'in Türkiye müzelerinden eşyayı dışarıya 
çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis 
cezası verilmesi hakkında kanun teklifi, Eski 
Eserler kanunu tasarısı ile ilgil olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu tasarı halen 17 numaralı Geçici Komis
yonda görüşüldüğü anlaşılmış olup, mezkûr tek
lif dosyasının da bu geçici komisyona havalesi 
gereğince Başkanlığınıza sunulduğu arz olunur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Tezkereyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Tezkere kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. —• Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 
5. — Anayasa Mahkemesine üye secimi. 
BAŞKAN — Gündemin 1 nci ve 2 nci mad

delerindeki seçimlerin ertelenmesine dair bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemimizin sunuşlar 'kısmında 
bulunan, «Yüksek Hâkimler Kuruluna üye (se
çimi» öle «Anayasa Mahkemesine üye seçimi» 
işlemlerinin geri bırakılarak, kanunların görü
şülmesine geçilmesini arz ve tefklif ederiz. 

A. P. Grııpu adına 
Uşak 

Orhan Dengiz 
D. P. Grupu adına 

Sakarya 
Vedat Önsaü 

O. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Necdet Uğur 
M. G. P. Grupu adına 

Konya 
Vefa Tanır 

— 580 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa-
ym üye var mı Yok. Önergeyi oylarınıza su-

V - GöRÜŞ&LEN İŞLER 

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

1. — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
kakında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511; 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

BAŞKAN — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 
1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifinin müzakereleri ta
mamlanmış, açık oylamaya sunulmuş çoğunluk 
temin edilememişti. Oylama tekrarlanacaktır. 
Açık oylama işlemi başlamıştır, kupıalar sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Millet Mecliis İdare Âmirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/517; Cum
huriyet Senatosu 2/315) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 365) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1568) 
(D 

BAŞKAN — Kanunların müzakeresine baş
lıyoruz. Bir öncelik önergesi vardır. Bu öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» bölümünün 14 ncü sırasında yer 
alan ve 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
teklifin (S. Sayısı : 365) önemine binaen bir
an önce kanunlaşmasını temin amaciyle önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y, 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden-

(1) 365 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

ler... Okunmamasını kabul edenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzeninde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe 
Kanunuuna bağlı (A/l) işaretti cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmı
nın 12.000 nci bölümünün 12.913 ncü (NATO 
memleketleri Parlömanterleri Birliği Assamble 
ve Daimî Komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları) maddesine 175 000 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yojk. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi mahiyeti itibariyle açık oyla
maya tabidir. Açık oylama muamelesi başla
mıştır, kupalar sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ekleıım.esi kakında kanun tasarısı ile, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Haindi özer'in, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet TJral'ın, Samsun Milletvekili Ilyas 
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M. Meclisi B : 1İ9 24 . 6 . İ97İ O : İ 

Kılıç'm ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
926 sayılı Türk Silhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 46 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 364) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 36 ncı sırasındaki 
kanun talsarısı hakkında bir öncelik ve ive
dilik önergelai vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

27 . 7 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
diğer konulara takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Önerge kabul edil
miştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler. 
Okunmamasını kabul edenler.. Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Tümü üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde buyurun sayın 
Millî Savunma Bakanı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Büyük Meclisin öncelikle konuşulmasına ka
rar verdiği Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
nununda değişiklik yapılmasına dair olan ta
sarının incelemesini kolaylaştırmak ve bu tasa-

(1) 364 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

riya ait gerekçeleri ve Komisyon raporunu tet
kik etmek fırsatını bulamamış olan arkadaşlara 
bu hususta bir fikir vermek üzere, tasarının 
getirdiği belli başlı yenilikler hakkında müza
kerenin başında kısaca bilgi vermeyi faydalı 
buldum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel rejimi, 926 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar^ 
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nunu ve tadilleri ile düzenlenmiş bulunuyordu. 
10 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nu Silâhlı Kuvvetler Personel rejimi için yeni 
ve modern esaslar getirmiştir. Ancak, bir çok 
hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun mali hükümleri ile bağlantılı bulun
ması nedeni ile, bu kanunda getirilmiş bulunan 
ve reform niteliğinde sayılan yeni terfi sistemi 
uygulama alanına konulamamıştır. Bu sebep
le 1301 sayılı kanun ve eskiden uygulan
makta olan 4273 ve 5802 sayılı Subay ve 
Assubay Terfi kanunları sınırlı bir süre için ki, 
bu süre 31 Ağustos 1971 tarihinde sona erecek
tir - tekrer uygulama alanına konulmuş ve bu 
arada 1323 ve 1327 sayılı Kanunların yürürlüğe 
girmesi nedeni ile de yeni terfi esaslarının 1972 
yılının 30 Ağustosunda uygulanacağı tesbit 
edilmiştir. 

Bu arada 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bir kere daha gözden ge
çirilmesi zorunluğu ortaya çıkmıştır. Tatbikatçı 
gözü ile yapılan incelemeler sonunda 926 sayılı 
Kanunun getirmiş olduğu yükselme esaslarının, 
objektif görünmekle beraber, Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının bir çoğunu, yeterli olsalar dahi, 
erken yaşta ordudan ayrılma zorunda 
bırakdıgı ve ordunun ihtiyacı bulunsa dahi 
bu personeli muhafaza etmek imkânsız olduğu 
ve buna benzer prensipleri dolayısiyle memle
ketimizin şartlarına ve ordumuzun bünyesine 
uymadığı sonucuna varılmıştır. Bu prensipler 
uygulama alanına konduğu takdirde, orduda 
kendilerine ihtiyaç bulunsa dahi, her yıl her rüt
bede büyük bir subay kitlesinin otomatik ola
rak Silâhlı Kuvvetler dışına çıkarılmak sure
tiyle bir ümitsizler topluluğu yaratacağı anla
şılmıştır. 

926 Sayılı Kanunun getirdiği kanunî ve ma
tematik oran içerisindeki terfi sisteminin 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin istikbalini kararta
cak ölçüde mağduriyetler yaratacağı yapılan 
incelemeler sonunda kesin olarak meydana çık
mış bulunmaktadır. 

Bunun dışında 3 yıllık uygulama sonunda 
926 sayılı Kanunda birbiri ile çelişki içinde bu
lunan hükümlerin mevcudolduğu da görülmüş
tür. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmiş bulunan bâzı hükümlerin bıraktığı 
boşluklar da vardır. Bu boşlukların doldurul
ması da gerekmiştir. 

Bu nedenle yapılan uzun çalışmalar sonun
da meydana getirilen ve Silâhlı Kuvvetlerin üst 
kademelerince de olumlu karşılanan bu tasarı 
6 Mayıs 1971 tarihinde Yüce Meclise sunulmuş
tur. G-eçici Komisyonun titiz ve dikkatli ince
lemesi ile som şeklini alan tasarı, huzurunuzda 
bu incelemeler sayesinde daha mütekâmil hale 
gelmiş bulunuyor. 

Tasarının getirdiği başlıca yenilikleri arz 
ediyorum : 

1. Biraz önce olumsuz neticelerine işaret 
ettiğim yeterlik grupları esasına bağlı terfi sis
temi yerine, bu tasarı ile daha akılcı, bünyemize 
uygun, âdil olduğu kadar kolay uygulanabilir 
sicil notu ve kadro açığı barajına dayanan yeni 
bir terfi sistemi getirilmiş bulunuyor. Bu sis
temde, teğmenden yarbaya kadar rütbedeki su
bayların terfi edebilmesi için, rütbe bekleme 
süresi içerisinde almış oldukları sicil notları 
ortalamasının sicil tam notunun yüzde 60 ın-
dan yukarda olması ve aynı zamanda üst rütbe 
kadrosunda açık bulunması kâfidir. 

2. Halen mevcut albay birikimini önlemek 
ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay mahru-
tunu sağlamak amacı ile kadroların hizmet ama
cına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit 
edilmesi ve albay kadrosunun muvazzaf subay 
mevcudunun yüzde 8 inden fazla olmaması esası 
getirilmiştir. Bu da albay mevcudunda bir hay
li azaltma neticesini doğuracaktır. 

3. 926 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten bu yana 3 yıllık uygulama süresi içinde 
general, amiral bekleme sürelerinin hizmet 
gerekleri ile bağdaşmadığı ve bu sürenin uzatı
larak 4 yıla çıkarılmasının zorunlu olduğu tes
bit olunmuştur. 

Ayrıca, muvazzaf subay mevcudunda yüzde 
1,5 olan general, amiral mevcudunun kademeli 
olarak 4 yıl sonunda yüzde 1,2 ye, ikinci 4 yıl

da da yüzde 1 e indirilmesi esası getirilmiş bu
lunuyor. Bu suretle ordumuzdaki general sayısı 
da tedrici olarak bir miktar azalacaktır. 

Ancak bu yıl terfi sırasında olan general 
ve amiraller 3 yıllık bekleme süresine tabi ola
caklardır ve yükselmiyen diğer generaller ve 
amiraller 1,2 ve liyakatlerine g*öre 4 yıllık hiz
met süresine tabi bulunacaklardır. 

4. Halen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö
revli subay ve astsubayların görevlerine başla
malarından sonra uzun bir süreyi meslek içi eği
timlerle geçirmeleri nedeni ile, kısa bir süre yü
kümlülük süreleri sona ermekte bulunduğun
dan, hizmet yönünden kendilerinden tam bir 
istifade sağlanamamaktadır. Bu sebeple bu sa
kıncaların giderilmesi için bu yükümlülük sü
resi 10 yıldan 15 yıla çıkarılmaktadır. Bununla 
beraber, 30 Ağustos 1971 tarihinde yükümlülük 
süresi olan 10 yılı tamamlıyanlar için müktesep 
hak olarak 10 yıl uygulanacaktır. 

Yine Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli ba
yan subayların; 10 yıllık yükümlülük süresini 
tamamlamamış olsalar dâhi, tamamlamış gibi 
ordudan ayrılmaları için kendilerine bu tasarı
da bir imkân tanınmıştır. 

5. 926 sayılı Kanunun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 34 ncü maddesi ile, 129 ncu 
maddenin (e) bendi yerine, iptal gerekçelerine 
uygun olarak, subayların nasp ve terfi işlemle
ri ile anaişlemlerine ait maddeler ikame olun
muştur. 

6. Bugün için astsubaylar astsubay okulla
rından yetiştirilmektedir. Bu okullar 3 yıl süre
lidir. Ayrıca lise ve dengi okullardan astsubay 
yetiştirilmek üzere müracaat edenler, 1 yıl mes
lek öğrenimine tâbi tutulmak suretiyle astsulbay 
naStoedilmektedirler. Bu durumda yetiştirilen 
astsubaylar arasında, süre yönünden bir ayrı
calık ve öğrenim farkı doğmaktadır. Bu farklı
lığı gidermek amacı ile de tasarı içinde, astsu
bay okullarında 3 yıllık genel kültür öğrenimi
nim verilmesi ve bundan sonra 1 yıl astsubay 
sınıflarında okuduktan sonra astsubay yetişti
rilmesi hususları hüküm halinde yer almış bu
lunuyor. Böylelikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
ki astsubaylar en az lise eşiti bir seviyeye eriş
miş bulunacaklardır. 

7. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, bâzı rütbe
lerde ihtiyaç duyulan subay miktarını karşıla
mak amacı ile, özel kanuna göre, sözleşmeli su-
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(bay temini hususunda da tasarıya bir hüküm 
(konulmuştur. 

8. Mevcut general ve amiral miktarı ile al
bayların tasarıda öngörülen seviyeye indirilme
si hususu tasarıda geçici maddelerle düzenlen
miş, böylelikle general ve amiraller en çok 8 yıl, 
albaylar ise en çok 10 yıl içimde, tasanda tesbit 
edilen yeni oran seviyesine indirileceklerdir. 

Tasvibinize iktiran ettiği takdirde bu tasarı 
ile Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunundaki ek
siklik ve aksaklıklar tamamlanmış ve Silâhlı 
Kuvvetler personel rejimimiz daha mütekâmil 
ve ihtiyaca daha uygum bir hale gelmiş olacak
tır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Nebil Oktay. 

Buyurun. 
M. G. P. GRUPU ADINA NEBİL OKTAY 

(Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso

nel Kanununa bâzı maddeler ekliyem ve bâzı 
maddelerde değişiklik getiren, halen görüş
mekte olduğumuz tasarıya olumlu ,oy kullana
cağımızı Millî Güvem Partisi Grupu adına be
lirtmek isterim. 

Değerli larkadaşlanm, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanunumun 1942 yılından 
Iberi uygulanmakta olduğu ve bu kanunun Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesine ve ihtiyaçla
rına cevap vermediği, çağdaş ordularım tekâ
mülüme ayak uydurmadığı göz ömüne alınarak, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri! Personel 
Kanunu hazırlanmaya başlanmış, uzum 'bir ha
zırlık: safhasından ve çeşitli safhalardan geç
tikten ve hattâ bir defasında Cumhurfhaşjkanı-
nım vetosuna da mâruz kaldıktan sonra, 10 
Ağustos 1967 tarihinde, malî hükümleri ve 
terfi ile ilgili hükümleri hariç, yürürlüğe gir
miştir. 

Ancak 926 sayılı Kanumun uygulanmasına 
başlandıktan sonra Ibu kamunda da bâzı boşluk
larım, bâzı çelişik hükümlerin ve bâzı eşitlik 
ilkelerine aykın, gayriâdil hükümlerin mıevcut 
bulunduğu anlaşılmış ve bu kamunun da bâzı 
maddelerinde mutlaka değişiklik yapılması za
rureti hâsıl olmıuşitur. işte huzurlumuza getirilen 
tasarı, 926 sayılı Kanunda başgösteren bâzı 
boşluklarım, bâzı çelişkilerin ve eşitlik ilkele

rine aykın bâzı durumlarım düzeltilmesine ma
tuftur. 

Değeri .arkadaşlarım, mutlaka değişikliği 
ve yemiden tanzimli gerektiren bu hükümler uy
gulamanın sonucumda ortaya çıikmıştur. Uy
gulama ile ortaya çıkan aksaklıklar terfi ile 
ilgili 43, 44, 91, 92 mci maddelerle 38 ve 85 mci 
maddeler arasındaki çelişkilerdir. Ayrıca yine 
bu uygulamıa ile Silâhlı Kuvvetlerden ayırma 
işlemi ile ilgili 50 ve 94 ncü maddelerde bâzı 
boşluklar ve zorluklar ortaya çıkmıştır. Keza 
yeîterlük gruplarımın teşekkülü ile ilgili 38 mci 
madde, sicil notu orsalaması ile ilgili 43 ve 95 
nci maddeler, gemeraî ve amiralliğim yeterliği 
ile ilgili 54 ncü maddelerdeki .objektif ve âdil 
olmaktan uzak ölçüler kısa zamandaki uygu
lamada ortaya çıikmıştur. 

Değerli arkadaşlarım, 926 sayılı Personel 
Kanunundaki değişikliği icabettirem bir diğer 
sebep de, Anayasa Mahkemesinin bâzı iptal 
kararlarıdır. Amayasa Mahkemesi subaylığa 
masp ve terfi onayı ile ilgili ve atanmalarla 
ilgili bâzı hususların ve keza Askerî Yargıtay 
Başkan ve üyelerinim yükselme, sicil ve atan
ma ile ilgili maddelerini iptal etmiştir. Ana
yasa Mahkemesinin bu karan muvacehesinde 
de, 926 sayılı Askerî Personel Kanununda dü
zeltilmesi mecburi bâzı boşluklar husule gel
miş ve şimdi huzurunuza getirilen bu tasarı 
bu boşlukları da doldurmak gayesine yönelmiş
tir. 

Değerli (arkadaşlarım, Askerî Personel Ka
nunumda değişikliği zaruri kılan diğer bir 
önemli sebep de, 926 sayılı Kamunun getirmiş 
bulunduğu eşitlik ilkelerine aykın, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerimin bünyesini tahribedici ve 
istikbalde birçok niüşkülâtı ortaya atıcı terfi1 

sistemimin de düzeltilmesidir. 
Değerli arkadaşlarım, cidden 926 sayılı 

Kanun getirmiş bulunduğu terfi sistemi ile 
Türk Ordusunda büyük memnuniyetsizlik or
taya atacak, bir küskünler ordusu yaratacak 
mahiyettedir. 926 sayılı Kamum, teğmen ve 
üstteğmenlıer hariç, yüzbaşı, binbaşı ve yar
bay rütbeleri içim her sınıfta yüzde 5 emeikli-
lik mecburiyetini koymuştur. Bunun yanımda; 
yüzde 20 de rütbe dondurulması diye bir mevn 
zu getirmiştir. Bumun vehametini kestirmek 
güç değildir. Her yıl Türk Ordusunda yüzde 
20 nisbetinde genç dimağlan muattal bir duru-
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ma sevk etmek ve küskün bir vaziyete sok
mak:, bizatihi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dina
mizmine aykırı (bir hareket olur. 

Değerli arkadaşlarım, örneğim; bir yüzbaşı 
926 sayılı Kanuna göre 18 yılda emekli olabili
yor. Tam 39 yaşında, Türk ordusuna ve mem
lekete en büyük hizmeti görebileceği bir za
manda emekli olabiliyor. Böyle bir ölçünün âdil 
olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

'Gene yapılan bir hesaba göre, harb okulun
dan bir yılda 100 kişinin mezun olduğunu dü
şünecek olursak, o 100 kişi albaylık rütbesine 
geldiği zaman sadece 31 kişi kalmaktadır. Bu
nun da âdil olduğunu söylemek mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 39 yaşında emekli 
olan bir yüzbaşının sivil sektörde hizmet etmek 
imkânı da yoktur. 1101 sayılı Kanun bunu ön
lemiştir. Ne oluyor bu vaziyette? Memlekete en 
büyük hizmeti görebileceği sırada, 39 yaşında
ki bir genç adam kabuğuna zorla çektirilme 
vaziyeti ile karşı karşıya geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, terfi sistemi ile geti
rilmiş olan bu düzen eşitlik ilkelerine de aykı
rıdır. 657 sayılı Kanun 45 yaşından evvel hiç
bir memurun emekli edilemiyeceği ve 65 yaşın
dan sonra da hiçbir kimsenin çalıştırılamıyaca-
ğı esasını vaz'etmişjtir. 926 sayılı Askerî Per-
sone Kanunu bunun tamamen aksine, 39 yaşın
da dahi bir şahsın mecburen emekliye sevk edil
mesi gibi, âdil olmaktan uzak bir hüküm getir
miştir. Bütün bunları düzeltmek, Türk ordusu 
içerisindeki genç dimağlara daha çok hizmet 
imkânı vermek ve âdil ölçüler getirmek şarttır. 

îşte değerli arkadaşlarım, kısaca izahına ça
lıştığımız bu çelişkiler, bu boşluklar, hak ve 
eşitlik ilkesine aykırı durumlar görüşülmekte 
olan tasarı ile giderilmiştir. Huzurunuza getiri
len tasarı ile ehliyet gruplamaları yerine sicil 
notu barajı esası getirilmiştir. Albaylıktan ge
neralliğe terfi hariç, değerlendirme kurulları 
kaldırılmıştır. 926 sayılı Kanunun ayırma ile 
ilgili hükümlerine disiplini temin edici ve boş
lukları giderici sarahat getirilmiştir. Mecburi 
hizmet 15 yıla çıkarılmak suretiyle genç ve ye
tişmiş subaylarımızdan daha çok istifade etmek 
imkânı sağlanmıştır. Atanmalarla ilgili husus, 
Anayasa Mahkemesi kararlan da dikkate alı
narak, yeni esaslara bağlanmıştır. General mik-

tan yüzde 1,5 tan 1 e indirilmiş ve buna ilâveten 
generallikte bekleme müddeti 3 yıldan 4 yıla 
çıkarılmak suretiyle büyük bir hizmet anlayışı 
içerisinde hareket edilmiş ve generallerin ordu
ya çok daha yararlı olmaları imkânı sağlanmış
tır. 

Değerli arkadaşlanm, gerek boşlukların dol
durulması için getirilen hükümler, gerek çeliş
kilerin ortadan kaldınlması için ihdas edilen 
hükümler ve gerekse 926 sayılı Kanunun getir
miş bulunduğu ve eşitlik ilkelerine tamamen ay-
kın terfi sistemini düzelten hükümler Millî Gü
ven Partisi Grupu olarak tamamen görüşümü
ze uygun olduğundan, kanuna olumlu oy vere
ceğimizi arz eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk, bu
yurun. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
üzerinde kişisel görüşlerimi kısaca yansıtmak 
istiyorum. 

Kanun tasansının gerekçesinde, yürürlük
te bulunan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ile Türk Silâüiı Kuvvetlerin
de 1942 yılından beri uygulanmakta bulunan 
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun karışık ve objektif esaslara dayan-
mıyan terfi sisteminden kurtulduğundan söz 
edilmektedir. Şüphesiz bu körüşte bir gerçeis pa
yı vardır. Ancak unutulmamalıdır ki, objektif 
esaslara dayanmıyan terfi sistemini içerdiği 
ifade edilen 4273 sayılı Kanun 25 yıl köklü 
bir değişmeye uğramadan 1967 yılına kadar 
yürürlükte kalabilmiş, hayatiyet gösterebil
miştir. Halbuki sözü edilen ve 235 maddeyi kap-
sıyan çok hacimli 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu, yürürlüğe konuldu
ğu 1967 yılından bu yana, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bünyesine yeter düzeyde uymadı
ğından olacak ki, sık sık ekler yapılmak su
retiyle boşlukları doldurulmaya çalışılmakta
dır. işte görüşmekte olduğumuz kanım tasarı
sı da bu cümledendir. 

Kanunlar da samanla âd3ta canlılar gibi de
ğişmelere uğrarlnı ve günün birinde koşullar 
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gerektiğinde yerlerini yeni kanunlara bırakır
lar. Süresiz olarak 25 yıl Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin ihtiyaçlarına karşılık vermiş bulunan 
4273 sayılı Subaylar Terfi Kanununun da öm
rünü tamamlıyarak, yerini günün koşullarına 
daha elverişli ileri bir kanuna bırakmış olma
sı tabiîdir. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu bu nedenle vücut bulmuştur. 
Kanımızca bu kanunun talihsizliği, Devlet Per
sonel Kanunundan önce çıkarılması ve yürür
lüğe konulmasıdır. Çünkü Türk Silâhlı Kuv-
vetleri Personeli bir devlet memuru olarak 
genel hükümlere tabidirler. Bu nedenledir ki, 
926 sayılı Türk Silâhlı Küvetleri Personel Ka
nunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzına oturtulabilmek için sık sık değişmeye 
uğramaktadır. 926 sayılı Kanunun birçok hü
kümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nun malî hükümleriyle bağlantısı bulunması 
sonucu olarak, bu kanunla getirilmiş olan ye
ni subay terfi sistemi de uygulama alanına 
konamamıştır. 

Sayın üyeler, 
Geçen Şubat ayında Millî Savunma Bakan

lığı bütçesi nedeni ile Plân ve Bütçe Komisyo
nunda yaptığımız konuşmada; 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun genel 
strüktürü itibariyle tasfiye eğilimli olduğunu, 
Silâhlı Kuvvetlerimizde rijit bir piramidal sis
temi hâkim kılma espirisini taşıdığını, subay
ları yüzbaşılıktan sonra emeklilik endişesi 
içine düşürdüğünü, genç yaşlarda subay ço
ğunluğu için emekliliğin mukadder olduğunu, 
kanun henüz bütünü ile uygulama alanına geç
mediğinden kitlelere intikâl etmediğini ve in
tikal ettiğinde belki de telâfi edilemiyecek 
bir ortam yaratabileceğini ifade etmiştim. Ve
rilen cevapta sözü edilen kanunun tasfiye eği
limli olmayıp, sadece reform niteliği taşıdığın
dan söz edilmişti. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının gerekçe
sinin 2 nci ve 3 ncü sayfaları dikkatle okunur
sa, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun reform niteliği yanında yukarda 
değindiğimiz boşlukları içerdiği açıkça gö
rülür. Bu nedenledir ki, kanun tasarısının ge
rekçesinin satırlarında, 926 sayılı Kanunun ge
tirmiş olduğu objektif yükselme esasları ya
nında, Silâhlı Kuvvetler personelini pek erken 

yaşta ve yeterliği ne olursa olsun Silâhlı Kuv
vetlerden ayrılması zorunluğunda bıraktığı 
ve bunun sonucunda Silâhlı Kuvvetler perso
nelinde her yıl artan bir umutsuzlar toplulu
ğu yarattığı, kanunun bir kısım maddelerinin 
son derece güç uygulandığı ve bu nedenle bir
çok uyuşmazlıkların doğacağı açıkça ifade edil
mektedir. 

Kanun tasarısında, yürürlükte bulunan 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun - albaylar hariç - genç subaylar için 
getirdiği mağduriyetlerin bir ölçüde de olsa 
önlenilmesine çalışılmıştır. Biz, albay rütbesi 
için 926 sayılı Kanunun getirdiği 4 ncü ve 5 nci 
yeterlik grupuna girenlerin emekliye sevk edil
meleri hükümlerinin yeni tasarıda da aynen 
muhafazasını ağır bulmaktayız. Tasan, yetişkin 
personele, albaylığı âdeta son rütbe olarak tanı
maktadır. Genç subay sürekli genç kalamıya-
cağına göre, önündeki albayın durumu onu 
her halde derin derin düşündürecektir. Bu ne
denle kanımız odur ki, Silâhlı Kuvvetler per
sonelinin bir kısmına değil, tümüne umut ve
rici bir gözüm yolu bulunmalıdır. 

öte yandan; tasarıda 3 yıllık general - ami
rallik bekleme süreleri 4 yıla çıkarılmakta ve 
muvazzaf subay mevcudunun % 1,5 oranına 
yaklaşan general ve amiral mevcudu da kade
meli olarak, önce % 1,2 ve 4 yıl sonra % 1 
oranına indirilmesi amacı güdülmektedir. Bu 
oranın indirilmesi albay zümresinin özellikle 
ilk uygulamada mağduriyetine neden olacak
tır. Durumları pek umut verici olmıyan albay 
kütlesi ilk uygulamada oldukça geniş ölçüde 
emeklilikle karşılaşacak ve ancak pek azı ge
neral, amiral olabilecektir. Bu nedenle söz ko
nusu oranın bu derece indirilmesinin hizmetin 
yararına olup olmadığında tereddütümüz bu
lunmaktadır. 

Piramidal sistem dokunulmaz gibi kabul 
edilmez de, elâstikî ve sosyal ihtiyaçlara cevap 
verici telâkki edilebilirse çözüm yolu kolaylaşa-
bilir görüşündeyiz. 

Kanun tasarısı ile, 926 sayılı Kanunda ge
neral ve amiraller aleyhine olan bir durum 
haklı olarak düzeltilirken, albay kütlesinin 
güç duruma düşeceği endişesi içindeyim, 

3 yıllık general, amirallik bekleme süresi
nin 2 yıllık kıta görevi zorunluğu nedeni ile, 
1 yıllık yüksek karargâh görevi gerçekten yet-
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memekte ve aksamaktadır. Bu nedenle general, 
amirallik bekleme süresinin 12 yıldan 16 yıla 
çıkarılmasında hizmet yönünden isabet ve ya
rar görürüz. 

Ancak, tasarıda general, amiral bekleme sü
relerinin uzatımı savunulurken, gerekçenin 5 
sayfasının 36 ilâ 42 nci satırlarında general ve 
amirallerin daha uzun süre hizmette kalarak 
yaş haddine yakın süre sonunda emekliye sevk 
edilecekleri, orgeneralliğin son yılma ulaşan 
generallerin yaş haddine uğrayacakları haklı 
olarak ileri sürülmektedir. 

Ancak, general ve amiraller için yaş haddi
ne yakın yaşlara kadar hizmet çareleri düşü
nüldüğü ve bulunduğu halde, tüm Silâhlı Kuv
vetler personeli için bu imkân ve çare o derece 
göz önünde tutulmamıştır. Uygulamanın, ya
kın bir gelecekte tasarıdaki bu boşluğun da 
doldurulması zorunluğunu ortaya çıkaracağını 
tahmin etmekteyiz. 

Gerekçede 926 sayılı Kanunun halen yü
rürlükte bulunan 49 ncu maddesinin (a) ben
dindeki hükmü, uygulamada her yıl yüksek bir 
yekûn tutan albaylıktan generalliğe yükseltil
me ile aynı oranda emekli etme gibi, rasyonel
likten uzak ve âdil olmıyan bir operasyona git
me zorunluğunda bıraktığından şikâyet edil
mekte ise de, tasarıda bu konuda âdil ve rasyo
nel bir operasyona yol açan bir kayda veya 
hükme raslanamamaktadır. 

"Say ın üyeler, 
Bugün emekliğe sevk edilen albay, general 

ve amirallerden kazai kararlar sonucu bir üst 
rütbeye yükseltilenler hem yeni rütbelerinde 
kadro bulunmadığından emekliğe sevk edil
mekte ve hem de kendilerine, ne eski ve ne de 
yeni rütbeleri üzerinden kadrosuzluk tazminatı 
ödenmektedir. Bu boşluğu gidermek amaciyle; 
tasarının 17 nci maddesine eklenen (g) bendi 
bu şekilde emekliye sevk edilen albay ve gene
rallerin daha önce almakta oldukları eski rüt
beleri üzerinden kadrosuzluk tazminatı almala
rını öngörmektedir. 

Ancak, kazai kararlar sonucu bir üst rüt
beye yükseltilen albay ve generaller yeni rüt
belerinde kadro bulunmadığı nedeni ile hemen 
emekliye sevk edildiklerine göre, bu gibi zevat, 
kazai mercilerden aldıkları olumlu kararlar
dan sadece bir rütbe unvanı elde etmekten 

öteye bir şey kazanamamış oluyorlar demek
tir. Acaba kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe 
sevk edilecek albay ve generaller yedek hiz
mette bir üst rütbe verilmek suretiyle emekli 
edilseler ve eski rütbelerinin kadrosuzluk taz
minatını da yeni rütbelerinin yaş haddine ka
dar alabilseler, gerekçede sözü edilen sakınca 
daha olumlu şekilde giderilmiş olmaz mı ve 
böylece bu gibi zevatın kazai mercilere başvur
ma ihtimali ve hattâ nedeni büyük ölçüde ken
diliğinden ortadan kalkmış olmaz mı diye dü
şünüyorum. Şüphesiz takdir; askerî yetkilile
rindir. 

Sayın üyeler, 
Kanun tasarısı, 926 sayılı Kanunun yeter

lik grupları esasına bağlı, çok sayıda subayı 
emekliliğe şevke eğilimli terfi sistemi yerine, 
daha âdil ve daha kolay uygulanacak kadro 
açığı oranına ve sicil notu barajına dayanılan 
bir terfi sistemi getirmektedir. Bu sistemle 926 
sayılı Kanunun bir başka boşluğu daha - al
baylar hariç - giderilmiş olmaktadır. 

öte yandan, tasarıda, bâzı rütbelerde subay 
ihtiyacını karşılamak amaciyle öngörülen söz
leşmeli subay konusunu, özellikle uygulamasın
da üzerinde dikkatle durulmaya değer görü
rüm. Geleneklerimize pek de uymaz görünen 
ve daha ziyade Amerika'dan örnek alınan söz
leşmeli subay teminini düzenliyen özel kanu
nun üzerinde dikkatle ve titizlikle durulmalı
dır görüşündeyim. 

Bununla beraber muvazzaf subayla Silâh
lı Kuvvetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılama fik
rinin toptan terk edilmiş bir uygulama usulü 
olduğu da bir vakıadır. 

Sayın üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun önemli birçok sakıncalarının gideril
diği kanısındayım. Bu görüş açısı altında ka
nun tasarısını, anayapısı itibariyle olumlu kar
şıladığımı ifade eder, Yüce Kurulunuza saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayin Suna Tural, buyurun. 
ıSITNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve değerli milletvekilleri; 

926 sayılı Askerî Personel Kanunu 1965 yı
lında Meclislerden geçirilmeye çalışılarak 1966 
yılında yürürlüğe konmak istenmiş ve bir re
form kanunu olabileceği ümidine kapılınmıştı. 
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Ancak, kanunun üstteğmenlikten itibaren 
her riitJbete Silâhlı Küvetler persoleninin âdeta 
'öğütülürcesine Ordudan ayrılmasını intacede-
oeği fıarkedilerek 1966 yılının ilk aylarında 
Cumhurbaşkanına veto ettirilmek suretiyle ye
niden müzakerelerine imkân bulunmuş, böylece 
de orduyu eritmesinin 2,5 yıl geri bırakılmasına, 
bu arada bâzı değişikliklerle sakıncalarının 
azaltılmasına ve daha doğrusu bu kanundan 
Silâhlı Kuvvetlerin kurtarılmasına, özellikle 
askerlerce çalışılmıştır. Fakat bütün bu gay
retlere rağmen Meclislere intikal eden bu ka
nun hükümetlerce geri alınmamış, Silâhlı Kuv
vetleri yıpratma vasıtası halinde işlemesi ber
taraf edilememiş ve kanun 1968 yılının Ağus
tos'unda yürürlüğe konmak için siyasi kanal
da büyük bir gayret sarf edilmiştir. Ne yazık ki, 
bu gayret, Silâhlı Kuvvetlerin yıpranmasını ve 
hattâ Meta eritilmesini mucip olacak bir ka
nun için gösterilmiştir. O halde 926 sayılı Ka
nun, esasında Silâhlı Kuvvetleri yıpratıcı bir 
unsur halinde derin bir eleştiriye tabi tutul
madan Silâhlı Kuvvetlere âdeta musallat edil
miştir. Bu itibarla da zararlarının telâfisine 
gidilme teşebbüsleri hep önlenmiştir. 

iŞiımdi, önümüze getirilen ve bu zararları 
giderilmek istenen teklifler de maksatları te
min etmekten uzaktır. Zira 926 sayılı Kanun, 
temelden Silâhlı Kuvvetleri bir yıpratma vası
tası halinde meydana çıkmıştır. Tadillerle de
ğil, yeniden ele alınarak tümü değişmiş ve Si
lâhlı Kuvvetleri feraha kavuşturmuş bir yeni 
kanun halinde önümüze getirtilmek lâzımdı. 

Bâzı Rütbelerden - meselâ yarbaylık gibi -
(bir sene bekleme müddetini kısarak ya da bâzı 
rübelerde - meselâ generalliklerde olduğu gibi -
birer yıl daha bekleme müddeti ekliyerek 926 
sayılı Kanunun kökünde yatan, «Orduyu zede
leme ve yıpratma» fikrinin sökülmesi müm
kün değildir. Bu bakımdan bir taraftan astsu
baylardan itibaren Silâhlı Kuvvetleri öğütmeye 
başlıyan, albaya kadar olan subayları , yüzba
şılıktan itibaren tasfiye esasına dayanan bir 
kanunun, general seviyesine gelen persıonelıe her 
generallik kademesinde birer sene daha bek
leme müddeti hakkı tanıması ile daha da fena 
bir örnek verdiği görülmektedir. 

Bu itibarla Silâhlı Kuvviötleri düşündürücü 
Ibir mahiyet alarak önümüze gelmiştir ki, bu 
zihniyetle 926 sayılı Kanunun mahzurlarının gi

derilmiş değil, daha da çıkmaza sokulmuş ol
duğunu görüyoruz. 

Ne garip tecellidir ki, ilerden beri Silâhlı 
Kuvvetlerde yapılmak istenen reform hareket
leri Türkiye'de tümü ile yalnız Silâhlı Kuvvet
lere yöneltilmiştir. Onu yeni bâzı şekillere sok
mak gayretleri ele alınırken memleket bün
yesindeki diğer personele bu gibi fedakârlık
lar yüklenmediğinden, bir muvazenesizlik ve 
dolayısiyle de Silâhlı Kuvvetlerde memnuniyet
sizlik meydana getirilmiştir. 

Meselâ; 1908 inkılâbından sonra Enver 
Paşanın yaptığı reformda; kendi sınıfından yu
karda bütün personel emekli edilmiş, daha aşa
ğıdaki sınıflarda da bir tasfiyeye gidilmiştir. 
Bu suretle orduya bir yenilik, bir zindelik ge
tirildiği tahmin edilmiştir. Fakat memleketin 
diğer kollarında buna paralel bir tatbikata 
gidilmediğinden bir muvazenesizlik meydana 
gelmiş; ordudan ayrılanlar sivil bünyedeki 
personelle eşitsizliklerini görmüşler, orduda 
kalmış olan arkadaşlarına da gı^ta eder duru
ma sokulmuşlar ve bu hal, genel memleket ida
resinde rahatsızlıklara yol açmıştır. 

1960 ihtilâlinde büyük bir kütle ordudan 
emekli edilerek ordunun gençleşeceği ümide-
dilmiş; fakat bu gençleştirme Devletin diğer 
kollarına asla teşmil edilmiyerek, ihtilâli yap
mış olan silâhlı kuvvetlerin âdeta cezalandırıl
ması gibi bir durum meydana gelmiş, prensip-
lerdeki zayıflıklar dolayısiyle de, bugün gö
rüldüğü gibi, yine rütbelerde bir yığılma ve 
yaşlanma ile karşılaşılmıştır. 

'926 sayılı Kanun ile de sözde bir gençleş
tirmeye gidilmek istenmiş ve fakat yine yalnız 
ordu bünyesinde inhisar eden bu teşebbüs, tat
bikatta herkesi başka mesleklere bakarak mu
kayeseden menedemiyeceği için, gücenmeler 
ve huzursuzluklar yaratmıştır. 

Ayrıca, Silâhlı Kuvvetlerde tatbik edilen 
ve yurda hizmet için iyi görülen prensipler, yaş 
hadleri, memleketin türlü bölgelerinde istihdam 
zaruretleri gibi hizmetlerin başka mesleklere 
teşmil edilmemesi, hem yurt hizmetinden ke
nar köşe yerlerinin bütün Devlet personelinden 
faydalanamamasını veya bu faydanın ücret 
mukabili yapılması gibi durumları meydana ge
tirmiştir ki, Silâhlı Küvetlerle olan bu fark
lılık ayrı bir rahatsızlık konusu olmuştur. 

— 588 -
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ıSilâhlı Küvetlerde taJtibik edilen bu ayrı ted

birlerin bir kolunu da yaş hadleri teşkil eder. 
ıSivil bünyede 66 yaşma kadar hizmet edebi
len personel; Silâhlı Kuvvetlerde, meslekin di
namizm istediği düşüncesiyle çok müsait hiz
met yaşlarında mesleklerinden ayrılmak zo
rumda kalırlar. Yeni 926 sayılı Kanunun tadil 
teklifinin getirdiği sözde yeniliklerden biri de 
(budur ki, 40 ve hattâ daha küçük yaşta birçok 
personeli emekliye sevk etmek gibi bir yanlışı 
bünyesine almıştır ve bu hatada hâlâ da ısrar 
etmektedir. 

Halbuki, askerliği meslek edinmeyi ideal 
kalbul etmiş her Türk çocuğu en körpe bir 
çağda bu mıesleke subay olmak için girer. Ken
disiyle beraJber, meselâ idareci, hariciyeci, ta
pucu, veya bir başka devlet memuriyetine in-
tisabeden arkadaşı 65 yaşına kadar hizmete de
vam ederken, kendisinin 40 ilâ 50 yaşında, yani 
«Mİ arkadaşından 15 ilâ 25 yıl evvel emekli ol
duğunu görünce ümitsizliğe ve güvensizliğe 
düşer. O halde 926 sayılı Kanunu tadil tekli
finin önümüze getirdiği iddia edilen yenilikler 
bu mahzurları kaldırmadığı müddetçe, ki kal
dıramamıştır, kıymetli ve hattâ görüşülmeye 
değer dahi olamazlar. 

Bugünkü emekli mevzuatı da asker perso
nele bu mağduriyetine rağmen özel bir imkân 
sağlamamaktadır. Herkesi % 70-gibi kusa gö
rüşlü bir imkânla ve sözde âdilâne hareket 
edildiği esasına inandırmaya çalışarak işi hal
letmiş görünmek, özellikle asker emeklileri ve 
her yıl daha yüzlercesi emekli olacak askerî 
personeli asla tatmin etmez ve hatta yeni bir 
güvensizlik vasıtası olur diyebiliriz. 

Hastalık ve bunun gibi meşru sebeplerle 
mesleklerinde daha kısa hizmet etmek zorun
da kalmış ve hayatta başka sahalara atılarak 
imkânlar kazanmış olanları da % 70 üzerinden 
aynı emeklilik haklarına malik kılan bir ka
nunun, 30 yıldan fazla emeği olanları hiçe say
ması ve bunun için de askerlerin de bulunma
sı, huzurlarınızdaki 926 sayılı Kanunu tadil 
eden teklifin de bu ananoktaya hiç dokunma
ması muvacehesinde, bu teklifi müzakere mev
zuu yapmakta ve Silâhlı Kuvvetler personeli
ni böylece tedirgin etmekte fayda yoktur di
yebiliriz. 

iBu itibarla, Hükümetin, bir muvazene ge-
tirmiyen kanun teklifini yeniden ele almak üze

re geri istemesi ve sivil personel ile asker per
sonel arasındaki hüküm farklarını bertaraf ede
rek, âdil bir düşüncenin mahsulü olan yeni ko
nularla Yüce Meclisler önüne gelmesi en ma
kul hareket tarzı olur kanaatini tekrarlıyarak, 
Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının tümü üzerinde yapmakta olduğumuz bu 
görüşmelerde, ben, bir - iki noktaya özel ola
rak değinmek istiyorum. 

Görüşmekte olduğumuz bu tasarı ile, yü
rürlükte bulunan 926 sayılı Kanuna göre as
kerî personelde 10 yıl olan mecburi hizmet sü
resi 15 yıla çıkarılmaktadır. 

15 yıllık mecburi hizmete göre askeri ta
biplerin durumunu gözden geçirecek olursak : 

926 sayılı Kanunun 113 ncü maddesine göre 
askerî tabiplerin ihtisasta geçirmiş oldukları 
4 ilâ 6 yıllan mecburi hizmetten sayılmamak
tadır. 15 seneye bu müddeti ilâve ettiğimiz 
takdirde 19 ilâ 21 sene sonunda bir askerî dok
torun mecburi hizmeti tamamlanmış olmakta
dır. 

Bu durum dolayısiyle askerî doktorlar çok 
büyük bir haksızlığa uğramaktadırlar. 

Şöyle ki : 
Bu hekimlerimiz, bir defa, ihtisas yaptıkla

rı 5 ilâ 6 sene müddetçe yalnız ihtisas ve bil
gilerini artırmakla kalmayıp, aynı zaman bi
zatihi âmme hizmeti de ifa etmekte ve doktor
luk görevlerini yapmaktadırlar. 

Bilfarz, harb akademilerinde okuyan bir 
subay için belki âmme hizmeti görmediği ge
rekçesiyle burada geçirdikleri müddetin mec-
ıburi hizmetten sayılmaması normal görülebilir, 
ama tabipler için bu husus asla düşünülemez. 

ikincisi; Emekli Kanunu yönünden askerî 
tabiplerin durumunu tetkik edecek olursak, as
kerî tabipler almakta oldukları kıdemleriyle, 
Emekli Kanununa göre 16 ncı senenin sonun
da emeklilik haklarını kazandıkları halde, bu 
zamandan ancak 3 ilâ 5 sene sonra mecburi 
hizmetleri tamamlanmış olmaktadır. 
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Bu tasarıyla, askerî hekimlerle beraber, bü

tün askerî personelin yürürlükte bulunan 
926 sayılı Kanunla elde etmiş olduğu yüküm
lülükleri, müktesep haklar tamamiyle bu per
sonelin aleyhine kaldırılmaktadır. Hiç olmazsa 
15 yıllık mecburi hizmet, bu kanunun neşri ta
rihinden sonra okullara giren kimseler için 
uygulanmalıdır. 

Askerî tabiplerin durumunu, bir de aynı fa
kültelerde diğer devlet müesseselerince burslu 
olarak okutulan arkadaşları ile mukayese ede
cek olur isek, aradaki çok bariz farkı ve hak
sızlığı da açıkça görebiliriz. 

işte bu saydığım sebeplerden dolayı, bu 
haksızlıkların giderilmesi için tasarı görüşülür
ken yeri geldiğinde değişiklik önergeleri vere
ceğimi bildirir, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç, buyurunuz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde ısla

hat yapmak maksadiyle 926 sayılı Kanun Yük
sek Meclise getirilmiş ve büyük iddialarla bu
rada savunulmuştu. O zaman, getirilmiş olan 
hükümlerin sıhhat derecesinin gerek bizdeki 
tatbikatı bakımından, gerekse örnek aldığımız 
yabancı ülkelerdeki geçmiş tatbikat bakımın
dan bünyemize uymıyacağını ve en kısa zaman
da yine bu kanunun bu maddeleri üzerinde de
ğişiklik teklif ve tasarılarıyla karşılaşacağımı
zı arz ve izaha çalışmıştım. 

Şimdi söylemek istiyorum ki, o zam'anki id
dialarımız Hükümet, Komisyon ve Yüksek 
Meclisçe kabul edilmemiş idi. Ama şimdi önü
müze getirilmiş olan tasarıda görüyoruz ki, 
o zaman bizim için artık geçerli olmıyan, re
form mahiyetini kaybetmiş olan hükümlerin bu 
kanunda yer almasının lüzumsuz olduğunu, çok 
kısa bir tatbikat sonunda Silâhlı Kuvvetle
rimizin yöneticileri de anlamış olacaklar ki, 
onları kaldırmak suretiyle yeni hükümlerle 
gelmişlerdir. Hem de hiçbir tatbik etmek im
kânını dahi bulamamışlardır. Meselâ, değer
lendirme kurulları.. 

Şimdi iddia ediyorum ki; getirilmiş olan 
yeni hükümler, gönülden arzu ederiz ki uzun 
ömürlü ve faydalı olsunlar. Fakat ben inanı
yorum ki, bugün getirilmiş olan hükümlerin 

de büyük bir kısmı yine kısa bir süre sonra, 
tatbikatta iyi işlemediği veya işletilemediği 
teknik ve idari zaruretler dolayısliyle meydana 
çıkacak ve yeni değişikliklerle karşılaşmak 
mecburiyetinde kalınacaktır. 

Bununla şunu izah etmek istiyorum : Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki reformlardan 
bir tanesi Personel Kanunuyla yapılmak is
tenmektedir. Fakat daima bu kanunların tat
bikatına mâruz kalan personel, bir huzursuz
luk ve sıkıntı içinde kalmaktadır. 30 Ağustos 
gelirken, Türk Silâhlı Kuvvetleri 30 Ağustos 
bayramını kutlamanın mutluluğu ve zevkinin 
yanında bir sıkıntıya ve bir üzüntüye kapıl
makta ve kimin ne zaman ve nasıl emekli ola
cağı belli olamadığı için kendiliğinden birta
kım huzursuzluklar meydana gelmekte; genç 
yaşta bir işsizler grupu piyasada doğmakta
dır. 

Bu nasıl oluyor? 

Bundan evvelki tatbikatta, yani geçen sene, 
hatırladığıma göre 500 ün üstünde subay arka
daş emekli oldu. Bunların arasında general ve 
albaylar çoğunlukta içli. Bunların orduda daha 
kalması mümkün değil midir? Bunun üzerinde 
durmak istiyorum. Çünkü bunların büyük bir kıs
mı 40-50 yaşları arasındadır. İnsan gücüne, insan 
enerjisine, insan bilgisine ve insan kudretine, 
insan zekâ ve kabiliyetine muhtaç bir milletin, 
bölye genç yaşta büyük bir zümreyi piyasada 
işsizler zümresi olarak muhafaza etmiye, yaşat
maya veya beslemeye tahammülü olmasa gere
kir. Bu, maddi bakımdan böyle olduğu gibi psi
kolojik bakımından da birtakım kırgınlıklar 
ve huzursuzluklar yaratmaktadır. 

Bununla neden emekli yapıldığı üzerinde 
değil, emekli yapılmasının şekli üzerinde dur
mak istiyorum. 

Elbetteki bir insan bütün ömrü boyunca bir 
yerde kalacak değil; onun bir gün emekli olaca
ğı mektebe girerken kendisine söylenmiş idi, 
fakat emekli edilme şekli hemen hemen her se
ne değişmekte olduğundan şikâyet etmek isti
yorum. Hemen hemen her sene değişik usuller
le emekli yapılmaktadır. Bunun en acı tarafı 
da, mesleğini seven, askerliği seven ve bu mes
lekte daha çok çalışmak istiyen insanları daha 
fazla rencide eden bir tarafı da erken emekli 
edilmesidir; ona tazminat karşılığı para ver-
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mek suretiyle onun hizmet aşkını ve onun mes
lek aşkını para "ile satınalmak yoluna tevessül 
edilmiş olmasıdır. 

Görünüşte erken emekli edilmiş olana bir 
miktar para vermek suretiyle onun ileride elde 
edeceği maddi imkânları hesaplanıyor ise de, 
tatbikatta bu hiç göze batmıyor. O sadece şu
nu görüyor, «Ben erken emekli edildim, zama
nından evvel emekli edildim» diyor. 

Bir arkadaşım bir nebze değindi; iki arka
daştan bir tanesi Mülkiyeye giriyor, 65 yaşına 
kadar hariciyede muhtelif makamlarda bulun
duğu halde, diğeri, Harbiyeye gireni, en çok 
meşakkat çektiği halde mesleğinin tam olgun 
çağında iken meslek dışı bırakılıyor. Bunun 
psikolojik tarafları bu havayı yaşıyan insanlar 
için mühimdir ve bu çok üzücü oluyor. Mesleği 
ne olursa olsun, mesleğini seven bir insanı ora
dan koparırken, «Kopmanın karşılığı al para» 
dediğiniz zaman bu tatmin etmiyor. Şikâyet ve 
müracaatlardan bunu görüyoruz. 

Ben şunu s'öylemek istiyorum: 926 sa
yılı Kanun 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus Kanunun tadilinden sonra gelmiş bir 
kanundur. Bu 4273 sayılı Kanunun bugün bir
çok sakıncaları sayılmış olmasına rağmen, 
ortada bir gerçek vardır ki, 30 seneyi müteca
viz Türk Ordusunda bu kanun kullanılmıştır. 
Bugün* çok tenkide uğruyor, ama 30 seneden 
fazla kullanılmıştır. Bu 30 senelik tatbikat içe
risinde, 926 sayılı Kanunun getirdiği huzursuz
luk kadar huzursuzluk getirmemiştir. Müracaat 
ve şikâyetlerden Ibunu öğreniyoruz. Bunları söy
lerken o kanunun iyi olduğunu savunmuyorum, 
geriye doğru gitmek istemiyorum, o kanunu ha-
zırlıyanların daha ileri görüşte olduklarını 
söylemek istiyorum. 

Şimdi bana göre asıl olan, bir kişiyi mesle
kinde daha uzun müddet faydalı bir tarzda tu
tabilmektir. Bunun için, bâzı mesleklerde belki 
ama, umumiyetle bekleme sürelerini bugünkün
den daha uzun tutmak lâzımdır. Kıdem siste
mini - ki, bu kanunda kaldırılıyor - her yönü 
ile, her şekli ile kaldırmak lâzımdır. Ufki terfi 
sistemini daha geniş bir tabana yaymak sure
tiyle daha verimli bir şekilde kullanma çaresi
ni aramak 'gerekir. Terfi usul ve şekillerini da
ha uzun ömürlü sistemlere bağlamak lâzımdır. 
Daha çok okuma imkânlarını ve sicil yönetme
liklerini günün şartlarına, modern usullere ve 
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en az huzursuzluk doğurabilecek istikamette 
kaleme alarak çıkartmak gerekmektedir. Toplu 
emekli usulünü daha yeni bir şekle ve daha az 
huzursuzluk getirecek tarzda ve mümkünse 
muayyen bir tarihe inhisar ettirmek lâzımdır. 
Meselâ eskiden Temmuzda yapılırdı genel ola
rak yaş haddi belli olmıyanlar için; yaş haddi 
olanlar için yaş haddi geldiğinde emekliliği ya
pılırdı. 

Sonra; erken emekli yapmak suretiyle taz
minat vermenin bir senelik tatbikatta hiçbir 
fayda sağlamadığını, aksine birtakım huzursuz
luklar getirdiğini ve hiç verilmemiş gibi müta
lâa edilmekte olduğunu, bu durumda olanların 
sadece erken emekli edildiklerini söylemekte ol
duklarını görmekteyiz. Bunun karşılığında her 
hangi bir maddi destek görüldüğü, yan gelir 
sağlandığı hesaba katılmıyor; erken emekli 
edildikleri ileri sürülerek bu bir müdafaa va
sıtası olarak kullanılıyor. Erken emekli tazmi
natı gibi bir tazminat vermek suretiyle huzur 
getireceğimizi zannetmiyelim, huzursuzluk do
ğuyor. 

Bu saydığım esaslar dâhilinde emekli siste
mini bir usule, katî bir şekle bağlamak lâzım
dır. 

Terfi sistemi de böyle. Hemen hemen her se
ne terfi usullerinde bir değişiklik görülmekte
dir. işte bu sene yine çıktı, meselâ terfi etmi-
yen generaller için 4 seneye çıktı; yarbaylar 
için 3 seneye indi, albaylar için tekrar değişti. 
Bunlar, geçici ileride bir noktada birleşiyor, bir
leşiyor ama, bu sene terfi sırasında olup da 4 
seneye çıkınca, «Bu sene sınıfta kaldım.» diyor, 
işin esprisini yapıyor... 

926 sayılı Kanunun tadili olarak Yüksek 
Meclise sevk edilmiş olan tasarının gönülden 
destekçisi olmamak mümkün değil; her türlü 
değişikliği kaibul etmemek mümkün değil, her 
yeniliğe ayak uydurmamak mümkün değil. As
rın icabıdır bu. Geriye gitmek mümkün değil, 
gitseniz de muvaffak olamazsınız. Ancak bütün 
bu değişikliklerin alelacele değil, zaman içerisin
de geçmiş tecrübeleri, hazırlanmış istatistikleri 
nazara almak suretiyle yapılması gerekir. Ve 
kanunun getirmiş olduğu hükümlerden istifade 
etmek suretiyle emekli yapmaya başladığımız 
zaman sızlanmaların, huzursuzlukların en azmi 
sağlıyabilecek şekilde yapmamız lâzımdır. Genç-
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leştireceğiz» diye mütemadiyen emekli yaptığı
mız halde yine de bugün, komisyonda yetkili 
arkadaşlarımızın izahlarına göre, üst kademe
lerde sıkıntı var, hâlâ da sıkıntı var. O halde, 
ıbu sıkıntıyı telâfi edebilmek için bunun mem
baına iyi hâkim olmak lâzımdır, yani Harb Oku
luna alınacak talebenin miktarına çok iyi hâ
kim olmak lâzımdır. Bu hâkimiyet evvelâ ista
tistiğe dayanır; bu hâkimiyet ordunun 30 sene, 
40 sene alacağı şekle, vasıl olacağı kadroya da
yanır. Bu hâkimiyet, çıkaracağımız kanunla
ra koyacağımız hükümlerin sıhatine ve ömrü
ne bağlı olur. 

Ben, bu samimî düşünce ve kanaatlerimin 
dışında, maddeler geldiğinde bâzı hususları da 
izah etmeye çahşacağyn. 

ıSözlerimi bağlarken, bütün samimiyetimle, 
bu kanunun uzun ömürlü, tatbikatının ordu
muz için faydalı, en az huzursuzluk getirebile
cek bir kanun olması temennisiyle saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Selçuk Gümüşpala, buyurun. 

A. P. GEUPU ADINA SELÇUK GÜMÜŞ-
PALA (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü olarak, Millî 
Savunma Bakanlığınca hasırlanan ve Yüce Mec
lise arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 5 . 1971 tari
hinde kararlaştırılan, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bası maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı üzerinde görüşlerimi arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
1942 yılından beri uygulanmakta olan 4273 

sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanunu
nun karışık ve objektif esaslara dayanmaması 
sonucu, çağdaş ordularda uygulanan modern 
terfih sisteminin ordumuzdaki tatbikini sağîıya-
biîmek için çalışmalara, daha 1962 yılında baş
lanmış ve hazırlanan tasarı Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmuştu. Usun süren Parlâ
mento çalışması, Sayın Cumhurbaşkanının 1966 
yılındaki vetosu ile ancak 1967 yılında yürür
lüğe girebilmiştir. 926 sayılı Kanunda yalnız 
subay ve astsubaylar kapsama alınarak mevcut 
kanun ve yönetmelikleri birleştirerek top bir 
kanun haline getirilmişti. Ordudaki erat ve si
vil personel kendi özel kanununa tabi tutulmuş-
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| tu. Bu kanun, gerek kanun yapısı ve gerekse 
=kapsamı bakımından büyük yenilikler getiren 
bir refprm kanunu niteliğindedir. 

926 sayılı Kanunun 10 Ağustos 1967 tarihin
de yürürlüğe girmesinden sonra, bâzı madde
lerinin Anayasa Mahkemesince iptali, dergime 
yanlışlığı ve birbiriyle çelişen maddelerinin bu
lunması ve ayrıca tatbik edilememesine rağmen, 
terfi esaslarının rasyonellikten uzak bulunduğu 
görülerek, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilerek ve bâzı maddelerin eklenmesi için 
Yüce Meclise getirilmiştir. 

Tedvin yanlışlığı ile uygulama olanağı bu
lunmayan maddeler; 38/f, 45, 50, 54/d, 93 ve 
94 ncü maddelerdir. 

Anayasa Mahkemesince iptal edilen madde
ler; 34, 46/f, 121 nci maddenin (e) bendidir. 

Bu maddelerden 50 ve 94 ncü maddeler, 
«rütbe terfii için gerekli grupa giremiyenler» 
başlığı altında yazılmakla, disiplinsizlik ve ah
lâki durumları sebebi ile Silâhlı Kuvvetlerinden 
ayırma yapılamamaktadır. 

38/f maddesi, yeterlik grupu teşkil edemiyen 
az mevcutlu sınıflarda gruplamanm kendi kuv
veti içinde bir emsale göre yapılması öngörül-

I müştür. Az mevcutlu sınıflar, Hava ve Deniz 
I Kuvvetlerinde bulunmaktadır. Dolayısiyle em

sal almak mümkün olamamaktadır. 
45 ve 93 ncü maddeler ise, kademe terfii için 

sicil notu ortalamasını esas almıştır. Tahsil, 
kurs ve hava değişimi alanlar hakkında hiçbir 
işlem yapılamamaktadır. 

54/d maddesine göre, general ve amiraller 
yeterlik derecesine göre sıralandığından, Hava 
ve Deniz Kuvvetlerinde muharip sınıflarda ye
terlik seviyesi düşük pilot veya güverte gene
ralleri terfi edemiyecek, yardımcı sınıf general
leri terfi edecektir. 

I Terfi sisteminde 926 sayılı Kanun, reform 
adı altında Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay ve 
astsubayların istikbâlini etkiliyecek büyük mağ
duriyetler getirmiştir. Ortada matematiksel bir 
oran içinde bir nıahrut meydana gelmiş, fakat 
bu, personelin çok genç yaşta mağdur duruma 
düşmesine sebebolmuştur. Bu kanun; teğ
men üsteğmen rütbeleri için, disiplin
sizlik ve ahlâk durumları hariç hiç 
bir hüküm getirmemiştir. Yüzbaşı ve yar-

I baya kadar (yarbay dâhil) rütbeler için, her 

592 — 



M. Meclisi B : 119 24 . 6 . 1971 O : 1 

sınıftaki mevcut subay miktarının % 5 i mut
laka tekaüt, % 20 sininde rütbesi donduruldu
ğundan, her yıl ordu içinde büyük bir gayri 
memnun topluluk meydana gelecektir. Hattâ 
orduda büyük ihtiyaç duyulan pilot, mühendis, 
doktor gibi sınıfların kadro noksanı olsa dahi, 
kanun gereğince bir kısmı emekli, bir kısmının 
da terfisi dondurulmak mecburiyetinde kalına
caktır. Mahruta göre, Harbokulunda 100 kişi 
mezun olursa, içlerinden 31 subayın ancak al
bay rütbesine erişeceği anlaşılmaktadır. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri dışındaki bütün memurlarını, 44 ncü 
maddesi gereğince; «45 yaşından evvel emekli
ye çıkarılamaz, 65 yaşından fazla çalıştırıla
maz» hükmü ile savunurken, 926 sayılı Ka
nun; 39 yaşında bir subayı emekli etmeyi ön
görmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu, iki defa olumsuz sicil alan bir Devlet 
memurunu hizmete devamları için Değerlendir
me Kurulu kararı ile himaye ettiği halde, 926 
sayılı Kanunun mahrut sistemi, o şahıs ehliyetli 
ve liyakatli olduğu halde, mahrut zorunluğu ile 
terfi ettirememiş, ufkî terfıiye saptırmış veya 
emekliye sevk ettirmiştir. 

Yukarıda belirtilen aksaklıklar göz önüne 
alınarak ve çağımız devletlerinin ordu personel 
rejimleri incelenmek suretiyle konu Yüksek 
Askerî Şûrada tartışılmış ve Yüce Meclise su
nulmuştur. Meclisimiz teşkil etmiş olduğu Geçi
ci Komisyonda görüşülüp müzarekesi yapılmış, 
bâzı maddeler ilâve edilmiş ve bâzı maddeleri 
değiştirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
926 sayılı Kanunun komisyon değişiklikleri 

ile birlikte getirdikleri şu şekilde sıralanabilir: 
1. Terfi sırasında bulunan subay ve astsu

bayların aynı sınıf ve rütbede almış oldukları 
sicil notları ortalamalarının kendi alanında de
ğerlendirilmesi ; 

2. Üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okullarını bitiren şahısların temel as
kerlik eğitimine tabi tutulması ve subay nasbe-
dilen, temel askerlik eğitimine tabi tutulan bu 
şahısların bu eğitimde muvaffak olamamaları 
halinde subay nasbedilecekleri, fakat nasıp ta
rihlerinin bir yıl uzatılacağı; 

3. ihtiyaç fazlası duyulan subayların diğer 
kuvvetlere, o kuvvet komutanının muvafakati 

alınarak, Genelkurmay Başkanlığınca atanabi
leceği ; 

4. Generallerin üç yıl olan bekleme süreleri 
dört yıla çıkarılmıştır. 

5. General ve amiral oranlan % 1 e düşü
rülmüştür. 

6. Yarbaylık bekleme süresi dört yıldan üç 
yıla indirilmiştir. 

7. Anayasa Mahkemesinin iptali ile 34 ncü 
madde yeniden düzenlenerek, subaylığa nasıb 
ve terfiler, kuvvet komutanlarının, teklifi ve Ge
nelkurmay Başkanının lüzum görmesi üzerine 
Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıya-
cağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı bir ka
rarname ile yapılacaktır. 

8. Para cezasına çevirilen dâhil, kısa hapis 
veya tecil edilen cezalar hariç olmak üzere, su
bayların mahkûm edildikleri, şahsi hürriyetle
rini bağlıyan cezaları ile firar ve izin tecavü
zünde bulundukları askeri mahkeme karan ile 
sabit olunan firar ve izin tecavüzünde geçen 
süreler kıdemlerinden düşülecektir. 

9. Teğmenden yarbaya kadar (Yarbay dâ
hil) terfi edecek subaylann sicil notu ortala
malarının asgari % 60 olması ve en çok puan 
alandan aşağıya doğru sıralanması, üst rütbe 
kadrosunda bulunan açık miktarında en yüksek 
sicil notu ortalaması alandan başlamak üzere 
bir üst rütbeye yükseltilmesi getirilmiştir. 

10. Albaylar için; binbaşı, yarbay ve al
baylıktan en az sicil not ortalamasının % 60 ol
ması; sicil not ortalamasının en az % 70 olan
larının terfileri için Yüksek Askerî Şûra de
ğerlendirmesine tabi tutulacaklan kabul edil
miştir. 

11. Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrosunda 
gösterilen albay miktarı, muvazzaf subay mev
cudunun % 8 i olacaktır. 

12. Nasıp düzeltmeleri yeniden düzenlen
miştir. 

13. Tasannın 33 ncü maddesi ile muvaz
zaf subay ve astsubaylann yükümlülüklerini 
düzenliyen 112 nci maddesinin 1 nci fıkrasın
da 10 'yrllık hizmet yükümlülüğü 15 yıla çıka
rılmıştır. 

Sayın arkadaşlanm; 
Bugün sizlere sunulan, yapılan değişildik 

ve ilâvelerle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu reform kanunu mahiyetinde
dir. Kanunun tatbiki bünyeye büyük rahatlık, 
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tatbikatında ve huzur sağlıyacaktır. Her me
ziyeti ile dünya orduları arasında mümtaz yeri
ni almış şerefli Türk Ordusuna, gruptun adına 
bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını dile
rim. 

Grup olarak, olumlu oy kullanacağımızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu
run. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan saygı değer arkadaşlarım; 

Ne hikmetse bir sayın arkadaşımız, ne za
man Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili bir kanun 
Meclisimize getirilirse, mutlaka bu kanunun 
karşısına çıkmayı ve bu kanuna ters düşmeyi 

\ âdet haline getirmiştir. 

Bugün bâzı maddelerinin tadiline çalışılan 
926 sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun, aslında Orduyu eritmek ve zaafa uğrat
mak gibi sakîm bir düşünce ile ısdar edildiği 
neticesine varmakta bundan dolayı da bugün 
görüşülmekte olan tadilâtın bu eritme ve zaafa 
uğratmak fiiline mâni olmıyacağını ifade et
mektedir. 

Ordumuza ait kanunların ısdar ve tedvinin
de, siyasi otoritenin müessir olduğu iddiaları 
bühtandan ileri gidemez. Çünkü, Silâhlı Kuv
vetlerimize ait her türlü kanun ve teklif bizzat 
ordunun kendisinden gelmektedir. 

Burada bilinmesi zaruri bir mesele vardır: 
Ordumuzun hiyerarşiJk düzenini bozmadan, en 
alt kademeden em üst makama kadar hizmetin 
yürütülmesine medar olacak düzenin kurulma
sı, bu maksadın tahakkukuna matuf olarak, 
1967 yılında kabul edilen 926 sayılı Silâhlı 
Kuvvetler Personel Kanununun tatbikatta gö
rülen boşlukları şimdi görüşmekte olduğumuz 
tadil tasarısı ile giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bu tasarı yeni birkaç husus getiriyor. Bunla
rın bir tanesi, mecburi hizmeti 10 yıldan 15 yıla 
çıkarmakta, terfi sistemini yeni bir usule bağ
lamakta, her rütbedeki bekleme müddetini de 
yeniden düzenlemektedir. 

Burada en mühim husus; ordu piramidinin 
her rütbede kadroya göre misbeti ve bu nis-
Ibetdn terfi maksadiyle tanıdığı % 1 miktar 
ile emekliye sevk hükmünün tanınması oldu

ğunu görüyorum. % 100 bir haksızlığa uğra
madan, Orduca kabul edilen ölçü ve kıstasla
ra göre emekli edilenlerin genç yaşta olmaları 
onlar içim bir zaıf değil, kolaylık sağlar. Çün
kü, Ordudan genç yaşta ayrılanlarım sivil sek
töre intibakı, geç ayrılmış yaşlı bir subay 
emeklisinin intibakından daha kolay olacağı 
(beıdihidir. Erken emekli, bir zaruretin icabı, 
hizmetin sonunun neticesi iste, ancak Ordu
nun değişen hayalt şartları, değişen dünya gö
rüşü, dünya stratejisine intibak ve şevki idare
deki değişiklikler dolayısiyle yapılıyorsa, bu
nu ayıplamak doğru değildir. 

Yalnız her rütbedeki subayların bekleme 
sürelerinin bir müddet daha uzatılmasını doğ
ru buluyorum. Bilhassa Ordunun en son kade
melerini teşkil eden orgenerallerin bekleme 
müddetimin kanundaki müddetten daha ileri 
götürülmesi bir zaruretin ifadesidir. Maddeler 
geldiğinde bu hususta birkaç teklifimiz olacak
tır. 

Yalnız; bizim şahsan ifadesinde zaruri gör
düğümüz birkaç husus vardır. O da; dünya
nın en eski ordusu olması hasebiyle dünyamın 
en ileri tekniğine sahip ordular arasında bu
lunması hasebiyle, attık Türk Ordusunun bir 
ananesi bulunmak mecburiyetindedir. Türk 
Ordusu, ikide birde değişmiyen, ancak teknik 
ve fizik icapiariyle değişen, fakat kendi anane
si içerisinde sağlam duran bir ordu haine gel
melidir. 

Bir misal arz eldeyim : Ordunun bir kıyafeti 
vardır. Bu kıyafet benim gençliğimden bu ya
na kadar dört defa değişmiştir. Türk Ordusu
nun şundan veya bundan, şu milletten veya bu 
milletten yemi bir kıyafet almaya, kıyafetini 
ona göre değiştirmeye ihtiyacı yoktur. Artık 
Türk Ordusunun, Türk Milletinin kendisine 
has kıyafeti içerisinde ve değişmiyen bir şekil
de devam etmesi mecburiyeti vardır. 

Mevcut 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Kanununun tadiline imkân veren bu tasarı bir 
ihtiyacın neticesidir. Bu bakımdan, bu tadi
lin geçmesini ve bu tadilin geçmesi hususunda 
oy vereceğimi arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir, 
okultuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayım1 

Başkan, sıra bende. 
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BAŞKAN — Siz aleyhinde söz istediniz, de
ğil mi efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına ikincil konuşmayı yapacağım sayın Baş
kan, aleyhinde değil. 

BAŞKAN — Efemdim, inşallah kabul edil
mezse söz alırsınız Sayın Tosyalı. Kabul edilir
se ben ne yapayım, elimden ne gelir? 

Önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Salih Aygün 
Amasya 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aley

hinde söz istiyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben daha önce zatıâlinize söyle

dim. «Hayır, aleyhinde konuşmıyacağım» dedi
niz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge
nin aleyhinde konuşacağım sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylannıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

27 .7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesi hakkında kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 
ncü maddesi (k), (1) ve (o) bendleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalama
larına göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında 
olan subayların ve astsubayların kendi aralann-
daki derecelenmeleridir. 

1) Yıllık kontenjan : Her rütbedeki gene
ral ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölü
mü sonucu çıkan miktardır. 

o) Dğerlendirme notu : Yüksek Askerî Şû
ra üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

a) Askerî Eğitim 
Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi 

hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okullan bitirenler muvazzaf subay nas-
bedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutu
lurlar. Basan gösteremiyenler mütaakıp dönem 
eğitime katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eği
timinde de başı gösteremiyenler 35 nci madde 
(c) bendindeki basan şartı aranmaksızın subay 
nasbedilirler. Ancak, nasbedildikleri rütbe bek
leme süresi bir yıl uzatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler.. 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
24 ncü maddesine aşağıdaki (g) bendi eklen
miştir : 

g) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandır
ma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hiz
met fazlası veya ihtiyaç duyulan personelin 
miktan Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili Kuvvet 
Komutanlıklannın veya Jandarma Genel Komu
tanlığının da görüşleri alındıktan sonra bu per
sonelin Kuvvetleri değiştirilebilir. 

Bu personel, yeni kuvvetinde^ sınıfı görevin
de istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan 
sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıf
landırmaya tabi tutulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. 3 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

a) Barış zamanına ait normal bekleme sü
releri : 

Madde 30. — Subayların normal bekleme 
süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Normal Bekleme 
Rütbeler süreleri 

Asteğmen 1 yıl 
Teğmen 3 yıl 
Üsteğmen 6 yıl 
Yüzbaşı 6 yıl 
Binbaşı 6 yıl 
Yarbay 3 yıl 
Albay 4 yıl 
Tuğgeneral - Tuğamiral 4 yıl 
Tümgeneral - Tümamiral 4 yıl 
Korgeneral - Koramiral 4 yıl 
Orgeneral - Oramiral 4 yıl 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye... Buyurun Sayın Tural. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 4 ncü madde üzerin
deki sözlerime başlamadan evvel, kanunların 
çoğu hakkında menfi mütalâalarda bulunduğu
muzdan dolayı bâzı tarizlere mâruz kaldık. 

Sayın milletvekilleri; 
Hepinizin yüksek malûmudur ki, askerî ka

nunlardan aleyhte konuştuğumuz iki kanun ol
muştur. Bunlardan birincisi, Genelkurmay Baş
kanı Salâhiyetleri Kanunu; ona bağlı olarak 
Millî Savunma Bakanlığı... 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde Sayın 
Tural; 4 ncü madde üzerinde. 

SUNA TURAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaadenizle maruzatımı arz etmek iste
rim. Burası Meclis kürsüsüdür. Nasıl ki, başka 
arkadaşlarımızın söz hakkı varsa, bizim de var
dır. Binaenaleyh, sözümüzü kesmemenizi sizden 
rica ederim. 

BAŞKAN — Söz hakkınızı kesmiyorum, sa
dede davet ediyorum efendim. 

SUNA TURAL (Devamla) — Sadede gele
ceğim, fakat evvelâ bu mâruzâtımı arz edece
ğim. 

Millî Savunma Bakanlığı Salâhiyetleri Ka
nunu aleyhinde konuşmuş ve bunlar kabul edil
diği takdirde Anayasa Mahkemesi tarafından 
bozulacak, geri gelecek demiştik. Bu bozuldu, 
geri geldi. 

Bir de kur'a usulü askerliğe itiraz etmiştik. 
Bu da zaten hazırlanıyor ve bizim gösterdiğimiz 
yollar muvacehesinde bir terakki ve telâkki 
kaydetmiştir; arz eder, 4 ncü madde üzerindeki 
mâruzâtımıza geçeriz. 

926 sayılı Kanunun bu 4 ncü maddesi, yar
bayları 3 senede albay yapmak suretiyle daha 
genç olarak albay rütbesine kavuşturuyor. Bu 
husus, 926 sayılı Kanunun Silâhlı Kuvvetlerde 
gençleştirme prensibine de uyması bakımından 
yerinde görülmek gerekir. Fakat generallerde 
bekleme müddetlerinin 1 er yıl artırılması, ilk 
4 yıl için arkadan gelen albayların önüne bir 
baraj getirmekte ve bu suretle de kanunun 
gençleştirme genel espirisine aykırılık arz et
mektedir. O halde, bir taraftan albaya kadar 
bu gençleştirmeye sadakat gösterilirken, gene
ralliğe varan albaylara «dur» denmiş olmakta
dır. 

Bunun meydana getireceği isteksizliğin ber
taraf edileceğine dair bir açıklık olmadığı gibi, 
orgenerale kadar hizmetlere eklenen daha 4 
yıllık orduda kalma şansına mukabil yeni 
Emeklilik Kanununun 30 yıldan sonraki hiz
metleri hiçe sayması muvacehesinde, general 
rütbesindeki personelin arkadan gelenleri fren
lemesini ve daha 4 yıl kalmalarına mukabil bir 
emeklilik maaş farkı alamamaları da şahsi 
mağduriyetlerini mucibolur M, hem orduyu 
yaşlandıran, hem de general seviyesindeki per
sonele emekliliklerinde bir yardımı dokunmı-
yan bu uzatma teklifinin kabulünde fayda ye
rine zararlar olduğu aşikârdır. 

Kaldı ki, rütbelerde bekleme müddetlerinin 
ikide birde değişime tabi tutulması, personel 
muamelâtında birçok kırtasi muamelelere yol 
açtığı her yerde görülen başka bir mahzurlu 
taraf olduktan gayri, her değişikliğin evvelce 
emekli olanların, ya da sonradan değişik şart
larda emekli olacakların hakları üzerinde de 
adaletsizlikler meydana getireceği bilinen hu
suslardandır. 

Böylece, özellikle en önemli kademe olan ge
nerallik kademelerine bir kayırma gölgesi dü
şüren bu değişikliğin kabul edilmemesi Silâhlı 
Kuvvetlerin menfaati icabı olduğu düşünülerek 
eski halinde kalmalıdır. 

Mâruzâtımız budur, kabulünü arz ve istir
ham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem, arkadaşlarım; 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu daha önce görüşülürken, hepinizin de 
hatırlıyacağı veçhile, generalliklerle ilgili konıı-
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lar üzerindeki görüşlerimizi arz etmiş, general 
sayılarının çokluğundan bahsetmek suretiyle, 
bir önerge vermiş ve «Mevcut subay sayısının 
% 1 ini geçemez» şeklindeki önergemiz o saman 
reddedilmişti, % 1,5 olarak kabul edilmişti. O 
gün iddia ettiğimiz hususun bugün bu kanun ta
sarısında yer almış olmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz; yani % 1 olarak kabul edilmesini... 
Yalnız generallerin bekleme süresinin 4 yıla çı
karılmış olmasını da yerinde görmüyoruz. Çün
kü, bu kanun tasarısının gerekçesinde Ordunun 
gençleştirilmesi ve aşağıdan gelen teğmen, yüz
başı, binbaşı ve albayların sicil notlarına, kıy
metlendirilme notları ortalamasına göre elit 
olanların daha yukarıya doğru biran önce gel
mesini sağlamak amacı güdüldüğü belirtilmek
tedir. Ayrıca albayların da mevcut subayların 
% 8 ini geçemiyeceği kaydının buraya diğer bir 
maddeyle konduğu ifade edilmekte, fakat ge
rekçedeki bu ifadeyle 4 ncü madde çelişki içe
risinde bulunmaktadır. 

Generallerin tüm olarak mütalâa edilmesi 
icabeder. Diğer maddeler geldiği zaman da gö
receksiniz ki, korgenerallikten orgeneralliğe 
terfi ederken bile başka bir sistem getirilmek 
suretiyle yine tezatlara düşülmüştür. 

Bu 4 ncü madde, bütün arkadaşlarım da 
görmektedir ki, asteğmenden orgeneralliğe 
yükselecek olan bir subayın toplam itibariyle 
45 sene beklemesini icabettirmektedir. Bir teğ
menin esasında hayata atılmasını 22 olarak ka
bul etmeniz de mümkün değildir. Bunu 25 ola
rak kabul ederseniz, normal süreler içerisindeki 
sicil notlarını da esas itibariyle almış olan bir 
subayın 68 - 70 yaşında orgeneralliğe yükselme
si gibi, bir durum ortaya çıkmaktadır ki, emek
lilik yaşını 65 olarak kabul eden kanunlarımı
zın hilâfına bir maddeyi kabul etmiş oluruz. 

Sayın Millî Savunma Bakanı ile birlikte di
ğer konuşmacı bir arkadaşımız, «Genç yaşta 
emekliye sevk edilenler diğer sektörlerde daha 
iyi iş bulur, intibak eder» şeklinde, mantığın 
kabul edemiyeceği bir görüşü burada savunmuş
lardır. Silâhlı Kuvvetler mensubu bütün subay
lar Orduya general olmak için gelirler; yüzba
şılıkta, binbaşılıkta emekli olmak için değil. Me
mur olan da birinci sınıf devlet memuru olmak 
için gelir ve çalışır. Bu şekildeki bir mantığı ka
bul etmek mümkün değildir. 

Bu bakımdan, buradaki teğmen, üsteğmen, 
yüzbaşı ve bilhassa albaylar için kabul edilen 
bekleme sürelerinin (ki, bu eskiden 6 seneydi 4 
seneye indirilmiştir) felsefesine ve esprisine uy
gun olarak generallik süresinin uzatılması de
ğil, kısaltılması gerekir. Yani 4 sene değil, es
kisi gibi 3 seneyi muhafaza etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 seneyi kabul et
tiğimiz takdirde şöyle bir durum da meydana 
gelir : 4 sene bekleme süresi kabul edilirse; 
tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral, 
korgeneral - koramiral, orgeneral - oramiral 
4 er seneden 16 sene yapar ki, en aktif sınıfın 
1/3 inden fazla bir sürenin generallik gibi bir 
yere ayrılması doğru değildir. 12 sene normal
dir, 3 er sene kalmak suretiyle. Bu bakımdan, 
1 er sene ilâve etmek suretiyle 4 yıllık bir ar
tış, bizim kanaatimize göre yerinde değildir. Or
dunun içinde bulunan, generallerin dışındaki 
bütün subay arkadaşlarımızın fikirlerinin de bi
zim fikrimiz istikametinde olduğu kanaatini ta
şımaktayım. 

4 senelik bir süreyi kabul ettiğiniz takdirde, 
bu sene ve bundan sonraki senelerde hiçbir ge
neral terfi edemez. Çünkü hiçbir general 4 sene
lik zamanını idrak etmiş değildir; hep beklene
cektir; yani tuğgeneral, tümgeneral, korgene
ral ve orgeneraller birer sene kalacaktır, bekli-
yecektir. Bu yönüyle de mahzur teşkil etmek
tedir. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge takdim edeceğiz. General sayısının, esa
sında en son geçici maddede de gösterildiği veç
hile, muayyen seneden itibaren % 1,2 oranın
da düşürülmek suretiyle % 1 e, ki 1974 tahmin 
ederim 1974 ten 1979 a kadar 4 - 5 sene içerisin
de % 1 e düşürülmesinin sağlanması öngörüldü
ğüne göre, o fikirle de bu 4 yıllık bekleme süre
si bağdaşmamaktadır. 

Bu yönüyle biz bir önerge takdim ediyoruz. 
Önergemiz mâkul görülür ve muhterem arka
daşlarımız tarafından kabul edilirse çok yerinde 
olur kanaatiyle mâruzâtımı burada bitiriyorum. 

Esasında general sayılarının da Türk Ordu
su içerisindeki miktarının, çok değerli asker ar
kadaşlarımızın da takdir edecekleri veçhile, 
çok olduğu kanaatındayız. Bunu daha önceki 
görüşmemiz sırasında da söylemiştik, tekra
rında mahzur telâkki etmiyoruz ve saygılarımızı 
sunuyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanunu

nun bâzı maddelerini değiştiren tasarının 30 ncu 
maddesi üzerindeki fikirlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Biliyorsunuz ki> Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
küçük rütbeli subay sıkıntısı çekilmektedir, bü
tün subaylar üst rütbededir. Bunların da kadro
ları bilhassa yarbaylık, albaylıkta dondurulduğu 
için, albaylar genç yaşta ordu dışında bırakılı
yor. Bunlar hem hayatta genç yaşta ordudan 
çıkmış olmanın ıstırabı içerisinde oluyorlar, hem 
yeni işe intibak edemiyorlar, bu bakımdan bü
yük bir huzursuzluk kaynağı oluyor. 

Bunun için ne yapmak lâzım? 21 yaşında 
Harbiyeyi bitirmiş olan genç bir asker, benim 
getirdiğim teklife göre, normal 55 yaşında al
baylığını bitirmiş oluyor. Biliyorsunuz ki paşa
lığı geçebilmek için kurmayalbay olmak şart
tır. Kurnıayalbayların dışımdakilerden general
liğe geçebilenlerin sayılan pek azdır. Bu bakım
dan, biz burada kanunu tedvin ederken bilhas
sa küçük rütbeli subaylardan Orduyu mahrum 
ötmememiz lâzımdır. 

işte, yeni tasarıyla mukaveleli subay getiri
liyor. Elbetteki bu küçük rütbeli subayların 
yerini doldurmak için bu mukaveleli subaylar 
getiriliyor. 

«Asteğmen bir yıl» denmiş. Asteğmenin de 
gençlik çağıdır, kendine göre çalışma sahası 
vardır. Bu bakımdan bir yılın iki yıla çıkması
nı; 

Teğmenlik üç yıl denmiş dört yıla çıkarıl
masını; üsteğmen altı yıl denmiş yedi yıla çıka
rılmasını, yüzbaşının altı yıldan yedi yıla çıka
rılmasını; binbaşının da altı yıldan yedi yıla 
çıkarılmasını yine albaylık dört sene, yarbaylı
ğın da üç sene olarak kalmasını, teklif ediyo
rum. Generaller için bir şey söylemiyorum, çün
kü bu rütbeye gelmiş olan insanları elbetteki 
kısa zamanda ordudan çıkartmak doğru değil
dir, birer sene artırılmak suretiyle emeklerin
den, tecrübelerinden, bilgilerinden daha ziyade 
faydalanılır. 

Benim getirdiğim teklife göre ellialtı yaşın
da albaylıktan emekliye çıkılıyor yani, otuz-
dört yıl Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışılıyor. 

Ama gelen tasarıyı aynen kabul ettiğimiz za
man orduda küçük rütbeli subay bulamayız, 
ondan sonra da mukaveleli subaylığa gideriz. 
Mukaveleli subaylıklar da ordunun disipliniyle 
bağdaşır mı bilmiyoruz. Biliyorsunuz bir zaman 
bayan subay alındı, dedi kodusu yapıldı, onla
rın da tekrar çıkarılmış olmaları memnuniyeti 
muciptir. Bu hususta bir önerge verdim. Ka
bulünü Yüce Meclis'in takdirine bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, mâruzâtım çok 
kısa olacaktır. 

30 ncu maddedeki; subayların normal bek
leme sürelerinden üsteğmen ile orgeneral, 
oramiral rütbelerinin bekleme sürelerini ben
deniz şahsan doğru bulmuyorum. Şu bakım
dan : Üsteğmen yüzbaşılığa geçiştir, bölük ku
mandanlığına geçiştir, ordunun belkemiğini 
teşkil ©der ve en ağır hizmeti gören sınıf
tır. 

Üsteğmene eskiden hakkı rükûp yoktu, 
yaya yürürlerdi ama şimdi elhamdülillah ordu 
mıodernleşti, vasıtalara binebiliyorlar. Ordunun 
hemen hemen her hizmetini gören bu arka
daşlarımızı altı yıl gibi uzun bir müddet 
yüzbaşılığa hasret çektirmek cidden zordur. 
Çünkü, orduda en mümtaz rütbe yüzbaşılık
tır. Yüzbaşı olmak bir nevi tefahür vasıta
sıdır. O bakımdan üsteğmenliğin beş yıla 
indirilmesini, orgeneral ve oramiralin de bu
nun aksine olarak dört yıldan beş yıla çı
karılmasını talebediyorum. 

Zira, orgenaraller ordunun kuvvet kuman-
danlariyle askerî şûrasını teşkil eden beyin
lerdir, Bir orgenaral kolay yetişmez. 2 - 3 bin 
kişilik bir sınıf içerisinde ancak dört - beş 
kişi orgenerallik rütbesine gelebilir,. Bunlar 
da tetebbu, araştırma, çalışma ile kendilerini 
yetiştirmiş insanlardır. Bâzı arkadaşlarımı
zın bunu hoş görmediklerini görüyorum. Unut
mayız ki, Müşir Ferit Bey hazretleri yirmi 
bir sene orduda Erkânı Harbiye Reisliği 
yaptı, O bakımdan bir teklif veriyorum, il
tifat göstermenizi istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 

istiyen sayın üye?.. Yok. önergeler vardır 
aykırılık sıralarına göre okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso

nel Kanununun madde 4 ile madde 30 un aşa
ğıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başe. 

Madde 30. — Subayların normal bekleme 
süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbeler Normal bekleme süresi 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgenaral 
Orgenaral -

- Tuğamiral 
- Tümamiral 
• Koramiral 
Oramiral 

2 yıl 
4 yıl 
7 yıl 
7 yıl 
7 yıl 
3 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim... 

GEÇtCi KOMİSYON BAŞKANI ALİ 
NAİLİ ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (0. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinin 4 ncü maddesine aşağıdaki mad
denin ilâvesini arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

«Üsteğmen beş yıl, orgeneral, oramiral beş 
yıl.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ NAİLİ 
ERDEM (izmir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD 
MELEN (O. Senatosu Van Üyesi) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso

nel Kanununun 4. ncü madde ile değiştirilmesi 
öngörülen 30 ncü maddesinin tadilinin aşağı
daki şekilde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«a» Barış zamanına ait normal bekleme sü
releri ; 

Madde : 30 
Subayların normal bekleme £ 

gıda gösterilmiştir : 

Rütbeler 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 
Tuğamiarl 
Tümgeneral 
Tümamiral 
Korgeneral 
Koramiral 
Orgenaral 
Oramiral 

süreleri aşa-

Normal bekleme süreleri 

1 
3 
6 
6 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Yıl 
Yıl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ NAİLİ 
ERDEM (izmir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnüyenler... KaJbul edilmiştir. 
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(Madde 5. — 27 . 7 . 1987 tariih v s 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
nununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir : 

I - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

Madde 34. — Subaylığa nasıp vs rütbe ter
fileri, ilgili Kuvvet Komutanının (Jandarma 
subayları için J. Gn. K, nın) teklifi ve Genel
kurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine 
Millî Savunma Bakanı (J. subayları için içiş
leri Bakanı) ile (Başbakanın imzalıyacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı' kararname ile 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 27 . 7 . 1967 tariih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 35 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 35. — c) Silâhlı Kuvvetler hesa
bına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, 
askerlik eğitimini de başarı ile bitirdikleri tak
dirde, bunlardan tahsil süresi Harb Okulu 
öğrenim süresi kadar veya daha fazla olanlar 
teğmenliğe, tahsil süresi Harlb Okulu öğrenim 
süresinden yıl olarak az olanlar asteğmenliğe, 
fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın 
sonunda geçerli olmak üzere nasbedilirler. Ay
nı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav ta
rihleri arasında fark bulunduğu takdirde, na-
sıpları en son sınav tarihinde birleştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

III - Nasıp düzeltilmesi 

Madde 36. — Kazai ve idari kararlar netice
si nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar ha-
ricolmak üzere; para cezasına çevrilmiş olsa 
bile, subayların mahkûm edildikleri şahsi hür

riyeti bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle netice
lenen açıkta geçen süreleri ile firar veya izin 
tecavüzünde bulundukları Askerî Mahkeme ka
rarı ile sabit olanların firar veya izin tecavü
zünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu 
kadar ki, açığı gerektirmiyen bir suçtan mah
kûm olanların açıkta geçen süreleri bundan ha
riçtir. Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkça ge
çen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, 
şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (para cezasına 
çevrilenler dâhil) bakımından cezanın kısmen 
veya tamamaen infaz edilmesini mütaakıp in
fazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye 
nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal ya
pılır. 

ıb) Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinli 
olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit 
öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, 
öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hüküm
lerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösteri
len süre ve şartlar içinde bdtiremiyen, başarısız
lık veya diğer sebeplerle bu yönetmelikte gös
terilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiy
le bu süre içerisinde bitirmelerine imkân olmı-
yan, üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf 
okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle ili
şikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygun
suz hallerinden dolayı eğitimlerine son verilen 
veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya 
stajda kaldıkları süreler kadar bekleme süreleri 
uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja 
gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve 
dönüş tarihleri arasında geçen süredir. 

c) IHarb Akademileri tahsili, sıhhi sebep
lerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel 
nitelik istiyen kurslar ve üç ay dâhil daha az 
süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uuygu-
lanmaz. 

d) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak 
terfiler 33 ncü madde hükmüne tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
ÎPEK (Giresun) — Sayın Başkan, bu hususta 
bir önergemiz var. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın komisyondan, vasıtanızla bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın tlyas Kılıç'm komisyon
dan bir suali vardır. Buyurun Sayın Kılıç. 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Maddenin (b) 
bendinde kurslardan bahsedilmektedir. Bu 
kurslar muhtelif zamanlarda ve muhtelif müd
detler içerisinde yurt içinde ve yurt dışında 
açılmaktadır. Altı aylık tekâmül kursuna git
miş olan bir subay bu tekâmül kursunda, mad
dede yazılmış olan sebepler dışında, meselâ ba
şarısızlıktan dolayı ikinci bir kursa tabi tutu
lursa, bu altı aylık süresi kıdeminden düşüle
cek midir ve düşüldüğü takdirde altı ay sonra 
terfi sırasının geldiğinde senenin ortasında mı 
terfi ettirilecektir, yoksa bu süre bir seneye ib
lâğ edilmek suretiyle gelecek sene Ağustosta 
terfi ettirmek üzere geriye mi itilecektir? 

Sonra, kurslarda sınıfta kalmak diye bir şey 
var mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Efendim, terfi 30 Ağustos
tan sonraya her hangi bir sebeple kalırsa, oto-
matikman öbür senenin Ağustosunda yapılır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) •— Müsaade eder

seniz Sayın Başkan, ikinci bir sualim var. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Böyle olduğu

na göre, tatbikatta Bakanlık bâzı müşkülâtlar
la karşılaşacaktır. Çünkü, altı ay tamamen sı
nıfta kaldığı için, altı ay da bu terfiden müte
vellit ceza verilmiş oluyor. Bunu hak olarak 
iddia edebilmek için ilerde birtakım idari dâ
valarla karşılaşmak ihtimali var mıdır, yok 
mudur? Yani, bunu başka türlü düzeltmek 
mümkün müdür ki, ilerde bir dâva mevzuu ol
masın. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, cevap vere
cek misiniz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşımız takdir ederler ki, orduda terfi Ağus
tosu geçince öbür Ağustosa intikal eder ve bu
nu başka surette ileri almak bütün ordunun 
terfi sistemini bozar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir önerge var, okutuyorum efen'dim. 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetten Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının çerçeve 7 nci maddesiyle de
ğiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin (a) fıkrasının beşinci satırındaki 
«bundan hariçtir» ibaresinden sonra gelen «bu 
işlem firar, izin tecavüzü» diye başlıyan kısmı
nın, kanun tekniğine daha uygun düşeceğinden, 
satırbaşı yapılmak suretiyle fıkra haline getiri
lerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 'Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından 
verilmiştir. Hükümet katılıyor mu? 

MÎLLÎ SAVUNTYTA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz. 

IBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul etmiş olduğunuz önergedeki değişik 
şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 37 nci maddesinin 3 ncü bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 37. — Çeşitli sınıflara mensup aynı 
rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem 
sırası : 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların 
dâhil bulundukları yeterlik derecelerine, yeter
lik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine 
göre teslbit edilir. Hizmet süreleri de aynı olan
ların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik süreleri 
esastır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyonun bir değiştirme 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının çerçeve 8 nci maddesi ile de
ğiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun «37 nci 
maddesinin (b) bendinin üçüncü fıkrası» olma
sı iktiza ettiğinden, bir fazlalık te§kil eden 
(madde 37) nin kaldırılarak yerine «3» raka-
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minin ikamesini, son satımdaki «süreleri» keli
mesinin «dereceleri», 8 nci çerçeve maddenin : 
«Madde 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
37 nci maddesinin (b) bendi üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde değiş
tirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Ali Naili Erdem 

'BAŞKAN — Önerge komisyonundur. Sayın 
Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

KaJbul etmiş olduğunuz değişik şekliyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Madde değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

I - Terfi esasları 

Madde 38. — Subayların terfileri aşağıdaki 
esaslara göre yapılır. 

a) Teğmen - yarbay rütJbesdndeki subaylar, 
terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılla
rında, o rütbede haklarında düzenlenen sicil 
belgelerinin not ortalamalarına göre sınırları 
içerisinde yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam 
notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar en üs
tün yeterlik derecesinden başlamak üzere kad
ro açığı nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettiri
lirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan al
baylar : 

Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca yükselme sırasına girmiş bulu
nan albayların bu rütbedeki sicil notu ortala
ması tesbit olunur. Buna göre sicil notu ortala
ması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı 
olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren almış 
oldukları sicil notu ortalamasına göre 

kendi sınıflan içerisinde, kurmaylar sınıfları
na bakılmaksızın kendi aralarında, (Hava Kuv
vetlerinde pilot ve Hv. Yer kurmaylar ayrı 
ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albayla
rın sicil notu ortalaması sicil tam notunun 
% 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları 
Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek As
kerî Şûra, bunları 54 ncü madde esaslarına göre 
değerlendirmeye tabi tutar. 

c) İHer yıl düzenlenecek sicil belgelerinin 
şekli ve muhtevası ile sınıf v e rütbelerin özel
liklerine göre ne suretle, kimler tarafından ve 
hangi zamanlarda doldurulacağı Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon tarafından verilmiş 
bir değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki kanun tasarısının çerçeve 9 ncu maddesiyle 
değiştirilmesi istenen 926 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesi (b) bendinde, «şekilde sıralanan al
bayların» diye başlıyan yedinci satırındaki «al
baylardan» kelimesi bir mürettip hatası olarak 
«albayların» olarak çıkmış olduğundan, «albay
ların» kelimesinin «albaylardan» şeklinde değiş
tirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Greçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Ali Naili Erdem 

'BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından 
verilmiştir. Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'Değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
nun 39 ve 40 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 11. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

IV - Kadroların tesbiti ve muvazzaf subay 
ka)dro oranları : 

Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki 
esaslara göre tesbit olunur. 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandar
ma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yılın 
31 Ağustosunda rütbe, sınıf (varsa branşı) be
lirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca hizmet 
ihtiyacına göre tesbit edilir ve ilgili kuvvete ve 
Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. 

Tesbit edilecek bu kadrolar içindeki albay 
kadro miktarı, muvazzaf subay mevcudunun 
% 8 oranını aşamaz. 

Askerî hâkim subaylardan ve Gülhane As
kerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinden albay
lıkta 6 ncı yılını tamamlıyanlar bu oranın dışı
na çıkarılarak hizmete devam ettirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 13. —• 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

VI - Rütbe terfi şartları :v 

Madde 43. — Rüflbe terfiimin esas ve şartları 
şunlardır : 

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini ta
mamlamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yar
baya kadar (yarbay dâhil) için üçte ikisi, al

baylar için yarısı oranında yıllık sicil bulun
mak, 

c) Meslek programlan yönetmeliğinde gös
terilen kıta hizmetlerini yapmış buîunmakı 

d) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun 
% 60 ve daha yukarısı olmak, 

e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albay

lar için üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddede 
yazılı oranlar içinde açık bulunmak. 

Yukardaki şartları taşıyan subaylar kadro 
açığı miktarında bir üst rütbeye terfi ettirilir
ler. Bu terfiler yeterlik derecelerine göre ka
nundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın İşgüzar buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz çok kısa konuşmak için 
Söz aldım. Rütibe ve terfi şartlarını ele alan 11 
nci madde ile değiştirilen 43 ncü maddenin (a), 
(b) ve (c) bentleri üzerinde kısaca durmak isti
yorum. 

Burada terfiin ne şekilde olacağı tadadedil-
miştir. Bunlar için, «Rütbeye mahsus bekleme 
süresini tamamlamış olması» kaydı yerindedir. 
«Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarbaya ka
dar - yarbay dâhil - için 2/3 si, albaylar için 
yarısı oranında yıllık sicili bulunmak» şeklin
de kaleme alınan hususun şu şekilde değiştiril
mesi yerinde olur kanaatindeyim : 

«Rütbeye mahsus bekleme süresinin albaya 
kadar - albay hariç - olanlar için 2/3 si, albay
lar için de yarısı oranında yıllık sicili bulun
mak». 

Yalnız benim esasında üzerinde durmak iste
diğim nokta bu (c) fıkrasındaki meseledir. O 
da, «Meslek programları Yönetmeliğinde göste
rilen kıt'a hizmetlerini yapmış bulunmak» key
fiyetidir. Elbette ki, kıt'a hizmetini yapmamış 
olan subayların terfi etmemesi esastır. Ancak, 
fevkalâde hallerin de dikkate alınması gere
kir. 

Nitekim, şimdi şu anda içinde bulunduğu
muz Sıkıyönetim vardır. Sıkıyönetimin Yüce Mec
lis tarafından her seferinde iki ayı geçmemek 
üzere iki ay, dört ay, altı ay uzatıldığını da dik
kate alır isek, böyle fevkalâde hallerde vazifeli 
subay arkadaşlarımız kıt'aya gitmediği takdir
de terfi edemiyecek midir? 
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Bu bakımdan bir önerge takdim ediyoruz, 
önergemizde (c) fıkrasını aynen kabul etmek
le beraber, parantez içerisinde diyoruz ki; mes
lek programları yönetmeliğinde gösterilen kıt'a 
hizmetlerini yapmış olmak, ancak olağanüstü 
Sıkıyönetim ve benzeri hallerde vazifeli olma 
sebebiyle kıt'a hizmetini tamamlamayanların 
hakları mahfuzdur. Böyle bir kaydın burada yer 
alması, ilerdeki sakıncaları ve çeşitli sürtüşme
leri ortadan kaldırır ve fevkalâde hailende va
zife almış lolan subay arkadaşlarımızın, kıtaya 
çıkmadı» nedeniyle terfi ettirilmemesi gibi bir 
mahzur da ortadan kaldırılmış olur. 

Bu önergemize iltifadetmenizi bilhassa istir
ham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
'Sayıın İlyas Kılıç buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Ben bu madde dolayısiyle sicil verilme şekil 
ve usullerinden bahsetmek istiyorum. 

Maddede sicilden bahsedilmektedir .Sicil, 
bir esasa göre doldurulmaktadır. Bizini tatbi
katta gördüğümüz şekil olarak her rütbe için 
aynı sicil kâğıtlarında aynı suallerin cevaplan-
dırıldığıını biliyoruz. Tabiî modern yönetimde 
her rütbeden ayrı vasıf ve ayrı kabiliyetler bek
lediğimize göre, aynı suallerin her rütbede ce
vaplandırılması, istenen sonucu da vermez, ga
yeye de ulaşmaz. 

Bu maksatla demek istiyorum ki, sicil dol
durma kâğıtlarının da yönetmelik hazırlanırken 
rütbelere bölünmek suretiyle birbirine yakın 
olan rütbelerin sualleri birbirine yakın olmalı
dır .Meselâ, bir teğmenin askerî nitelik bakı
mından sahibolması lâzımıgelen vasıfları ile, bil
gi ve tecrübe dâhil, bir aibayınki aynı değildir 
ve olamaz ve zaten olmamalıdır da. Binaena
leyh, sicil kâğıtları da, teğmenden yüzbaşıya ka
dar aynı olabilir. Binbaşıdan albaya kadar ay
rı olabilir. Albaydan yukarısı için de ayrı tan
zim edilmek suretiyle her rütbede sorumluluk 
taşıyan kişilerin sorumluluğu ile mütenasip, 
tecrübesiyle ve edindiği, saJhibolduğu bilgilerle 
ve diğer bâzı vasıf ve olanaklarla mütenasip 
sicil kâğıtları tanzim edildiği takdirde daha 
müspet daha modern ve daha iyi netice veren 
sonuçlar alınabilir. Bu mülâhaza ile eski usu
lün bu kanuna muvazi olarak sicil kâğıtlarında 
ve onlardaki suallerde de bir değişiklik yapılıp 

yapılmadığını veya yapılacağını sormak isti
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye... 

Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Sayın Başkanım, Sayın il
yas Kılıç arkadaşımızın bir endişesine cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın ilyas1 Kılıç arkadaşımızın si
cil kâğıtları hususundaki endişesi üzerine söz 
almış bulunuyorum. Yeni hazırlanan sicil yönet
meliğinde subayların alacakları sicile göre sicil 
kâğıtları da yemiden tanzim edilecektir. Arzı 
malûmat ederim. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısının 13 ncü maddesiyle değiştiril
mesi istenen 43 ncü maddesinin «C» bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

<̂ Madde 43. — «C» Meslek programları Yö
netmeliğinde gösterilen kıta hizmetlerini yapmış 
olmak (ancak olağanüstü Sıkıyönetim ve ben
zeri hallerde vazifeli olma sebebiyle kıta hiz
metini tamamlıyamıyanların haklan mahfuz
dur.)» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. Sayın Baş
kan, yömetmelikte bu hususlar dikkat nazarıma 
almıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca S. Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Komisyon tarafından verilen bir düzeltme 
önergesi vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan 27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklemmesi hakkındaki 
kanun tasarısının çerçeve 13 ncü maddesiyle 
değiştirilmesi istenen 926 sayılı Kamunun 43 mcü 
maddesi (D) bendine 926 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesine paralelliği temin amaciyle, «Albay
lar için ayrıca binbaşılıktan itibaren almış ol
dukları sicil notlarının ortalaması sicil tam no
tunun % 70 ve daha yukarısı olmak.» cümlesi
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkamı 
izmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Teklif Komisyonundur. Sayın 
Hükümet katılmakta mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca S. Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, teklif Komisyonun
dur. Sayın Hükümet katılmaktadır. Teklifi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyem-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişik şekli ile 13 ncü maddeyi oyları
nıza 'sunuyorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişik şekli ile 13 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 14. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
num 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

VII - Sonraki yıllarda terfi 

Madde 44. — Rütbe terfi ddemiyen subay
lar : 

a) Teğmen - 'Üsteğmenler sonraki yıllar
da; 

b) Yüzbaşı - Binbaşılardan; kadrosuzluk
tan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil no
tu ortalamaları % 50 ve daha fazla olup da 
% 60 dam az olanlar sonraki iki yıl; 

Rütbe terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi 
sırasına girenlerle birlikte 38 nci madde esasla
rına göre yeterlik derecelerine sıralanarak ye
niden terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Sicil notu ortalaması, sicil tam notumun % 60 
ından az olan Yzb., Bnb. lardan bu madde kap
samına girenlerin sonraki yıllardaki sicil notu 

ortalaması me olursa olsun terfi için iki defa
dan fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmaz
lar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin ye
ni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı 
rütbeye nasıp tarihleridir. Bu gibiler yüksel
dikleri yeni rütbelerinim bekleme süresine tabi
dirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Komisyon tarafından verilmiş 
bir değiştirme önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olam 27 . 7 . 1967 tarih ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kamım tasarısının çerçeve 14 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi istenen 926 sayılı Kanunun 44 ncü 
maddesinin tasarı metninde olduğu halde Ko
misyonumuz metnine sehven yazılmamış olan 
aşağıda yazılı (0) bendinin metne açıklık ge
tirmesi amaciyle, «B» bendinden hemen sonra 
aşağıdaki şekilde metne ithalini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyoln Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

«O) Yarbay ve albaylardan kadrosuzluk
tan terfi edemiyenler ile albaylıkta almış bu
lundukları sicil notları ortalaması sicil tam no
tunun % 60 ve daha yukarısı olup da binbaşı
lıktan itibaren almış olduğu sicil notlarımın or
talaması sicil tam notunun % 70 indem az olan 
albaylar sonraki iki yıl» 

BAŞKAN — Önerge komisyonumdur. Hükü
met katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVIJNIVEA BAKANI PERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca S. Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz şekli ile maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyem-
ler... Değişik şekli ile madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 
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VIII - Kademe ilerlemesi şartları 

Madde 45. — Subaylar aşağıda yazılı esas
lara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını dol

durmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbelde ilerliyebileceği bir 

ileri kademe bulunmak, 
3. Sicil <notu, sicil tam notunun % 60 ve 

daha yukarısı olmak, 

Yukardaki şartları haiz olan subaylar, her 
yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 

b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait 
kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş 
kademelerine sirayeti Ek - VI sayılı çizelgede 
gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst 
rütbe maaşını almuş olmak, üst rütbeye terfii 
gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve 
onay makamları Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye 
terfi «iden subaylar, yeni rütbelerinin bininci ka
demesine de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden 
subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesi
ne ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe ka
deme aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu 
takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi sure
tiyle giderililnceye kadar evvelki aylıkları öden
mekte devam olunur. 

e) Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını 
tamamlıyarak kıdemliliği onanan üsteğmen, 
yüzbaşı, binbaşılar yükseldikleri aylık derecesi
nin birinci kademesine, albaylar birinci derece
nin son kademesine de ilerlemiş olurlar. 

140 ncı maddede belirtilen süre dışında kı
demliliği onananlar da yukardaki fıkrada belir
tilen maaş derece ve kademelerine ilerlemiş 
sayılırlar. 

Bunların yeni rütbe ve kademe aylıkları ev
velki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki 
fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye 
kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olu
nur. 

f) Mulh'teliif sebeplerle nasıp tarihleri leh
lerine düzeltilenlerin, yeni masıp tarihlerine gö
re Ek - VI sayılı cetveldeki kademelere intibak
ları yapılır. 

g) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyenler, 
bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapa
bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde siöz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 16. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mişltir : 

General ve Amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

Madde 47. — Rütbe terfii şartları şunlar
dır : 

a) Rütbeye mahsus (bekleme süresini tamam
lamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin ya
rısı kadar sicili bulunmak, 

c) Üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddede
ki oranlar içinde açık bulunmak, 

d) Yüksek Askerî Şûraca 54 noii madde 
esaslarına göre seçilmiş olmak, 

e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen 
kıta hizmetini yapmış olmak, 

f) Korgeneral ve Koramiralliğe yükselebil
mek için Harb Akademileri öğrenimini başarı 
ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara 
Kuvvetlerinde muharip sınıf, Deniz Kuvvetle
rinde güverte ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı 
generali olmak, 

Yukardaki şartları taşıyan general ve ami
raller üst rütbeye terfi ettirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 17. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla 
değişik 49 ncu maddesinin (a), (b), (c) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; madde
ye aşağıdaki (g) ve (h) bendleri eklenmiştir. 

a) iSilâhlı Kuvvetlerde (J. Gn. K. lığı dâ
hil) general ve amiral kadroları, Silâhlı Kuv
vetlerin hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay 
Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak kadro ile 
tesbit edilecek general ve amiral toplama sınıf 
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mevcudu esas alınmaksızın barışta muvazzaf 
subay mevcudunun % 1 ini geçemez. 

Yüzde bir oranına göre tesbit edilecek ge
neral - amiral miktarı tesbit tarihinden itiba
ren her kuvvetin muvazzaf subay mevcudunda 
% 6 dan fazla bir artma veya eksiltme olma
dıkça değiştirilemez. % 6 dan fazla bir artma 
ve eksilme olduğu takdirde bu miktar % 6 ka
bul edilerek gerekli değişiklik yapılır. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve mik
tarlar aşılamaz. Her hangi bir sebeple boşalan 
general - amiral kadroları mütaakıp 30 Ağus
tostan önce doldurulamaz. 

Kuvvet komutanhklarınca ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği 
ve hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolar
da değişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın müta
lâası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlı
ğınca sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general 
ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere da
ğılış oranları 3 kuvvet (Jandarma dâhil) için 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar, bu 
oranlan aşmıyacak şekilde tesbit edilir. 

K. K. K. 
(J. Dâhil) Dz.K.K. Hv.K.K. 

Rütbeler % % % 

Orgeneral 5 7 4 
Oramiral 
Korgeneral 12,5 13 16 
Koramiral 
Tümgeneral 25 27 24 
Tümamiral 
Tuğgeneral 57,5 53 56 
Tuğamiral 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi ede
cekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar 
verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağ
lanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye 
ait kontenjanın tamamlanamadığı hallerde, bi
rinci ylı kontenjanı artırılabilir. Ancak, kon
tenjanı artırılan grup en geç 3 ncü yılın sonun
da kendi mevcuduna indirilir. Bu indirme işle
mi Yüksek Askerî Şûraca, üç sene içinde alınan 
sicil ve değerlendirme notlarına göre yeterlik 
derecesi en düşük olanların emekliye sevk edil
meleri suretiyle yapılır. 
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g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükse

len albay ve general - amirallerden kadrosuz
luk nedeni ile bekleme süresini doldurmadan 
emekliye sevk edilenlere de, eski rütbesi üzerin
den, (f) bendindeki esas ve usullere göre kad
rosuzluk tazminatı verilir. 

h) Genelkurmay Başkanı her üç kuvvetten 
de olabilir ve (b) bendinde gösterilen kadro 
oranları dışında tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İşgüzar 
ve Sayın Şükrü Akkan evvelâ yazılı olarak söz 
istemişlerdir. 

Sayın işgüzar, buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar, 17 nci madde üzerindeki görüş ve 
tenkidlerimizi arz etmek istiyorum. 

Burada, bilhassa generallerle ilgili, tama
men onların kontenjanları, kadroları ve nisbet-
leri ile genelkurmay başkanlarının inhasını ih
tiva eden 17 nci maddenin, kısım kısım, üzerin
de durmak istiyorum. 

Bilhassa bu madde ile (G) ve (H) bendleri 
eklenmek suretiyle bir yenilik getirilmiştir. 
Burada, «general sayılarının subay sayılarının 
yüzde birini aşamaz» kaydını, biz gerçekçi ola
rak yerinde görüyoruz ve yıllardan beri bu şe
kil, bu usul tatbik edilmiş olsa idi, bugün üst 
kademelerde sayıların artması hiçbir zaman 
mümkün olmazdı. Bu kanunun en iyi örnekle
rinden birini bu kısmı teşkil etmektedir. 

Vaktinizi almamak için metinlerini okumu
yorum; yalnız bu oranlar daima sabit tutulur
ken, yüzde 6 yi geçmemek kayıt ve şartiyle 
yüzde 6 ya kadar subay sayılarında artma ve 
azalma olduğu takdirde bile, yüzde 1 sabit kal
makta, ancak yüzde 6 dan fazla bir artış oldu
ğu takdirde yüzde 6 artışa nisbeten yüzde 1 
esas alınmak suretiyle bu ölçüler içerisinde ge
neral sayılarında bir artışı da kabul etmekte
dir. Yalnız kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe 
ve miktarların hiçbir zaman aşılamıyaoağı, her 
hangi bir sebeple boşalan general, amiral kad
roları da mütaakıp 30 Ağustosa kadar, yanî 
arada doldurulamıyaoağı da yine yerinde kale
me alınmıştır. 

Bizim burada durmak istediğimiz noktayı 
arz etmeden şu hususu belirteyim M; belki biz 
konuştuktan sonra sayın sözcü arkadaşımız 
burava geliu diyeceklerdir ki; bunlar yönet
melikle tesbit edilir. Halbuki yönetmelikler, 
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hiçbir zaman kanunlara aykırı olamaz. Yönet
melikler daimî şekilde çıkarılabilir; fakat yö
netmeliğin insan haklarını ihlâl eden kısımları
nı ortadan kaldırabilmek mücadelesi başkadır, 
kanunda çok açık, sarih olarak ve kanunu boğ-
mıyacak şekilde, zaten detaylı olarak gösteri
len madde içerisinde muayyen bir iki kelime 
ile kanun maddesi içerisinde, bilhassa subayla
rın kendi özlük işleriyle ilgili konularda sara
hat verilmesinin yerinde olduğu kanaatini taşı
dığımız için, biz bu görüşü burada da beyan 
etmek istiyoruz. O da şudur1 : 

Burada; «Kuvvet komutanhklarınca ve Jan
darma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât de
ğişikliği ve hizmet zaruretleri dolayısiyle 
bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. Bu 
teklifler Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alın
mak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca so
nuçlandırılır.» kaydını biz sarih görmüyoruz. 

Şöyle ki : 
Bunlar, normal haller içindir. Bizim memle

ketimizde biliyorsunuz öyle hâdiseler olmuştur 
ki, 1960 dan sonra 1961 Anayasanın meriyete 
girmesine rağmen çeşitli hâdiseler meydana 
gelmiştir. Ve bu hâdiseler olduğu zaman da bu 
kadroların zaruretleri kendiliğinden ortaya çık
mıştır. O takdirde, fevkalâde hallerde kuvvet 
komutanlıkları tarafından, Jandarma Genel 
Komutanlığınca değişiklik teklifleri olduğu tak
dirde, Şûra ile Genelkurmay Başkanlığını kar
şı karşıya getirmenin mânası yoktur. Fevkalâ
de hallerin burada önemi vardır, «Fevkalâde 
hallerde kuvvet komutanhklarınca yapılan tek
lifler Genelkurmay başkanları tarafından yeri
ne getirilir» şeklinde bir kaydın burada olması 
lâzımdır. Meselâ, Kıbrıs harekâtı, Kıbrıs hâdi
seleri olmuştur; dış münasebetlerde bizim bil
mediğimiz, askerî yönden ehemmiyetli olan hâdi
seler olmuştur. Memleket içerisinde her hangi bir 
şekilde bölücü hareketler olabilecektir, Şûranın 
toplanmaları ve müzakere usulleri de bellidir. Bi
naenaleyh fevkalâde hallerde Şûranın kararını 
almayı ve muayyen bir zaman beklemeyi biz 
şahsan yerinde görmüyoruz. Bu yönü ile diyo
ruz ki: Bu teklifler Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkan
lığınca sonuçlandırılır. Ancak, acele ve fevkalâ
de hallerde Şûranın mütalâası alınmadan Genel
kurmay Başkanlığınca yapılan teklifler karara 
bağlanır. Bundan iyi birşey olamaz. O halde; 

Genelkurmay Başkanlığının emrinde, emrü ko
mutasında kuvvet komutanlıklarınca yapılan 
tekliflerin Genelkurmay Başkanlığı tarafın
dan karara bağlanması eh makûl yoldur. Bu ba
kımdan, bu fıkranın bu şekilde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

ikinci bir noktaya temas ediyorum. O da, 
Hükümet teklifi ile geçici komisyon değiştiri-
sinde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri, De
niz Kuvvetleri arasında kontenjan yönünden 
yüzde itibariyle bir ahenk göremiyoruz. Meselâ 
Hükümet adına Jandarma Genel Komutanlığı
nın da kontenjanı dâhil olmak üzere «Orgeneral 
sayısı general sayısının yüzde 6 sini geçemez» 
dorken, Geçici Komisyonda yüzde 5 e düşürül
müştür. Ama Deniz Kuvvetlerinde yüzde 7 ola
rak gösterilmiş, Hava Kuvvetlerinde ise ki, Ha
va Kuvvetleri artık düne nazaran bütün yurt 
savunmasında en öne geçmiş ve bir değer ka
zanmış olduğuna göre, tahmin ederiz ki, Hükü
met teklifinde orgenerallik için gösterilen yüz
de 7 o şekilde kıymetlendirilmiş; fakat diğer 
taraftan Geçici Komisyon bunu yüzde 4 e dü
şürmüştür. Bu bakımdan, biz Hükümet teklifi
nin yerinde olduğunu kabul ediyor ve bu 
şekilde mütalâa edilmesinin yerinde olduğunu 
beyan ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim üzerinde dur
duğumuz üçüncü bir şey de; sonradan madde
ye ilâve edilen (H) bendinde «Genelkurmay 
Başkanı her üç kuvvetten de olabilir ve (B) 
bendinde gösterilen kadro oranları dışında tu
tulur.» denilmektedir. Yani, Genelkurmay Baş
kanı bu oranların dışındadır, orgeneral olarak 
yüzde 5 in veya yüzde 6 nın içinde değildir. Doğ
ru. Yalnız,bir gerçeği de kabul etmek zorundayız 
arkadaşlarım; askerlikte esas, kıdemdir: Asker
likte meselâ binbaşı veya albayın bir yüzbaşı
nın emrinde çalışması disiplini sarsar; şevkini, 
heyecanını, kırar, askerin ve askerliğin vasfını, 
askerliğin hususiyetlerini, karakterini ortadan 
kaldırır. Bu yönü ile, burada bir sarahatin ol
ması gerekir. Bu bakımdan «Genelkurmay Baş
kanı, kıdem esasına göre, Karakuvvetlerinden 
olur ve (B) bendinde gösterilen kadro oranları 
dışında tutulur» şeklinde biz bir teklifte bulu
nuyoruz. 

Demin arz ettim, her ne kadar hava kuvvet
lerinin, hava gücünün değeri günden güne art-
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maktadır; ama Türkiye'nin şartlan, coğrafi 
durumu komşularımızın, Rusya'nın daima 
memleketimizin üzerinde tehlike teşkil edecek 
şekilde bütün tarih boyunca tutum ve davra
nışları belli iken, askerlik süresini ve miktarını 
azaltamıyadağımıza göre, bugün Türkiye'de 
Kara Kuvvetlerinin miktarını ve oranını dik
kate almak suretiyle biz, Genelkurmay Baş
kanlığının, Kara Kuvvetleri camiası içinden, 
kıdem esasına göre, seçilmesini yerinde görü
yoruz. 

Bir an için «kuvvet kumandanlarını» ka
bul edelim. «Genelkurmay Başkanı her üç kuv
vetten de olabilir» şeklini kabul edelim ve kı
dem esasını koymıyahm. O takdirde biliyorsu
nuz M, Genelkurmay Başkanlarının, Anayasa
da tesbit edildiği gibi, bağlı bulundukları Baş
bakanlık, - neşekilde atanmaları da yine şekle 
bağlıdır - kıdem esasını koymadığınız takdirde, 
bugüne kadar siyasetin en az girdiği tarihimiz
de ve içinde bulunduğumuz zamanda bile, da
ima iftihar duyduğumuz disiplini ve vazife şuu
ru ile övündüğümüz ordu içerisinde bizim ka
naatimize göre, bâzı siyasilerin ilerdeki tutum 
ve davranışları bu kumanda zincirini ve disiplin 
halkalarını zedeliyebilir. Onun için «İadem» 
esasım mutlaka bu bendin içinde mütalâa et
mek zorundayız. Bunu «yönetmelikle tâyin ede
riz» şeklinde olamaz. En önemi bir konu, yö
netmelikle tesbit edilemez arkadaşlar. 

Bu bakımdan, ister üç kuvvet kumandan
larını kabul edelim, isterseniz bizim önerge
mizde beyan ettiğimiz gibi, Kara Küvetlerini 
esas alalım, mutlaka kıdem esasını buraya koy
mak zorundayız. Olmadığı takdirde ne olacak
tır? Başbakan veya Reisicumhur, normal de
mokratik düzen içerisinde, Genelkurmay Baş
kanlığının Başbakanlığa bağlı olduğunu kabul 
ettiğimize göre, üç sene, beş sene daha geri kı
demde bulunan bir orgeneralin Genelkurmay 
Başkanlığına getirilmesi, işte bütün bu demin
den beri devamlı şekilde konuştuğumuz; es
babı muöibesinde daima bütün arkadaşlarımı
zın, parti sözcülerinin siyasilerin ve bakanla
rın söyledikleri orduda hiyerarşiyi, disiplini 
ve ordunun ananevi bağlılığını ortadan kal
dırır. 

İBu bakımdan sonradan ilâve edilen (H) ben
dini «'Genelkurmay Başkanı kıdem esasına...» 
diye teklif ediyoruz, yani «kıdem» esasını bu

raya koyuyoruz. Bunu, orduda vazife almış bü
tün subaylar da istemektedir. Muhterem Bakan 
arkadaşımızın da bizim bu filerimize itibar ede
ceği, muhterem milletvekili arkadaşlarımızın 
da önergemize müspet oy verecekleri ümidi ile 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, buyurunuz 
efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (îzmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; müzakeresini yaptığımız 
17 nci madde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 49 ncu madde
sine bâzı yenilikler sevk etmektedir. Ben, bun
lardan ilki noktayı Anayasaya aykırı gördüm. 
Aykırı gördüğüm hususlar şudur: 

Maddenin (a) bendinin üçüncü fıkrasına 
ikinci bir cümle eklenilmiş, ikinci fıkra 49 ncu 
maddede, hâlâ mer'i olan kanunun 49 ncu mad
desinde şöyle yer alıyor: «Kadrolardan gG\steri-
len sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz.» Burada 
bitiyor. Bu defa eklenen cümle şudur: «Her 
hangi bir sebeple boşalan general - amiral kad
roları mütaakıp 30 Ağustostan önce dolduru-
lamaz.» Bu cümle ile bir de aynı maddenin ye
ni sevk edilen ve eski maddede olmıyan (g) 
bendi var, o da şöyle: «Kazai kararlarla bir üst 
rütbeye yükselen albay ve general - amiraller
den kadrosuzluk nedeni ile bekleme süresini 
doldurmadan emekliye sevk edilenlere de, eski 
rütbesi üzerinden, (f) bendindeki esas ve usul
lere göre kadrosuzluk tazminatı verilir.» 

Şimdi, arkadaşlar bu djki hııtsus, yani bir 
bend ve bir fıkrıanın ikinci cümlesi niçin Ana
yasaya aykırıdır? 

Anayasanın, «Mahkemelerin bağımsızlığı» 
başlığı altında tedvin edilmiş bulunan 132 nci 
maddesinin son cümlesi şöyledir: «Yasama ve 
yürütme organları ile idare, mahkeme kararla
rına uymak zorundadır,; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini gecikti
remez.» 

Şimdi, (a) bendinin üçüncü fıkrasına ekle
nen cümle ne yapıyor arkadaşlar?.. Bıir kazai 
merciden kesin bir hüküm ihraz etmiş bulunan 
bir tuğgeneral bu ilâm hükmünce tümgeneralli
ğe terfi etmektedir. Tümgeneralliğe terfi, hük
mün kesinleşmiş olmasından itibaren bıaşlıar. 
Eğer münhal kadro varsa bu kadroya derhal tâ-

— 609 — 



M. Meclisi B : 119 

yini yapılacaktır. Çünkü, Anayasamız, mahke- I 
me kararları geciktirilemez diyor, fakat bu fıjk-
ra, boşalan bu kadrolara mahkeme kararların
dan sonra tâyin yapma keyfiyetini durduru
yor. Gerekçesinde şu var - Terfi ilkesine uy
gun hale getirebilmek için bu hüküm sevk 
edilmiştir. «Her hangi 'bir sebeple boşalan 
general - amiral kadroları mütaakıp 30 Ağus
tostan önce doldurulamaz» denilmektedir. Ga
yet güzel. BelM bir zaruret de vardır. Bunu 
kabul ©diyoruz. Anayasa değişikliği her gün 
söyleniyor. Yeni Hükümet bir Anayasa deği
şikliği. taslağı hazırladı ve Meclislerimizde 
grupları bulunan siyasi partilerimize tevdi et
ti. Her siyalsi parti, vazifeli ve yetkili organ
larında bunu didijk didik inceliyor. Eğer, bu
na zaruret varsa, 114 ncü maddede bir hüküm 
getirmek lâzım veya 132 nci maddeye özel bir 
hüküm koymak suretiyle bunu yerine getirmek 
lâzımdır. Aksi halde biz, Anayasanın 8 nci 
maddesiyle bağlıyız arkadaşlar. MalûmuâHle-
rinizdir ki, Anayasanın 8 nci maddesine göre, 
[kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Bu hüküm 
yasama, yargı, yürütme organları ile idareyi 
ve kişileri bağlar. Binaenaleyh, bu geciktir
me dolayısiyle açıkça Anayasanın 132 nci mad
desine aykırı bulunan bu hükmün buradan çı
karılması zarureti vardır. Yoksa, bu hüküm 
burada kaldığı takdirde Anayasaya aykırı bir 
hareketin içine girmiş ve Anayasaya, Yüksek 
Meclisten aykırı bir kanun çıkmış olur, ama 
bir zaruret varsa buna inanıyoruz. Bu zarure
ti, Anayasadaki değişikli|klerde ele almak ve 
orada derpiş etmek suretiyle yerine getirmek 
lâzımdır. 

Gelelim yeni sevk edilen (g) fıkrasına: Bu
rada da yine mahkeme kararlariyle yeni bir 
rütbe ihraz etmiş general ve amirallere, kadro-
suzlujk yüzünden tâyin yapüamıyacağı için 
emekliye sevk edilirken bir tazminat verilme
sini, yani meri kanunun 49 ncu maddesinin 
(f) fıkrasında, bekleme süresini doldurduğu 
halde terfi edemiyen albaylara tanınan 2 - 8 
maaş tutarındaki kadar bir tazminat verilme
lini öngörmektedir, ama hangi rütbesi üzerin
den, Adamı emekliye sevk ederken tümgene
ral olarak emekli ediyoruz, tazminatını verir
ken tuğgeneral kadrosu üzerinden veriyoruz. 
Bu da, Anayasanın 132 nci maddesinin arz et
miş olduğum hükmüne aykırıdır. Nasıl ayla- I 
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rıdır? Değiştiriyoruz.. General mahkeme kara
rı ile bir rütbe ihraz etmiştir. Emekliye sevk 
edilişine bir diyeceğimiz yok. Emekliye sevk 
ederken, hükmen ihraz ettiği rütbe üzerinden 
muamele görüyor ve fakat tazminatı eski rüt
besi üzerinden veriliyor. Bu da bir değiştir
me mahiyetindedir ve demin arz etmiş olduğum 
Anayasanın 8 nci maddesine aykırıdır. Anaya
saya aykırı jkanun çıkartamayız. 

Bu arz etmiş olduğum iki husus için iki 
önerge vermiş bulunuyorum. Birisi (g) fıkra
sı ile ilgili bulunmaktadır ve mahkeme ka
ran ile ihraz ettiği yeni rütbesi üzerinden taz
minat verilmesiyle alâkalıdır. Diğeri de, (a) 
fıkrasının üçüncü bendindeki cümlenin Ana
yasanın 132 nci maddesine aykırı olduğu için 
ve yine Anayasanın 8 nci maddesi muvacehe
sinde metinden çıkarılması teklifidir. Şu şekil- ı 
de de hareket edebiliriz: Kanunun müzakeresi
ni bir müddet tehir edebiliriz ve Anayasada 
yapılacak değişikliler neticesinde görüşebili
riz. Bu vesile ile Anayasaya aykırı kanun çı
karmamak mecburiyetinde bulunan Yüksek 
Meclisimize bu hususları hatırlatır, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bendenizin arz edeceği bâzı konuları ben
den önce konuşan kıymetli arkadaşlarım dile 
getirdiler. Bu görüşlere katılmamak mümkün 
değildir. Bunları tekrar etmeden, bilhassa dik
katimi çeken bir hususu belirterek Sayın Hükü
metin veya Sayın Komisyonun bir açıklama 
yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir ihtisas 
konusu olduğu için belki hata edebilirim, bu 
yönden mazur görülmemi istirham ederim. 

Maddenin (b) fıkrasma bağlı bir tablo var
dır. Bu tablo Hükümet tasarısında başka bir 
piramit getirmekte ve fakat Geçici Komisyon
da bu piramitte büyük değişiklikler olmaktadır. 
Dikkatle mukayese edilirse, bu yüzde oranlar 
içinde sekiz adedi değişikliğe uğramaktadır. El
bette ki, sınıflara göre yukardan aşağıya kolon
lar alındığı zaman yüzde 100 oranı tutmakta
dır, ama tuğgeneral veya tuğamiral miktarı 
Hükümet tasarısında yüzde 56,5 ile sınırlanmış 
iken, meselâ Geçici Komisyonun değiştirisinde 
yüzde 57,5 e çıkarılmış, hattâ o kadar ki, Hükü-
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met tasarısı ile Geçici Komisyon değiştirici ara
sında kuvvetlerin rütbelere göre olan oranların
da da büyük inhiraflar olmuş. Çünkü, burada 
yüzde 1 - 2 puan, yekûnlar üzerinde büyük et
ki yapıyor. Yani şunu arz etmek istiyorum; Sa
yın Hükümetin yaptığı bu tablo Komisyonda 
hangi gerekçe ile bu şekilde ve oldukça önemli 
değişikliklere uğratılmıştır? Çünkü, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun anahedefleri var; 
yüksek rütbelerde piramitlerden bahsedilir. 
Çünkü, bu oranlar ileride büyük huzursuzluk
lar da yaratabilir. Kuvvetler arasında farklı 
puanlamalar ve burada alacağımız kararlarda 
yanlış bir hesap hatalı sonuçlar doğurabilir, pi-
ramiti bozar. Gerçi Hükümetin getirdiği tam 
piramit şekli de değil, rakamları piramitin üs
tüne getirirseniz onda da inhiraflar var, ama 
gerek kuvvetler arasında, gerek rütbeler arasın
daki oranlarda, kısaca arz ettiğim gibi, Geçici 
Komisyon sekiz değişiklik getirmiş. Bu değişik
likler paralel bir istikamet de arz etmiyor. Me
selâ dikkat buyurulursa, Hükümet tasarısında 
orgeneral miktarı Kara Kuvvetlerinde yüzde 6 
ile sınırlanmıştı, fakat Komisyon bunu yüzde 
5 e indirmiş; Deniz Kuvvetlerindeki yüzde 7 
muhafaza edilmiş; Hava Kuvvetlerinde yüzde 
4 iken yüzde 7 ye çıkmış. Bunun gibi Hükümet 
tasarısı ile bâzı çelişki teşkil edecek oran tes-
bitleri vardır. Yüksek Komisyon bu konudaki 
değişikliklere neden zaruret duymuştur? Bun
ları bize izah ederlerse memnun oluruz. Hükü
metle aralarında sonradan mı bir işbirliği doğ
muştur? Hükümet tasarısı böyle ciddî bir ko
nuda zannederim, ince hesaplara dayanarak ve 
kanunun temel esprisi içinde bunları tesbit et
miş bulunmaktaydı. 

Bu ayrılığa dikkati çekmekle yetiniyorum; 
zira, diğer arz edeceğim konularda benden ev
vel konuşan değerli arkadaşlarım maruzatta bu
lunduğu için tekrar etmiyeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN— Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan Sayın Şükrü Akkan 
arkadaşımın çok önemle temas ettiği konuya 
ben de bir başka açıdan değinmek istiyorum. 

Yeni metinde getirilen (g) fıkrası ile: «Ka-
zai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve 

general - amirallerden kadrosuzluk nedeni ile 
bekleme süresini doldurmadan emekliye sevk 
edilenlere de, eski rütbesi üzerinden, (f) bendin
deki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazmina
tı verilir.» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu getirilen hüküm as
lında üzerinde son zamanlarda çok konuşulan 
bir konunun kendisidir. Orduda rütbe ve terfi 
mahkeme kararı ile olur mu?... Cevabolarak da, 
orduda rütbe ve terfii mahkeme karan ile ol
maz, diye veriliyor ve ondan dolayı da, analhat-
ları itibariyle ilk bakışta haklı gibi gözüken bu 
düşünceden dolayı her halde bu (g) fıkrası ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; burada Anayasadan 
evvel (bir hukuk gerçeğini ifade etmek gereki
yor. O da şu; mahkeme, yani burada bahis mev
zuu olan Danıştay, kararlarını neye göre verir. 
Yani Danıştay keyfî olarak karar tesis edebi
lir mi, etmezse neye göre karar tesis eder? 
Danıştay, kararlarını, kanun, nizamname, aşağı 
doğru talimatnamelere kadar inen kaideleri na
zara alarak tesis eder. Yani konulan kurallara ya
pılan işin uyup uymadığına bakar. Uymamışsa, 
kanunun şu maddesine, tüzüğün şu maddesine 
demek suretiyle iptal eder. 

Şimdi, eğer uygulamada birtakım yanlışlık
lar oluyorsa bu yanlışlığın sebebini Danıştay 
kararlarında aramak yerine, çıkarılan bu ka
nunlarda, tüzüklerde, talimatnamelerde aramak 
lâzımdır. Belki yanlış kanun çıkarılmıştır, yan
lış tüzük, talimatname vardır. Bunların yanında 
kumandanlar hukukçu olmadıklarından danış
maları vardır, bunların fikirlerini alırlar ve 
öyle uygulanır, öyleyse bizim üzerinde durma
mız, değiştirmemiz lâzımgelen husus, evvelâ bu 
kanunlar, nizamnameler, ondan sonra da aşağı 
doğru inen kurallardır. Bu kuralları kim yapı
yor?... Ben, Millî Savunma Komisyonunun bir 
üyesi olarak ifade edeyim; bu kuralların esas 
hazırlayıcıhğını yapan merci Millî Savunma 
Bakanlığıdır, oradan gelir. Biz Meclis olarak 
üzerinde tasarrufta bulunuruz, görebildiğimiz 
yerlerini - şimdi huzurlarınızda olan konu gi
bi - gerçekten değişmeye muhtacolarak görebil
diğimiz yerlerini düzeltiriz. Bu husus sadece bi
zim Parlâmentomuza has bdr usul de değildir. 
Bütün dünyadaki demokratik Parlâmentolarda 
bu işler böyle cereyan etmektedir, öyleyse ku
sur aranacak esas, bize o şekilde getirilen ka-
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nunlar, o şekilde çıkarılan tüzükler, yönetmelik
ler ve sairedir. Bütün bunlardan dolayı bir mah
kemenin kararının dışında kalmaya çalışmak, 
tamamen yanlış bir yol olur. Bu, Türk ordusu
nun geleneklerine de uygun değildir. Türk or
dusu, yalnız silâh gücüyle değil, akıl, teknik ve 
bunların hepsinin üzerinde adalet gücüyle zafer
ler sağlanmıştır. Bilhassa Avrupa Kıtasında al
dığımız birçok yer halkı, adalet getirdikleri 
için Türk ordusunun gelmesini istemişlerdir. 
Bugün Macaristan'da Türklerin getirdikleri 
adalet hâlâ yazılmaktadır. Macar tarihçileri, 
Türkler Macaristan'a gelmişlerdir, adalet getir
mişlerdir, Macar halkını zulümden kurtarmış
lardır diye cesaretle yazmaktadırlar; biz de 
bundan iftihar duymaktayız. Demek ki, Türk 
ordusunun kendine has bir geleneği de adaleti 
önde tutuğudur. Tarih içindeki bütün hareketle
rinde bunu görüyoruz, öyleyse şimdi de Türk 
ordusunun adalete önem vermesi lâzımgelmek-
tedir. 

Haksızlıklar toplumun her kesiminde olabi
lir. Bilerek olur, bilmiyerek olur, hissi sebepler
le olur, haklı sebeplerle olur, ama eğer bunlar 
haklı sebeplere dayanmıyorsa onun düzeltilme
si, düzeltenler için en şerefli bir hareket olur. 
Mahkeme karariyle hakkını alan bir albayın, bir 
generalin hakkını kabul etmemek Türk ordusu
nun geleneklerine de uygun düşmez, işin ruhu 
bu. 

Anayasamıza gelince; Anayasamız 114 ncü 
maddesinde sarih olarak; «idarenin hiçbir ey
lem ve işlemi, hiçbir halde, yargı merclilerinin 
denetimi dışında bırakılamaz demiştir.» Bu hü
küm, çekilen acılardan, ıstıraplardan sonra ko
nulmuş bulunan bir hükümdür. Bu hükmün 
Türkiye için önemi vardır. Yapısı az gelişmiş 
olan bir ülkede adaletsizlik daha çok olur; ada
letsizliğin çok olduğu bir ülkede de böyle bir 
kuralın çok büyük bir önemi vardır. Getirilen 
bu hüküm, bu kurala aykırıdır, hem de tuhaf 
bir şekilde aykırıdır. Bir taraftan Anayasa bu
nu yazacak, bir taraftan biz bu hükmü koyaca
ğız... 

Öte yandan, yine Sayın Şükrü Akkan arka
daşımızın çok büyük vukufla temas ettikleri gi-
Ibi; «Yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 

surette değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.» Anayasa, başta da belirt
tiğim gibi, Meclisi de kişileri de bağlar. Biz bu 
kuralı Yüce Meclis olarak uygulamak zorunda
yız. 

Bundan dolayı lütuf buyursunlar - bunun 
müdafaası kolay bir iş değildir, Anayasa Mah
kemesine gittiğinde iptali gereken, herkesi in
citen bir durumdur - bu fıkrayı buradan çıkar
sınlar. 

Değeri arkadaşlarım; 
Bir de son fıkra var. Bâzı arkadaşlarımız 

kıdemden bahsettiler. Yani, «Genelkurmay Baş
kanı her üç küvetten de olabilir ve (b) bendin
de gösterilen kadro oranları dışında tutulur.» 

j Kıdemden bahsedildi, zannediyorum bu büyük 
bir yanlışlık olur. Genelkurmay Başkanı, harb-
de başkumandandır; biz bunu kıdem esası üze
rine başkumandan seçeceğiz. Bu olacak bir şey 
değil. Biran için şöyle kabul edelim; üç tane 
aynı kıdemde kumandanımız var. Bu durum
da başkumandanı kura ile mi seçeceğiz? Bu, 
kabul edilecek bir görüş değildir. Getirilen me
tin, olaya elastikiyet ve rahatlık veren bir me
tindir, yellinde bir metindir. Bu metnin buraya 
konulması çok faydalı olmuştur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is'tiyen 
başka arkadaşımız var mı?... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Değerli 
arkadaşların mütalâaları üzerinde kısa kısa dur
mak istiyorum. 

Sayın işgüzar birkaç noktaya temas ederek, 
Bu maddenin bir fıkrasındaki değişiklikler için 

«Askerî Şûradan karar alınmasına ihtiyaç yok
tur; acele hallerde Genelkurmay Başkanı bunu 
yapabilmelidir.» dedi. Biz, acele halde de Aske
rî Şûradan mütalâa alınmasında her hangi bir 
mahzur görmüyoruz. Bu sebeple bir prensibi, 
bir esası bozmaya lüzum yoktur. Acele halde 
dahi Askerî Şûranın toplanması güç bir şey 
değildir; yarım saatte, bir saatte toplanabilir, 
karar istihsal edebilir. 
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Oerek İşgüzar arkadaşım, gerek başka arka
daşlarım, «Komisyonun tesbit ettiği nisbetler 
ve sınıflarla, Hükümetin tesbit ettiği nisbet ve 
sınıflar arasında farklar vardır, bu neden ol
du?» dediler. 

Bu fark; Hükümet teklifinde general sayısı 
mevcut subay sayısının yüzde 1,2 si idi. Komis
yonda bu oran yüzde 1 e indirilmiştir. Yüzde 
1 e indirilince, aynı ahengi muhafaza edebilmek 
için bu tablo bu şekilde değiştirilmek zaruretin
de kalınmıştır; Hükümet, komisyonla bu hu
susta mutabıktır. Yani, yüzde 1,2 nin yüzde 1 e 
inmesinden doğan zaruri bir durum sonunda 
hâsıl olmuştur. 

«Genelkurmay Başkanı her kuvvetten olabi
lir.» hükmüne işaret ettiler. 

Bu husus esasen mevcut bulunan 1325 sayılı 
Genelkurmay Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
Kanunda vardır. Buraya, sırf nisbetler bakı
mından girmiştir. Yoksa, yeni bir hüküm değil
dir. 

Sayın arkadaşlarımız, «Genelkurmay Başka
nının seçiminde kıdem nazara alınmalıdır.» de
diler. Benden önce konuşmuş bulunan Reşit Ül
ker arkadaşımız buna gereken cevabı verdi. 
Kaldı M, Anayasamız da bunu âmirdir. Anaya
samızdaki hükme göre, Genelkurmay Başkanı
nın seçimi Bakanlar Kurulunun teklifi üzeri
ne olur. Her hangi bir kayda tabi değildir. Va
ziyete, işin icaplarına göre, şartlara göre Bakan
lar Kurulu onu inha ve tâyin eder. Bu sebeple 
bunu kayıtlamaya bir sebep yoktur. Bilâkis 
bağlayıcı olur, Sayın Ülker arkadaşımın üzerin
de durduğu mahzurları davet eder. 

ıSayın Şükrü Akkan arkadaşımızla Sayın 
Uzuner arkadaşımız bu maddenin (c) fıkrasına 
temas ettiler, bunun Anayasaya aykırı olduğu 
mütalâasını ileri sürdüler. 

Bir defa bu (c) fıkrası şu zaruretle girmiş
tir; Personel Kanununun mevcut hükmünün, 
yani 49 ncu maddenin (f) fıkrasında şöyle bir 
hüküm var: «Bekleme süresi sonunda kadrosuz
luk sebebiyle terfi ettirilmiyerek emekliye sevk 
edilen general ve amirallere emekliye sevk 
edildikleri tarihi takibeden aybaşından itibaren 
tazminat verilir.» Tekrar dikkatlerinize arz ede
yim; «Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk se
bebiyle terfi ettirilmiyerek emekliye sevk edi
lenler...» 

Bekleme süresi beklenilmeden emekliye ay
rılma hali ise bu hükme girmiyor. Bâzı haller
de, kazai bir kararla muamele iptal ediliyor, o 
rütbeye terfi ettiriliyor, fakat iki gün sonra 
ordudaki zaruretle emekliye ayrılıyor. O vakit 
bekleme süresi beklenilmeden emekliye ayrılı
yor. Bekleme süresi dolmadan emekliye ayrılma 
hali ise bu fıkraya girmiyordu. Binaenaleyh, 
bunlara fiilen bir tazminat verme imkânı olma
dığından Maliye haklı olarak buna itiraz etmiş-
tiı Şimdi bunların tazminat almalarını sağlamak 
maksafliyle bir hüküm getiriliyor. Yani, bunla
rın lehinde bir hüküm getirilmektedir. Bugün
kü durumda mevcut hükümlere göre bunlar taz
minat alamıyorlardı. Arz ettiğim boşluk doldu
rulmakta ve bunlara tazminat vermek imkânı 
bu şekilde yaratılmaktadır. 

Anayasaya aykırılık tarafına gelince; per
sonel kanunları, memur kanunları bir statüdür. 
Bir taraflı bir statüdür; tanzim edilir ve memu
riyete girenler - ki askerlik vazifesi alanlar 
da ayni şekildedir - bu statüyü nazara alarak 
ve bunu kabul etmiş olarak vazfeye başlarlar. 
Binaenaleyh, bir mukavele hükmündedir. Bu 
sebeple bunun aykırılığı iddiası zannediyorum 
ki arz ettiğim sebeple biraz zayıf kalır. 

Bir isteğe göre; 30 Ağustosu beklemeden ter
fi imkânı sağlanmalıdır. Kazai kararlar, bek
lenmeden infaz edilebilir. Anayasa hükmüdür. 
işi o açıdan ele alırsak böyle bir netice çıkarabi
liriz. Ama muhterem arkadaşlar, düşününüz 
ki, orduda tâyinler, nasıplar, terfiler bir esa
sa bağlanmıştır, bunun büyük bir faydası var
dır ve aynı zamanda bir zaruretten doğmuş
tur. Muayyen bir zamanda terfi ettirme pren
sibine bağlama bir zaruretten doğmuştur. Çün
kü, kıdemler, sıralar ve saireler ona göre tan
zim edilecektir. Bunu şu veya bu zaruretle 
bozduğumuz takdirde daha büyük bir mah
zur doğar. Bu sebeple, arz ettiğim gibi tama
men bir statü mahiyetinde olması sebebiyle, 
bir mukavele mahiyetinde bulunması so ce
biyle Anayasaya aykırılık arz etmediği gibi, 
işin mahiyeti de böyle bir prensibin zedelenme
sine imkân vermemek icabeder. 

Sayın Uzuner arkadaşımız da zannediyo
rum ki aynı şeye temas etmişti. Bilhassa tab
lo üzerindeki değişikliğin sebebini arz ettim. 
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Ve Anayasaya aykırılık hususunda da arz et
tiğim gibi, bizim görüşümüş budur. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sual var, rica 
edeyim efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir),— Efendim, (g) 
fıkrasını biz bu haliyle Anayasaya aykırı gö
rüyoruz. Çünkü, general tuğgeneralken emek
liye sevk edilmiş. Bu, mahkeme karariyle iptal 
edilmiş ve tümgeneralliğe terfi ettirilmiş. Gel
miş, ilâmı vermiş. Kadro yok demişler, emek
liye sevk etmişler. 
- Mademki biz bir tazminat verilmesi lehin-

deyiz, Anayasaya da uygun olması şartiyle ve 
biraz daha lehinde, tümgenerallik maaşı üze
rinden tazminat verilmesini öngören bir öner
gemiz var. Buna ne buyurulur acaba 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — 
Önergeniz var, o okunsun da ondan sonra mü
talâamızı arz ederiz efendim. 

BAŞKAN — Önerge okunduğu zaman cevap 
verecekler efendim. 

Sayın işgüzar, siz söz istiyorsunuz efendim, 
fakat biz söz istiyen sayın üye olup olmadığı
nı sorduğumuz zaman kimse söz istemedi 
Ondan sonra Sayın Bakan konuşjtuğu için, tek
rar söz hakkınız doğmuştur. Buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Millî Savunma Bakanı ar
kadaşımıza teşekkür ederim. Yalnız, daha ön
ce konuşan Reşit Ülker arkadaşımız Anaya
sadan da bahsetmek suretiyle Genelkurmay 
Başkanının her üç kuvvetten olabileceğini (h) 
fıkrasının yerinde olduğunu ve burada kıdem 
esasının nazarı itibara alınmasının doğru ol
madığını, esasında Başkumandanlığın Büyük 
Millet Meclisine ait olduğunu, zannederim, Ana
yasanın 110 ncu maddesini mesnet alarak ifa
de ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; bugüne kadarki tat
bikat ortadadır. Genelkurmay başkanları, kuv
vet komutanları dışından gelmemiştir, kıdem 
esasına göre sadece Kara Kuvvetlerinden gel
miştir. Hükümetler bu atamayı Anayasanın 110 
ncu maddesine göre, Başbakanın inhası, Ba
kanlar Kurulu ve Reisicumhurun onayı esa
sına bağlamışlardır. 

Bunun dışında, aynı kıdemde beş orgene
ral olduğu takdirde Genelkurmay Başkanlı

ğı için kura mı çekilecektir diye bir şey dü
şünmek mümkün değildir. Çünkü kanunlar ve 
Anayasa var.. Çünkü kuvvet komutanı bir ta
nedir; Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuv
vetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı.. 
Genelkurmay Başkanının seçimi bu üç kuman
dan arasından yapılacaktır. Bunda kıdem esa
sı göz önüne alınacaktır. Bunun dışında bir 
şey düşünmek mümkün değildir. Anayasanın 
buna mâni olan tarafı olmadığı gibi,'bu şekil
deki bir seçim Anayasanın ruhuna da uygun 
olur. Kıymetli, kuvvetli ve dirayetli kişilerin 
Başkumandanlığa yahut Genelkurmay Başkan
lığına getirilmesi meselesi yine kanunlar çer
çevesi içinde kalınmak kayıt ve şartiyle yeri
ne getirilir. Orgeneral Kara Kuvvetleri Komu
tanlığına gelmiştir, ama eğer Genelkurmay 
Başkanlığına lâyik değilse emekliye sevk edi
lir. Genelkurmay Başkanlığına gelir, ama iki 
gün sonra emekliye sevk edilir. Onun yerine is
tenilen getirilir. 

Bendeniz daha önce fikrimi burada beyan 
ederken askerlikteki hiyerarşik düzeni, disipli
ni bozmamak için bugüne kadar yapılan tatbi
katın neticesini sizlere arz ettim. Burada, Ge
nelkurmay Başkanı her üç kuvvetten de ata
nabilir denildiğine köre, kıdem esasının ne 
mahzuru vardır? Sayın Reşit Ülker'in fikrini 
kabul^dersek, siyasi Başbakanın istediği or
generali Genelkurmay Başkanlığına getirmesi 
esasını kabul etmiş oluruz. Öyledir. Kaldı ki, 
kuvvet kumandanlarının da sayısı sınırlıdır; 
üç tanedir. Bunlar arasında kıdem esası vardr. 

Biz, bunu yerine getirirken kuvvetler denge
sini sağlamak, kuvvetler arasındaki hiyerarşik 
düzeni bozmamak, sevgiyi ve saygıyı ortadan 
kaldırmamak için askerlikteki kıdem esasına ri
ayet edilmesini arzu ediyoruz. Biz bu bakımdan 
fikrimizi beyan ettik. Bizim söylediğimiz şekil 
bu maddeye girmediği takdirde, sakıncaları 
kendisini gösterecektir. Nitekim, bundan önce
ki Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu tasarısın
da beyan ettiğimiz birçok hususlar yer almadı
ğı için, kanun arzu edilen şekilde çıkmamış ve 
Anayasa Mahkemesi tarafından bâzı maddeleri 
iptal edilmiştir. Bugün ise, o zaman beyan et
tiğimiz birtakım hususlar kanunların içerisinde 
yer almıştır. Esasen önergemizi de bu yönde 
vermiştik. 
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Şayet, Genelkurmay Başkanının üç Kuvvet 
Kumandanından atanması hususu dikkate alın
mak suretiyle getirilen bu madde, yukarda gös
terdiğimiz kontenjan dışında Deniz Kuvvetleri
ni ve Hava Kuvvetlerini muaf tutmak için ge
tirilmişse, yine de kıdem esasını koymak mec
buriyetindeyiz. Bu şekilde ordudaki birlik ve 
beraberliği sağlarız. Bu fikir, kendi mantığımı
zın, aklımızın bir ifadesi olduğu gibi, Ordu için
deki bütün subayların da arzusudur. Maruza
tım bundan ibarettir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmayan sa
yın üye var mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Askerî Personel Kanunu tasarısı

nın 17 nci maddesi ile 11 . 6 . 1970 tarihli 1301 
sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddenin (a) 
bendinin 5 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Madde 17. a) 2. Bend; 5. Bu teklifler Yük
sek Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle 
Genelkurmay Başkanlığınca sonuçlandırılır. 

Ancak, acele ve fevkalâde hallerde Şûranın 
mütalâası alınmadan Genelkurmay Başkanlığın
ca yapılan teklifler karara bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

tiremez ve bunların yerine getirilmesini gecik
tiremez.) hükmüne açıkça aylandır. 

Bu nedenle Anayasanın 8 nci maddesindeki 
(Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa 
hükümleri, Yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını ve kişileri bağlıyan te
mel hukuk kurallarıdır.) şeklindeki Anayasa 
üstünlüğü ve bağlayıcılığına sadık kalabilmek 
için, adı geçen (a) bendinin 3 ncü fıkrasındaki 
(Her hangi bir sebeple boşalan general - amiral 
kadroları mütaakip 30 Ağustostan önce doldu-
rulamaz) şeklindeki ikinci cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 49 ncu maddesinde yer alan (g) fıkrasının 
Anayasanın 114 ve 132 nci maddelerine aykırı 
olması sebebiyle metinden çıkarılmasını öneri
rim. 

istanbul 
Reşit Ülker. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesi

nin (g) bendinin, (Anayasanın 132 nci madde
sine uygun hale getireibilmek amacı ile) aşağı
daki yazıda olduğu biçimde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

izmir 
Şükrü Akkan 

Başkanlığa 
Bu tasarının 17 nci maddesiyle değiştirilme

si öngörülen, 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla deği
şik 49 ncu maddesinin (a) bendinin 3 ncü fık
rası, Anayasanın 132 nci maddesinin (Yasama 
ve yürütme organları ile idare, mahkeme ka
rarlarına uymak zorundadır; Bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiş-
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ig) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükse- j 
len Albay ve General - Amirallerden kadrosuz
luk nedeniyle bekleme süresini doldurmadan * 
emekliye sevk edilenlere de, yeni rütbeleri üze- J 
rinden (f) bendindeki esas ve usullere göre taz
minat ödenir. 

(BAŞKAN — Komisyon... Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEBİD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 
lönergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sayılı Türk Silâh

lı Kuvvetleri Personel Kanununun 11. 6 .1970 
tarih ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu 
maddesine eklenen (h) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Sinop Ankara 
(Hilmi İşgüzar Suna Tural j 

(Madde 17. — h) Genelkurmay Başkanı kı
dem esasına göre Kara Kuvvetlerinden olur ve 
(b) bendinde gösterilen kadro oranları dışında 
tutulur. 

(BAŞKAN — Komisyon, Hükümet.. \ 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET j 

İPEK (Giresun) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERîD ME

LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 5 nci kısmının 6 ncı bölüm başlığı kaldırıl
mış ve 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Altıncı (Bölüm 
Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrı

lacak subaylar hakkında yapılacak işlem, 
Madde 50. — Kadrosuzluk, yetersizlik, di

siplinsizlik veya ahlâki durum nedeni ile aşağı- 1 
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da belirtilen esas ve şartlar dâhilinde subaylar 
hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi 
yapılır. 

a) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
Rütbe terfi şartlarını haiz olup da 44 ncü 

madde gereğince 2 yıl daha kadrosuzluk nede
niyle terfi edemiyen yarbay, albaylar yaş had
dine kadar hizmete devam ettirilirler. Bu şekil
de hizmete devam ettirilen yarbay ve albaylar
dan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara 
kadro açılması maksadiyle sicil notu ortalaması 
en düşük olanlardan başlanmak üzere yeteri ka
darı emekliye sevk edilir. 

Terfi hakkı kalmaksızın hizmete devam et
tirilen yarbay ve albayların, sicil notu ortala
malarımın nasıl tesbit edileceği ve hangi esas
lara göre sıralanacakları Subay Sicil Yönetme
liğinde gösterilir. 

b) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya son

daki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun 

% 50 sinden az olaın yüzbaşı ve binbaşılar ile 
% 60 mdan az olan yarbay ve albaylar, 

(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notu
nun % 50 si ve daha yukarısı olup da % 60 ın-
dan az olduğu için 44 ncü madde gereğince iki 
yıl daha denendiği halde rütbe terfi edemiyen 
Ysb. ve Bn!b. lardan o yıl kademe ilerlemesi de 
yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da son
raki yıllarda kademe ilerlemesi yapamıyanlar 
veya rütbesinin son kademesine geldiği halde 
almış bulundukları sicil notu kademe ilerlemesi 
için yeterli olmıyanlar; 

2. İBu maddenin (a) bendi gereğince yaş 
haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve 
albaylardan yıllık sicil notu sicil tam notunun 
% ©0 ımm aşağısına düşenler; 

3. ıSuibay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen 
esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği 
sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi 
il anlaşılanlar; 

Hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın, 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durum sebe
biyle ayırma : 

Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiy
le Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmi-
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yen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın 
•haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgeleri
nin ne suretle ve ne zaman tanzim edileceği, 
iSubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?.. Yok. 

Komisyon tarafından verilem bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27.7.1967 tarih ve 926 

sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının çerçeve 18 nci maddesi ile de
ğiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 50 no* 
maddesi (a) bendi 3 ncü satırındaki (Yarbay) 
kelimesinden sonra, metne açıklık getirmesi ve 
926 sayılı Kanunun 38 ve 43 ncü maddeleriyle 
paralelliği temin etmesi amaçlarına matuf ola
rak, aşağıda belirtilen şekilde metnin değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İzmfr 

Ali Naili Erdem 

Ve albaylar ile sicil notu ortalaması sicil 
tam notunun % 60 ve daha fazlası olup da Yük
sek Askerî Şûraya sevk edilmiyen albaylar yaş 
haddine kadar hizmete devam ettirilirler. 

BAŞKAN — önerge komisyon tarafından 
verilmiştir. Bu önergeye Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilen 
önergeye Hükümet katılmaktadır. 

iönergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

'Maddeyi bu değişiklik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
[Madde 19. — 27.7 .1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
51, 52, 53 ncü maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 20. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa

yılı Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri 

Madde 54. — Yüksek Askerî Şûra, kuvvet
lerden ve J. Gn. K. lığından 38 nci madde (c) 
bendi gereğince gönderilen albaylar ile terfi sı
rasındaki general ve amirallerin şahsi dosyaları
nı ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğ
menlikten itibaren, general ve amirallerin gene
rallik ve amirallik rütbelerindeki sicil belgeleri
ni) inceliyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gös
terilen esaslara göre değerlendirme notu verir. 
Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu top
lamı yeterlik notu olarak tesbit edilir ve en üst 
yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir ye
terlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yük
sek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, 
general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir. 

Ancak, orgeneral ve oramiralliğe yükselecek 
korgeneral ve koramiral miktarı, orgeneral ve 
oramiralin birinci yıl kontenjanına eşit ise, bun
ların orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmesi, 
mensup bulunduğu kuvvet komutanının teklifi, 
Yüksek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin 
kabulü ve Genelkurmay Başkanının uygun gör
mesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İşgüzar 
söz istemiştir, buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Bu maddede de birbirine zıt iki husus var
dır; terfi sistemi getirilmiştir, albayların teğ
menlikten itibaren, general ve amirallerin de 
general ve amiral oldukları sıradaki sicil not
ları, Yüksek Askerî Şûra tarafından kıymetlen
dirilmek suretiyle terfilerinin yapılacağına mü
tedairdir Buna söyleyecek birşey yoktur. 

Yalnız, bizim üzerinde durduğumuz husus, 
Yüksek Askerî Şûra ile Genelkurmay Başkan
lığıyla irtibatlı olan kısmıdır ki, bu maddenin 
son fıkrasıdır. 
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Evvelâ şunu arz edelirm; burada orgeneral 
ve oramiralliğe yükselecek korgeneral ve kor
amiral miktarı, orgeneral ve oramiralin birinci 
yıl kontenjanına eşit ise; bunların orgeneral ve 
oramiralliğe yükselmeleri, mensup bulunduğu 
kuvvet komutanının teklifi, Yüksek Askeri Şû
ra üyelerinin 2/3 ünün kabulü ve - «veya» de
ğil - Genelkurmay Başkanının uygun görme
sine bağlanmıştır. Şimdi burada şu hususu Söy
lemek istiyorum; bunların miktarı eşit ve daha 
fazla ise, bunların hepsi kuvvet kumandanları 
tarafından teklif edilecek midir? Yoksa, kuv
vet kumandanları kendilerine göre mi Yüksek 
Askerî Şûranın oylarına muayyen kişileri seçip 
gönderecektir? Bunu bir kere açık olarak öğren
mek istiyoruz, bu bir. 

ikincisi; Genelkurmay Başkanının, orgene
ral ve oramiralliğe terfi edecek korgene
rallerin ve koramirallerin miktarları tahdit edil
miştir, bunu bilmeyen kimse yoktur. General
lik bir sınıf olduğuna göre, korgeneralliği di
ğerlerinden ayırmanın mânası nedir? Bunun 
da izahı lâzımdır. Kaldı ki, korgenerallerden 
orgeneralliğe terfi tensip ve teklif edilen kişi
ler hakkında, Yüksek Askerî Şûranın 2/3 oy 
vermesine rağmen, Genelkurmay Başkanı «ha
yır» der ise ne olacaktır? O halde, burada Ge
nelkurmay Başkanlığını ortaya katmamak, di
ğer generallerin tabi oldukları statüye korge
neralleri de tabi tutmak eşitlik ilkesine uygun 
düşer. 

Bu bakımdan açıklanmasını istirham ediyo
rum. Generalliği ayırmak doğru değildir. Al
baylıktan sonra tuğgeneralliğe terfi etmiş olan 
kiği ile orgenerallerin tabi tutulacakları esas 
bir olmalıdır. Çünkü, diğer maddelerinde, bü
tün subay ve astsubayların da ne şıekilde terfi 
edecekleri standart olarak gösterildiği halde, 
orgeneralliğe terfi edecek korgeneraller ve 
koramiraller için ayrı bir durum getirilmiştir 
ki, Şûra böyle bir karar vermiş olsa bile, bu hü
kümlere göre Genelkurmay Başkanı uyg^un gör
mez ise bu korgeneral orgeneralliğe yükselemez. 
Bu durum denge bozukluğunu meydana geti
rir. Bu bakımdan bizce sankıncalıdır. Son fık
ranın da daha önceki fıkrada yer alan general
lerde olduğu gibi mütalâa edilmesi yerindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye var mı? Yok. 

Komisyon tarafından verilmiş olan bir değiş
tirge önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27.7.1967 tarih ve 926 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının çerçeve 20 nci maddesiyle de
ğiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 54 ncü 
maddesinin birinci satırında atıf yapılan (C) 
bendinin (B) bendi olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, komisyon ta
rafından verilmiş olan bu önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
olan bu önergeye Hükümet katılmaktadır. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi yapılan bu değişik şekli ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul hakkında ööz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir şey mi buyurdunuz Sayın 
Kılıç? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyonun 
çalışma usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zaman doldu Sayın Kılıç, top
lantıyı kapatacağım, rica ederim, 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Daha zaman 
var efendim. Müsaade ederseniz bir iki dakika 
içinde konuşmamı bitiririm. 

BAŞKAN — Usul bakımından bir iki daki
ka içinde bitirebileceğinizi ifade ettiğiniz husu
su yerinizden Söyler misiniz Sayın Kılıç? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Zapta geçmesi
ni istiyorum. 

BAŞKAN — Zabta geçer efendim, yeriniz
den söyleyiniz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım; komisyonun çalışması, komisyon talima
tına ve Meclisin çalışmasına mugayir gibi ge-
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liyor bana. Çünkü, çalışmanın başladığı andan 
itibaren her madde için değişiklik önergesi ge
tirilmiştir. Bu demektir M, yukardaM komis
yonun çalışarak hazırlamış olduğu tasarı tama
men değişmektedir. Bu nedenle ve her önergeyi 
de takibetmek mümkün' olmadığına göre, şu 
anda önergeleri de okuyup üzerinde fikir, mü
talâa beyan etmek mümkün olmadığına, göre 
komisyonun bu çalışmasının, komisyon ve Mec
lis çalışmalarına mugayir olduğunu arz etmek 
istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu hususta bir beyanınız var 
mıdır? Sayın Komisyon Başkanı buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ NAİLİ 
ERDEM (İzmir) — Müsaade ederseniz bulun
duğum yerden arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon 
Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ NAİLİ 
ERDEM (izmir) — Verilen önergelerin hepsi 
matbua hatalarının düzeltilmesine matuftur, 
arz ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından gülüşme
ler). 

24 . 6 . 1971 O : 1 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Eğer okunan 
önergelerin hepsi matbua hataları için verilmiş 
ise, buna bir diyeceğim yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, usul hakkındaki 
mütalâanız komisyon tarafından cevaplandırıl
mıştır. Başka yapılacak bir muamele yoktur ve 
kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 28.2.1971 gün ve 1376 
sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin açık 
oylamasına, 208 sayın üye katılmıştır. 199 ka
bul, 7 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Çoğunluk 
sağlanamamıştır. Oylama 'tekrarlanacaktır. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin açık oylamasına 181 sayın üye katılmıştır. 
165 kabul, 14 ret, 2 çekimser oy çıkmıştır, bu 
suretle gereken nisap hâsıl olmadığı cihetle oy
lama tekrarlanacaktır. 

Zamanın dolmuş olması sebebiyle Birleşimi 
25.6.1971 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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28 . % . 1971 giün ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda derişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Oavit Oraıl 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Mehmet Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Hamdi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzwn Uluısoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
"Ferhat Nuri Yıldırım 
$erafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 199 
Reddedenler : 7 

Çökinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 237 

Açık üyelikler : 5 

(Çoğunjlıık yoktur.) 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fdfcret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öilhat Bilgefhan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Kemal Erdem 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Rilfitfr» 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akugık 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
Mehmet Şükrü Kiykı-
oğlu 

BURDUR 
Ahmıet Mukadder Çil-
oğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önûr 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdî 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet. Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Muetafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
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IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
BurhanettJin Asutay 
Şeref BaJkş-ik 
Münir Daldal 
Ali Naıild Erdein 
Ooş/kun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enrer Tuırgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

Mustafa Kemal Günef 
KOCAELİ 

Sabri Yahşi 
KONYA 

Mustafa Kulbilay Imer 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

,Abdülkadir Kermooğlu] 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
îaret Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başear 

NİĞDE 
M. Nuri Kadamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

RİZE 
\ Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Le'bit Yurdoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

Selâhattin Oran 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN • 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Kevni Nedimoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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[Çekinserler] 
ANKAEA 

Osman Bölükbaşı 
NEVŞEHİR 

Esat Kıratlıoğlu 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Toplam 5 

» > • • « « 
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Millet Meclisi tdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeka Adıyaman 

AFYON KABAHlSAB 
Mehmet Eıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasam Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 181 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 2 
Oya katıkıııyanlar : 264 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
AYDIN 

Naihit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

l Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım. 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağatı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetİnkeya 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Rıfkı DarnşnMiı 
Selçuk Erverdi 
Naci GacTroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi OolakoğTu 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 

j Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şülkrü Akkan 
Burhanetttin Asutay 
öoşkun Karagözoğlu 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakd Üner 

KARS 
Turgut Artaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
S Vedat Âli Özkan 
I Enver Turgut 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagiin 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mustafa KuTbilay îmer 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eıibek 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakla Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

AFYON KARAHİSAR 
HaımJdi Hamaancıoğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

Kâmil Şahinoglu 
önol Sakar 

MARA§ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abclülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlroğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Koclamanoğlu 
Mevlüt Ocakftioğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Komitan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Reddedenler] 
BURSA 

Sadrettin Çanga 

İZMİR 

Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 

Nîh'ad Kürşad 

KOCAELİ 

Vehbi Engiz 

KÜTAHYA 

İlhan Ersoy 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Kemal Ertâem 
KIRKLARELİ 

Feyzullah Çanikçı 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 5 

Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Bahiri Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
îsmct Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Kevni Nedimoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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GÜNDEMİ 

119 NCU BİBLEŞÎM 

24 . 6 . 1971 Perşembe 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
,2. — Anayasa. Mahkemesine üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 28 . 2 .1971 @ün ve 1376 saydı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında ikamın teklifli (Millet Meclisi 2/511, 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nei efe) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 1971) 

X '2. — Traibzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşınım, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku-
TUIU 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. iSayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesıi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 



6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5 /5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/4'82) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1971 aylan hesaplarına ait Meclis 
Hesapları inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıltma tarihi : 16.6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16. 6.1971) 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16.6.1971) 

11. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
haJkkın'da Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. Meclisi S. Sayısı: 27 ye 
2 nci e:k, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. iSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 

1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl-. 
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

'X 14. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işareitli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında, kanun (tasarl
ısı ve Brütçe Karma Komisyonu raporuna daıir 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş-
ikanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 2/517; C. Se
natosu 2/315) (M. Meclisi S. Sayısı : 365) (C. 
Senatosu S. Sayısı : 1568) (Dağıtma Tarihi : 
2 a . '6.19 71) 

15. — Nevtşelhiir ÜVHilleltlveküli Esat Kıratluoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun ıtekllifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da-
ığiitlma tarihi : '21.16 .1071) 

16. — Muğla Milletvekilli Ahmet (Buldan'm, 
Türk • Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

<l!7. — Sakarya MilleStvelkili 'Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma 'tarihi : 21 . i6 . 19171) 

18. — Burdur MJilldtoveikili Mehmieit öizfaey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

19. — Burdur M'illdtivekili IMeihimelt özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369) (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

!20. — 'Oumdıuriyet İSenatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
fti : 2 1 . 6.1971) 



21. — 31 . 7 . 1970 *gün ve İJ32Ö sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
rapora (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalılk fcaaıum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123- e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 6. — Bursa Milletveküi Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçiei Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü ımaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi üe 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 11. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

12. — 45 sayılı Yüksek Hâûriımler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 



13. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ffle istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kamunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

15. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
maslb edil emi ere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Tralbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşınım, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

16. — Harb Okulları 'kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili İlhamı Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

17. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

18. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu ımaddesinirl (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

19. — İstanbul Milletvekili Eşref DerinçJay 
ve Kâzım özeke ve izmir Milletvekili Burhamet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Mületvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka

nunla değiştirilen, 78 nei maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 20. — Gümrük ıkanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 1.0 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 21. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senotin onaylanmasının «uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

22. — 5 ., 9j . 19-03 tarihli ve 326 sayıilı Ka
nunun geçici 1 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

23. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve "6'57 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 



13127 sayılı Kanımla eklenen ek göçici o nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

'24. — 3829 sayılı Devlet Konsenvatuvarı hak
kında Kanuna 'bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/469) (S. Sayısı : 345) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

ı25. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömle'kpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başfbakarilık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

'26. — Kastamonu iline ıbağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu-
marajsında nüfusa kayıtlı Mehmetıoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

!27. •— Boğazlıyan ilçesine bağılı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1960 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şaıhin'in ölüm cezasuna çarptırıl
ması hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . lt>71) 

28. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin .merkeze 
ıbağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetıoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 12 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

29. •— Kastamonu iline ıbağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

30. — Zile ilçesinin İğdir nalhiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirfbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

31. — İstanbul ilinin (Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

'32. — Aykut Alpergiün'ün Özel affına daıir 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 33. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçei ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
ıSan!ayiimizin kurulması mıaksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçüendirilDmesine katılma p'ayı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

34. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 35. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

X 36. — 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'ın, Samsun Milletvekili llyas 
Kılıç'ın ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-



nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında ka-
jıun teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 46 
No.lu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 364) 
(Dağıtma tarihi : 17.6.1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Esat Kımtlıoğllu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka

nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

ıX 38. — Nüfus Kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

(Millet Meclisi 119 ncu Birleşim) 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, C. Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'ın, Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın ve Sakar
ya Milletvekili Yaşar Bir'in, 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ile bâzı mad
delerine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri' ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 

kurulu 46 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/479, 2/10, 2 /128,2 /243, 2/335, 2 /336) 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/479) 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 5 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1201/5942 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savununa Bakanlığınca 'hazırlanan Ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arızı Bakamlar Ku
rulunca 5 . Gi . 1971 tanMnide ka ra r l a ş t ı r an «27 . 7 . 1967 (tarih ve 926 sayılı 'Türk ıSiliâhlı Kuv-
vetlarli Parsionel Kanununun bâzı ımdddelerinin değiişitirlilimesd ve bu 'kanuna 'bâzı anaidldeler e/kten-
mesa hakkında kanun tasarnsı» ille gerefeçesli ilişik 'OJİaraikl sunulmuştur. 

Gereğinin yafpıl'mjasını ırica ıdderim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu değişiklik gerekçesi 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 1942 yılından beri uygulanmakta olan, 4273 sayılı «Subaylar He
yetine mahsus terfi Kanununun karışık ve objektif esaslara dayanmıyan terfi sisteminden kurtul
mak ve Silâhlı Kuvvetler personeli ille idare için daha uygun ve^objektif esasları ihtiva eden, aynı 
zamanda çağdaş ordularda uygulanan modern ilke ve esasları da Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uy
gulama olanağı sağlıyacak bir personel kanunu tasarısı üzerinde çalışmalara 1962 yıllında başlan
mış ve tasarı T. B. M. Meclislerine sunulmuştur. 

Tasarı, uzun süren bir Parlâmento devresi ile bâzı değişikliklerden ve Sayın Cumhurbaşkanı
nın 1966 yılındaki vetosundan sonra, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu olarak 
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kanunlaşmış, terfi, malî ve buna bağlı bâzı hükümlerinin dışındaki hükümleriyle 10 Ağustos 1967 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu; Silâhlı Kuvvetlerde mevcut subay ve 
astsubayların çeşitli kanun, yönetmelik ve hattâ yönergelerle yapılagelmekte olan bütün işlem
lerini bir araya toplıyan KOD bir kanun niteliğini taşımakta ve 15 kısmı ihtiva etmektedir. 

Bu kanun, gerek kanun yapısı, gerekse kapsamı bakımından büyük yenilikler getiren bir reform 
kanunu niteliğindedir. 

Silâhlı Kuvvetlerde mevcut sivil personel ve erat bu kanun kapsamı içersine alınmamış, kendi 
özel kanunlarına tabi tutulmuşlardır. Ancak, askerî öğrencilerle uzman çavuşlar hakkında 
harçlık ve maaş bakımından bu kanunda hükümler zikredilmiştir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10 Ağustos 1967 
tarihinden bugüne kadar yapılageJlmiş bulunan uygulaması sonucunda; birbirleriyle çelişen, der
gime yanlışlığı nedeni ile uygulama olan'ağı bulunmıyan, kanunda bağımsız maddeler halinde 
düzenlenmiş bulunan bâzı kaynakların asıl kaynak maddesine alınmaması nedeni ille noksanlık arz 
eden maddelerin bulunduğu anlaşıldığı gibi; bâzı maddeler de Anayasaya aykırı görülerek Anaya
sa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Ayrıca, henüz uygulama alanına girmemiş bulunmasına rağmen, ileriye matuf çalışmalardan, 
ve kanun hükümlerinin genel eleştirisinden terfi esaslarının rasyonellikten uzak bulunduğu, perso
neli mağdur edeceği ve Silâhlı Kuvvetlerin gereklerine ters düştüğü anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yukarda açıklanan durumu somut olarak belirtelim : 
a) Birbiri ile çelişen maddeler : 
43, 91 nci maddeler kadro açığı nisbetinde terfileri öngördüğü ve 44, 92 nci madde, kadrosuz

luktan terfi edemiyenlleri normal bekleme süresi sonunda terfi sırasına girenlerle birlikte değerlen
dirmeye tâbi tuttuğu halde; 38/e, 85/e maddeleri terfi için gerekli yeterlik grupuna giremiyenle-
rin mütaakıp değerlendirme hakları içinde olumlu sicil almaları halinde kadro açığına bakılımaik-
sızm terfilerin e imkân vermektedir. 

b) Dergime yanlışlığı nedeni ile uygulama olanağı bulunmıyan maddeler : 
(1) 50 ve 94 ncü maddeler dergime yanlışlığı nedeni ile «rütbe terfi için gerekli yeterdik gru

puna giremiyenler» başlığı altında yazılmakla, yetersizler ile, disiplinsizlik ve ahlâki durumları 
sebebi ile Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapıflamamaktadır. 

(2) 38/f maddesi yeterlik grupu teşekkül edemiyen az mevcutlu sınıflarda gruplamanın kendi 
kuvveti içindeki bir emsale göre yapılacağını öngörmüştür. Az mevcutlu sınıflar Hava ve Deniz 
Kuvvetlerinde bulunmaktadır. Polayısiyle emsal alınması mümkün olamamaktadır. 

(3) 45, 93 ncü maddeler kademe terfii için sicil notu ortailamasını esas almıştır. Tahsil, kurs, 
hava değişimi alanlar hakkında tatbikat yapılamıyacaktır. 

(4) 54/d maddesi general ve amiralleri yeterlik derecelerine göre sıraladığından, Hava ve De
niz Kuvvetlerinde muharip sınıfta yeterlik derecesi düşük pilot ve güverte generalleri emekliye 
sevk edilirken istihkâm ve muhabere gibi sınıfların terfileri yapılacaktır.' Bu da hizmet yönünden 
mahzur teşkil etmektedir. 

c) Anayasa Mahkemesince iptal edilen maddeler : 
Subaylığa nasıp ve terfi onayı başlığını taşıyan 34 ncü maddesi ile atanmalarla ilgili 121 nci mad

denin (e) bendi Anayasaya aykırı görülerek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
Ayrıca,- Askerî Yargıtay Başkan ve üyelerinin yükselme, atanma, sicil v. s, işlemleri yönünden 

46/f ve 49/f maddeleri sırf Askerî Yargıtay Başkan ve üyelerine aidolmak üzere iptal edilmiş ılr. 
Bu durumda, yukarda belirtilen maddeler kanunda halen açık bulunmakta ve bu boşlukları 

uygulamada güçlüklere sebebolmaktadır. 
d) Terfi sistemi : . , 
Bütün bunlara ilâveten, 926 sayılı Kanun, subay ve astsubayların terfi]erinde, reform adı al

tında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin istikbalini etkilivecek büyük bir mağduriyet getirmiştir. Sövle 
ki; 
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926 sayılı Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine büyük bir reform kanunu olarak girmiş ve en 

"büyük yenilik olarak da, kanuni ve matematik bir oran içinde terfi usulünü getirmitşir. Bu şekil 
İbir terfi, rakamlarla güzel görülebilen bir mahrat sağlamakta ise de, mahrutun hizmet ihtiyacı
nı sağlamaktan uzak olacağı ve gereksiz sebeplerle pek çok genç subayı ve astsubay da mağdur 
edeceği kanunun tetkikinden kolayca anlaşılmaktadır. 

926 sayılı Kanunun terfi sistemleri için getirdiği matematik sistem şöyledir : 
'Teğmen ve üsteğmenler için, 926 sayılı Kanunun 50, 94 ncü maddeleri gereğince, yetersizlik 

ve disiplinsizlik dışında emeklilikle ilgili bir hüküm getirilmemiştir. Ancak, yüzbaşı, rütbesinden 
itibaren durum, değişmektedir. Yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbelerinde, hizmet gereklerine göre 
hiazırlanmış .kadro ihtiyacı ne olursa olsun, her sınıftaki, mevcut subay miktarının % 5 i mutla
ka emekli ve \% 20 si de rütbesi dondurularak, terfi hakkını kaybetmektedir. Bu da, her rütbe
ce ,•% 20 ıgilbi azınsamımıyacaik bir miktarın, her yıl artarak, Ordu içerisinde büyük bir gayrimem-
mm ve küskünler zümresi doğmasına sebebolabilecektir. 

Ayrıca, kadrolarda ihtiyacolsa dahi, yine de bu elemeyi yapmak, kanuni bir zorunluk olmak
tadır. 'örneğin; ISilâhlı Kuvvetler kadrolarında yeteri kadar bulunmadığı için, kadro noksatnı ile 
'çalışa^ mühendis, tabip, pilot veya diğer sınıflarda dahi, bu zorunlukla, mevcudun bir kısmı, 
^^tfeka emekli edilecek, bir kısmının da rütbesi, yüzbaşıhktan itibaren dondurulacıaktır. 

926 sayılı Kanuna göre mahrut her yıl, bu suretle emekli ve. rütbesi dondurulanların dışında 
kalanların terfileri ile sağlanmakta ve (Barbokulundan çıkan 100 teğmenden ancak 31 subayın 
albay rütbesine erişebileceği hesaplanmaktadır. Diğerlerinin bir kısmanın yüzbaşı rütbesinden iti
baren rütbeleri donmakta, bir kısmı da bu genç yaşta emekli edilmektedir. Yine yapılan en iyim 
ser hesaplara göre bu terfi sistemi içerisinde 18 yıllık fiilî hizmetindin sonunda bir yüzbaşı, fiilî 
hizmet zamlariyle birlikte 25 yılını doldurarak, 39 yaşında emekli edilecektir. 

Aslında ûEarbokulu öğrenimi, sivil kesimde muadeleti olmayan bir öğrenimdir. Silâhlı Kuv
vetlerden ayrılan bir subayın, sivil kesimde her hangi bir görevde kullanılması 1969 senesinde 
çıkarılan 1101 sayılı Kanunla olanaksız duruma gelmiştir. Ayrıca, Silâhlı Kuvvetler personelinin, 
sivil devlet memurlarına, kanunlarla verilmiş olan 65 yaşına kadar çjaıhşma garantisine muka
bil, 39 yaşında ve emsali sivil memurlardan 26 yıl önce, çok küçük bir aylıkla emekli edilmesi, 
onun ziyanı ve çok genç yaşta sivil hayatla Ikötü şartlarla terk edilmesi olacaktır. 

Bu hususun henüz uygulaması yapılmamıştır. Ancak yapılacıaık uygulama sonunda bu sistem
den dönüş bir zorunluk halini alacak; bu dönüş ise, idarenin prestijini sarsacağı gibi geride de 
mağdur edilmiş bir zümre bırakacaktır. Ayrıca, bu tatbik)atın bir sonucu olarak Harbokuluna is
tekli öğrenci adedinin bir hayli eksileceği, bunun da Silâhlı Kuvvetlerin geleceğini etkiliyeceği 
düşünülebilir. 

657 sayılı Devlet (Memurları Kanunu ise, Türk Silâhlı Kuvvetleri dışındaki bütün devlet me
murlarını, 44 noü maddesindeki, 45 yaşından evvel emekliye çıkarılamaz, 65 yaşından sorarla da 
çalıştırılamaz hükmüyle, büyük bir himayeye alırken; 926 sayılı Kanun, 39 yaşında bir subayı 
emekli etmeyi öngörmektedir. Keza, sivil memurlardan İM defa üst üste olumsuz sicil alarak ye
tersizliği tesbit edilenlerin dahi, hizmete devamlarına, değerlendirme kurulu karar verdiği tak
dirde imkân verilmektedir. 

Halbuki, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu; terfileri yeterlik grupu esası
na bağlamakla, ehüyettli ve liyakatli oldukları halde kanuni mahrut zorunluluğu ile bâzı subay
ların terfilerini engellemiş, ufkî terfie saptırmış ve hattâ emekliye şevklerini öngörmüştür. 

Örneğin : Bir sınıf içerisinde 100 tam notun 90 mı alan bir subay veya astsubay kadro elve
rişli bulunsa ve hattâ şiddetle ihtiyaç olsa bile sırf 5 nci yeterlik grupuna girdiği için emekli 
edilecek, ya da 4 ncü grupa girdiği için rütbe terfii yapamayarak kademe ilerlemesi şeklinde 
yatay olarak gidilebilecektir. Bu durum, hak ve eşitlik ilkesine aykırı düşeceği gibi mantığa da 
ters düşmektedir. 

Bu suretle, kadro ve hizmet ihtiyacı olduğu ve personelde ehliyetli-bulunduğu halde, bu katı 
hüküm).er karşısında bâzı gruplar için terfiler sağlanamıyacak ve bilhassa miktarı azınsanamıya-
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cak bir kütle ümitsiz ve gayrimemnun ve küskün olarak hizmette devam ettirilecek veya sivil ha-
yalta terk edilecektir. 

Albay rütbesi için 926 sayılı Kanunun getirdiği, 4 ncü ve 5 nci yeterlik grupumaı girenlerin 
emekliye sevk edilmesi hükümlerinin, bu rütbenin personele kâfi derecede istikbal sağlaması 
bakımından yerinde görülüp, ancak genç subaylar için, doğan Mağduriyetlerin Silâhlı Kuvvet
lerin istikbali yönünden ele alınması zorunluğu duyulmaktadır. 

Hasırlanan değişiklik tasarısında bu durumlar kanunun tatbikinden önce dikkate alınmış ol
duğundan mağduriyetler ve mağdur bir zümrenin doğmasının önlenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, 30 ncu madde ile tesbit edilen 3 yıllık general ve amiral bekleme süresi, uygulamada, 
özellikle kıta hizmeti zorunluğunun bulunması nedeniyle hizmette aksaklıklar ve personelde tedir
ginlikler meydana getirmektedir. Uygulamada; bir general, 3 yıllık bekleme süresinin 2 yılını 
kıt'ada geçirmekte, bir yılında da geri hizmette yüksek karargâh görevlerinde bulunmaktadır. 
Bu durumda, bir yıllık görevde bulunan general ve amiral henüz görevine intibak etmiş iken der
hal atanma işlemine tabi tutulmak zorunluğunda bırakılmaktadır. Bu da personeli huzursuz etti
ği gibi, verimi azaltmakta bundan da hizmet zarar görmektedir. 

Bundan başka, general - amiral mevcudu, uygulamada muvazzaf subay mevcudunun '% 1,5 
oranına yaklaşmıştır. Bu mevcutları, hizmetin gereği olan nisbette tutabilmek amaeiyle ;% 1,5 
nisbetinde bir indirme yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Yukarda belirtilen sakıncaları asgari mıadde değişiklikleri ile gidermek amaeiyle tasan, Si
lâhlı Kuvvetlerdeki personel problemlerini daha pratik ve âdil olarak çözümliyecek nitelikte ha
zırlanmıştır. Çağımız devletlerinin ordu personel rejimleri incelenerek ve kendi özelliklerimiz de 
göz önüne alınarak ilki yılı aşkın bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmış bulunan tasarı, dev
lete hiçbir malî yük de tahmil etmiyecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle, tarifler başlığını taşıyan 3 ncü maddenin, terfi sisteminde yapılan 
değişiklik nedeni ile, (k), (1) ve (o) bendleri değiştirilmektedir. 

(k)] bendi, yeterlik derecesini, yeni terfi sistemi esasına uygun olarak yeniden düzenlenmekte
dir. Bu bende göre; yeterlik derecesi, terfi sırasında bulunan subay ve astsubayların aynı sınıf 
ve rütbede almış bulundukları sicil notları ortalamalarına göre kendi aralarında derecelendiril
meleridir. Bu derecelendirilme sicil notu ortalaması en yüksek olandan en aşağıya doğru sıra
lanmak suretiyle yapılacaktır. 

(1) bendi ile ise, «yıllık kontenjan» tarifi maddeye konulmaktadır. 
(o) bendi, değerlendirme notu tanımını, yeni terfi sistemi uyarınca değiştirmektedir. Değerlen

dirme notu, yalnız Yüksek As. Şûra tarafından verileceği için, bend, bu hususu belirtecek şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2, — Bu madde ile, üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenle
rin tabi tutulacakları askerî eğitimle ilgili 15 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Eski maddeye göre, askerî eğitimde başarı gösteremiyenler yeniden eğitime tabi tutulmak
tadırlar. Bu şekilde eğitime tabi tutulan üniversite ve yüksek okul mezunu bir personel ikinci 
eğitimde de başarı gösterememesi halinde subay nasbedilmekte ve subaylık nasıp tarihi 35 nci 
madde gereğince fakülte veya yüksek okulu bitirdiği tarihe götürülmektedir. 

Genellikle, temel askerlik eğitimini kapsıyan bu kısa süreli eğitimi, üniversitelerin çeşitli fa
kültelerini veya yüksek okulları bitiren kişilerin yürütememesi olanaksız görülmektedir. Uygula
mada ilgisizlikten doğan bu şekilde bâzı olaylarla karşılaşılmaktadır. Bunun en büyük nedeni de, 
bu şekilde başarısızlıklara uygulanacak bir müeyyidenin bulunmamasıdır. Değiştirilen madde ile, 
askerî öğrenciler subay nasbedilmeden önce, bir eğitime tabi tutulacaklar; ancak, bu eğitimde 
başarısız olanlar subay nasbedilerek nasbedildikleri rütbe bekleme süresi bir yıl uzatılacaktır. 
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Böylece, askerliği meslek edinmiş kişilerin kasıtları ve ilgisizliği yüzünden ortaya çıkan askerlik 
eğitimindeki başarısızlıkları önlemiş olacak; personelden en erken şekilde yararlanmak olanağı 
doğacaktır. f 

Madde 3. — Bu madde ile 24 ncü maddeye, ihtiyaç fazlası subayların ihtiyaç duyulan diğer 
kuvvetlere veya J. Gn. Komutanlığına aktarılmasına imkân veren bir (g) bendi eklenmektedir. 

Bugün bilhassa Hava Kuvvetlerinde, pilot yetiştirilmek üzere Hava Harb Okuluna alman öğ
rencilerin bir kısmının pilotluk muayenelerini kaybetmeleri, bir kısmının ise sonradan uçuştan ay
rılması nedeni ile, piyade, muhabere, istihkâm v.s. gibi yer sınıflarına geçirilmektedirler. 

Bu durum, yer sınıfları kadrolarında şişkinliğe sebebiyet vermekte ve bu gibi personele kuv
vet içerisinde hizmet yeri bulabilmek için kadro zorlamaları ve bir göreve birkaç personelin atan
ması gibi İmahzurlar tevlidetmektedir. Diğer kuvvetlerde ve bilhassa çok geniş kadrolara sahip 
Kara Kuvvetlerinde ise bâzı sınıflara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Maddeye yeni bir fıkra eklenerek, kuvvetlerde hizmet fazlası bulunan subayların, kuvvet ko
mutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığınca kuvvetlerinin değiştirilme
si sağlanmak suretiyle yukarda arz edilen mahzurlar önlenmektedir. 

Eklenen bu bend gereğince; kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, her yıl 
subay sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek tarihlerde, hizmet fazlası personel ile ihtiyaç duy
dukları personelin miktarını sınıf ve rütbe belirtmek suretiyle Genelkurmay Başkanlığına bil
direceklerdir. 

Genelkurmay Başkanlığı; genel öneri ve istekleri değerlendirip, bu konuda ilgili kuvvet komu
tanlarının veya Jandarma Genel Komutanlığının görüşlerini de alarak, gereken subayların kuv
vetlerini değiştirebilecektir. 

Kuvveti değiştirilen bu personel, yeni kuvvetinde eski sınıfında kullanılabileceği gibi, ihtiyaç 
duyulan sınıflarda kullanılmak üzere yeniden sınıflandırılmaya tabi tutulabilecektir. 

Madde 4. — Bu madde ile, subaylarım normal bekleme sürelerini gösteren 30 ncu maddesinin 
general ve amirallere ait 3 yıllık bekleme süreleri, 4 yıla çıkarılmakta; yarbaylık bekleme süre
leri de 3 yıla indirilmektedir, özellikle general ve amiral bekleme sürelerinin üç yıl olması, uygu
lamada, bilhassa kıta hizmeti mecburiyetinin buluüması nedeni ile aksaklıklar ve tedirginlikler 
hâsıl etmiştir. Şöyle ki ; 3 yıllık bekleme süresinin 2 yılı kıtada geçirilecek olursa bir yılı geri gö
revde geçirilebilecek veya aksi olacaktır. 

Bu durumda bir yıllık görevde bulunan general ve amiral henüz görevine intibak etmiş ve ken
disinden verim alınacak bir duruma gelmiş iken, ya terfi ederek veya emekli edilerek görevden 
ayrılmak zorunda kalacaktır ki, bu da hizmetin zararına olmaktadır. Bu sakıncayı gidermek, hiz
metin gerek kıtada gerek geri görevde Silâhlı Kuvvetlerin yararına sürdürülmesini sağlamak 
amaeı ile 3 yıllık general - amirallik bekleme süreleri 4 yıla çıkarılmaktadır. 

Ayrıca, tümgeneral - amirallik bekleme süresi 12 yıldan 16 yıla çıkarılmakta ve 49 ncu madde 
ile de, general ve amiral oranları % 1,5 tan % 1,2 ye indirilmektedir ki, bu; 'hem general - amiral 
miktarındaki artışı önlemekte, hem de daha az sayıda albayın general ve amiralliğe yükselme
sine, buna karşılık daha uzun süre hizmette kalarak yaş haddine yakın yaşlarda emekliye şevki
ne imkân verilmiş olmaktadır. 

General hizmet sürelerinin 4 yıla çıkarılması nedeni ile orgeneralliğin son senesine ulaşan ge
neraller yaş haddine uğramaktadırlar. Yarbaylıkbekleme süresi 4 yıldan 3 yıla indirilmek suretiy
le, hem eski statü devam ettirilmiş, hem de yukarda belirtilen sakınca giderilmiş bulunmaktadır. 

Madde 5. — Anayasa Mahkemesinin 10 . 10 . 1968 tarih ve 1967/39--1968/41 sayılı kararı ile 
7 Nisan 1969 tarihinden geçerli olarak iptal edilen 34 ncü madde; Genelkurmay Başkanını dev
reye sokacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, subaylığa nasıp ve terfiler kuv
vet komutanlarının (jandarma subayları için J. Gn. Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başka
nının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanı (jandarma subayları için İçişleri Bakanı) 
ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı bir kararname ile yapılacaktır. 

Maldlde 6. — Bu (madde iile subayların kazaoı ve idarli Ikararlarlia nasıplarınım düzeltdflimesâ esas-
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larıııı düzeıııliiyen 36 meı amadde, uygulamada ortaya çıkan âksakjliıkları giderfecıek şekilde değiş* 
tirdılmektedlir. 

(a) benıdi'ille pa,ra cezasına çevirileui) cezalar dâhlill kısa hapis veya tecjifl. edilen cezalar haıriç 
olmak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hürlriyeıtli bağjüayıcı cezaları ile, ffirar ve izlin 
tecavüzünde bülunduklarıı askerî mahkeme kararı ül'e sabit olanilamın firaır ve izin tecavüzünde ge
çen süreleri! kjMjeimlteaiinlden düşmesi öngörülmektedir. Bu b nd kazaJi kararlar sonucu görevde 
geçimiydi .suretlerin, subayın todemöındeo de düşülerek, rütbe bekleme (süresinden sayıillmıaması amacı 
ilo ısevk edilUmiiştür. 

Bendlin iilkinci fıkrası (ise; kıdemden düşülme iişjlemiinin subayın son rütbeye nıasıp tarihinin 
düzeltilmesi suretiyle, firar ve izünı tecavüzümde geçen süreler bafcamınıdanı hükmünün1 kesilmesini, 
şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar balonundan cezanın Ikısmeıı veya tamameni infaz edilmesini izlUye-
rek, derhal yapıllması esasını getirmektedir. Böyleoe, yanlış lanlamalara sebebiyet verdiğinden uy
gulayıcılar farklı yönlere sevk eden eski ımetninı bu sakıncası giderilmiş oılmaktadıır. 

926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (c) bendi de (b) bendi ile bMeştMlerek gerek yuırt 
içinıde gerekse yurt dışında öğrenim, kurs ve staja gönderilecek subayların nasıplarının aynı esas
lara göre düzenilıenmesâ öngörülmüştür. Bu şekilde bir düzenleme, uygulamada kolaylık sağlıya-
cağıı gibi, eşitlik ilkesinıe de uygun düşmektedir. 

(c) bendi ile, (b) bendi hükümlerinim, sıağkk sebebi ile devamsızlık^ komando, paraşüt, uçuş 
v.s. gibi yönetjmeliğtinde özel nitelik ftstiyen kurslarla, üç ay ve daha az süreüJi kurslar içini uygu-
lanmıya,cağı esasını getirtmektedir. 

(d) bendi ile, nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak terfilerin 33 ncü mladde hükmüne tabi 
olduğu bellirtûllmek suretiyle; 30 Ağustos dışında yükselme yapılmaması hususundaM Kanunun 
genle! iillkesline uyulmuş olmaktadır. Açıklamak 'gerekirse; (a) ve (b) bendleıindeki durumları 
nedenli dile naspı düzeltileni bir subay; bu bend hükmüne göre, ruaspının götürüıMüğü tar|iıhte değil, 
anıcıak ımıütaalkııp 30 Ağustos talihinde .rütbe terfii edebilecektir. 

Madde 7. — Bu madde iıle, subayların terfii esaslarını düzentljiyen 38 nei maJdde yenMeın^ ras
yonel, gerçekçi, Silâhlı Kuvvetlerin gereklerine vje personel politikasına uygun şekilde değiştir 

lillmıektedi'r. 
(a) bendi ille teğmenden yarbay rütbesandeki subayların terfiinön nasıl yapulaciağı dlüzenien-

mıiştir. Bu subaylar bekleme sürelilerinin sonunda aldaklliarı sicil notu ortalamasınla göre en yük-
sdk dereceden, en düşük dereceye doğru sıralanacaklardır. Sicil notu ortaılamasa % 60 ve daha 
yukarı olandar,, üst rütbe kadrosunda bulunan açık mfiktamnda, en yüksek sicdl notu ortalama
sı aladdan başlialmak üzere bdr üst rütbeye yükseltiitleccikflerdir. 

(b) bendi ö|Le, general ve amiralliğe yükselecek albaylara uygulanacak terfii işlemi1 düzen
lenmektedir. 

Yükselime sırasına giren albayların, bağlı bulundukları küvetler veya Jandarma Genel Ko
mutanlığınca albaylıkta almış oldukları sicil notlaraınûn not ortallamalaıu teshit edilecektir. 
Bunlardan sicil notu 'ortalaması sticiıl tam, notunun % 60 veya daha fazllasonı alanl'ar bu kere, 
binbaşılık, yarbaylık ve albaylık ^rütbelerimde allmış olduklkrı sicfil notları ortalamaları göz 
önüne adiınlaraik kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarıma bakılmaksızın kendi aralann!-
da sıralanacaklardın*. 

Bunlardan, sicil notu ortalaiması siicill tam notunun ;% 70 dâhül daha fazlasını alanlar kuvvet
lerince değerlendirilmek üzere, Yüksek Askerî Şûraya gönderileceklerdir. Bu personel Yüksek As 
kierî Şûraca 54 nıcü madde uyannca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Görülüyor ki, bu madde ile değiştirilen eski maddenin getirdiği adaletsiz yeterlik grupları 
ve değerlendirme kurulları sıisteınıü kaldırılarak; siicil notu barajı dle kadro açığına dayatılan âdliıl, 
pratik ve Silâhlı Kuvvetlerin bünyıesine uygun bir terfi sıistemi getirülmektedilr. 

(c) bendi ille sieiil b ö l g e l e r i n sekili, muhtevası ve düzenlenme zaman ve sisteminin Subay 
Siei'l Yönıetmelıiğinde göstereceği hülkme bağlananaktadıır. 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 



- 7 -
Madde 8. — Bu 'maddeyle, rütbe tcrfilcrini yotoriik grupları ile düzenliyen sistemlin, 38 ncî 

madde ile değiştirilmiş bulunması nedeni ilıo gereği fka'lmıyan yeterlik grupları ve bu gruplan:ı 
hesaplanması ile ilgili 39 ve 40 nei maddeler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 9. — Bu nıaddcy. e, «Kadınların bildirilmesi» madde başlığını taşıyan eski 41 nei 
madde; Silâhlı Kuvvetlerin kadrolanıı ı tesbiti ve 'muvazzaf subay kadro oranlandı belirte
cek şekilde değiştiv'Jnıektedi?. 

Birinci fıkra; Kara, Deniz, Hava kuvvtleıine ait kadroların, rütbe, sınıf varsa branş belirtilmek, 
suretiyle, Genelkurmay Başkanlığınca, her ydın 31 Ağustos tarihinde hizmet ihtiyacına göre 
tesbit edi/lmeslnd öngörmektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin- albay rütbesinin kadrolarına belirli oran (;% 8) getirilmesini ön
gören dikiinci fıkrası, fişe, terfi sıilstemtinin bir gereği olarak, geçmişte kazanılan deneylerin ışı
ğında ihtiyaçtan fazla albay birikimini önlemek amacı ile hazırlanımıştır. Bu fıkra hüküimjlıeıiine 
'göre, Türk Silâhlı Küvetleri kadrolarında gösterilen albay miktarı, ımuvazzaf subay mevcudu 
nazarı itibara alınıarak hesaplanacaktır. Albaylar için % 8 olanı bu oran genel rütbe oranadır. Bu 
oranlın sınıflara yansıtılmam, Genelkurmay Başkanlığının hizmet ihtiyacıma göre yapacağı kad
rolarla sağlanacaktır. 

Son fıkra ile de ; özel Kan/onları gereğince yaş haddinden önce emekli! edilmeleri mümkün 
alımıyan, hâkim albaylar ve Gülhanle Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesd albayların, yarbaylık
tan yükselecek alanlara engel olmamaları amacı ile albayblkta altıncı yılı doldurduklan tarih
te kadro oranı dışına alınmak suretiyle hizmete devamları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10. — Bu madde ile, çeşitli sınıflarca yürütülen (kadro görevlerinin, hangi sınıflar 
tarafından yürütüleceği kesim olaırak Silâhlı Küvetler kadrolarında gösterilmiş bulunduğun
dan; gereği kalmıyan çok sınıfla kadrolarla âlgiiili 42 nei madde kaldırılmaktadır. 

'Madde 11. — Bu madde ile rütbe terfiinin şartlanan düzenliyeaı 43 <neü madde, 38 nei maddede 
gösterilen terfi siisttemine paralel olarak değişlMmekfbediır. 

îki fıkra halinde düzenlenen maddenin birinci fılkrası 6 bent içerisinde rütbe terfi şartlarını 
saptamaktadır. 

Subayların rültfbe terfi edebil'mıeleri iejin: 
a) Rütbeye ait bekleme süresini tamamlamış olmak şartının yerine getirilmesinde 30, 31 ve 

32 ned maddeleri ,esas alınacaktır. 
b) Rütbe bekleme süreleri 3 ve 6 yıl olan rütbeler için o rütbeye alt 2 /3 , 4 yıllık bekleme sü

nesi 4 yıl olan albay rütbesi içlin 1/2 oranında yıllık sicili bulunmak şartı, tek siieil'le terfii önle
mek amacını gütmektedir. 

c) Subayların Meslek Programları Yönetmeliğinde göslterilen kıta hizmetlerini yapmış bulun
mak şartı, kıtası bulunan muharip sınıf subayları için söz konusudur. Kıtaisı olmıyan, ya da yeteri 
kadar kıtası olmıyan sınıflar için bu şartın aranmaması ^gerekecektir. 

d) Rütbe bekleme süresi sonunda töslbit edilen sicil notlarının ortalamasının sicil tam notu
nun % 60 ı ve daha fazlası olması gerekir. 

e) Bir subayın üst rütbeye yükselelbilmesi için yük&eleeleği rütbe kadrosunda açık bulunması 
gerekmektedir. 

f) Tuğgeneral veya Tuğamiralliğe yükselecek albaylar için, 49 ıncu maddede belirtilen oran
lar içinde açık bulunmak. 

Gerekmektedir. 
iSon fıkra ifbe de yuikardaki şartları ihaiz subayların, kadro açığı oranında, bu kanunda belirtilen 

esaslar içerisinde biır üst rütbeye yükseltilecekleri hülkme bağlanmıştır. 
Madde 12. — Bu madde ile, normal bekleme süresi sıonunda terfi edemiyen suıbayların gelecek 

yıllardaki terfi ve njasLplarıtm düzenliyen 44 ncü madde, 38 nei maddıe ile getirilen terfi sistemine 
göre değiştirilmektedir. Terfi edemi|yen teğmen ve üsteğmenlerle 43 ncü maddede belirtilen rütbe 
terfi şartlarını haiz olup da kadro elverişli bulunmadığından dolayı terfi edemiyen yüzfbaşı, bin-
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basılar gelecek yıllarda yeniden değerlendirilecekleridir. Bu değerlendirme, o yıl tenfi sırasına giren 
kemdi /rütbe ve sınıfı subayları ile beraber yapılacaktır. 

'Sicil notu ortalaması % 50 den fazla ve % 60 dan az olan yüzbaşı - binbaşılar s'onraki iki yıl; 
o yıllarda terfi sırasına girmiş olanlarla birlikte yeterlik derecelerin'e ısıralanacaklarıdır. Bunlardan 
iki yıl içinde terfii edemiyenler isıe bir daha terfi için değerlemdirilmîyeceklerdir. 

Yarbay ve albaylardan ıkadroisıuzlukitaın terfi eideımiyenler mütaakıp ilki yıl daha, o yıl terfi sı
rasına giren yarbay ve albaylar ile birlikte sıralamaya tabi tutularak terfi için deneneceklerdir. 
Ancak, burada iki yıl sıralamaya tabi tutulabilmek için yarbay ve albayların bir kere kadrosuz
luktan terfi edememesi yeterli değildir. İkinci yıl da terfi şartlarını haiz olmaları ve yine kadro
suzluktan terfi edememeleri gereklidir. 

Sonraki yıllarda terfi edenler, yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabi olacaklardır. Bu bek
leme süresinin başlangıç tarihi ise rütbeye nasıp tarihidir. 

Madde 13. — Bu madde ile; «Kademe terfii şartları» madde başlığını taşıyan 45 nci madde, 
değiştirilmektedir. 

45 nci maddeytlle, kademe terfii deyimi yerine, rüitıbe terfii ile benzeşim hâsıl edeceği düşünüle
rek, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun, «Kademe ilerlemesi» deylimJi alınmakta ve kademe 
ilerlemesi şartları yeniden düzenlenmektedir. 

'(a) bendi, kaidemle ilerleımle şartlarını saymaktadır. 
Bir subayın kaideme İlerlemesi yapabilmesi için üç anaşartm bir arada bulunması gerekmekte

dir : 
1. Subay bulunduğu maaş kademesinde bir terfi yılını doldurmuş bulunmalıdır. Bu bir yıllık 

bulunma 3- ncü madde (g) bendinde belirtilen süreyi kapsıyacaktır. 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bullunmalıdır. 
3. O yılki sicil .notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmalıdır. % 60 dan daha az 

ise o yıl kademe ilerlemesi yapaımıyacakıtır. 
'(lb) bendi; rütbelere ve rütbe kıdemliliğine ait (kademelerin ek - VI sayılı cetvelde gösterildiği

ni; kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmanın üst rütbeye yükselmeyi gerektir
mediğini, hükme bağlamakta/dır. 

(c) bendi; kademe ilerlemesinin yapılması usulü ile onay makamlarınınsubay sicil ylönetımeli
ğinde gösterileceği esasını getirmektedir. Böylece daha pratik vie daha esnek bir uygulama sağlan
mış 'olmaktadır. 

(id) bendi birinci fıkrası; bekleme süresi sonunda rütbe yükselenlerin o rütbenin birinci kade
mesine de yükselmiş olacağını hükme bağlamaktadır. İkinci fıkrası ise bekleme süresi dışında rüt
be yükselenler için aynı esası getirmektedir. Bu şekilde terfi eden subayların esfei rütbelerine ait 
kademe aylıkları, yeni rütbelilerinin birinci kademe aylığından fazla ise aradaki fark kademe iler-
lem/esi suretiyle giderilinceye kadar eslki aylıklarımı almakta devam edecekleri de uygulamada do
ğabilecek yanlış anjlamalları gidermek ve müktesep hakları (korumak amacı ile belirtilmektedir. 

(>e) bendi; (id) ıbemdi 'esaslarının rütbe kıdemliliği yaparak derece yükselen üsteğmen, yüzbaşı, 
binbaşı ve albaylar için bir tekrarı olup, maddeye açıklık ve uygulama Ikoilıayllığı sağlaması bakı-
mıridan dâhil edilmiştir. 

(f) bendi; çeşitli nedenlerle kıdem alarak lehlerine nasıpları düzeltilenlerin kademe ilerlemesi 
yapamamaları nedeni ile uygulamada görülen eksikliği gidermtek amacı ile getirilmiştir. Nasıp ta
rihleri çeşitli nedenlerle lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihilerine göre ek -> VI sayılı cetvel
deki kademlelere intibakı yapılacaktır. 

(ıg) bendi, kadrosuzluk nedeni ile terfi edemiyenlerin, kademe ilerlemesi yapabileceğini hükme 
bağlamaktadır. 

Madde 14. — B u madde ile 926 sayılı Kanunun gteneral ve amiral rütbe terfii şartlarını düzen-
liyen 47 nci madde değiştirilmektedir. 

ı (a) bendi, eski metnin aynıdır. 
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(ıb) bendi, rütbeye mahsus beklemie sürelerin 1 e yapılacalk değişikliğe paralel alarak değiştiril
miştir. Bu maddeye göre 4 yıllık rütbe bekleme süresinin yarısı oranında yıllık sicili bulunma ön
görülmektedir. 

ı(c) bendi, üsıt rütbede ve sınıfımın kadrosunda 49 ncu maddedeki oranlar içerisinde açık bu
lunmak şartını getirmektedir. Burada üst rütbede kendi sınıfı kadrosunda açık bulunmak esas
tır. 

(id) ©emdi, eski (c) bemdimim ayandır. 
Ayrıca (!e) bendi ile, general ve amiraller için 'Subay İSicil Yönetmeliğinde gösterilen kıta 

hizmetlerimi yapmak şartı getirilmektedir. Eski maddede kıta hjizmıeti bekleme süresinin üçıte biri 
flOie sınırlandırılmıştır. Bu defa süre yönünden elâstikî olması için süre sicil yönetmeliğinde gös
terilmesi öngörülmektedir. 

ıSıom olarak eklemen (f) bendimle göre; bir general veya amiralin Korgeneral rütbesine yük
selebilmesi, dolayısiyle bir genıeralin veya amiralin .en üst komuta makamlarına ulaşa!biimjesi içim 
Harb Akademisi öğrenimimi basan ile biıtinmiş bulunması; 'ayını zamjamda kuvvetlerim özelliğime 
göre Kara Kuvvetlerimde Muharip sınıf generali, ,Deıniz Kuvvetllerinıde Güverte ve Deniz sınıfı 
amJiıraJli, Hava Kuvvetlerinde Pilot sınıfı generali -olmasa gerekmektedir. Bu ıbend lile teklenen hü
küm; öteden beri Silâhlı Kuvvetlerde uygulanmakta ôlaln ısostemim kanuna yamsıltılmış şeklinden 
başka bir şey değildir. 

Madde 15. — Bu, madde ile «General ve Amiral miktarlara» maidde başlığımı taşıyan 49 ncu 
madde değişitiriÛJmielkteddir. 

49 ncu maddenin (a) bendimde beliritlilem; «Barış ve sıefer kadrolarımda tesbdlt ediliecıelk Gene
ral ve Amiral mevcudunum, muvazzaf subay mıeccudunun yüzde ıbürbuçuğunu ıgeçemez» hükmü, 
uygulamada barış zamanında % 1,5:., a çok yaklaşmış ve Generali - Amana! kadrolarımda şişkin
likler yaratmjışltır. Ayrıoa, her yıl yüksek bir yekûm tultıan Albaylıktan Generalliğe yükseltil
me ile, aynı oranda emekli etme gibi rasyonellikten uzak ve âıddl olmıyan bir operasyona gitme 
zoırunlluğumda kalınmıştır. 

Gemeıral ve Amiral rütbe bekleme süresi 30 ncu maidde ile 3 yıldan 4 yıla çıkarılmakla, Gene
ral ve Amirallerin yaş hadlerine yakım bir süre sonumda emeklilikleri sağlanmıştır. 49/a bendindeki 
değişiklik ile; barış zamanındaki Genel ve Amiral topılamımım muvazzaf subay mevcudunum % 
1,5 dam % 1,2 ye düşürülmek suretiyle de hem Tuğgeneralliğe yük&eleciek Albay mevcudunun 
azaltılmlasa hem de üst rütbelerde daha az miktarda General ve Amiral bulunması sağlanmış ol
maktadır. Bu durum ayına zamanda emekliliği de etlkilyeoeğti için, hıe'r yıl daha az sayıda Gemeıral 
ve Amiral emieklilik işlemime taibi tutulacaktır. 

Ayrıca (a) bendinin ikinci fıkrası ile, muvazzaf sulbay mevcudunda % 6 oramındıa artma ve 
eksikne meydama gelıdiği takdirde, bu değişikliğin General ve Amiral oranlarına yansıtılmasını, 
daha az değişiklikler için bu o:ranan değiştirilmemesi öngörülmektedir. Böylece, % 1,2 oranına 
giöre bulunan rakamlar değişmez katı bir miktar olmaktan çıkarılmış; ilerde ortaya çıkacak du
rumlara uyabilecek bir esneklik kazandırılmıştır. 

Üçüncü fılkra, kadrolarda gösterilen sınıf, rütbo ve miktarların aşıiamıyacağını hüklmıe bağla-
mılştır. Bu fıkramın ikinci cümlesi ise; her hangi bir sebeple (isltifa, ölüm, emeklilik v.s.) General 
ve Amiral kadrolarında meydana gelecek boşluklarım hiçbir sebeple 30 Ağustos taı^iııden önce 
doldurulamıyacağı hükme bağlanmak suretiyle, yükselmeferiın 30 Ağustos da yapılacağı husu
sundaki kanunun genel ülkesine uygunluk sağlanmıştır. 

(a) Bienidinlin mütaakap fıkralara isle kadro değişiklikleri ile ilgili prosedürü düzenleımiefcte-
dir. 

(b) Bendi; % 1,2 oranına gö.re barış zamanında kuvvetlerin kadro görevleri dikkate alima-
rak her rütbeye isabet edem yüzde oranlarımı tesbilt etimıefctedir. Burada yüzde onanları tesbiıt 
ejdilirken her kuvvetin muvazzaf subay miktarı esas alınmakta ve bu baz rakamın % 1,2'si kuv
vetteki General ve Amiral miktarını vermektedir. Bu miktarın rütbelere dağılış yüzdeleri de 
(b) bendindeki çizelgede gösterilmektedir. Bu onanîaırıın hesabımda tam sayılar dikkate alınır, 
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kalan kesirliler -ise Yüksek Asikeırî Şûra tarafından Tuğgeneral ve Tümgeneral kontenjanına 
ilâve 'edilecektir. 

(<c) ©endi ile, komiten j anı arıtırılatn gnuibun esiki kontenjanına indirtilmıasini 30 ncu madde ile 
rütbe bekleım© süresinin 4 yıla çıikarıimjasın.a paralel olarak, en geç 3 <ncoi yılıln sonunda yapıla
bileceği 'öngörülmıektediır. 

(g) bendi ile de, uygulamada ortaya çıkan bir aksaklık giderilmektedir. Gerçekten; emekli
ye sevk edilen albay, general ve amirallerden kazai kararlar sonucu 'bir üst rütbeye yükselti
lenler, yeni rütbelerinde kadro bulunmadığından emekliye sevk edilmektedirler. Ancak, bu gibi 
personel tazminattan yararlanamamakta, kendilerine ne eski, ne de yeni rütbeleri üzerinden kadrosuz
luk tazminatı ödenmesi mümkün olamamaktadır. Bu 'sakıncayı gidermek amacı ile eklenen (g) 
bendi ile, bu şekilde emekliye sevk edilen generallerin daha önce almakta oldukları eski rütbeleri 
üzerinden kadrosuzluk tazminatı almaları öngörülmektedir. 

(h) bendi, Genelkurmay Başkanının her üç kuvvetten olabileceği ve kuvvetlerüstü bir makam 
olması nedeni ile orgeneral rütbe kontenjanları dışında tutulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 16. — Bu madde ile, 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesi değiştirilmektedir. 
50 nci madde, 38 ve 44 ncü maddelerin devamı mahiyetinde olup; rütbe terfi edemiyen subay

ların, kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk ile, yetersiz subaylarla, disiplinsizlik ve ahlâki du
rumları Silâhlı Kuvvetlerde kalmalarına elverişli bulunmıyan subayların ayrılmalarını düzenlemek 
amacı ile değiştirilmektedir. 

(a), (b) ve (c) bendleri şeklinde tanzim edilen maddenin (a) bendi, kadrosuzluk nedeni ile 
emekliye şevki, (b) bendi yetersiz subayların ayrılma şartlarını, (c) bendi disiplinsizlik ve ahlâ
ki nedeni ile Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uyun olmıyan personelin ayrılma şartlarını getirmek
tedir. 

(a) bendi, 44,ncü madde (e) bendine göre kadrosuzluktan terfi edemediği için 2 yıl denenen 
albay ve yarbayların bu süre sonunda da rütbe terfi edemedikleri takdirde rütbe terfi hakları 
olmaksızın yaş hadlerine kadar hizmete devam edebileceklerini belirtmektedir. Ancak, bu şekil
de hizmete devam edecek yarbay ve albaylar terfi şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara kadro açıl
ması maksadiyle emekli edileceklerdir. Emeklilik için yapılacak seçimde, albaylıkta almış olduk
ları sicil notu ortalaması esastır. Kuvvetler en düşük sicil notu ortalaması alanlardan başlan
mak suretiyle yeteri kadar albayı emekli yapacaklardır. Sicil notu ile ilgili işlemlerin ne şekilde 
yürütüleceği, Subay Sicil Yönetmeliğinde düzenlenecektir. 

Bu bend, yarbay ve albay kadrolarında bugün hissedilen birikimi ve zorlamayı önliyecek ve sir
külasyonu bağlıyacaktır. 

(b) bendi yetersizlik sebebi ile Silâhlı Kuvvetlerden ayırmayı düzenlemektedir. 
»Silâhlı Küvetlerde hizmetin gereğinin yerine getirilmesi için personelden normal verim alın

ması asgari şarttır. Personel, bu verimin altına düştüğü zaman hizmet mutlaka aksar. Bu duru
mun hizmet yönünden olduğu kadar diğer personelin morali, çalışma şevki ve azmi yönünden de 
olumsuz etkiler yapacağı apaçık ortadadır. Bu nedenle, bugüne kadar olduğu gibi* bundan sonra 
da yetersiz personelin Silâhlı Kuvvetler bünyesinde barmdırılmaması bir zorunluluktur. İşte 
(b) bendi üç alt bend halinde yetersizlerin durumlarını ele alarak, Silâhlı Kuvvetlerden ayrılma 
prensiplerini formüle etmektedir. 

Birinci bend; normal bekleme süresi sonunda veya 44 ncü madde gereğince sonraki yıllarda 
yapılacak yeterjik sıralamasının ıssoınuçlarım 2 alt bend halinde teıslbit etmelkteldir. Bu bendin (a) 
alt bendinde; sicil ortalaması sicil tam notunun !% 50 sinden aşağı olan Yzb. - Bnb. 1ar ile i% 60 
mdan aşağı olan yarbay ve albaylar hakkında emekli işleminin yapılacağı belirtilmektedir. 

Bilimin ve (teknolojinin geliıştaıeisine paralel olarak: harb 'slilâh, araç ve gereçle-rinde meyda
na gelen değişükllikHeır, moderni 'taktik1 ve srtejiyi de etkilemiş bulunmaktadır. Bu koşul
lar içerisine, insan faktörünün önemi bir ka t İdahıa artmış, miktardan çok kalite igeçenlillik 
kazanmıştır. Kioimu'tanlıik ımesleki normali yeteneklere sahip bir subayın bile güç yürüte-
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bileceği bdr görev olmuştur. Nonmalin üstünde gayret sarf eden ve kabiliyet gösteren subayla
rın internette Ikallması, üslti rütbelere yükselmesi esas ilfce olıarak bemimfeenanliisjitir. Bu nedenlle, 
henüz yetişme çağında bulunan çeşitli kur&lar ve eğatiimleirdeın, gelçirflerek 5|yi bir (komu
tam joilaraik gelecek lüçln (hazırlanan teğmen ve üslfceğmienler Shafriç balem» bölük komutanlığı 
görevlerinde bulunan yüzbaşı ve binbaşıların rütbelieTİndeıktî almaş oldluklani fedicil niotu lor-
talaımıaıllari sicili itam potunun l% 50 isimden ıaız (olanlar ille % (60 dıaaı ala blan yarbay Ve albay
lar yetersizlikten emekli edfiHecetkilerdi>r. 

Diğer bend ile de sicil notu ortalaması % 50 den fazla ı% 60 dan az olan yüzbaşı ve bin
başıları 44 ncü madde gereğince 2 yıl değerlendirilip de sonraki yıllarda 'kademe ilerle
mesi yapamamaları halinlde emelklı edilmelerini öngörmektedir. 

Bu subayların fiilî (hizmet ısüreleri e>mekMliklerinde nazarı itibara almmıyacaSktır. 
İkinci Bend,, kadrosuzluk nedeni ille terfi edemeyip (de (a) bendi gereğince TÜltlbe terfi 

balkkı loümaiksızıın hizmete devaım «den (yarbay, albayların yıllık sicili notları sicil tam no
tunum '% 100 lundlan 'aşağı düştüğü takdirde emekliye sevk edileceklerini hükme bağlamaktadır. 

3 ncü bend, Subayın Sicil Yönetmeliğinde 'gösterilen ıasalsQ/ara «göre Ikendüsilnden istifade edi-
lemiiyeleğindın sıralı fsicdl1 üstlerince düzenlenecek sicil belgecinden anlaşılanların emekli eddlletoe-
ğinli öngörmektedir. 

Burada rütbemin isomı yıhnıa <gelmıe şarttı oümaksıeın, rütbe iböklemıe ısüreisi ilerisinde her 
hangi bilr zamanda, İkendiisinden istıifalde edile miyeceğinin anlaşılmış buluınmıalıdır, bugüne ka
dar uygulanmış ıSicU Yönetmeliği hükmünden almamıştır. 

Bu gibi 'personelin hizmet sürelerine/ bakılimaiksızun hıalkO/ainnda T. 0. Rrmelkli Sandığı Ka
nununun yetersizlikle ilgili 39/e fıkrası hükümleri uygulanacakta^. 

Disiplinsizlik ve aM'âM durumları sebebiyle Bil'âhflı [Kuvvetlerde ikalmıaları uygun ol-
mıyanlarl'a Sjlgliflâ 926 sayılı Kanunun 60 nci taadide eski (d) Ibenldi (c) bendi lolanak aynen mu
hafaza edilmektedir. 

Madde 171 \— )Bu madde ile, gereği kaJlmıyan dfeığerlendüıtoie kuTuları ile lÜlgild 50, 62 ve 
5ı3 mcü ımajddeller yürürlükten (kandırılmaktadır. 

Madde '1$. — Bu ımiadde lüle, 154 ncü madde, albaylarım ve gemerial ve amirallerin! (terfi 
işlemlerini yeniden düızenıliyecek şekilde değiştirilmektedir. 

38 nci trnaldde ille yeterlik ^gruplarına ve değerlendülrlme Ikurullarına dayanan eslki .terfi 
sistemi değiştirilmiş ve 51, 52, 63 mcü »maddeler Ikanundanl (çılbarılmışjtar. s54 nıcüi oniajddenin 
birincil fıkrası ile Yüksek Askerî Şûramın general ve annilnallîğe yükselecek albaylarla, rüt
be yükselecek' general ve rjmlüralllerin terfi işlemlerini nasıl yapacağı hususu hükme bağlan
mıştır. 

2 ncij 'fıkra; orgeneral - oraımirıaJllİğe' yükselce ek korgenarail - koramirali müktarı, orgenaral - ör-
amirailliğin Ib'irinoi yıl kontenjanına eşjit ise otomatik terfii önlemek için getirilmektedir, ör
neğin; orgeneralin 1 nci yılına ait klontenjanı (1), yükselime sJrıaöunda bulunan korgeneral mev
cudu da (1) (ise; bu İkorgenairaılin orgemaralliğe' yüklselebiUmesJ tjçin, yalnız üNt rütlbe kad-
nosunjda ıaçık bulünmasıl yeterli değilldir, mensup bulunduğu Kuvvet Komutanının bu korge
neralin (orgemaraûiğe yükselmesini teMif etime sii,Yülksek Ateıkerî Şûra ' üyelerinin 2/3 çuğiMİu-
ğunun kabulü Ve Genelkurmay Başkanının uygun görmesine bağlıdır. 

JMJadde (119. — Bu maddeyle, değerÜJendirımje kurallarının ^alışmıaları ile ülgÜi İ55 ve değerlendir
me ıkurul üydeırindin fbıağumısi'zlığını belirten '5'6 neı maddeleri ig^regA îkailtaıladiğı (ifçin 61, !5Q (Ve 53 ncü 
mıaddıelierıe paralel olarak kattrılmafctadır. 

(Mjadlde BO. — Bu madde ile, değerlendirme kuruHannam içalışma ımsulerdınıiın! yöaııeftaıeiliilkîte göste
rileceğini belirten 07 inici madde, Yüksek İAsfcerî Şûramın terfi il'e fifllgiH ıçalıişmalanının' nasıl yapıla
cağı ihuSusunun subay sicil yöneıtaıeliğinde gösteril'eoeğijni Ibeüirtdr şeldllldie yenidıen dü^eınıllenmişıtir. 

iMadde 120.. — [Bu ınuadde dile, ffiakülUte ive yü'ksek okullandian mezun ioilıaaı ısulbaylaran nıasıplian âl<e 
ilgili 164 mcü ımadde delğiştİTİlImjeiktedir. 
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(Fakülte ive-yüksek okulu bditirldikitem sanına uzum süre ana »veren ve Ibilâiharia IŞilâlhlı Kulvvetiene 
muvazzaf subay olarak intdsabeden subayların üst rütbeye ıterfilerdande esas olacaik ınıasıplaın faklüHte 
ve .yüksek okulu Ibdıtirdiklerıi yıinı 80 Ağustosu itibar olunmaktadır. Böylece ffiaküifce ive yüksek aiku> 
ta bitirdikten hemen sonra ıSilâhlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak intdsıab edenler ille uızuoı süre 
«çıkta (gezdikten ısıonna dmtdısabedem subaylar anasında Ibıir fark @özetlmjemlil§, şartları ayn otoaMıa 
(beraJber her ikisi de ıayna- sıtıaıtüye tâbi tutulmuşlardır. Hizmette ıgeçımiyen sünelerdin ttüzamertltteaı. fca-
yıflimıası gibi, kabul leıddilmesi ımümıkün' görülmiyeın (bu gayrdâdil usulüm (ilzalesdl âçim, fmjaldjdede deği
şiklik yapılmıştır. 

«Madde 22. — Bu mıadde ile, lasftsulbay kaynakları dille illgil '07 ıntei (maddeye lasltısubay tokuilarının 
statüsünü (açıklayıcı (bar lekleme yiajpılmışftiir. 

Astsubay lökuUan, uygulamada lastsulbay taıazır İlama (okulllan ve fasteubay samılf (okulları -ollmıak 
üzere 'iki ayrı (bölümde /öğretim yapmaktadırlar. Bugünkü durumda asteubay (hazırlama okulları, 
ortaokuldan sıonra, öğremıcdleninıe diki yıllık (bir öğrenim tverm>ektedir. 

Bu okulları bitiren asfcuibay adaylarının, test sonucu ıesas sınıfları Biapltanıanak, (meslek öğrenim 
ve .eğitimini görmek içim (bir yıl süreli lasteubay sınıf okullarına ıgönıderdJllmiektte /vte (bu okulları başarı 
dile bitiren astsubay adayları da astsubay tnıasbediimdatedirler. 

Uygulamada ortaya >çıkaeak yanlış anlamaları lönlemıek içim lastlsubay lolkuUarı deyimime alçılldlk 
kapandırmak gerekmiş yıe Ibu nedenle (maddeye ikinci fıkra 'eMlenımdişıtir. 

Madde 28, — Bu ımıadde dlleı, 1926 Isıayılı Kanunum astsubayların yd%tirillmelsi 5de dillgüi '08 mici 
maddesinin '('a) îbendii astsubayların öğremim düzeylerini yükseltmek <ve 'lise, ıtioaneıt lldısıesi, kolej, 
sanatenstitüsü ve sağlık (koleji meşumlarından istekli olanlarım lasltsubay yetöışlârilljmeler&nd sağla
mak lamacı ile değiştirilmektedir. 

(Bugün lise öğrenimi (görmüş (olanı (kişiler muvazzaflık hizmetlerini er olarak yapmaktadurdıar. 
Bunları eğilecek astsubayların da daJhıa ıaz bir genel kültüre isaJhibolmiaiarı düşünıüleımeız. Ayrıca, 
fbugün, komplike (bir durum ıgöstıenen ısdıliâOı, anaç ve gereçlerin kuşanılmasının öğretilmesi astsu
baylara düşıen ıgönevlendendir. Bu nedenle lastsubay hıazırlama okulları Hse öğrenimine demık bir 
öğrenim vermek üzere 3 yıla 'çıkarılmaktadır. 

Yalnız Astsubay Haızırlama Okullarının Silâhlı Kuvvetler için yeterli sayıda aday öğrenci ye
tiştirmeleri hem ekonomik değildir ve hem de olanaksızdır. Bu nedenle, lise, ticaret, lisesi, kolej, 
sanat enstitüleri ve sağlık kolejlerini bitirenlerden astsubay yetiştirilmek üzere yararlanmak yo
luna gidilmektedir: Ancak, burada sayılan okullar, özellikle Silâhlı Kuvvetlerde yetiştirilmesinde 
ihtiyaç duyulan astsubay sınıfları göz önüne alınıaralk saptanmıştır. Lise ve kolejlerden piyade, 
süvari, tank, topçu gibi sınıflar için, ticaret liselerinden levazım, maliye, personel sınıfları, sanat 
enstitülerinden teknik sınıflar, sağlık kolejlerinden sağlık sınıfı astsubayları yetiştirilmek üzere 
yararlanılması düşünülmektedir. Bu okullar dışındaki okulları bitirenler, lise dengi sayıtealar 
bile, astsubay yetiştirilmek üzere sınıf okullarına alınmayacaklardır. 

Getirilen bende göre astsubay olabilmek için; 3 yıl süreli Astsubay Hazırlama Okullarını veya 
lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüsü veya sağlık kolejlerini kendi adına ya da Milli Savunma 
hesabına bitirdikten sonra astsubay sınıf okullarında bir yıl süreli meslek öğrenimini başarı ile 
tamamlamak'" ve 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. 

Madde 24. — Bu madde ile, astsubayların nasıplariyle ilgili 82 noi madde, subaylığa nasıp 
mjaddesine paralel olarak değiştirilmektedir. 

Astsubayların nasıp ve rütbe terfileri için, Kuvvet Komutanlarının (Jandarma astsubayla
rı için J. Gn. K. nın) teklifi ve Genelkurmay Başkanının uygun görm,esi üzerine ilgili bakamın ona
yı gerekmektedir. 

İkinci fıkra, 68 nci maddede getirilen yönteme uygun olarak ancak astsubay sımıf okulların
daki mesleld eğitim, ve öğretimi başarı ile bitirenlerin astsubay çavuşluğa nasbedileceğini sapta
maktadır. Bu eğitimi hangi tarihte bitirirlerse bitirsinler nasıp tarihleri o yılın 30 Ağustosuna gö
türülecektir. Böylece, uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkların giderilmesi düşünülmektedir. 
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Madde 25. — Bu mıadde üe, astsubayların rütbe terfi esaslarını düzenliyen 85 nci madde subay-
larınkine paralel olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Rütbe terfi şartlarını 3 fıkra halinde getiren (a) bendi; 91 nci maddenin hükümlerini içermek
tedir. Aneak bu şartlana yeterlik grupları kaldırılmış bulunduğu için, rütbe terfiine esas sicil no
tu ortalaması, subaylarda olduğu gibi, sicil tam notunun % 60 ve daha fazlası olmalıdır peklin
de bir değişik fıkra eklenmiştir. 

(b) bendi yeterlik dereceleri ve rütbe terfileri hakkında subaylarınkine paralel esaslar getir
mektedir. 

(c) bendi eski maddeden aynen alınmıştır. 
Madde 26. — B u madde ile, değerlendirme kurullariyle ilgili 86, 87 ve 88 nci maddeler subay-

lardaki maddelere paralel olarak gereği kalmadığı için kaldırılmıştır. 
Madde 27. — Bu madde ile, astsubay kadrolarının bildirilmesi hakkındaki 89 ncu madde, 41 

nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmektedir. 41 nci maddenin, kadroların 
tesbiti ile ilgili esıaıslarının astsubaylar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 28. — Bu madde ile, çok sınıflı kadroların İSilâhlı Kuvvetlerden kaldırılması prensibi
ne uygun ve bu konuda subaylar hakkındaki 42 nci maddenin kaldırılmasına paralel olarak 90 
nci madde; rütbe terfi esasları ile ilgili hükümler 85 nci madde içerisine alınmakla 91 nci mad
de kaldırılmaktadır. 

Madde 29. — Bu madde ile, sonraki yıllarda terfi edecek astsubayların nasıpları üe ilgili 
92 nci madde, yeni terfi sistemine uygun şekilde değiştirilmektedir. 

Henüz yetişme devresinde bulundukları nedeniyle rütbe terfi edemiyen astsubay çavuş ve 
kıdemli çavuşlar ile terfi hakkını kazandıkları halde açık kadro bulunmadığından rütbe terfi 
edemiyen üstçavuş, kıdemli üstçıavuş ve başçavuşlar yetenekli olmalarından ötürü sonraki yıllarda, 
o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte, kendi sınıf ve rütbeleri içerisinde yeniden yeterlik derecesi
ne sıralanacaklardır. 

Ancak, sicil notu ortalaması sicil tem notunun % 60 mdan az olup da % 50 sinden fazla 
olan üstçavuş, kıdemli üstçavuş, başçavuşlar sonraki iki yıl rütbe terfii için o yıl terfi sırasına 
giren aynı rütbe ve sınıftaki astsubaylarla birlikte yeterlik derecesine sıralanacaklardır. Bunlar 
sonralki iki yıllık süre içerisinde rütbe terfii yapamazlarsa bir daha yükselme hakları kalmıya-
oalktır. Sicil notları kademe ilerlemesi için yeterli olduğu sürece rütbesinin son kademesine kadar 
kademe ilerlemesi yaparak yaş haddi süresince hizmete devam edeceklerdir. 

Bu madde gereğince, sonraki yıllarda rütbe terfi edenlerin yeni rütbelerinin başlangıca rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler, yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tıalbi olacak
lardır. 

Madde 30. — Bu madde ile, astsubayların kademe ilerlemesi esas ve şartları ile ilgili 93 ncü 
madde, subayların kademe ilerlemesi esas ve şartlarını düzenliyen 45 nci maddeye paralel olarak 
değiştirilmektedir. 

Madde 31. — Bu madde ile, astsubayların yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durumları nede
niyle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılma durumlarını düzenliyen 94 ncü maddesi, 50 nci maddede su
baylar için getirilen esaslara! paralel şekilde değiştirilmektedir. 

(a) bendi yetersizlikten ayırmayı düzenlemektedir. Bu bend 3 alt bent halinde yazılmış olup, 
birinci alt bend üstçavuş - başçavuş rütbelerindeki astsubayları kapsamınla almaktadır. Astsubay 
çavuşlar yetişme döneminde bulundukları için, yetersizlikleri sicil notları ortalaması ile saptan-
mıyacaktır. Bu astsubaylar aıneak bu bendin 3 ncü alt bendi esaslarına göre yetersizlikten Silâh
lı Kuvvetlerden ayrılabilir. 

Astsubay üstçavuş - başçavuş rütbeleri arasındaki astsubaylar rütbe bekleme süresi sonundaki 
sicil notu ortalamaları sicil tam notunun % 50 sinden daha aşağı düştüğü takdirde hizmet sü
relerine bakılmaksızın haklarında Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Si
cil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 mdan az ve % 50 sinden fazla olanlardan 92 nci madde 
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gereğince sonraki 2 yıl denendiği halde rütbe terfii edemiyerek hizmete devıam edecek olanlar 
sonraki yıllardaı bir: defa kademe ilerlemesi yapamadıkları takdirde yetersizlikten emekliye sevk 
edileceklerdir. 

İkinci alt bend kıdemli başçavuşlar için yetersizlik hükümleri getirmektedir. Buna göre; kı
demli ^başçavuşlardan kademe ilerlemesi hakkı olup da iki defa kademe ilerlemesi yapafmıyanlar 
ile; rütbesinin son kademesine geldiği halde hizmete devam, edenlerden o yıl almış bulundukları 
sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar, yani sicil notu, sicil tam notunun ;% 60 nidan 
az olanlar hakkında da yetersizlikten ötürü Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Üçüncü bend ile subaylarınkine paralel genel bir yetersizlik hükmü getirilmektedir. Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden yararlanılamıyaeağı sıralı sicil üstlerin-
ce düzenlenen sicil belgesi ile anlaşılan astsubaylar, rütbelerine ve hizmet sürelerine bakılmaksı
zın rütbe bekleme sürelerini tamamlamadan derhal emekliye sevk edilmelerini öngörmektedir. Bu 
bend ile yıllardan beri uygulanan Sicil Yönetmeliği hükmü kanun hükmü olarak devam ettiril
mektedir. 

Madde 32. —- Bu madde ile, astsubay değerlendirme kurulları ile ilgili 6 ncı bölümü ve 95, 
96, 97, 98, 99 ncu maddeleri gereği kalmadığı için yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 33. — Bu madde ile, subay ve astsubayların yükümlülüklerini düzenliyen 112 nci madde
nin birinci fıkrasındaki on yıllık hizmet yükümlülüğü 15 yıla çıkarılmaktadır. 

Bugün Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan personel, çeşitli okullarda, (Harb okullarında ve fakül
te ve yüksek okullarda) öğrenim ve eğitime tabi tutulduktan sonra subay nasbedilmektedir. Su
bay nasbedilen bu personelden hâkim, mühendis ve tabip subaylar staja; harb okulu mezunu su
baylar sınıf okullarında temel kurslarına tabi tutulmaktadırlar. Bu öğrenimleri başarı ile tamam-
lıyanlar sonra kıta ve kurumlara hizmet yapmak üzere gönderilmektedir. Kıtaya gönderilen 
genç subaylar, kıtada gösterdikleri yeteneklere göre, Meslek Programları Yönetmeliğinde belirti
len branşlarla ilgili kurslara gönderilmek suretiyle, branşları tesbit edilerek ilerdeki komutanlık 
görevlerine hazırlanmaktadırlar. 

Bir subayın veya astsubayın yetişmesi ve kendisinden gereği şekilde yararlanma imkânı ancak 
onun olgun bir seviyeye ulaşmasından sonra mümkün olabilmektedir. Bir personelin ise böyle bir 
duruma girmesi ancak subaylık döneminin 6 - 7 senelik bir bölümünün geçirilmesini gerektirmek
tedir. Geriye, 10 yıllık yükümlülük süresinin 3 ya da 4 yılı kalmaktadır. Bu süre de, takdir edile
bileceği gibi verilen emek ve yapılan masrafların karşılığı olmamaktadır. 

Tabip subaylar, mühendisler, Deniz Kuvvetlerinde makina subayları, özel sektörde kendilerine 
tanınan yüksek meblâğlara meylederek tam yetiştikleri, Silâhlı Kuvvetlere yaralı olacakları çağda 
yükümlülüklerini tamamladıklarından istifa suretiyle ayrılmaktadırlar. Bu durum, Silâhlı Kuv
vetler kadrolarında telâfisi güç boşluklar yaratmakta, hizmeti büyük ölçüde aksatmaktadır. 

Yukarda, açıklandığı gibi, subay ve astsubayların yükümlülük sürelerinin 10 yıldan 15 yıla 
yükseltilmesinin Silâhlı Kuvvetlere büyük yararları olacaktır. 

Madde 34. — Bu madde ile, 113 ncü maddenin (a) bendinin Devlet tarafından masraf yapıla
rak yurt dışına öğrenime gönderilen subayların bu sürenin iki katı kadar hizmet etmedikçe ay
rılmalarını önliyecek şekilde 2 nci fıkrası değiştirilmektedir. İhtiyaç duyularak yabancı ülkelere 
öğrenime gönderilen subaylar, bu bendden yararlanarak kısa süre içerisinde ayrılmaktadırlar. Bu 
ise, masraf ve emek sarfı ile yetiştirilen uzman personelden yararlanma olanağını kaldırmakta ve 
hizmetin aksamasına sebebolmaktadır. Benddeki değişiklik ile bu sakınca giderilmektedir. 

Madde 36. — Bu madde ile, subay ve astsusaylarm atanmaları ile ilgili 121 nci madde de
ğiştirilmektedir. 

(a) bendi; Genelkurmay Başkanının atanmalara yetkili şekilde müdahalesi esasen Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin Komutanı olarak en tabiî görevidir. 121 nci maddenin subay ve astsubayların 
atanmaları ile ilgili (b) bendinde tesbit edilen bu noksanlık, (Genelkurmay Başkanının lüzum 
göstermesi) deyimi bende konulmak suretiyle giderilmiştir. 
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(d) bendi; Gülhane As. Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentler esasen 6996 
sayılı Kanun hükümlerine göre atanma işlemime tabi- bulunduklarından, diğer özel kanuna tabi 
personel gibi işlem göreceğinden, istisnai hüküm getiren bu bende dâhil edilmişlerdir. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (e) bendi yerine, Millî Savunma Bakanı
nın 'atanma yetkisini kuvvet komutanlarına devredebilmesine imkân verecek bir yeni bend getir
mektedir. Asteğmenden yarbaya kadar olan subaylarla astsubayların atanmalarına ,ait yetkisini, 
Genelkurmay Başkanının uygun görmesi üzerine, Millî Savunma Bakanı Kuvvet komutanlarına 
devredebilecektir. 

Madde 37. — Bu madde ile, yurt içinde öğrenim yapması kuvvet komutanlıkları tarafından 
uygun görülen subaylara Genelkurmay Başkanlığınca öğrenim süresi kadar öğrenim izni verilme
si öngörülmektedir. Bugüne kadar yurt dışı öğrenimleri için bu izin verilmekte fakat yurt içine 
öğrenim izni mevzuat müsaidolmadığmdan verilememekteydi. 

Eklenen (d) bendi ile bu noksanlık giderilmiş bulunmaktadır. 
Madde 38. — Bu madde ile, lojman tahsisi ile ilgili 185 nci maddenin (c) bendi eşitlik ilke

sini zedeleyici nitelikte bnJunması ve uygulamada huzursuzluklara sebebiyet vermesi nedeni ile 
yürürlükten kaldırılmakta fi' »\ 

Madde 39. — Silâhlı Lrvvetlerin binbaşı ve daha üst rütbedeki subay ihtiyacı bugüne değin 
hiçbir zaman tam olarak karşılamamıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile, özellikle İkinci Dün
ya (Savaşının sürdüğü yıllarda, harbökuHarından fazla miktarda subay çıkarılmak yoluna gidil
miş ve neticede bugün üst rütbelerdeki yığılım meydana gelmiştir. Daha sonra, yedeksubay çı
kışlı subaylarla küçük rütbedeki subay boşluğunu doklunna yoluna gidilmiş ve fakat piyade, 
topçu, tank v. s. gibi muharip sınıflar için istekli bulmak ve gereğince yararlanmak mümkün ola
mamıştır. 

Bugün de, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı rütbelerinde subay ihtiyacı kendini hissettir
mektedir. Bu subayların harbokullarından sağlanması da, geçmiş yılların deneyleri sonucu, yarar
lı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Üniversite öğrencileri arasında yapılan anket sonucu Silâhlı Kuvvetlerde görev yapmayı is
tekli oranı, % 13 olarak saptanmıştır. Bu nedenle, modern orduların subay kaynakları arasında 
bulunan özel kanununa göre sözleşmeli subay alınması bir kaynak olarak ek madde ile 926 sayılı 
Kanuna da alınmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlere sözleşmeli subay almakla, hem Tğm. - Bnb. rütbelerinde duyulan muvazzaf 
subay ihtiyacı karşılanacak ve hem de mahrutun normal .oluşumu sağlamış olacaktır. Ayrıca, bu
güne değin harbokullarında yapılan yetiştirme belirli bir standarda bağlanacak, üst rütbelerde 
bugün görülen aşırı birikimler önlenmiş bulunacaktır. 

Kıdemli binıbaşılığin son maaş kademesine kadar yükseltilmesi düşünülen sözleşmeli subayla
rın, alınması, yetiştirilmesi, sözleşmeli süreleri ve ayrılmaları çıkarılacak kendi özel kanunlarına 
göre yürütülecek ve fakat özlük hakları, sicil ve terfi işlemleri yönünden aynen muvazzaf subay
ların haklarını haiz olacaklardır. 

iMîadlde 40. — ÛBu 'nuadlde ile Tunik Biılâhiı K u v v e t M Pensonel KJaounwmu!n 11 . '6 . 1070 tordlh 
vıe 10011 sayılı (Kamunla ıdeğ%ilk (geçici 4 moü »maddesi değilştârdfaekitedir. 

Yarbaylık fheödıetrme (sü)rteeöl 412713 isiayıih (KannuadaJİai gilbi 3 yıl oiaraik IdeğiştürdlMiğinıdeın', maddemin. 
yar/bayılanın IbeıHetae ısüırelienî ille illgili Ihukımıü Idayannlksıiz (kaldığı için ımıaddedem çılkanJllmakftıadıır. 

Maddenin albaylarım beHdenme şokelerime değen hülktaıü ilse, halen laüibay ve yaıfbay irütibesıinde 
ulamlarda, ©0 . !8 . 'IS'TdL ıtarihinldle yarbay olaıeaMar için1 '6 iyili oUarlalk ısıapltammış/tur. Miadde (bu şeık-
üiyille fuıyguılamdi'ğı ItaJkidjirdle, '11981 tvıe fl.!9f8ı2 y f c r ı ı ı da '1!9'77 ve 119178 (nasıplı laillbaylar '6 lyılMc [beklenme 
öüneısdıne 'tiâlbi 'oflidujkliaırı İçin yülkiseılmje ssırasma girecekler; (aynı şekilde 1OT5 ive HI9I76 iniaisıtpıh 'ailfbiay-
î)ar da 4 yılhik IbeMlöme ısümeısaınıe 'tâfbi toldtuiküiarı içdin 'aynı tarihte yükselme sırasına gireceklerdir. 
Yani "bu iki 'sınııf ıgenenaılilk İçıim (birUktle dleğerilmdirilinııeye -fâlbi totullaaaıklıandur. 

(Bu 'sa!kın)c!a, iher (ztamıaoı lilçin doğacaktır. A/ucak diğer bir .salkımca da ek ıgeçici 13 moü madde hük
münden doğmıakttadur. Gerçekten, \&k ıgeçici 13 ncü ıımadde 10 yıl içimde laüibay kadro \oraninxn 
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% '8 e inldiriimesini lönjgiöittnektedir. îHalIbuJki geçioi 4 noü maldde (bu !geıçi§ dönemini on yılın îüstüne 
çıkarmaktadır. 

Bu ısakmeayı igidertmek ve (kıısıa süre içerisinde '% Ö oranına inebilmek iamacilyle, 1971 ıvıe 1972 
yularında albaylığa yükselecekler için 'albaylık bekilemıe süresi '5 yıl olarak kalbuı! »edilmiştir. Bu 
şekilde '5 yıllık ibekleimıe süresine <ta(bi aülbayülardan 19171 nıasıplıliar 1970 masiplı 6 'yılık (bekleme sü
resine 'tabi 'albaylarla (binllüklte, 3t0 . 8 . 1976 tarihinde 1972 masıpli albaylar ıdla kendleırinden son
ra 1973 yıllında albaylığa yükselen ve 4 y ı l ık bekleme süresine tabi ^albaylarla birlikte 30.8.1967 
tarihinde general ve ^miralllilk için değarleno^rile çeklerdir. Bundan «sonraki 'yıllarda, aıîbaylık bek
leme süresi 4 yıl olanak ıdeivam edecek ve % 8 onanına 11980 yılında igeçilmiş olacaktır. 

Bu geçiş aşağıdaki işeuniada işekil üzerinde 'gösterilmiştir. 

'AUbayllğa nasıp (ve Itanfi yıl lan - ibaküeme süneleri 

1966 106(8 1067 mm 1 » 1070 1971 1072 1073 1074 1979 1976 1977 1978 19(79 1I9Ö0 '1981 1982 

1066 
10'06 

6 yıl 
'6 yıl i 

1967 
16 yıi; 

1008 
19109 

6 yıl1 

6 yll 

1970 6 yıl 

1971 
1972 

1073 

6 yılı 
5 yıl] 

4 yıl' 

1974 4 yılı 

10175 4 . 7 ? . 

Madde 41. — Bu 'madde ite, astsubayların rütbıe intibakları ile ilgili 1323 sayılı Kanunla de
ğişik geçici 16 ncı maddesine bir cümle ekleınımaktedir. 

Geçici 16 ncı madde; 5802 sayılı Kanun ile gösterilen aıstsrabay rütbelerinin 926 sayılı Ka
nunun 77 nci ımalddelsi ile ıdeğişıtJinilmeısii nedeniyle, bu rütbelerle intibakların malî hükümlerin yü
rürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustosunda yapılacağını belrtmjefcte; ikinci fıknası üe de 
intibakta daba aşıağı bir rütbeye indirilmesi gerekenlerin sırf unvan yönünden eski uınvanlıaırıını 
koruyucu şekilde bir hüküm gelinmektedir. Bu hüküm aylıik intıbalklaırı ile çelişir durumda gö-
nüknjelkte ve yanlış aınlamJallara ve uygulamalara sebebiyet verecek nitelik arz etmektedir. Doğa
cak sıakıneayı gidermek ve maddeye açıklık getirmek amaeiyle; bu şekilde rütbe unvanlarını 
muhafaza eidecek astsubayların aylık intibakları, rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri inti
bak ettirildikleri yenli rütbelerine göre yürütülür şiefclinde bir fııkra eklenmektedir. Bu asıtsu-
sübaylar sadece ırütlbe lunvanlannı muhafaza ödecekler sair özlük halklar bakımından lintaJbalk fâtltd-
nildikleri yedi rütbenin şartlarına bağlı olacaklardır. 

Miadde 42. — Bu madde ile, 926 sayılı Kamuna 6 geçici madde eklenilmektedir. 
Ek Geçici Madde 13. — 41 nei maddeye eklenen fıkra ile albay kadro oranları muvazzaf su

bay mevcudunun % 8 den fazla olamıyacağı öngörülmüştür. Halen Silâhlı Kuvvetlerdeki albay 
oranı 1% 8 ân çolk üsltünde bulunmaktadır. Ayrıca 'Geçidi 4 ncü madde muvacehesinde bu orana kı-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 



— 17 — 

sa süre içerisinde inmek olanağı da yoktur. Yapılan hesaplar, bu indirtme işleminin tedricen an
cak ion yıllık süne içerisinde tamıamlamaMleceğini ortaya çıkarmıştır. % 8 oıranına imdirilimceye 
kadar bu oran geçiş dönemi için aranmıyacaktır. Bu orana indirtme işlemi, normal bekleme süresi 
sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığından 
terfii edemiyerek beHemliş bulunan albaylardan, albaylık ınaJsıpdamı em lesiM 'olanlardan taşlanmak 
üzere emekliye sevk edilmek suretiyle, yürütülecektir. Ancak, O yıl aynı nasıpMandan bâr kıs
mının da emekliye ayrılması gerekiyor ise, bu nasıplı albaylar Yüksek Askerî Şûra tarafımdan 
ehliyet sıralamasınla tabi tutulacaklardır. Bu sıralamalnın en somumdan başlamak üaere, sımıfla-
rındaki kadro ve ihtiyaç da göz önümde bulundurularak yeterli kadar albay emeklye sevk edile
bilecektir. Bu şekilde emekliye sevk ediüeeek albaylar, 49 ncu madde (f) bendimde belirtilen 
kadrosuzluk tazmikıatımdam yararlanacaklardır. 

Ek G-eçici Madde 14. — Bu geçici madde, G-eneral ve Amiraller için halen uygulamimaksta olan 
3 yıllık bekleme süresi ve yüzde birbuçuk oranının, 49 ncu madde ile getirilen, yüzde bir omda iki 
oranına, üç yıl içerisinde Mlmesiiıni sağlamak amaciyle düzmlemimâştir. 

Bu geçici madde ile Greneral ve Aımıi/rallerdm % 1,5 (oranımdan % 1,2 oranıma dndoırıilımjesd üç saf
hada gerçeMıeşitirilecektir. 

Birimci safhia, (b) bendi ile düziemlenımiştir. Bu safha bu kamunun yürürlüğe gireceği tarihi 
taıkibeden 30 Ağustos da, Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral, Korgeneral - Korami
ral rütbelerimde 3 mcü yallarını ıtamaımlıyam general ve amiralilere uygulanacak hülkmü kapsamaktadır. 
Yukarıda belirtilıen rüitbel'erde 3 mıcü yıllarını taanamlıyan .general ve iamTİmaller, 64 mcü madde esaısla-
rıma'göre değerlenıdıirlilerek yeterlik sıralamasına tabi ıtuitulacaik'larıdır. Bumllardam yeterlik notu em 
yüksek 'olamlanmıdam başlanarak, 4 yıllık bekleme süresliınlkı l% 1,2 oranına tgöre üsıt rütlbenlin birimci 
yıl komıtenjalnı (kadarı üıslt rütbeye yükseltileceklerdir. 

Rütbe yükselemiyenlerden yeterlik sıralamasında en üstte kalanlardan başlanmak suretiyle 
aynı rütbenin 4 ncü yıl kontenjanı kadarı, o rütbenin 4 ncü yılını tamamlamak üzere hizmete 
devam edecekler; bunlar dışında kalanlar ise kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerdir. 

örneğin : Tümgeneral rütbesinin 3 ncü yılını tamamlıyan 10 tümgeneral mevcut ve 1,2 oranı
na göre Korgeneralliğin 1 nci yıl kontenjanı 3 ise; değerlendirme sonucunda en üst sırada bu
lunan 3 tümgeneral korgemaralliğe yükseltilecektir. Tümgeneralliğin 4 ncü yılı kontenjanı 5 ise, 
rütbe yükselenlerden sonra gelecek 5 tümgeneral, tümgeneralliğin 4 ncü yılına devamı edecekler; 
değerlendirme kurul sıralamasında en altta kalan 2 tümgeneral ise 4 ncü yıla ait kadro bulun-
m,aması nedeni ile kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerdir. 

(c) bendi ise (b) bendi gereğince 4 ncü hizmet yılma devam eden general ve amirallerin du
rumlarını düzenlemektedir ki, bu ikinci safhayı meydana getirmektedir. Bulundukları rütbede 
4 ncü hizmet yılını tamamlıyan general ve amiraller o yılın 30 Ağustosunda değerlendirmeye 
ve sıralamaya tabi tutulacaklardır. Bunlardan yeterlik notu en üstün olanlarından bir üst rütbe
nin 4 yıllık bekleme süresinin bir onda iki oranına göre birinci yıl kontenjanı kadarı bir üst rüt
beye yükseltileceklerdir. Yükselemiyenler ise, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerdir. 

Üçüncü safha ise, (c) bendi ile düzenlenmiş olup; bulundukları rütbede 3 ve daha az yıl bek-
liyen eski (% 1,5) kontenjana tabi general ve amiralleri kapsamına almaktadır. Bu dunumda 
bulunan general ve amiraller, bulundukları kontenjanı muhafaza ederek rütbelerinin 4 ncü yılını 
tamamlayıncaya kadar hizmete devam edeceklerdir. 4 ncü yılın sonunda 54 ncü madde gereğince 
değerlendirmeye ve yeterlik sıralamasına tabi tutulacaklardır. Bu şekilde sıralanma sonucunda en 
üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbenin 1 nci yıl kontenjanı kadarı terfi 
ettirilecek, geri kalanı, kadrosuzluktan emekliye sevk edilecektir. 
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Her üç safhayı da bir çizelge ile açıklanuak gerekirse : 

30 . 8 . 1970 Mütaakıp 30 Ağs. 
1% 1,5 oranı j % 1,2 oranı 1 nci yıl 2 n c i yıl 3 neü yıl 

İs 
s-

PH 

[Korgeneral 
1 nci yıl 

4 neü yıl 
3 neü yıl 
2 nci yıl 
1 nci yıl 

10 
10 
10 

2 Em. 

3 

5 2 Em. 
10 
10 
5 

3 

10 
10 
5 
5 

7 Em. 

, 
3 

10 
5 
5 
5 

7 Em. 

3 

5 
5 
5 
5 

Toplam 90 30 30 25 20 

Orgenerallerin durumları'(e) bendi ile düzenlenmiştir. Orgenerallikte 3 neü yılını tamatmlıyan-
lar, 4 neü yıla devam edecekler ve dördüncü hizmet yılı sonunda emekliye sevk edileceklerdir. 
Her yıl, birinci yılın 1,2 oranına göre verilen kontenjan nisbetinde korgeneral orgeneralliğe yük
seltilecektir. Böylece üç yıl sonunda orgenerallerin miktarı, 4 yıllık bekleme süresinin 1% 1,2 ora
nına indirilmiş olmaktadır. 

Bu geçici madde ile emekliye sevk edilen general ve amirallere kadrosuzluk tazminatının öden
mesi hususunda bir fıkra getirilmiştir. Böylece, kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk edilen ge
neral ve amirallere 49 (f) bendi ile tanınan (kadrosuzluk taızminatının bu geçici dönem içerisinde 
kadrolarda yapılan indirim nedeni ile emekliye sevk edilecek general ve amirallere de uygulan
ması sağlanmış olmaktadır. Aynı şekilde 4 neü yılın sonunda emekliye sevk edilen orgeneral ve 
oramiraller de bu tazminattan yararlanacaklardır. 

EK OEÇlOf MADDE 15. — Bu madde, 926 sayılı Kanunun ıSilâhlı Kuvvetlerden ayırma ile 
ilgili 50 nci maddesi uygulanmaya başlanıncaya kadar, -albaylardan 6 nci yılını tamamlayıp da 
4273 sayılı Kanuna göre üst rütfbe görevini yapamaz sicili alanların emekliye sevk edilmelerini 
öngörmektedir. 

Bekleme süresi sonunda üst rütbeye sicil alamıyan ve bu nedenle terfi imkânı kalmayan albıay-
ların, emekli edilmesi suretiyle, albay kadrosundaki sıkışıklığın giderilmesi düşünülmektedir. 

EK ıGBÇtCtt MADDE 16. — 49 ncu maddeye eklenen (g) bendi, kazai kararlar ile bir üst rüt
beye yükselmiş albaylarla generaıl ve amirallerden, kadrosuzluk nedeni ile beklem,e süresini dol
durmadan emekliye sevk edilenlere, (f) bendi gereğince eski rütbeleri üzerinden kadrosuzluk taz
minatı verilmesini hükme bağlamaktadır. 

926 sayılı 'Türk iSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10 Ağustos 1967 
tarihinden sonra bu yol ile emekliye sevk edilmiş albaylar ile general ve amiraller ne eski ne de 
yeni rütbeleri üzerinden tazminat alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu gibi emekli edilmiş personelin 
mağduriyetlerini gidermek ve halen hizmette bulunup da 49 ncu madde (g) bendi uyarınca emek
li edilecek olanlara tanınan hakkı daha önce bu yolla emekli edilmiş olanlara da teşmil etmek 
amacı ile bu ek geçici madde getirilmektedir. 

EK öEÇIOt iMAJDDE 17. — 926 sayılı Kanunun terfie ait hükümleri yürürlüğe girdikten son
ra elde ancıaik bir sicil bulunabileceğinden, birinci yıl, tek sicille terfi etmek zorunluğu hâsıl ola
caktır. Bu ise, tek sicille terfiin bütün sakıncalarını birlikte getirmektedir. Daha önceki yıllar, 
4273 ve 5802 sayılı kanunlara göre çıkarılmış sicil yönetmelikleri uyarınca aynı rütbelerde alın
mış siciller mevcuttur. Bu sicillerden, 4273 ve 5802 sıayılı kanunlara göre geçerli olanlarının de
ğerlendirmeye dâhil edilmesi, tek sicilin doğuracağı sakıncayı azaltacaktır. 

Ancıak, sistemin farklılığı nedeni ile eski yıllara ait sicillerin yeni sisteme adaptesi gerekmek
tedir. Eski yıllara ait sicillerin, 926 sıayılı Kanunun getirdiği notlu sicile adaptesi, sicil yönetme-
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liginde belirtilen esaslar dâhilinde yapılacaktır. Bunun için, subay ve astsubay sicil yönetmelikle
rine bir geçici madde eklenecektir. 

EK GEÇlOt MADDE 18. — Subayların. ve astsubayların kademe terfileriyle ilgili 45 ve 93 ncü 
maddelerine; her hangi bir sebeple rütbe nasıpları lehlerine düzeltilenlerin kademe intibakları
nın bu yeni nasıp tarihleri nazarı itibara alınarak yapılmasını öngören bir f&na eklenmiş bulun
maktadır. 

926 sayılı Kanunun 31 'Temmuz 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile değişik geçici 14 ncü mad
desi gereğince maaş intibakları yapıldıktan sonra her hangi bir nedenle rütbe nasıpları lehlerine 
düzeltilmiş bulunan subay ve astsubayların Ek Geçici 1 nci madde muvacehesinde yeni rütbe na-
siplânna göre kademe ilerlemesi yapması mümkün görülmemektedir. 

(Kademelere intibaklar yapıldıktan sonra tasan ile getirilen fıkralar yürürlüğe girinceye kadar 
geçen süre içerisinde rütbe nasıpları lehlerine düzeltilenlerin m,ağdur duruma düşmelerini önlemek 
amacı ile bu geçici madde sevk edilmiştir. 

EK G-EÇİÖÎ MADDE 19. — Bu geçici madde 13.3.1969 tarih ve 1134 sayılı Kanunun ortaya 
çılkardığı Silâhlı Kuvvetlerdeki nasıp ve kıidem dü zensizliğini gidermek amiacı ile ıstevk edilmekte
dir. 

Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinin karşıt görüşüne rağmen 1134 sayı ile kanunlaşan (teklif, 'gerçekten 
1952 - 1959 ınasıplı subaylar arasındaki mevcut is ikrar bulmuş kıdem nasıp düzenini 'bozmuştur. 
Üst durumda builunan veya (komuta /mevkiinde olan, ast durumuna düşürülmüş veya astının emri
ne «girmiştir. Ayrıca, 1951 nasıplı subaylar ile 19 52 nasıplı subaylar arasındaki fark 2 yıla çıkmış
tır. 'Bu durum bir (huzursuzluk medeni olmuş ve personelin haklı şikâyet ve ımüracaatlarını gerek
tirmiştir. (Silâhlı Kuvvetlerin temei.ini teşkil eden disiplin müelsseısesini zedeleyici nitelikte görülen 
bu (durumu >or!tadan kaldırmak amacı ile (tasarıya bu geçici madde eklenmiştir. 

Getirilen bu ımadde ı(«a) bendi ile; 28 Mayıs 1060 ıtarihli Millî Birlik Komitesi ikarannın yürür
lüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı T. C. Emekli San lığı Kanuınunun 12, 30 Ve 31 nci maddeleri gere
ğince emeklilik fiilî hizmeti başlamış olan ve 926 sayılı Kanunun yürürlüğe /girdiği ferilhlte Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli bulunan muvazzaf subaylardan : 

ıa) 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan; 
ıb) 926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesi iden «(d) bendi hariç», 
e) 1134 sayılı Kanundan; 
Yararlanmak suretiyle rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine 'götürülen subaylar dı

şındaki sulbaylarınki 'bunlar 1952 - 1961 nasıplı subaylardır - rütbe ınasıplarının bir evvelki 30 
Ağuslbos tarihine ıgötürülmesini 'öngörmektedir. 

Böylece, 1952 nasıplı subaylardan evvelki nasıplı subaylar, 613 ve 1134 sayılı kanunlardan bir 
yıl nasıp ilerlemesi aldılkları için madde 'kapsamı dışında 'bırakıldıkları ıgibi; 195(2 - 1961 nasıplı 
subaylardan, 1134 sayılı Kanuından ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesinden «(d) bendi 
hariç» yararlananlar da, bu devreler arasında zi 'ni geçen kanunlar medeni ile meydana gelen nasıp 
farklılığını gidermek amacı ile, yine madde kaplamı dışında bırakılmışlardır. 

Ayrıca, 427ı3 »ayılı Subaylar ıheyeltine mahsus terfi Kanununun 10 ncu maddesinde ımeveut ha
vada deyiminden yararlanarak, kazai kararlar sokucu 1 yıl naspı ilerlemesinden yararlanan Kara 
Kuvveitlerine bağlı pilot subaylar, 926 sayılı Kanunun ıgeçici 18 nci maddesi dışında bulundukları 
içim, bu (kanundan istifade etmek suretiyle, emsallerini bir 'yıl ileriye geçmiş 'Olacaklardı. 

Maddenin (Ib) bendi-ile; nasıp ilerlemesinden dolayı terfi ve (terfih duruımunıa ıgirecek subay
ların; bulundukları rütbede geçerli ve olumlu sicilleri mevcut ise bu (sicillere istinaden derhal rüt
be terfilerinin ve terfihlerinin yapılması hükmü getirilmektedir. 

(c) bendi; nasıp ilerlemesinden yararlanan subaylara (terfi ve (terfih edenler dâhil) eski maaş 
farklarının 'ödenmemesini öngörmektedir. 
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(d) bendi ile (emeklilik keseneklerinin adlarına borç (kaydedileceği ve aylıklarından % 10 ke

silmek suretiyle ödeneceği hususunda bir hüküm ıgetirilmefetedir. 
EK GEÇÎCÎ MADDE 20. — 45 nci maddede, «Kademe terfii» deyimi yerine 657 sayılı Kanunun 

getirmiş lolduğu, «Kademe ilerlemesi» deyimi getirilmektedir. Ancak, Kanunun pefeçjok maddelerin
de (Öımeğin; 8, 139, 147 nci maddeler ıgibi) kademe terfii terimi geçmektedir. Böylece Kanunda 
bozulmuş lolan terim ıbirliği sebebiyle ilerde uygulamada karışıklıfklara ve yan'lijşılıklara sebebiyet 
verilmiş 'olacaktır. (Sakıncayı ıgidermek amacı ile getirilen geçici madde, kanundaki «Kademe ter
fii» deyiminin «Kademe ilerlemesi» şeklinde düzeltilmesini temin ederek bu sakıncayı 'giderecek
tir. 

Ayraca, terfi sisteminim değiştirilmesi nedeni üie, «yeterlik grupları» deyimi, «yeterlik derecesi» 
olarak değiştirilmektedir. 

Deniz Kuvvetli erindeki, «Layn» sınıfı yerine (Güverte ve makina sınıflarının tümünü ifade et
mek: üzere «Deniz» deyimi şeklinde değiştirilecektir. 

Madde 42. — Yürürlük maddesidir. Gerekçeye lüzum görülmemiştir. 
Madde 43. — Yürütme maddesidir. Gerekçeye lüzum ıgÖrülmiemiştir, 

Cumhuriyet 'Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 926 »ayılı Türk (Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 38 nci maddesinin (a) bendindeki ikinci fıkranın değiştirilmesi ve sonuna 

yeni hir fıkra eklenmesi hakfkında kanun teklifi (2/10) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 11 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10044 - 5513 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham di özer'in, 926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 38 neıî miaddeısinin (a.) bendindeki ikindi fikranını değiştirilmesi ve sonu
na yeni bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi iilişülk olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica edenim,. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Baş'kanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 nci madldesiniiln (a) bendindeki 
ikinci fıkranın değiştirilmesi ile Sonuna yeni bir fıkra efelemmestiı hakkında kanun teklifim 
ve gerekçesi ilişiikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
11 . 11 . 1969 

Malatya Senatörü 
Hamdi ömr 
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OEREKÇE 

Aynı sınıf ve rüıtibelde olup bir üst rütbeye tevfa sırasında bulunanların, terfi için gerekli ye
terlik gruplarına ıgirmeleri, yeterlik derecelerine ve yeterlik dereceleri de sicil raporlarındaki bi
rinci ve ikinci sicil üsrtlerinee verMe'n notların orba'lamasma bağlıdır. 

Aynı ısmıf ve rütbede bulunan subaylar bir üst rütbeye terfi ederken bir imtihan yarışı için
dedirler. 

Kadrosu az, talibi çok olan bir rültibeye terfi ederken en üıst yeterlik grupu'na girmek için 
bu yarış daha da önemli olacaktır. 

Aynı sanof 've rütbede oldukları halde bunlardan biri, diğerlerinin sicil üstü bulunursa, sicil 
üstü .alan subayın diğerlerine vereceği sicil notu hissi olabilir. Bu suretle kendisi ile yarışanları 
geri derecelere atmak için sicil notunu zayıf tutabilir. Bu hal, yeterlik derecesini ve dolayısiyle 
yeterlik grupulnu .aşağı düşürerek, liyakatin kaybolmasına, hak ve adaletin silinımesine yol aça
rak .güverusfeliğin ve huzursuzluğun doğmasına sı^ebolur. 

Ayına kimselerle yarışanlar bu yarışta hakem tâyin etmek (hakkaniyet prensibine aykırıdır. 
Bir alay komutamı veya tugay komutanlığına vekâlet öden bir albay, maiyetinde bulunan aynı 

sınıf ve rütbeye yükselecek albaylara sicil nıotu verirse bu mahzur doğabilir. Bunlarım sicil not
larına üst nütlbedeki sidil üstleri verımelidir. Bunlar da tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orge
neral ve bu rütbedeki amiraller olabilir. 

CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZERİN TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 nci maddesinin (a) fbenldindeki ikinci 
fıkranın 'değiştirilmesi ve sonuna yeni 'bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 92i6 sıayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 nci maddesinin (a) 
bendindeki âikftnci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilimiştir : 

Aynı rütttbekie [bulunan subayların, aynı sınıf bir üst rütbeye terfilerinde esas olacak sicil ra
porlara, üst rütbeli sicil üstleri tarafından doldurulur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesi üe 168 nci maddesine bahis konusu edilen 

ek 4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanuni teklifi (2/128) 

Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu , 1 . 12 . 1969 

Başkanlığı , 
Sayı : 13 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu) nun 14 ncü maddesi ile 168 nci madde
sinde bahis konusu edilen ek 4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz ve 
gerekçesi ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. ~ • 
Konya Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

İhsan Kabadayı Hasan Tosyalı 

GENEL GEREKÇE 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesi ile, Astsubaylara 
fakülte veya yüksek okul mezunu oldukları takdirde, subaylığa geçmek hakkı tanınmıştır. 
Ancak, bunun için, diğer şartlar tam olduğu takdirde 30 yaşını geçmemiş olmak şartı öngörülmüş
tür. 

Bu imkân astsubaylığın subay olmalarını teşvik etmekte ise de, gerçekte, bu imkândan fayda
lanan astsubaya nadiren raslamak mümkün olacaktır. Çünkü : 

Astsubaylar hem lise ve; hem de yüksek öğrenimini, astsubay olduktan sonra yapmak zorun-
luğımda olduklarından (sık sık yer değiştirmeleri, görevlerinin ağırlığı ve bulundukları yerlerde 
lise ve yüksek okulun bulunmayışı) gibi sebepler yüzünden, normal bir sürede, normal başarı bek
lemek mümkün olamamaktadır. Aslında, normal bir yaşta astsubay olan bir kimse, bulunduğu 
yerlerde lise ve yüksek okul olsa bile, 30 yaşa kadar üniversite veya yüksek okulu bitiremez. Bu 
fiilî imkânsızlık yüzünden lehlerine sağlanan bu imkândan yararlanamamakta ve dolayısiyle mad
deten ve manen mağdur olmaktadırlar. 

Ayrıca, muvazzaf bir teğmenin yaş haddi 41 iken, teğmen nasbedilecek olan astsubaylara (30) 
yaş kabul edilerek 11 yaş gibi çok büyük bir farkla bariz bir adaletsizlik göze çarpmaktadır. 

Ordumuzun ihtiyacına binaen, yedek subaylara muvazzaf subay olmak hakkı tanınmıştır. Bu 
durum bütçeye yük de olmaktadır. 

Halbuki, astsubayların yıllardan beri askerî tecrübe sahibi olması ve ayrıca gerçekten binbir 
meşakkat, fedekârlık ve azimle yüksek tahsilini ikmâl etmesi, hazır ilmen ve askerlik sanatı bakı
mından yetişmiş personel olarak subay ihtiyacına cevap verecek durumdadırlar. 

Bütün bu haklı nedenlerle yüksek okul veya fakülteyi bitirmiş olan astsubayların subay olma
larına imkân veren 14 ncü maddesindeki (30) yaşın (35) e çıkarılması, hem astsubaylarımızın 
aleyhine işleyen imkânsızlığı ortadan kaldırmış ve hem de yüksek öğrenim için teşvik etmiş olacak
tır. 

Diğer taraftan, 635 sayılı (Uzman Jandarma Kanunu) uzman jandarmaları, gerek görmüş ol
dukları hizmet, gerekse kendilerine tanınan haklar bakımından yeni bir statüye tâbi kılmıştır. 
Şöylekl : 
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635 sayılı Kanuna göre, özetle : Uzman jandarmalar, astsubay yardımcısı olarak görevlendiri
len kişilerdir. Genel olarak, uzman jandarma sınıfına en az ortaokul veya dengi okulları bitiren
ler alınmaktadır. Bunlara, astsubay olmak hak ve imkânları da tanınmıştır. Mecburi hizmetleri 
en az 8 yıldır. Bundan sonra da emekli oluncaya kadar hizmetleri devam edebilmektedir. Sağlık 
işlemleri astsubaylar hakkındaki hükümlere göre yürütülmektedir. Aylıkları ile bağlı özlük 
hakları, yollukları, açığa çıkarılmaları hep astsubaylar hakkındaki hükümlere göre yapılmakta
dır. Astsubaylarda olduğu gibi, her ay 165 lira tayin bedeli almaktadırlar. Emekliliklerinde, ast
subaylar gibi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine göre (eylemli hizmet zam
mı)1 tanınmıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumunun mecburi .olarak daimî üyesi olmuşlardır. 

Görülüyor ki, uzman jandarma sınıfı ile astsubay sınıfı arasında - birçok bakımdan benzerlik 
bulunmaktadır. Bu böyle olmakla beraber, bâzı haklar bakımından bu iki sınıf arasında, uzman 
jandarmalar aleyhine bariz farklar olduğu göze çarpmaktadır. 

Ayrı kanunlara tabi ve ayrı sınıflarda olmaları bakımından bu farkların bâzılarının hukukan 
müdafaası mümkün ise de, bâzı hakların her iki sınıfa eşit olarak tanınması hak ve menfaat kai
delerine uygun düşer inancındayız. 

Nitekim, kıta hizmetinin özelliklerinden doğan kıta tazminatında da 926 sayılı Kanunda ast
subaylarla uzman jandarmalar arasında fark gözetilmiş olması âdil görülmemektedir. 

Şöyle ki : 
926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu) nun kıta tazminatı ile ilgili 168 nci 

maddesinde bahis konusu edilen ek 4 sayılı cetvele göre, astsubay çavuşlara albay aylığının % 9 u 
bu kıta tazminatı olarak verilmekte ve bu miktar astsubaylar için her rütbe ve kıdeme göre ayar
lanmakta ve astsubay kıdemli başçavuşlar için bu miktar % 15 olarak tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Halbuki, yine aynı cetvelde uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşların^ bu kıta tazminatı 
bütün rütbe ve kademeler için % 6 olarak dondu ulmuş bulunmaktadır. Bu sebeple, mesleke yeni 
girmiş bir uzman jandarma çavuşla, meslekte uzun zaman hizmet görmüş bir uzman jandarma çavuşu 
aynı tazminatı almakta, bu tazminat astsubaylığın ilk rütbesi olan çavuşun kıta tazminatından 
% 3 oranında noksan bulunmaktadır. Bu durumun hakkaniyete uymadığı açıktır. 

Bu sebeple, uzman jandarmalarda kıta tazminatının astsubaylara yakın bir Ölçüde ayarlanma
sı zaruri görülmektedir. Astsubay çavuşlara albay aylığının % 9 u ve en fazla haddinin de 
% 15 i verilmekte olduğuna göre, uzman jandarma çavuşlarının rütbe ve kademelerine göre taz
minat miktarının % 6 % 12 arasında ayarlanması hak ve nasefet kaidelerine uygun düşer ka
nısındayız. 

Ltjşltie kanun töklifimiz Ibu iki eşitsizliği ortadan kaldırmak, a t̂lsuib aylara, yüksek öğrenim yapltuk-
larmda sulbay ol'ina imkânını gerçekieşjtiranek ve -bunun için şevklerini artırmak ve uzman jan
darma çajvuiş'lları için de hulzur ve şevk sağlamak amaciyle hazırlanmış ibulunmakltadır. 

Ma«ide (gerekçeleri 

İMİaddıe 1. — Bu madde ile *9'2İ6 sayılı Kanunun 114 ncü maddeciyle, yrüksök öğrenim yapmış olan 
âsteufbaylardaın sulbay o>lmia imlkiânımı sağlıyan (30 yaşımı geçinmemiş olmak) tahdidi ("36 yaşını 
'bitirmemiş olmalk) olarak değiştirilmiş ve astsubaylar lehine 5 yıllık jbir imıkân tanınmış bulun
maktadır. 

(Madde '2. — Bu miadde ile de, "9216 sayılı Kanunun 108 nci maddesinde ibaihis konusu edilen ek 
4 sayılı cetvelde yapılacak değişiklikle uzman jandarma çavuşlarına kıdemlerine göre % 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 112 arasında kılta tazminatı verileceği derpiş edilmiş Mumnuakitadır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABADAYİ İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HASAN 
TOSYALFNIN TEKLİFİ 

926 sayılı (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka nunu) nun 14 ncü maddesi ile 168 nci maddesine 
bahis konusu edilen ele 4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kamımı) nun 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değ%tirilmiştir. 

Madde 14. — Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenlerden, muvazzaf 
sulbay olmak için başvuranlar, 217 yaşından büyük almamak ve diğer nitelikleri d!e hak bulunmak 
şartiyle ihtiyaç da varsa; Türk Silâhlı Kuv^vetlesrinin harb okullarında yetiştiremediği sınıflarda 
muvazzaf suibaylığa naslb edilebiliri er. 

Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirerek muvazlzalf subay olmak için 
başvuran astsubaylar da 35 yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak §ar-
tiyle, ihtiyaç da varsa; öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütlbesi ile muvazızaf su
baylığa nakledilelbilMer. Bunlar, terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ula
şıncaya kadar, müktesep hakları olan aylıkları almaya devam ederler. 

3157 sayılı Kanun bükümleri saklıdır. 
Bu kişiler, mulharip sınıf subaylığa nakledile menler. 

'MADDE 2. — '9126 sayılı (Türk Si'lâthlı Kuvvetleri Personel Kanunu) nun 108 n'ci maddesinde 
bahis konusu edilen ek 4 sayılı cetveldeki (uzman jandarma çavuşu ve uzman çavuş) lara kıta 
tazminatı miktarını bildiren cetvelde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır : 

Ek - 4 sayılı cetvelde yapılan değişiklik : 
Kıta tazminatı miktarı 1'6İ8 nci maddede 

Bütlbeiler : (gösterilen albay ayılığının 

Uzman jandarma 11. kademeli çavuşu % 112 
Uzman jandarma kıdemli 11. kademeli çavuşu % 111 
Uzman jandarma 11. kademeli çavuşu % (10 
Uaman jandarma kıdemli 1. kademe1!! çavuşu ^ % !9 
Uzman j a n d a r m a 1. kademel i çavuşu % 8 
Uzman j a n d a r m a kıdemli çavuşu % 7 
Uzman j a n d a r m a çavuşu % 6 

M A D D E 3. — Bu k a n u n yaylımı ta r ih inde y ü r ü r l ü ğ e (girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ö. Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ural'ın, 27 . 7 . 1967 tarih ve .926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun geçici 10 ncu Maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/243) 

Cumhuriyet 'Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10219 - 6015 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

•Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ural'ın, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 10 neu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

öerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet iSenatosaı Başkanı 

13 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Askeri Pensosonel Kanununun geçici 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi aşağıya çııkarılmıştır. Teklifin kanunlaşması için 
gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarıımla. 
'C. ıSenatosu 'Bursa Üyesi 

Saffet Vral 

G E R E K Ç E 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun çeşitli geçici 
maddeleriyle generallerin! ve subayların .nıasıp düzeltmeleri adalet, eşitlik ve karçıdıkhlik pren
siplerine göre oldukça tatmin ledaci bir şekilde tanzim 'edilmiş bulunmaktadır. Diğer taraf
tan astsubaylarını nasıp düzeltilmesi ile iiligüli geçici 10 ncu madde ise bu konuda faydalı hü
kümler ihtiva etmekle beraber tatbikatta meydana gelmiş bulunan bâzı adaletsizlikleri gide-
rememekte, eşitlik ve karşılıklılık sağlıyamam aktadır. Misal olarak, 5802 sayılı Astsubay Ka
nunu astsubay okullarındaki eğitim ve öğretim süresini iki yıl olarak saptağı halde çeşitli ast
subay sınıf okullarında bu süreler değişik olarak uygulanmış ve birçok hallerde astsubay okulu
na beraber girip eğitime başlıyan astsubay adaylarından bir kısmı 10,, 11, 14 ay gibi iki yıldan 
kısa bir sürede okullarına bitirip astsubay çavuş rütbelerine nasbediimişken geneliokl'e daha 
teknik ve dolayısiyle daha uzun süreli öğretime tabi tutulan) arkadaşları ise okullarına daha geç 
hitirdiklerilnden ancak iki yıllarım tamamladıktan sonra astsubay çavuş rütbesinle nasıbedilmiiş-
lerdir. 

Böylece daha uzun süreli öğretime tabi tutulanlar hem emekliliğe esas hizmet tarihleri ve 
hem de astsubay çavuşluğa nasıp tarihleri itibariyle daha kısa süneli öğretime tabi tutulan 
sınıf ve devre arkadaşlarından geri kalmışlar ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Tatbikatta sa 
yısız örnıekleri varsa 'da burada bir tanesini vermekle yetineceğim. Hava Astsubay Okuluna 10 
Ekim 1949 tarihinde alınimış bulunan astsubay adaylarımdan İkmal Sınıfına ayrılmış bulunanlar 
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II aylılk bir eğitimden sonra astsubay çavuş nasbedilmişler buna mukabil Muhabere Telisiz ve 
Tayyare Bakım Makinist sınıflarına ayrılanlar iise aaiıcak liki yıllılarına tamamladıktan/ ısomra 
astsubay çavuş nasbedilmiş'lerdar. Böylece aynı devre astsubayları arasımda bir yülhk kıdem ve 
emekliliğe esas hizmet süresi farkı meydana gelmiştir. Bu ise hiç şüphemiz ki bir haksızlıktır. 
Bu teklif halen yürürlükte bulunan 'geçidi 10 n.cu madde hükümlerini tamamen ihtiva etmeklle 
beraber yukarda konu edilen cinlsten haksızlık lan ortadan kaldırmayı hedef tutmaktadır. 

CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ (SAFFET URALTN TEKLİFİ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 920 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 10 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ÖEÇİGİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustosa intibak etmiyenler ile 5802 sayılı Ast
subay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubay çavuşlukta en az bekleme süresi olan üç 
yıldan fazla bekletilenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. 

Aynı tarihlerde astsubay okullarına girerek birlikte eğitim ve öğrenime başladıkları halde ay
rılmış oldukları astsubay sınıflarında değişik eğitim ve öğretim sürelerinin uygulanması sonucu 
olaralk astsubay çavuşluğa ve mütaakıp rütbelere nasıp tarihleri aynı _devreli arkadaşlarından 
geri kalmış olan astsubayların astsubay çavuşluğa ve mütaakıp rütbelere nasıp tarihleri, kendi 
devrelerinden en erken tarihte astsubay çavuşluğa ve nıütaalkıp rütbelere nasbeddlmiş olanların 
nasıp tarihlerine götürülür. Ancak astsubay okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemi-
yenler astsubay okulundan birlikte mezun oldukları devre astsubayları ile aynı işleme tabi olur
lar. Astsubay çavuşluğa nasıp tarihleri bu fıkra gereğince daha erken tarihe değiştirilen astsu
baylardan istiyenler Emekli Sandığı Grenel Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek nasıp düzel
tilmesi sonucu kazandıkları süreyi, hizmet ve emeklilik sürelerine borçlanmak suretiyle ekletebilir
ler. Borçlanmada esas, astsubay çavuş rütbesinin aylık tutarıdır. Bu madde gereğince yapılan na
sıp düzeltmelerinden ötürü maaş farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Samisun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, 926 sayılı Türk Silâlhlı Kuvvetleri Personel Kanunuaıunun geçici 
18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/3S5) 

Millet Meclisi Başkanlığa * 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Samsun Milletvekili 
îlyas Kılıç 
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OBHBİEOE 

926 sayılı «Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu» nun geçici 18/h fıkrası uyarınca Harb Oku
lu mezunu olup da Silâhlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde görevlendirilen, Siyasal Bil
giler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi ve İkti
sat ve Ticari İlimler Akademisini bitiren subaylara (1) yıl kıdem verilmiştir. 

Ancak (1) yıl kıdemin yalnız komptrolörlükte çalışan ve belli fakülteleri bitirmiş, subaylara 
tanınarak, Hukuk Fakültesini bitirmiş, Silâhlı Kuvvetlerin çeşitli komutanlık ve müesseselerin 
de çalışan subaylara tanınmaması hakkaniyet ve eşitliğe aykırıdır. Komptrolörlük hizmetlerinde 
çalışan subaylar kanunda, sayılı fakülteleri bitirdikleri için Silâhlı Kuvvetlerin muhtelif yerlerin
de görevli olan ikinci bir yüksek öğrenim yapmış subaylardan daha imtiyazlı duruma getirilmesi, 
kanunların eşitlik ilkesini bozar. 

Eğer ikinci bir yüksek öğrenim yapmak bir yıl kıdem verilmesine lâyık görülüyorsa bu kı
demin yalnız komptrolörlük hizmetinde çalışan ve söz konusu fakülteleri bitirmiş subaylara, değil 
Silâhlı Kuvvetlerin her kademedeki komutanlıklarında görevli Hukuk Fakültesi mezunu subay
lara da tanınması gerekir. 

Silâhlı Kuvvetlerde ikinci bir fakülte bitirmek suretiyle aynı hakları iktisabetmiş muvaz
zaf subaylardan yalnız Hukuk Fakültesini bitirenlerin 926 sayılı Kanunun 18/h bendi ile verilen 
haktan mahrum edilmesi mezkûr kanunun sevk gayesine ve ruhuna aykırı bulunduğu gibi or
dunun esasını ve ruhunu teşkil eden disiplin ilkelerine de aykırı düşmektedir. Zira Silâhlı Kuv
vetlerde ifa edilen bir görevi hiçbir zaman diğerinden daha az ehemmiyetli olmadığı gibi komp
trolörlük hizmetinde münhasıran bu hizmeti görenlere (1) yıl kıdem, verilmesini gerektirecek 
bir özellik ve ehemmiyet taşımamaktadır. Hal böyle olunca komptr.olörlükte çalışan bir subaya (1) 
sene kıdem verilirken aynı durumda Hukuk Fakültesini bitirmiş ve Silâhlı Kuvvetlerin belki 
daha zor hizmetlerini görmekte bulunan subayların bu haktan mahrum, edilmesinin disiplini boza
cağı ordudaki hizmet sınıfları farkı yaratacağı bu durumun psikolojik sarsıntılara sebebolacağı 
aşikâr bulunmaktadır. 

Hakkaniyet ve adalete aykırı durum, Hukuk Fakültesi mezunu subaylar aleyhine alarak mağ
duriyeti mucibolmuştur. Kanunların umumilik ve mücerrettik esaslarına uygun olarak vaz'edil-
mesi prensibi, bir ferdi veya bir grup ferdi değil aynı durumdaki bütün diğer fertler ile aynı va
sıftaki hâdiseleri kapsıyacak şekilde düzenlenmesi gerekleri sonucu, ikinci bir yüksek öğrenim 
olarak Hukuk Fakültesini bitirmiş muvazzaf subayların da bu maddenin şümulü içerisine alına
rak mevcut haksızlığın ortadan kaldırılması suretiyle söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi 
adalet ve hakkaniyet icaplarına uygun düşecektir. 

Bu nedenlerle 926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
Yüksek Başkanlığa saygılarımla arz ve teklif ederim,. 
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SAMSUN mhhmvmmA ÎLYAS KILIÇ'm TEKLM 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunumun geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli Harb Okulu ve üniversite mezunu muvazzaf 
subaylardan ikinci bir yüksek öğrenim müessesesi olarak Hukuk Fakültesi ile Tıp, Diş Hekimliği, 
Eczacılık Fakültelerini bitirenlere bir yıl kıdem verilir. 

MADDE 2. — Yukardaki maddede yazılı durumda bulunan subaylardan ikinci yüksek öğre
nimleri dolayısiyle daha önce kıdem almış olanlara bu kanun hükmü uygulanmaz. 

MADDE 3. —. Bu kıdemden dolayı aylık farkı verilmez emekli süresinin hesabında bu kıdem 
eylemli hizmetten sayılır. Ve gerekli emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına 
borç kaydedilir. Aylıklarından % 6 kesilmek suretiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

ISakarya Milletvekili Yaşar Birin, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/336) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra ek-
lenmeısine dair kanun teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 27 . 4 . 1970 
Sakarya Milletvekili 

Yaşar Bir 

GEREKÇE 

926 Sayılı «Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu» mum geçici 18/h fıkrası uyarınca Harp Okulu 
mezunu olupta Silâhlı Kuvvetlerin Komıptrolö rlük hizmetlerinde ıgörevlendirilen, Siyasal Bilgi
ler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üoiiversitesi, İdari Bilimler Fakültesi ve İk
tisat ve Ticari İlimler Akademisini bitiren Subaylara (1) yıl kıdem verilmiştir. 

Ancak (1) yıl kıdemin yalnız Komptrolör laikte -çalışan ve (belli fakülteleri bitirmiş subaylara 
•tanınarak, Hukulk Fakültesini bitirmiş Silâhlı Kuvvetlerin çeşitli Komutanlık ıvte Müesseselerin
de çalışan subaylara tanınmaması hakkaniyet ve e.j itliğe aykırıdır. Klompnolörlük hikmetlerimde ça
lışan Subaylar kanunda sayılı fakülteleri bitirdikleri (için Silâhlı Kuvvetlerin muhtelif yerlerinde 
görevli olan ikinci bir yükseik öğrenim yapmış subaylardan daha imtiyazlı duruma getirilmesi 
kanunların eşitlik ilkesini boızar. 

Eğer ikinci bir yüksek öğrenimi yapmak bir yıl kıdem verilmesine lâyık (görülüyorsa bu kı
demin yalnız Komptrölörlük hizmetinde çalıştan ve söz konusu Fakülteleri bitirmiş subaylara 
değil Silâhlı Kuvvetlerin her kademede ki Komutanlıklarında görevli Hukuk Fakültesi mfözunu 
subaylara da tanınması gerekir. 
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Silâhlı Kuvvetlerde ikinci bir Fakülte bitirmek suretiyle aynı halkları iktisab etmiş muvaz
zaf subaylardan yalnız Hukuk Fakültesini bitirenlerin 926 sayılı kanuninin 18/h bendi ile verilen 
habtaın mahrum edilmesi mezkûr kanunun sevk gayesine ve ruhuna aykırı bulunduğu gibi lordu
num esasını ve ruhunu teşkil eden Disiplin İlkelerine de aykırı düşmektedir. Zira Silâhlı Kuv
vetlerde ifa edil'en bir görev hiç bir zaman bir değerinden daha az ehemmiyetli olmadığı gibi 
Komptnolörlük hizmeti de münhasıran bu hizmeti görenlere (1) yıl kıdem verilmesini ıgereiktirecek 
bir özellik ve ehemıuyet taşımamaktadır. Hâl böyle olunca Komptriolörlükte çalışan bir subaya (1) 
seme kıdem verilirken aynı durumda Hukuk Fak ültesini bitirmiş ve Silâhlı Kuvvetlerin belki daha 
zor hizmetlerini görmekte bullunan subayların bu haktan mahrum edilmesinin disiplini bozaca
ğı ordudaki hizmet sınjifları farkı yaratacağı bu durumun psikolojik sarsıntılara sebep olacağı 
aşikâr bulunmaktadır. 

Hakkaniyet ve adalete aykırı durum Hukuk Fakültesi mezunu subaylar aleyhine lolarak mağ
duriyeti mucip 'olmuştur. Kanunların umumilik ve mücerretlik esaslarıma uygun >olarak vazedilme
si prensibi, bir ferdi veya bir gruip ferdi değil aynı durumdaki bütün diğer fertler ile aynı vasıf
taki hadiseleri kapsıyacak şekilde düzenlenmesi gerekleri sonucu, ikinci bir yüksek öğrenim olarak 
Hukuk Fakültesini bitirmiş muvazzaf subayların da bu maddelerin şümulü içerisine alınarak mev
cut haksızlığın ortadan kaldırılması suretiyle söz kon)usu mağduriyetlerinin igiderilımesi adalet 
ve hakkaniyet icaplarına uygun düşecektir. 

Bu nedenle 926 sayılı kanuninin geçici 18 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini Yüksek 
Başkanlığa saygılarımla arz ve teklif ederim. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ YAŞAR BİRİN TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 7 .1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Silâhlı Kuvvetlerde görevli Harb Okulu ve Üniversite mezunu muvazzaf 
subaylardan âikinci bir yüksek öğrenim (müessesesi olarak hukulk fakültesi ile tıp, diş hekimliği, 
eczacılık fakültelerini bitirenlere bir yıl kıdem verilir. 

MADDE 2. — Yufcardaki maddede yazılı durumda bulunan subaylardan ikinci yüksek öğre
nimleri dolayısiyle daha önce kıdem almış olanlara bu kanun hükmü uygulanmaz. 

MADDE 3. — Bu kıdemden dolayı ıaylılk farkı verilmez emekli süresinin hesabında bu kıdem 
eylemli hizmetten sayılır. Ve gerekli emeklilik kesene'k ve karşılıkları hesaplanarak adlarına 
borç kaydedilir. Aylıklarından % 6 (kesilmek suretiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü/ürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 16 .6 .1971 

Esas No: 1/479, 2/10, 2/128, 
2/243,2/335,2/336 

Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye 'Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 5 . 5 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında Kanun» tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 7 . 5 . 1971 tarihli 96 ncı Bir
leşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan 46 numaralı Geçici Komisyonumuzda, Genel Kurulun 
17 . 5 . 1971 tarihli 101 nci Birleşiminde Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile Kastamonu Millet
vekili Hasan Tosyalı 'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesi 
ile 168 nci maddesinde bahis konusu edilen ek - 4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ile; Genel Kurulun 20 . 5 . 1971 tarihli 102 nci Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu Malat
ya Üyesi Hamdi Özer'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 nci maddesi
nin (a) bendindeki 2 nci fıkranın değiştirilme:! ve sonuna yeni bir fıkra eklenmesi hakkinda, 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ural'm, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 10 ncu maddesinin değiştirilmesine dair, Sakarya Milletve
kili Yaşar B.ir'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvelt'lerii Personel Kanununun geçici 18 nci 'ina'd'deslne 
bir fıkra eklenmesine dair ve Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri ile 
birlikte ilgili Bakanlık temsilcileri ve teklif sahiplerinden bâzılarının iştiraki ile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Görüşmelere esas olarak alınan tasarı Geçici Komisyonumuzda prensip olarak kabul edildikten 
sonra maddelerin tetkik ve müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarmm gerekçesinin 2 nci sayfasının (b) bendinde (dergime) kelimesi Türk Dil Kurumunca 
tutulup kabul edilmediğinden «tedvin» olarak düzeltilmiştir. Tasarının 12 nci maddesinin gerekçe
sinin 2 nci fıkrasının 1 nci satırındaki (binbaşılar) kelimesinden sonra (ile) bağ edatı yerine 

.«sonraki», 2 nci satırındaki (kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki iki yıl) ibaresi bir sehiv 
hatası olduğundan «terfi sırasına girmiş olanlarla birlikte» şeklinde düzeltilmiş, 15 nci maddenin 
gerekçesinde 4 ncü fıkradaki (böylece, % 1, 2 oranı) ibaresinden sonra «na göre bulunan rakam
lar» ibaresi eklenerek gerekçeye vuzuh verilmiş, aynı fıkranın 4 ncü 'satırındaki (oran) kelimesi 
esasen «miktar» olması gerektiğinden bu şekliyle düzeltilmiş, 16 ncı maddenin gerekçesinde 6 ncı 
fıkranın 2 nci satırındaki (sonuçları) «sonuçlarını» şeklinde düzeltilmiş, (2 nci) nci takısı kaldı
rılmış, (bendinde) kelimesi de «bend halinde» redakte edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığa sevk edilen tasarının 35 nci maddesinin 
gerekçesi unutulduğundan : 

«Madde 35. •— Bu madde ile, askerî öğrencilerin istifa edememeleri ile ilgili 115 nci madde, ast
subay öğrencilerinin tümünün değil de yalnız sınıf okullarına girenleri bir aylık süre sonunda is
tifa edememeleri sağlanacak şekilde değiştirilmektedir. 

Böylece lise öğrenimini bitirmemiş olanların meslek seçimi hususundaki isabetsizliklerinin gide-
rilnlesi ve astsubay hazırlama okulu öğrencileri ile Kuleli Askerî Lise öğrencileri arasında bir eşit
lik sağlamaktadır.» 

Tasarı gerekçesine ithal edilmiştir. 
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Taşanının 39 mcu maddesinin gerekçesinin 4 ncü fıkrasının 2 nci satırındaki bir tabı hatası ola
rak (oluşunu) kelimesi «oluşumu» olarak düzeltilmiş, 40 ncı maddenin gerekçesinin 3 ncü fıkra
sının 1 nci satırındaki (değin) kelimesi de aynı şekilde «değen» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının ek geçici madde 14 ün gerekçesini açıklayan tablodaki çizelgeler matbaaca yanlış ba
sıldığından düzeltilmiştir. 

Ek g*eçici madde 19 un ('b) fıkrası matbaaca yanlış basıldığından esas tasarı gerekçe metninde 
olduğu gibi «b) 926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesinden «(d) bendi hariç», şeklinde düzel
tilmiştir.» 

Taısarmm Yüce Meclise şevkimde gerekçede de belirtildiği gibi, başlıca 4 anaprensip vardır. 
a) Birbiriyle çelişen maddeler, 
'b) 'Tedvin yanlışlığı nedeniyle uygulama olanağı bulunmayan madde1!er, 
c) Anayasa Malıfcem<esince iptal edilen madleler, 
d) Terfi sistemi. 
Terfi esasına rieformsit bir anlayışla objektif esaslara isıtinadelttinme esprisinden mülhem ola

rak hazırlaman tasarı çağdaş Mr seviyeye getirilne gayesini önglörmekteıdir. 9Q6 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunumun yürürlüğe girdiği tarihten buyana bünyemize uygun olmıyan mad
delerinin düzeltilerek ihtiyaca cevap verecek bir hale getirilmesi tasarıyı hazırlıyan sebeplerin ba
şımda gelmektedir. Bunuın içindir ki 926 sayılı Kanunun analhtar maddelerinden biri oian 3 ncü 
maddesinin (k), (1), (io) bendleri yeni tasarı ile değiştirilmliişjtlir. Bu değişiklikte Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin gel en etkisel durumu dikkait nazara alarak yapılmıştır. İkinci mlühkn bir değişiklik su
bayların normal bekleme sürelerinde yapılmıştır. Buna göre 926 sayılı Kanuna yanbaylık için ko-1 

nulan 4 yıllık bekleme .süresi .geçımiş tatbikattaki fayda ve zaruretleri teslbit edilen 3 yıla tekrar 
döndürülmüş, general ve amirallerin bekleme sü 'öleni de yine uygulamadaki mahzurları göz önü
ne alınarak 4 yıla çıkarılmıştır. Buradaki esas selbep mahrultum tabandan zirveye doğru bir ahenk 
içinde işlemesini temine matuftur. Bu anlayışla albay riitbesindeki subaylarım miktarı tüm ısubay 
miktarının % 8 im, general - amiirallerde % 1 ini geçlmiyeceği şekliyle esasa bağlanmıştır, Böylece 
halihazır ^uygulamada % 1,5 oranında olan ve tasarıda % 1,2 olaralk düşünülen ıbu oran Geçici Ko-
misyonfiimuzda temsilcilerin de murvaffakatlem ile % 1 >e indirilmiştir. 

Tasarının bir mühim yönü de terfide getirdiği yeni esaslar yanında muihteliif sebeplerle kıdem 
alam subaylarda fbir ayniliği getirmektedir. 

Tasarının önemli bir diğer .maddesi Genellkurnıay Başkanının çağdaş anlayışa uygun olarak 
her üç kuvvet komutanlarından olalbileceği hususudur. 

Terfide ölçü olarak kabul edilen husus sicil üctu ortalamasının sicil tam notunum hiçbir za
man % 60 dam daha aşağı olamıyaeağıdır. Ve h a t â albaylar için 'bu şart yani sicil notu ortalaması 
% 60 dan aşağı olması hali yetersizlikten emekliye sevk için aıslî unsur olarak bemimlsemmiştir. 

Geçici Koimlisyomutmıuzıda yapılan bir diğer müıim değişiklik ise mecburi hiamet süresinin 15 yıla 
çıkarılması benimıs'emmiş olmasma rağmen 31 A^uıstıos 1971 tarihine kadar 10 yılımı iktaıal etmiş 
bulunan subayların bu hükümden istisna tutulm ıhıdır. Aynı ımadde ile ilgili olarak yapılan bir di
ğer değişiklik ise kadın subayların 10 yıllık bekleme süresini beklemeksizin ayrılabileceği hük
müdür. 

Asltsulbajylar için tasarının getirdiği yenilik bugünle kadar ki vâki uygulamadan sarfınazar edi
lerek lise ve dengi okulların öğrenim (Sürelerinin astsubay hazırlamada da esas alınarak bu okul
ların lise dengi seviyeye çılkarılması keyfiyetidir. 

Tasarının 1 mci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi ile değiştirilmek istenen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunumun 

15 inci maddesinin 4 ncü satırındaki (başarı) kelimesinden sonra matbaaca unutulan «şartı» keli
mesi- ilâve edilımiş ve madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, 3 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 4 ncü maddesiyle değiştirilmek istenen Türlk S-ilâlMı Kuvvetleri Personel Kanununun 
30 ncu miadldeısinin başilığı kanun tekniği bakımından italik olanak yazılması icabettiğinden bu şek
liyle düzeltilerek ajytn<en kabul edilımişitir. 

Tasarının 5 nci maddesi Geçici Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 
Harb okulları öğrenim süresi, halen Millet Meclisi Genel Kurulundaki Harb Okulları kanun ta

sarısında 3 yıl olarak tesbit edilmiş ve Harb okullarını bitirenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkraisına göre teğmen nasbedileceği hükme bağ
lanmış olduğundan 31 nci madde ile 35 nci madde arasında ortaya çıkacak çelişkiyi önlemek 
amaoiyle, Harb okullarının 4 yıla çıkarılacağı düşünülerek tedvin edilmiş olan Personel Kanununun 
35 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tasarıya çerçeve madde 6 olarak 
ithal edilmiştir. 

«Madde 6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
35 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • 

Madde 35. — c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik 
eğitimini de başarı ile bitirdikten sonra bunlardan tahsil süresi harb okulu öğrenim süresi kadar 
veya daha fazla olanlar teğmenliğe, tahsil süresi harb okulu öğrenim süresinden yıl olarak az olan
lar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonunda geçerli olmak üzere nas-
bedilirler aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdir
de, nasıpları en son sınav tarihinde birleştirilir.» 

Tasarının 6 ncı maddesiyle değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) 
fıkrasında bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek için takdim - tehir yapılmış, 5 nci satırın
daki (geçen) kelimesinden evvel «açıkta» kelimesi ilâve olunarak fıkraya vuzuh verilmiş sıhhi se
beplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve 3 ay dâhil daha az sü
reli kurslar için (b) bendi hükümlerinin uygulanamıyacağmı gösteren (c) bendine harb akademi
leri tahsilinin de ilâve edilmesi faydalı görülmüş ve yapılan bu değişiklikle tasarının 6 ncı mad
desi 7 nci ımadde olarak kabul edilmiştir. 

Ek geçici 20 nci madde ile getirilen «Yeterlik grupları» deyiminin, «Yeterlik derecesi» şeklin-
linde düzeltilmesi sonucu «kıdem ve kıdem sırası» madde başlığını taşıyan 926 sayılı Kanunun 
37 nci maddesinin 3 ncü bendi anlamsız kalacak ve uygulamada güçlükler doğuracak nitelikte 
görülmekte bulunduğundan 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 3 ncü bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi ve tasarıya yeni bir çerçeve 8 nci madde olarak ilâve edilmesi Geçici Komis
yonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

«Madde 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
37 nci maddesinin 3 ncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mıadde 37. — Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sı
rası : 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik derecelerine yeterlik 
dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tesbit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların 
bir evvelki rütbelerinideki yeterlik süreleri esastır.» 

Tasarının 7 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına; Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava, yer kurmaylar tatbikatta ayrı ayrı sıralandırıldığm-
dan maddeye vuzuh vermek için «Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava, yer kurmaylar ayrı ayrı» iba
resi etlenmiş ve bu şekliyle 7 nci madde 9 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Tasarının 8, 9, 10 ve 11. nci madeleri Geçici Komisyonumuzca 10, 11, 12 ve 13 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Taşarının 12 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine açık
lık getirmek için redakteye tabi tutulmuş ve 14 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

'Tasarının 13 ncü maddesiyle değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 45 nei maddesinin (a) 
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bendinin son satırındaki( olanlar) «olan» şeklinde düzeltilmiş, (e) bendi tatbikatta bir yanlışlı
ğa sebebiyet vermemek için: «Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamlıyarak kıdemliliği 
onanan üsteğmen, yüzbaşı, binbaşılar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine, albaylar 
birinci derecenin son kademesine de ilerlemiş olurlar. 

140 ncı madde belirtilen süre dışında kıdemli olanlar da yukardaki fıkrada belirtilen maaş de
rece ve kademelerine ilerlemiş sayılırlar.» şeklinde düzeltilmiş ve 13 ncü madde 35 nci madde ola
rak bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca, kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 ncü maddesiyle değiştirilmek üzere 926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (f) 
fıkrasında korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harb akademileri öğrenimini başariyle 
bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıf, Deniz Kuvvetlerinde 
güverte ve deniz, Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfın generali olmak üst rütbeye terfi etmek için 
şarttır. Halen deniz sınıfı subaylar Deniz Harb Okulunu bitirdikleri zaman ve deniz adı altında 
sınıf okullarını ve stajlarını bitirene kadar istihdam edilecekler ve stajları bitince 2 yıllık teğ
menlikleri sonunda güverte ve makina sınıflarına ayrılacaklardır. Bu sebeple üsteğmenden yu
karı rütbede deniz sınıfı subay kalmıyacaktır. Tümgenerallikten - tümamirallikten yukarı rüt
beye Deniz Kuvvetlerinde sadece güverte sınıfının yükselmesi uygun mütalâa edildiğinden (de
niz) kelimesi metinden çıkarılmış ve bu değişklikle madde Geçici Komisyonumuzca 16 ncı madde 
olarak kabul edilmiştir. 

•Tasarının 15 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun (a) fıkrasında (Silâh
lı Kuvvetlerde (J. Gn. K. lığı dâhil) General ve amiral kadroları Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ihti
yacına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunr. Ancak kadro ile tesbit olunan general ve 
amiral toplamı sınıf mevcudu esas alınmaksızın barışta muvazzaf subay mevcudunun % 1, 2 sini 
geçemz.) hükmü vardır. Oysaki, genellikle dünya üzerinde barış ordularının general ve amiral 
mevcudu, sınıf subay mevcutlarının âzami % 1 i oranındadır. Bu miktar aşıldığı zaman rütbe 
enflâsyonu başlar. Kadro şişirmeleri zorunlu bir bal alır. Bu da komutan muavinlikleri gibi fiili
yatta yetki ve sorumluluğu olmıyan ve sadece bu mevkilere atananları makam ile maiyet arasın
da üzüntüye duçar eden bir uygulama meydana getirir. Ordularda rütbe kadro hizmetin karşılı
ğıdır. Rütbe komuta demektir, komuta ise, değişmez bir kural olarak, tecezzi kabul etmez. Bu iti
barla, bugün erişilen % 1,5 lık seviye en kısa zamanda dünya normali olan âzami % 1 oranına 
indirilmesi gerektiğinden (•% 1, 2) nisbeti «,% 1» olarak düzeltilmiş, (a) bendinin ikinci fıkrasının 
ikinci satırında yazılı (eksiltme) kelimesi sehiv olduğundan (eksilme) olarak düzeltilmiş, (b) 
bendinin ikinci cümlesi (a) fıkrasında gerekli sarahat olduğundan tamamen metinden çıkarıl
mış, (a) bendine göre tesbit edilen general ve ami r a l mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oran
ları 3 kuvvet (Jandarma dâhil) için gösterilen C3tvel de yakardaki değişikliklere muvazi olarak 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş: 

«b) (a) bendine göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranları 3 kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar, bu oranları 
aşmıyacak şekilde tesbit edilir. 

Rütbeler 

Orgeneral 
Or amiral 
Korgeneral 
Koramiral 
Tümgeneral 
Tümamiral 
Tuğgeneral 
Tuğamiral 

K. 
(J. 

K. K. 
dâhil) 

• % 

5 

12,5 

25 

57,5 

Dz K. K. 
% 

7 

13 

27 

53 

Hv. K K. 
% 

4 

16 

24 

56 » 
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(c) bendinin 5 nci satırındaki (Bu indirme işlemi Yüksek Askerî Şûraca, üç sene içinde alman 
sicil ve değerlendirme notlarına göre yeterlik derecesi en düşük olanların emekliye sevk edilmele
ri suretiyle yapılır, ibaresindeki (üç sene) her rütbede mutlak üç sene olmıyacağmdan «Bu rütbede 
hizmc edilen süre içinde» şeklinde bir ibarenin eklenmesi faydalı görülmüş ve yukarda arz edi
len sebepler muvacehesinde tasarının 15 nci maddesi İ7 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesiyle değiştirilmek istenin 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (a) 
bendinin birinci satırındaki (denenmiş ve) ibaresi lüzumsuz görüldüğünden metinden çıkarılmış 
ve madde 18 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 18 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinin birinci 

fıkrasının beşinci satırındaki (verirler) kelimesi ile son kelime olan (ettirilebilir) kelimeleri dil 
uyumuna uygun olarak «verir», «ettirilir» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Ko
misyonumuzca 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 ve 20 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca 21 ve 22 nci maddeleri olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 nci maddesiyle değiştirilmek istenin 926 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin matla-
bmdaki (fakülte ve yüksek okullarda) ibaresindeki (ve) bağ edatı «veya» şeklinde düzeltilmiş 
böylece maddeye açıklık verilmiş keza aynı şekilde maddenin 3 ncü satırındaki (fakülte ve yük
sek okullarda) ibaresindeki (ve) bağ edatı «veya» olarak değiştirilmiş ve madde bu şekilde 23 ncü 
madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 22, 23, 24, 25 ve 26 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca 24, 25, 26, 27 ve 28 nci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 27 nci' maddesi ile değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin 2 nci 
satırındaki (rütbe) kelimesi kaldırılmış (sınıf) kelimesi de dolayısiyle dil uyumuna uygun olarak 
«sınıfı» olarak düzeltilmiştir. Kara, Deniz, Hava- Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına 
ait astsubay kadroları her yılın 31 Ağustosunda sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay 
Başkanlığınca tesbit edilir. Subaylarda olduğu gibi astsubaylarda rütbe sınıfı yoktur. Bu bakım
dan (rütbe) kelimesi metinden çıkarılmış ve bu şekliyle 27 nci madde Geçici Komisyonumuzca 
29 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 28 nci maddesi 30 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 29 ncu maddesi ile değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 92 nci maddesi, tasarının 

12 nci maddesi ile değiştirilmek istenen aynı kanuaun 44 ncü maddesinin değişiklik gerekçesi ile ve 
her iki madde arasındaki paralelliği temin etmek için redakteye tabi tutularak maddeye vuzuh ge
tirilmiş ve 31 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 30 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 31 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 926 sayılı Kanunun 94 ncu maddesinin (a) 

bendinin 1 nci fıkrasının 3 ncü satırındaki (44) bir sehiv olarak yazıldığından «92» olarak düzel
tilmiş ve madde bu şekliyle 33 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 33 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Astsubaylıktan subay olmak şartlarını gösteren 926 sayılı Kanunun 109 ncu maddesinin (b) ben

di, Komisyonumuzca kabul edilen tasarının getirdiği terfi esaslarına göre anlamsı kaldığından (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş : 

«(b) Başçavuşluğa terfiinde sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası ol
mak.» 

Ve tasarı metnine yeni bir 35 nci1 madde olarak ithali Geçici Komisyonumuzca uygun mütalâa 
olunmuştur. 

Tasarının 33 ncü maddesi 36 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 34 ncü maddesi Geçici1 Komisyonumuzca 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 33 ncü maddesi ile subay ve astsubayların yükümlülük süresi 10 yıldan 15 yıla çıka
rılmakta olduğundan 920 sayılı Kanunun 114 ncü maddesi de bu değişikliğe paralel olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş : 

«Madde 114. •— Lise mezunlarından öğrenim maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenlerin, 
subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresi ek olarak öğrenim için 
yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.» 

Ve tasarı metnine yeni bir 38 ııci madde olarak ithali Geçici Komisyonumuzca uygun mütlaâa 
olunmuştur. 

Tasarının 35 ııci maddesi Geçici Komisyonumuzca 39 ucu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 36 ncı maddesi ile değiştirilmek istenen 121 nei maddesinin (a) fıkrasının birinci satı

rındaki (Asteğmen ilâ albay) ibaresindeki (ilâ) bağ edatı kanun teklifine uyularak ve diğer mad
delerle olan mütenazırlığı temin etmek bakımından metinden çıkarılmış ve yerine « - » konulmuş ve 
madde bu değişiklikle 40 ncı madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 37 ııci maddesi ile 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesine eklenmek istenen (d) ben
dine vıızulh vermek için redakte edilmiş : 

«d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık kollarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt 
içinde öğrenim için Genelkurmay Başkanlığınca özgür hakları saklı kalmak şantiyle, öğrenim sü-
Tesi kadar izin verilebilir.» 

Ve bu şekliyle 41 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Tasarının 38, 39, 40 ve 41 ııci maddeleri Geçici Komisyonumuzca 42, 43, 44 ve 45 nci maddeler 

olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 42 ııci maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen ök geçici madde 14, 49 ucu maddedeki 

% 1,2 olan general ve amiral kadro oranlarının komisyonumuzca (% 1) e indirilmesi sonucu değiş
tirilmesi uygun görülmüştür : 

Ek geçici madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mev
cut general ve amiral miktarı, 30 . 8 . 1971 tarihimden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar % 1,2 ora
nına, sonraki 4 yılda 49 nen maddede belirtilen! r/c 1 oranına aşağıda gösterilen esaslar içerisinde 
indirilir. 

•a) 30 . 8 . 1971 'tarihinden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar uygulanacak % oranına göre tes-
bit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları, 3 kuvvet (jandar
ma dâhil) için, aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

K. K. K. 
(J. dâhil) Dz. K. K. Hv. K. K. 

Rütbeler <% 

Orgeneral - O ramimi 
Korgeneral - Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral - Tuğamiral 

6 
12,5 
25 
56,5. 

7 
13 
26 
54 

7 
13 
27 
53 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut general ve 
amiral miktarı, (a) bendinde belirtilen % "1,2 oranına indirilinceye kadar, general ve amirallerin 
bekleme süresi ve terfi işlemleri hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

1 — 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve amirallerin 
rütbe terfileri, % 1,2 oranına göre verilen bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme 
süresinin birinci yıl kontenjanlarına göre yapılır. 

2 — 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral - tümamiral, korgeneral - kor
amirallerden 3 yılını tamamlıyacak olanlar, 3 ncü yılın sonunda 54 ncü madde esaslarına göre de
ğerlendirilirler ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 
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Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan bağlamak üzere : 
1 — (b) bendinin (1) nci fıkrasında belirtilen kontenjana girenler üst rütbeye terfi ettirilir. 
2 — (b) bendinin (1) nci fıkrasındaki kontenjana giremiyerek terfi edemiyenlerden % 1,2 ora

nına göre bulundukları rütbenin 1 nci yıl kontenjan miktarı kadarı bir yıl daha hizmete devam 
ederler, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3 —• (b) bendinin 2 nci fıkrası hükümleri gereğince bulundukları rütbenin 4 ncü hizmet yılı
na devam eden general ve amiraller dördüncü yılı bitirecekleri 30 Ağustos tarihinde 54 ncü 
madde gereğince yeniden değerlendirilirler. Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan başla
mak üzere, % 1,2 oranına göre bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme süresinin yıl
lık kontenjanı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

4 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli general ve amiraller
den (b) bendinin 2 ve 3 ncü fıkraları kapsamı dışında kalanlar, bulundukları rütbeye yüksel
dikleri tarihteki kontenjanı muhafaza ederek 4 yıllık bekleme süresine tabi tutulurlar ve bek
leme süreleri sonunda 04 ncü madde gereğinde değerlendirilip yeterlik «derecelerine sıralanırlar. 
Bunların en üsltün yeterlik notu alanlarından başlamak üzere % 1,2 oranına göre üst rütbenin 
yıllık (kontenjanı kadarı Iteırfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

5 —• IBU Kanunun yürürlüğe girdıiği tarihte o rgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, 4 yıl
lık bekleme sünesine taJbi 'olarak hizmete 'devam ederler. Bunlardan 4 ncü yıllarını tamamlıyan-
lar emekliye sevk edilir. 

6 — 30 . 8 . 1974 tarihinde (b) bendine göre % 1,2 oranına indirilen general ve amiral mik
tarları, '30 v 8; 1WF5 tarihinden başlanmak üzere aşağıdaki esaslara g'öre 4 yıl içinde 49 ncu mad
dede öngörülen %' 1 '.oranına indirilir. 

•1 — 30 Ağustos İ 975 (tarihinde tuğgeneral ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve ami
rallerin rütlbe (terfileri, % 1 oranına göre verilen bir üisft rütlbenin kadro miktarının birinci yıl 
kontenjanlarına 'göre yapılır. 

2 — 30 'Ağustos 1975 tarihinde ve sonraki 3 yıl içinde tuğgeneral',- tuğamiral, tümgeneral -
tümamiral, korgeneral - koramirallerden 4 yılım tamaimliyacak olanlar, 4 ncü yılın sonunda, 54 ncü 
madde esaslarına g'öre değerlendirilir ve yeterlik sıralanmasına tabi tutulurlar. 

Bunlardan! (yeterlik ndtu en yüksek olanlardan başlanmak üzere '% 1 Oranımın birinci yıl konten
janları kadarı ibir üst rütbeye terfi ettirilir, diğerleri emeMiye öevk edilir. 

3 — 4 ncü yıllarını tamamlıyan orgeneral ve oramiralıler emekliye sevk edilirler. 
d) Bu geçici madlde esaslarına göre yaipılan terfiler ve emeklilikler neticesi bulunan general -

amirali miktarlarında 301 . 81 . 1<974 tarihine kadar % 1,5, 30 . 8 . 1978 tarihine kadar da % 1,2 
oranları aranmaz. 

e) Bir üst rütbeye yükselmeye yeterli oldukları halde, üst rütbe kadrosunda açık bulunmadı
ğından dolayı terfi ettirilemıiyerek bu madde gereğinde emekliye sevk edilen general ve amiral
lere, 49 ncu madde (f) bendindeki usul ve esaslara göre kadrosuzluk tazminattı verilir» 

Ve bu şekilde G-eçici Komisyonumuzca Ek Geçici Madde 14 olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının Ek Geçici 15, 16, 1'7 ve 18 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen kaibul edil

miştir. 
Tasarının 33 ncü maddesi ile muvaıZKaf subay ve astsubayların yükümlülüğü 15 yıla çıkarıl

maktadır. Ancak, tasarı kanunlaşmcaya 'kadar 10 yıllık yükümlülük süresini tamamlamış olanla
rın müktesep 'haklarının korunması hukukun genel ilkeleri gereğidir. Ayrıca 'henüz Millet Mec
lisi gündemlinde olan Harb Okulları kanun tasarısında, Harb Okullarına sadece erkek öğrenciler 
alınacağından ve elsasen kadın subaylara Ordumuzun ihtiyacı olmadığından kadın subayların iste
dikleri zaman ıSilâhli Kuvvetlerden aynim allarını da temin etmek gayesiyle tasarıya, aşağıda ya
zılı oilan metnin Efc 'Geçici Madde 19 olarak ilâvesi Geçici Komisyonumuzca uygun mütailâa olun-
muıştur : 
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«Ek Madde 19. — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde, 10 yıllık 
yükümlülük süresini tamamlamış bulunan subay ve astsubaylar hakkında 112 nci maddedeki yü
kümlülük süresi uygulanmaz. 

İstisnai durumları dolayısiyle, kadın subaylar için yükümlülük süresi hizmet müddetleri ne 
olursa olsun 'bu kanunun yürürlüğe girdiği, tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde sona erer.» 

926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesinin (a) fıkrasına göre Harb Okulu çıkışlı olup da 
ilâveten 4 yıl daha yüksek tahsil yapmış olan ve halen 'Silâhlı Kuvvetlerin ibütçe, malî ve ikti
sadi konulardakıi hizmetlerini yürüten ve yöneten (Komptrolörlük) hizmetinde çalışan subay
lara bir yıl tahsil kıdemi verilmiştir. Bu tasarının geçici 19 ncu maddesinin (a) fıkrasımun 
2 mci bendi yulkardaki tahsil kıdemini alınıış olara. subaylara 1951 ve daha önceki tarihlerde 
Harb Okulumdan mezun dlanılarila 1951 yılından 'sonıra mezun ^olanları ikincilerimin aleyhine 
ayrıma tâbi tutmaktadır. Zira 1951 ve daha önceki tarihlerde mezun olan bu statüdeki su
bayların dördü haracı diğerleri 1134 sayılı Kanundan istifade ederek birer yıil kıdem al
mışlardır. Bu durumda bu dört kilsinin istisna edilmiyerelk emsalleri ile aynı durumlarını mu
hafaza etmelerdi hak ve adalet kaidelerime, kanunlarına genellik ve eşitlik prensiplerine uygun 
düşecektir. N 

Hiçbir sirayet kabiliyeti olmayıp 'sadece aynı statüyü kazanan 4 yıl ilâve tahsil yapmış subay
lar arasında farklılık yaratanı ve tasarının gerekçesine de aykırı düşen bu aksaklığı orta
dan kaldırmak için (a) fıkrasının ikinci bendi aşağıda yazılı olduğu sekilide : 

«a/ 2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunum geçici 18 nci maddesinde (d ve 
h bendi hüfkümleri hariç) ;» 

Geçici Komisyonumuzca tasarının ek geçici 19 mcu maddesi yukarıda arz edilen sebepler 
muvacehesinde ek geçici madde 20 olarak kabul edilmiştir. 

Taşanının ek geçici madde 20 si Geçici Komisyonumuzca ek geçici madde 21 olarak aynen 
kabufl. edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 43 ve 44 ncü maddeleri Geçici Komisyonu
muzca 47 ve 48 nei maddeler olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonumuza havale buyurulıaıı Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 926 sayılı Kanunun 14 mcü maddesi ile 168 nci mad
desinde bahis konusu edilen Ek - 4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dairi kanun teklifi, 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununum 40 nci maddesi ille çelişki halindedir. 

Astsubayların fakülte veya yüksek okul mezunu 'oldukları takdirde, subaylığa geçme 
hakkı 926 sayılı Kanunun 14 ncüi maddesine göre 30 yaşını geçmemiiş olması gerekmek
tedir. Astsubaylıkta subay olmak iki türlü olmaktadır : 

1. Astsubay kıdemdi başçavuş birinci yılında (imtihana girerek başarı gösteriirse (Yüzba
şıya kadar - yüzbaşı dâhil - yükselmek şartiyle), bunllar için yaş haddi 46 dır. 

2. Lise ve üniversiteyi bitirerek subay olabilirler. Bunlar için yaş haddi 41 dir. 
Teklif kabul edildiği takdirde? ordunun astsubaylardan beklediği asli görevlerinin dı

şında başka bir ısıaihayıa yönelmelerini teşvik etmek demek olur ki, bu da büyük mahzurlar 
doğuracağından teklif Geçici Komisyonıumuzc a reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham di Özer'in, 926 sayılı Kanunun 38 nci maddesi
nin (a) bendindeki ikinci fıkranın değiştirilin esi ve sonuna yeni bir fıkna eklenmesi hakkında. 
kanun -teklifli ile istenilen husus Subay Sicil Yönetmeliğimin 12 nci maddesinde derpiş 
olunduğu cihetle, yeni bir kanuna ihtiyacolmadığmdan Geçici Komisyonumuzca red dolum-
muştur. 

Cumhuriyet) sSenatosu Bursa Üyesi Saffet Ura'Pm, 926 sayılı Kanunun geçici 10 ncu mad
desinin değiş'tirilmesine dair 'kamun teklifinde aynı tarihlerde astsubay okullarına girerek 
birlikte eğitim ve öğrenime başladıkları hailde bil âhara ayrılmış oldukları astsubay sınıflarında 
değişik öğretim ve eğitim sürelerinin uygulanması sonucu astsubay çavuşluğa ve mütaakıp rüt
belere yükselmeleri nasıp tarihleri arasında farklar- olması dolayısiyile istenilen nasıp dü-
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zeİtilmesi her me kadar haklı.ve yerinde görülmesine rağmen netice itibariyle kıdem mües
sesesine dayanımaktadır. Bumu da taşıla örülü bir duvara benzetebiliriz. Bin taş çekindiğimde 
diğer taışlarııı da düşebileceği aşikârdır. Bu balkımdan bu nıa&ıp düzeltilmesi yemi 
yeni maısıp düzeltmelerimi takibedeceğinden ve Silâhlı Kuvvetlerde! huzursuzluk doğuraca
ğından teklif Geçici Komisyonumuzca reddolummııştur. 

Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'im 9*2(6 sayılı Kanunun geçici 1:8 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinde harb okulu mezunu 'olup da Silâhlı Kuvvetlerin fcamptrolörlük hiz
metlerinde görevlendirilen Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi, İdari İlimler Fakültesi ve İktisadi ve 'Tioari İlimler Fakültesini bitirip halen Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli olam sulbaylara bir yıl kıdem verilmektedir. Teklifte Hukuk, Tıp, Diş Hekim
liği, Eczacılık fakültelerini bitirenlere de bir yıl kıdem verilmesi istenmjekltedir. 

ıSilâhlı Kuvvetler kemdi ihtiyaçlarımı göz önünde tutarak Silâhlı Kuvvetlerin sadece komptoo-
lörlük hizmetlerinde çalışan subaylarına bir yıl kıdem vermektedir. Oysa ki, kendi istikballerimi 
daha iyi garantilemek için hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerini bitiren sulbaylara da 
bir yıl kıdem vermek, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı dışımda, orduda görevli subayları vazifelerini 
kısmen ihmal ederek yüksek tahsil yapmaya teşvik edecektir ki, bu husus ela mahzurlu mütalâa 
olunduğundan teklif Geçici Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

.Samsun Milletvekili îlyas Kılıç/m, 9'2I6 sayılı Kanunum ge'çici 18 nci maddesine bir fıkra eklen- • 
meşine dair kamum teklifi yukarda atr'z ve izah e dilem- sebeplere bimaen Geçici Komisyonumuaca 
reddedilmiışitir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler ilâve edilmesi hakkındaki kamun tasarısını görüşüp müzakere edem 4,6 nu
maralı Geçici Komisyonumuz raporunda • da değişiklik gerekçelerimi arz e'titiği ilişik metni hazırla
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İzmir 

A. N. Erdem 

Denizli 
M. E. Durul 

C. 

Sözcü" 
Giresun 
H. îpek 

Hatay 
İT. Özkan 

Manisa 
S. Gümüşpala 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Tunceli 

H. Yenipınar 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Orkunt 

Zonguldak 
K. Nediımoğlu 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Biigehan 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
77. Tosyalı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
3 ncü maddesi (k), (1) ve (o) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan 
subayların ve astsubayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir. 

1) Yıllık kontenjan : Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü 
sonucu çıkan miktardır. 

o) Değerlendirme notu : Yüksek Askerî Şûra üyelerinin verdikleri notlann ortalamasıdır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Askerî Eğitim 

Madde 15. — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya 
yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. 
Basan gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitiminde 
de başarı gösteremiyenler 35 nci madde (c) bendindeki Ibaşarı şartı aranmaksızın subay nasbeidi-
lirler. Ancak, naslbedildikleri rütlbe bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

MADDE 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
24 ncü maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 

g) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma 
Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personelin miktarı Ge
nelkurmay Başkanlığına bildirilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili Kuvvet Komutanlıklarının veya Jandarma Genel Komutan
lığının da görüşleri alındıktan sonra bu personelin Kuvvetleri değiştirilebilir. 

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sı
nıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıf landırmaya tabi tutulabilir. 

MADDE 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti!'. 

a) Barış zamanına mt normal bekleme süreleri : 

Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
Normal Bekleme 

Rütbeler süreleri 

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

ı yıl 
3 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
6 yıl 
3 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
4 yıl 
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MİLLET 'MECLİSİ ÖEÇİCÎ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRÎŞİ 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinim değiştirilmesi ve fou kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca.aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin. teklifi) 

MADDE 5. 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 34 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

/ - Subaylığa nasıp ve terfi onayı 

Madde 34. — Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili Kuvvet Komutanının (Jandarma subay
ları için J. Gn. K. nın) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savun
ma Bakanı (J. subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanı
nın onaylıyacağı kararname ile yapılır. 

MADDE 6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Nasıp Düzeltilmesi 

Madde 36. — Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Para cezasına çevrilenler dâhil, kısa hapis veya tecil edilen cezalar haricolmak üzere; 
subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen açık
ta geçen süreleri ile firar veya izin tecavüzünde bulundukları Askerî Mahkeme kararı ile sabit 
olanların firar veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu kadarki, açığı ge-
rektirmiyen bir suçtan mahkûm olanların geçen süreleri bundan hariçtir. Bu işlem; firar, isin te
cavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı ce
zalar (para cezasına çevrilenler dâhil) bakımından cezanın kısmen, veya tamamen infaz edilmesini 
mütaakıp infazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle 
derhal yapılır. 

b) Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğ
renim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümle
rine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen, başarısızlık ve
ya diğer sebeplerle bu Yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre 
içerisinde bitirmelerine imkân olmıyan, üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönetme
liklerine göre öğrencilikle ilişkileri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygunsuz hallerinden dolayı 
eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler ka
dar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için bu süre yurt 
dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir. 

c) Sıhhi sebeplerle devamsızlık, Yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay 
dâhil daha az süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz. 

d) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak terfiler 33 ncü madde hükmüne tabidir. 
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(Geçici Komisyonun değiş'tir-işii) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi G-eçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Bersıonel Kanununun 
35 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik 
eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresi 
kadar veya daha fazla olanlar teğmenliğe, tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresinden yıl ola
rak az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonunda geçerli olmak 
üzere nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbe dileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulun
duğu takdirde, nasıplan en son sınav tarihinde birleştirilir. 

MADDE 7. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Nasıp'düzeltilmesi 

Madde 36. — Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar harioolmak üzere; para cezasına çevrilmiş olsa bile, 
subayların mahkûm edildikleri şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen açık
ta geçen süreleri ile firar veya izin tecavüzünde bulundukları Askerî Mahkeme karan ile sabit 
olanlann firar veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu kadar ki, açığı 
gerektirmiyen bir suçtan mahkûm olanların açıkta geçen süreleri bundan hariçtir. Bu işlem; firar, 
izin tecavüzü, açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı 
cezalar (para cezasına çevrilenler dâhil) bakımından cezanın kısmen, veya tamamen infaz edil
mesini mütaakıp infazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi su
retiyle derhal yapılır. 

b) Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğ
renim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlannı bu kanun hükümleri
ne göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen, başarısızlık veya 
diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre 
içerisinde bitirmelerine imkân olmıyan, üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönet
meliklerine göre öğrencilikle ilişkileri kesilen, devamsızlık, başansızlık, uygunsuz hallerinden 
dolayı eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıklan 
süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için 
bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir. 

c) Harb Akademileri tahsili, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nite
lik istiyen kurslar ve üç ay dâhil daha az süreli kurslar için (lb) bendi hükümleri uygulanmaz. 

d) Nasıp düzeltmek suretiyle yapılacak ter filer 33 ncü madde hükmüne tabidir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 7, — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7 - Terfi Esasları 

Madde 38. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) Teğmen - Yarbay rütbesindeki subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılların

da, o rütbede haklannda düzenlenen sicil belgelerinin not ortalamalarına göre sınıfları içersinde 
yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar en üstün 
yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açığı nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan albaylar : 
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sırasına girmiş bu

lunan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalaması teslbit olunur. Buna göre sicil notu orta
laması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren almış 
oldukları sicil notu ortalamasına göre kendi sınıflan içerisinde, kurmaylar sınıflarına ba
kılmaksızın ken'di aralarında, sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan ısicil notu ortalaması 
sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gönde
rilir. Yüksek Askerî Şûra, bunları 54 ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile smıf ve rütbelerin özel
liklerine göre ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı Subay Sicil Yö
netmeliğinde gösterilir. 

MADDE 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 39 ve 40 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IV - Kadroların tesbiti ve muvazzaf subay kadro oranları : 

Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur. 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yı

lın 31 Ağustosunda rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Genel Kurmay Başkanlığınca hiz
met ihtiyacıma göre teslbit edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Genel Komutanlığına bildi
rilir. 

Tesbit edilecek bu kadrolar içindeki albay kadro miktarı, muvazzaf subay mevcudunun 
% 8 oranını aşamaz. 

Askerî hâkim subaylardan ve Güılhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinden albaylıkta 
6 ncı yılını tamamlıyanlar bu oranın dışına çıkarılarak hizmete devam ettirilirler. 
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(Geçici Komisyonun değiştiirişi) 

MADDE 8. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
37 nci maddesinin 3 ncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 37. — Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem 
sırası : 

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dâhil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik 
dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tesbit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir 
evvelki rütbelerindeki yeterlik süreleri esastır. 

MADDE 9. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - Terfi esasları 

Madde 38. — Subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) Teğmen - Yarbay rütbesindeM subaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yıl

larında, o rütbede haklarında düzenlenen sicil belgelerinin not ortalamalarına göre sınıfları içe
risinde yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar en üstün 
yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açığı nisbetinde bir üst rütbeye terfi ettirilirler. 

b) Yükselme sırasına girmiş bulunan albaylar : 
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sırasına girmiş bulu

nan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalaması tesbit olunur. Buna göre sicil notu ortalaması 
sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren almış oldukla
rı sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın 
kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde pilot ve Hv. Yer kurmaylar ayn ayn) sıralanırlar. Bu 
şekilde sıralanan albayların sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanla
rın sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şura, bunları 54 ncü madde 
esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil bel|gelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özellik
lerine göre ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı Subay Sicil Yönet
meliğinde gösterilir. 

MADDE 10. — Tasarının 8 nci maddesi 10 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 9 ncu maddesi 11 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI - Rütbe terfi şartları 

Madde 43. — Rütbe terfiinin esas ve şartları şunlardır : 
a) Hutbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarbaya kadar (yarbay dâhil) için üçte ikisi, albay

lar için yansı oranında yıllık sicili bulunmak, 
c) Meslek programları yönetmeliğinde gösterilen kıta hizmetlerini yapmış bulunmak, 
d) Sisil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddedo 

yazılı oranlar içinde açık bulunmak. 
Yukarıdaki şartları taşıyan subaylar kadro açığı miktarında bir üst rütbeye terfi ettiri

lirler. Bu terfiler yeterlik derecelerine göre bu kanundaki esaslar dâhilinde yapılır. 

MADDE 12. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk iSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - Sonraki yıllarda terfi 

Madde 44. — Rütbe terfi edemiyen subaylar aşağıdaki 'esaslara göre yenliden Iterfi işlemine 
tabi tutulurlar : 

a) Tğm. : tÜtğm. 1er sonraki yıllarda, 
b) Yz. : Bnb. lardan; kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; iSicil ndtu ortala

maları % (50 ye daha fazla olup da % 60 dan az olanlar sonraki iki yıl; 
c) Yarbay ve albaylardan kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki İM yıl; 
•O yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 nci madde esaslarına ıglöre yeterlik derecelerine sı

ralanırlar, 
(Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 mdan az olan Yzb. - Bnb. lardan bu madde kap

samına girenlerin ısonraki yıllardaki sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi içjin iki defadan 
fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rüitibelerindeki bekleme süresinin 'başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin beklemie süresine tabidirler. 

MADDE 13. —. 27 . 7 . 1967 tarih ve '926 sayılı Türk İSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 45 nci maddesi iaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VIII - Kademe ilerlemesi şartları 

Madde 45. — -Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre (her yıl (kademe ilerlemesi yaparlar : 
a) Kademe lilerlemie ışartları «şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri (kademe bulunmak, 
3. iSicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak, 
Yukardaki ışartları ihaia olanlar subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
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MADDE 12. — Tasarının 10 ncu maddesi 12 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - Sonraki yıllarda ierfi 

"* Madde 44. — Rütbe terfi edemiyen subaylar : 
a) Teğmen - Üstteğmenler sonraki yıllarda; 
ib) Yüzbaşı - Binbaşılardan; kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil notu or

talamaları % 50 ve daha fazla olup da % 60 dan az olanlar sonraki iki yıl; 
Rütbe terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 nci madde esasla

rına g<öre yeterlik derecelerine sıralanarak yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 
Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 mdan az olan Yzb., Bnb. lardan bu madde kap

samına girenlerin sonraki yıllardaki sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için iki defadan 
fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmazlar. 

Yuikardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni riitbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 

MADDE 15. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VIII -Kademe ilerlemesi şartları 

Madde 45. — Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
a) Kademe ilerleme şartları şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak, 
B. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak, 
Yukardaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
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b) Rütbelere ve rütlbe HademlilüJkleriııe ait (kademeler ve (bu kademelerin üst denece maaş 
kademelerine sirayeti Elk - VI sayılı çizelgede ığölslterilmiştir. (Kademe ilerlemelsd suretiyle üst 
rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye Iterfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları subay sicil yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üslt rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütlbelerÜnin birinci ka
demesine (de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme (süreleri dışında rütlbe terfii ©den subaylarda yeni rütbelerinin Ibirinci (kademesine 
ilerlemiş sayılırlar. (Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki 'aylıklarından az olduğu tak
dirde aradaki fark (kademe ilerlemesi suretiyle gMerilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte 
devam olunur. 

e) Rütbe nasıp (tarihinden itibaren 8 yılını t amamlıyarak kıdemliliği onanan üsteğmen, Yüz
başı, IBinlbaşı ve albaylar, yükseldikleri aylık derecesinin Ibirinci kademesine de ilerlemiş olurlar, 
140 ncı maddede (belirltilen süre dışında kıdemliliği onananlar da yeni aylık derecesinin birinci 
kademesine (terfi etmiş sayılırlar. 

Bunların yeni rütbe ve kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu (takdirde aradaki 
fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar 'evvelki aylıkları (ödenmekte devam olunur. 

f) Muhiteif isie^eplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp Narinlerine göre 
EK - VI sayılı (cetveldeki kademelere intibakları yapılır. 

ıg) Kadrosuzluktan rütbe îterfi edemiyenler, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapa
bilirler. 

MADDE 14. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sayılı Türk ISilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

General ve iÂmiral terfileri 

/ - Rütbe terfii 

Madde 47. — Rütlbe terfii (şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus (bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarısı kadar sicili bulunmak, 
c) Üst rütlbe kadrosunda 49 ncu maddedeki, oranlar içinde açık,(bulunmak, 
(d) Yüksek Askerî 'Şûraca 54 noü madde esaslarıma ıgöre seçilmiş olmak, 
e) (Sufoay (Sicil Yönetmeliğinde belirtilen (kıta hizmetini yapmış olmak, 
f) Korgeneral ve (Koramiralliğe yükselebilmek için Harb Akademileri öğrenimini basan ile 

Mtirmiş (bulunmak ve aynı 'zamanda Kara Kuvvetlerinde ımulharip sınıf, (Deniz Kuvvetlerinde gü
verte ve Deniz, Hava ıKuvvetlerinJde pilot Sınıfı generali olmak, 

YukardaM şartları ıtaşıyan general ve amiraller Üst rütbeye torfi ettirilirler. 

MADDE H5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 (sayılı 'Türk ıSİlâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin (a), (b), (e) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki (g) ve (Ih) bendleri eklenmiştir. 

a) iSilâhlı Kuvvetlerde (J. Gn. K. lığı dâhil) general ve amiral kadroları, ISİlâhlı Kuvvetlerin 
hizmet ihtiyacına Igöre ıGenelIkurmay Başkanlığınca ıtesbit olunur. Ancak kadro ile töesbit edilecek 
general ve amiral toplamı sınıf mevcudu esas alınmaksızın ibarışlta muvazzaf subay mevcudunun 
% 1,2 Sini (geçemez. 

Yüzde bir onda İki (oranına göre ıtesbit edilecek general - amiral miktarı Itesbit tarihinden itibaren 
her kuvvetin muvazzaf subay mevcudunda i% 6 dan fazla bir artma veya eksiltme olmadıkça 
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b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş 
kademelerine sirayeti Ek - VI sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst 
rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci ka
demesine de ilerlemiş olurlar. 

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine 
ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu tak
dirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte 
devam olunur. 

e) Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamlıyarak kıdemliliği onanan üsteğmen, yüz
başı, binbaşılar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine, albaylar birinci derecenin 
son kademesine de ilerlemiş olurlar. 

140 ncı maddede belirtilen süre dışında kıdemliliği onananlar da yukardaM fıkrada belirtilen 
maaş derece ve kademelerine ilerlemiş sayılırlar. 

Bunların yeni rütbe ve kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki 
fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur. 

f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre 
Ek r VI sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır. 

g) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyenler, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabi
lirler. 

MADDE 16. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

General ve Amiral terfileri 

I - Rütbe terfii 

Madde 47. — Rütbe terfii şartları şunlardır : 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarısı kadar sicili bulunmak, 
c) Üst rütbe kadrosunda 49 ncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak, 
d) Yüksek Askerî Şûraca 54 ncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak. 
e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıta hizmetini yapmış olmak, 
f) Korgeneral ve Koramiralliğe yükselebilmek için Harb Akademileri öğrenimini basan ile 

bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıf, Deniz Kuvvetlerinde 
güverte ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak, 

YukardaM şartlan taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler. 

MADDE 17. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin (a), (b), (c) bendleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki (g) ve (h) bendleri eklenmiştir. 

a) Silâhlı Kuvvetlerde (J. Gn. K. lığı dâhil) general ve amiral kadrolan, Silâhlı Kuvvetlerin 
hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak kadro ile tesbit edilecek 
general ve amiral toplamı sınıf mevcudu esas alınmaksızın barışta muvazzaf subay mevcudunun 
% 1 ini geçemez. 

Yüzde bir oranına göre tesbit edilecek general - amiral miktan tesbit tarihinden itibaren her 
kuvvetin muvazzaf subay mevcudunda % 6 dan fazla bir artma veya eksiltme olmadıkça değiş-
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değiştirilemez. % 16 dan Ifazla hır artma ve eksilme lolduğu takdimde hu 'miktar % 6 kabul edilerek 
gıerekli değişMlk yapılır. 

Kadrolarda (gösterilen ismıif, rütbe ve miktarlar aşılamaz. Her hangi ibir ıseheple boşalan gene
ral - amiral kadroları taütaakip 30 Ağuâtositan önce doldurulamafc. 

Kuvvet ikoımultanlılklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak îtieşkilât değişikliği ve 
hizmet zaruretleri dolayısıyla Ibu (kadrolarda değişiklik (teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûra'nnı anütalâası alınJmak (suretiyle Genelkurmay Başkanlığın
ca sonuçlandırılır. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranlan 3 (kuvvet (jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvele göre tesbit 
edilecek general ve amiral miktarlarında kesirler, yüzde yüz oranını geçmemek üzere, Yüksek As
kerî Şûraca Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral miktarlarına eklenir. 

K. K. K. 
(J. dahil) Dz. K. K. Hv. K. K. 

Rütbeler % % % 

Orgeneral 
Oramiral 
Korgeneral 
Koramiral 12,5 13 13 

Tümgeneral ^ 2 g 2 ? 
Tümamiral 
Tuğgeneral 5 3 
Tuğamiral 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar ve
rilmek suretiyle bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait kon
tenjanın tamamlanamadığı hallerde, hirinci yıl kontenjanı artırılabilir. Ancak, kontenjanı artırılan 
grup en geç 3 ncü yılın sonunda kendi mevcuduna indirilir. Bu indirme işlemi Yüksek Askerî Şûra
ca, üç sene içinde alman sicil ve değerlendirme notlarına göre yeterlik derecesi en düşük olanların 
emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden kadrosuzluk ne
deni ile bekleme süresini doldurmadan emekliye sevk edilenlere de, eski rütbesi üzerinden, (f) 
bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

h) Genelkurmay IBaşkanı her üç kuvvetten de olabilir ve (ib) bendinde gösterilen kadro oran
ları dışında tutulur. 

ıMADDE 16. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
5 nci kısmınım 6 ncı foölüm başlığı kaldırılmış ve 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli nedenlerle (Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak subaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 50. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlâkî durum nedeni ile aşağıda be
lirtilen esas ve şartlar dâhilinde sulbaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
Rütbe terfi şartlarını haiz olup da 44 ncü madde gereğince 2 yıl daha denenmiş ve kadrosuzluk 

nedeniyle terfi edemiyen yarbay, albaylar yaş haddine kadar hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde 
hizmete devam ettirilen yarbay ve albaylardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara kadro 
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tirilemez. % 6 dan fazla bir artma ve eksilme olduğu takdirde bu miktar % 6 kabul edilerek ge
rekli değişiklik yapılır. 

Kadrolarda gösterilen sınıf, rütbe ve miktarlar aşılamaz. Her hangi bir sebeple boşalan gene
ral - amiral kadroları mütaakıp 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

Kuvvet komutanlıklarınoa ve Jandarma Genel Komutanlığınca ancak teşkilât değişikliği ve 
hizmet zaruretleri dolayısiyle bu kadrolarda değişiklik teklif olunabilir. 

Bu teklifler, Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle Genelkuttnjay Başkanlığınca 
sonuçlandınhr. 

b) (a) bendine göre tesbit edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış 
oranlan 3 kuvvet (Jandarma dâhil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir, Kadrolar, bu oranlan 
aşmıyacak şekilde tesbit edilir, 

K. K. K. 
(J. Dâhil) Dz.K.K. Hv.K.K. 

Rütbeler % % % 

Orgeneral 
Oramiral 5 7 4 

Korgeneral 1 3 ±Q 
Koramiral 
Tümgeneral ^ ^ M 
Tümamiral 
•W&™™1 57,5 53 56 
Tuğamiral 

c) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar 
verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait 
kontenjanın tamamlanamadığı hallerde, birinci yıl kontenjanı artınlabilir. Ancak, kontenjanı artı-
nlan grup en geç 3 ncü yılın sonunda kendi mevcuduna indirilir. Bu indirme işlemi Yüksek As
kerî Şûraca, üç sene içinde alman sicil ve değerlendirme notlarına göre yeterlik derecesi en dü
şük olanlann emekliye sevk edilmeleri suretiyle yapılır. 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden kadrosuzluk 
nedeni ile bekleme süresini doldurmadan emekliye sevk edilenlere de, eski rütbesi üzerinden, (f) 
bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

h) Genelkurmay Başkanı her üç kuvvetten de olabilir ve (b) bendinde gösterilen kadro oran
lan dışında tutulur. 

MADDE 18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
5 nci kısmının 6 ncı bölüm başlığı kaldmlmış ve 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak subaylar lıakkmda yapılacak işlem 

Madde 50. — Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlâki durum nedeni ile aşağıda 
belirtilen esas ve şartlar dâhilinde subaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma : 
Rütbe terfi şartlarını haiz olup da 44 ncü madde gereğince 2 yıl daha kadrosuzluk nedeniyle 

terfi edemiyen yarbay, albaylar yaş haddine kadar hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde hizmete 
devam ettirilen yarbay ve albaylardan terfi şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara kadro açılması 
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açılması maksadiyle sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanmak üzere yeteri kadarı emek
liye sevk edilir. 

Terfi hakkı kalmaksızın hizmete devam ettirileni yarbay ve albayların, sicil notu ortalamaları
nın nasıl tesbit edileceği ve hangi esaslara göre sıralanacakları Subay Sicil Yönetmeliğinde göste
rilir. 

b) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması sicia tam notunun % 50 sinden az olan yüzbaşı ve (binbaşılar ile 

% 60 mdan az olan yarbay ve albaylar, 
(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 si ve daha yukarısı olup da % 60. ından az 

Olduğu için 44 ncü madde gereğince iki yıl daha denendiği halde rütbe terfi edemiyen Yzh. ve Bnb. 
lardan o yıl kademe ilerlemesi de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da sonraki yıllarda ka
deme ilerlemesi yapamıyanlar, veya rütibesinin son kademesine geldiği halde almış bulundukları 
sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

2. Bu maddenin (a) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve al
baylardan yılık sicil notu sicil tam notunun % 60 mm aşağısına düşenler; 

3. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edileniiyeeeği sı
ralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil toelgesi ile anlaşılanlar; 

Hakkında, (hizmet 'sürelerine bakılmaksızın, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 
c) Disiplinsizlik veya ahlâki durum sebebiyle ayırma : 
Disiplinsizlik veya ahlâki durumlari sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen 

subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T. O. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edileceği Subay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. ^f * 

MADDE 17. — 27 .' 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
51, 52, 53 ncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
54 ncü maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Albaylarla general ve "amirallerin terfi işlemleri 

Madde 54. — Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve J. On. K. lığından 38 nci madde (c) fbendi 
gereğince gönderilen albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsi dosyalarını ve rüt
bedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve 
amirallik rütbelerindeki sicil belgelerini) inceliye rek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esasla
ra göre değerlendirme notu verirler. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı yeterlik 
notu olarak tesbit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere lbir yeterlik sırala-
ması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar allbay, general ve ami
ral bir üst rütbeye terfi ettirilebilir. 

Ancak, orgeneral ve oramiralliğe yükselecek korgeneral ve koramiral miktarı, orgeneral ve 
oramiralin birinci yıl kontenjanına eşit ise, bunların orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmesi, men
sup bulunduğu kuvvet komutanının teklifi, Yüksek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin kaibulü 
ve Genelkurmay Başkanının uygun görmesine (bağlıdır. 

MADDE 19. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
55 ve 56 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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maksadiyle sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye 
sevk edilir. 

Terfi hakkı kalmaksızın hizmete devam ettirilen yarbay ve albayların, sicil notu ortalamalarının 
nasıl tesbit edileceği ve hangi esaslara göre sıralanacakları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Yetersizlik sebebiyle ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile 

% 60 mdan az olan yarbay ve albaylar, 
(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 si ve daha yukarısı olup da % 60 mdan az 

olduğu için 44 ncü madde gereğince iM yıl daha denendiği halde rütbe terfi edemiyen Yzb. ve 
Bnb. lardan o yıl kademe ilerlemesi de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da sonraki yıl
larda kademe ilerlemesi yapamıyanlar, veya rütbesinin son kademesine geldiği, halde almış bulun
dukları sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

2. Bu maddenin (a) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve al
baylardan yıllık sicil notu sicil tam notunun % 60 inin aşağısına düşenler; 

3. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği sıralı 
sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar; 

Hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula
nır. 

c) Disiplinsizlik veya ahlâki durum sebebiyle ayırma : 
Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen 

subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T. C, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır. K 

Bunlar hakkındaki lüzumlu sicil belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edileceği Subay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 19. — Tasarının 17 nci maddesi 19 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri 

Madde 54. — Yüksek Askerî Şûra, kuvvetlerden ve J. Gn. K. lığından 38 nci madde (c) bendi 
gereğince gönderilen albaylar ille terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsi dosyalarını ve rüt
bedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve 
amirallik rütbelerindeki sicil belgelerini) inceli yerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esas
lara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı yeterlik 
notu olarak tesbit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir yeterlik sırala
ması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve ami
ral bir üst rütbeye terfi ettirilir. 

Ancak, orgeneral ve oramiralliğe yükselecek korgeneral ve koramiral miktarı, orgeneral ve 
oramiralin birinci yıl kontenjanına eşit ise, bunların orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmesi, 
mensup bulunduğu kuvvet komutanının teklifi, Yüksek Askerî Şûra üyelerinin üçte ikisinin ka
bulü ve Genelkurmay Başkanının uygun görmesine bağlıdır. 

MADDE 21. — Tasarının 19 ncu maddesi 21 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetmelik 

Madde 57. — Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını nasıl 
alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 21. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik 
eğitimlerini de bitirerek subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun, 
kademe ve üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte ve yüksek okullardan mezun 
oldukları takvim yılının 30 Ağustosu itibar olunur. Yedeksubaylıktan muvazzaf subaylığa geçi
rilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ve üst rütbeye yükselmelerinde esas 
olacak nasıpları 35 eni madde gereğince nasıplannm götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustosu itibar 
olunur. 

MADDE 22. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - Kaynak 

Madde 67. — Silâhlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynaklan astsubay okullarıdır. 
Astsubay okulları; astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okulları olmak üzere ikiye ay

rılır. 

MADDE 23. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
68 nci maddesinin 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az ortaokul veya sanat okulu mezunu olup da 3 yıl 
süreli astsubay hazırlama okullarından veya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri ve sağlık 
kolejlerinde Silâhlı Kuvvetler veya kendi nam ve hesabına okuyarak mezun olduktan sonra 
astsubay sınıf okullarında tabi tutulacakları 1 yıllık meslekî öğrenimi ve eğitimi başarı ile bittir
mek ve 18 yaşını tamamlamış olmak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri 
tarihte 18 yaşını tamamlamamış olanlar Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai 
rüşt kararı almak şartı ile muvazzaf astsubay olabilirler. 

MADDE 24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Astsubaylığa nasıp 

Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, kuvvet komutanının (Jandarma astsubay
ları için Jandarma Genel Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum görmesi üzerine 
Millî Savunma Bakanı (J. Astsb. lan için İçişleri Bakanı) onayı ile yapılır. 

Astsubay sınıf okullanndaki meslekî öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler astsubay çavuş 
nasbedilirler. Nasıplan sınıf lokullannı bitirdikleri yılın 30 Ağustosuna götürülür. 
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MADDE 22. — Tasarının 20 nci maddesi 22 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

[MADDE 23. —- 27 . 7 . 1907 tarih ve 926 sayılı Türk Silâıhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
04 ncii maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII - Fakülte veya yüksek okullardan mezun olanların nasbi 

Madde 04. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup askerlik 
eğitimlerini de (bitirerek sulbay nasbedilenlerin subaylık nasıplan hangi tarihlerde olursa olsun, 
kademe ve üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıplan fakülte veya yüksek okullardan me
zun olduklan takvim yılının 30 Ağustosu itibar olunur. Yedeksulbaylıktan muvazzaf subaylığa 
geçirilenlerin subaydık nasıplan hangi tarihte olursa olsun, kademe ve üst rütbeye yükselmele
rinde esas olacak nasıplan 35 nci madde gereğince nasıplannın götürüldüğü takvim yılının 
30 Ağustosu itibar olunur. 

MADDE 24. — Tasannin 22 nci maddesi 24 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 23 ncü maddesi 25 noi madde olarak Geçici Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 24 ncü maddesi 26 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 25. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/ - Rütbe terfii şartları 

Madde 85. — Rütbe terfii esas ve şartları şunlardır: '-\ 
a) Rütbe terfi şartları : 
1. Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak; 
2. Rütbeye mahsus bekleme süresi içinde üçte iki nisbetinde yıllık sicili bulunmak; 
3. Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarı olmak; 
4. Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
fo) Çv§- - Bçvş. rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli bekleme sürelerinin son yılların

da, o rütbede haklannda düzenlenen sicil belgelerinin not oıitalamalarına göre sınıflan içerisinde 
yeterlik derecesine sıralanırlar. 

Bunlardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukansı olanlar, en üstün 
yeterlik derecesinden başlamak suretiyle, kadro açığı miktarında üst rütbeye terfi ettirilir. 

c) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine 
göre ne sureltle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı Astsubay Sicil Yönetme 
liginde gösterilir. 

MADDE 26. — 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
86, 87, 88 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştMlmiştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 

Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay 
kadrolan, her yılın 31 Ağustosunda rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Baş
kanlığınca tesbit edilir. 

MADDE 28. — 27 . 7. 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
90 ve 91 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 29. — 21.1 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VIII - Mütaakıp yıllarda terfi 

Madde 92. — Rütlbe terfi edemiyen astsubaylar aşağıdaki esaslara göre yeniden terfi işlemine 
tabi tutulurlar. 

a) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar :Sonraki yıllarda; 
b) Üstçavuş : Başçavuşlar; kadrosuzluktan terfi edemiyenler sonraki yıllarda; sicil notu or

talamaları % 50 ve daha fazla olup da % 60 tan az olanlar sonraki iki yıl; 
O yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 nci madde esaslarına göre yeterlik derecelerine sıra

lanırlar. 
Sicil notu ortalamsı, sicil tam notunun % 60 ından az olan üstçavuş ve başçavuşlardan bu mad

de kapsamına girenlerin sonraki yıllardaki sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için iki 
defadan fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler, yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 
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MADDE 27. — Tasarının 25 nci maddesi 27 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 26 nci maddesi 28 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V - Kadroların bildirilmesi 

Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay 
kadrolan, her yılın 31 Ağustosunda sınıfı, (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca 
tesbit edillir. 

MADDE 30. — Tasarının 28 nci maddesi 30 ıcu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 31, — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanutnunun 
92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

VIII - Mütaakıp yıllarda terfi 

Madde 92. — Rütbe terfi edemiyen astsubaylar : 
a) Astsubay ve kıdemli başçavuşlar sonraki yılarda •:• 
b) Üstçavuş - Başçavuşlar; kadrosuzluktan terfi ederniyenler sonraki yıllarda; sicil notu orta

lamaları % 50 ve daha fazla olup da % 60 tan az olanlar sonraki iki yıl; 
Terfi şartlarını haiz iseler o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 nci madde esaslarına göre 

yeterlik derecelerine sıralanarak yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 
Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 mdan az olan üstçavuş ve başçavuşlardan bu 

madde kapsamına girenlerin sonraki yıllardaki sicil notu ortalaması ne olursa olsun terfi için iki 
defadan fazla yeterlik sıralamasına tabi tutulmazlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bu gibiler, yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 
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MADDE 30. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
93 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX - Kademe, terfii esas ve şartları 

Madde 93. — Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
a) Kademe ilerleme şartları şunlardır : 
1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak, 
2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir iler', kademe bulunmak, 
3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak. 
Yukardaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar. 
b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti ek - VIII 

sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rüt
beye terfii gerektirmez. 

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terF eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci ka
demesine ilerlemiş olurlar. 

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademe
sine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az oldu
ğu takdirde, aradaM fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları öden
mekte devam olunur. 

e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre 
ek - VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır. 

f) Kadrosuzluktan rütbe terfi edemiyen astsubaylar, bulundukları rütbede kademe terfii ya
pabilirler. 

MADDE 31. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Tütk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
9 ncu kısmının 5 nci bölüm başlığı kaldırılmış ve 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 94. — Yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlâki durumları nedeni ile aşağıda belirtilen 
esas ve şaftlar dâhilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması, sicil tam tonunun % 50 sinden az olan üstçavuş - başçavuşlar; 
(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 51 si ve daha yukarı olup da % 60 mdan az 

olduğu için 44 ncü madde gereğince iki yıl denendiği halde rütbe terfii edemiyen üstçavuş - baş
çavuşlardan o yıl kademe ilerlemesi de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da sonraki yıllar
da kademe ilerlemesi yapamıyanlar veya rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulun
dukları sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

2. Kıidemli başçavuşlardan iki ıdefa kademe ilerlemesi yapamıyanlar ile rütbesinin son kade
mesine geldiği M d e almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği 
şifalı sicil üstlerinin 'düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar-; 

Hakkında hizmet sürelerine Ibakıflmaksızın Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 
Ib) Disiplinsizlik ve ahlâki durum sebebiyle ayırma : 
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MADDE 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
9 ncu kısmının 5 nci bölüm başlığı kaldırılmış ve 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Çeşitli nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem 

Madde 94. — Yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlâki durumları nedeni ile aşağıda belirtilen esas 
ve şartlar dâhilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma : 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında : 
(a) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 sinden az olan üstçavuş - başçavuşlar; 
(b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 si ve daha yukarı olup da % 60 mdan az 

olduğu için 92 nci madde gereğince iki yıl denendiği halde rütbe terfii edemiyen üstçavuş - başça
vuşlardan o yıl kademe ilerlemesi de yapamıyanlar; kademe ilerlemesi yapıp da sonraki yıllarda 
kademe ilerlemesi yapamıyanlar veya rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulundukları 
sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe ilerlemesi yapamıyanlar ile rütbesinin son kade
mesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar; 

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği 
sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar; 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 
b) Disiplinsizlik ve ahlâki durum sebebiyle ayırma : 
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(Hüfcuümıelti'ıı tekllüıfi-) 

Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen 
astsubaylann hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bu gibi astsubaylar hakkında, lüzumlu sicil belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edile
ceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 32. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
8 nci kısmının 6 ncı (bölüm başlığı ile bu (bölümdeki 95, 96, 97, 98 ve 99 ncu maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 33. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Klvvetleri Personel Kanununun 
112 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

/ - Subayların ve astsubayların yükümlülüğü 

Muvazzaf subay ve astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 
yıl hizmet etmedikçe istif a edemezler. 

MADDE 34. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
11(3 ncü maddesi (a) bendi ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenmiş ise bu sürenin iki misli kadar uzatılır. 

MADDE 35. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
115 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IV - Askerî öğrencilerin istifa edememeleri 

Madde 115. — Harb okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencileri 
ile astsubay sınıf okulları öğrencileri girişlerinden itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdik
ten sonra okul masraflarını adeseler dahi istifa edemezler. 

MADDE 36. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
121 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Asteğmen ilâ albay (albay dâhil) rütbelerindeki subaylar ile astsubaylann atanmailan; 
kuvvet komutanlarının teklifi ve G-enelkurmay Başkanının lüzum görmesi üzerine Millî Savunma 
Bakanlığınca; 

d) Askerî hâkimlerin, Gühane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçent
lerin ve Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubaylarının atanmalan; özel kanunlan gere
ğince; 
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Disiplinsizlik veya ahlâki durumları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen 
astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bu gibi astsubaylar hakkında, lüzumlu sicil belgelerinin ne suretle ve ne zaman tanzim edile
ceği Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 34. — Tasarının 32 nsi maddesi 34 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 928 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
109 ncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(b) Başçavuşluğa terfiinde sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası ol
mak. 

MADDE 36. — Tasarının 33 ncü maddesi 36 ncı madde olarak Geçici Kamiisyonumuzca ay
nen kalbul! edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 34 ncü maddesi 37 noi madde olarak Geçici Komisyonumuzca ay
nen kalbul edOmişıtir. 

MADDE 38. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 114 ncü maddesi aşağıdaki şelkilde değiştirilmiştir : 

Madde 114. — Lise mezunlarından öğrenim maksadiyle yabancı memleketlere gönderilenle
rin, sulbay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak 
öğreniminin yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar fazla hizmet etmele
ri ile m'ümkündür. 

MADDE 39. — Tasarının 35 nci maddesi 39 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 ısayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 121 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

•a) Asteğmen - albay (albay dâhil) rütbeler indeki subaylar ile astsubayların atanmaları; 
tarvet -komutanlarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum görmesi üzerine Millî Savun
ma Bakanlığınca; 

d) Askerî hâkimlerin, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve do
çentlerin ve Jandarma Genel Komutanhğı subay ve astsulbaylarınin atanmaları; özel kanunları 
gereğince; 
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(Hüküime'tiıı tetkiMi) 

Yapılır. 
e) Millî Savunma Bakanı, asteğmen : Yarbay (yarbay dâhil) rütbelerindeki subaylarla astsu

bayların atanmaları hakkındaki yetkisini Genelkurmay Başkanının uygun görmesi üzerine kuvvet 
komutanlıklarına devredebilir. 

MADDE 37. — 27 . 7 . 1907 tarih ve 926 sayılı Türk «Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
126 ncı maddesine aşağıdaki (d) (bendi eklenmiştir. 

d); Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık kollarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde 
öğrenim için 'Genelkurmay Başkanlığınca öğrenim süresi kadar izin verilebilir. Bu durumlarda öz
lük haküar aynen verilir. 

MADDE 38. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
185 nci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 39. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 12. — "Silâhlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilen 
usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir. 

MADDE 40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 
1801 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 4. — 30 . 8 . 1971 tarihinden önce albaylığa yükselmiş olanlar için albaylık 
bekleme suresi 6 yıl; 30 Ağustos 1971 ve 30 Ağustos 1972 tarihlerinde albaylığa yükselecek olanlar 
için albaylık bekleme süresi 8 yıldır. 

MADDE 41. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılıJTürk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile değişik geçici 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının so
nuna aşağıdaki 'cümle ilâve edilmiştir. 

— Bu gibi astsubayların aylık intıfbakları ile rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak 
ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır. 

MADDE 42. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — 30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde Türk Si
lâhlı Kuwetlerin!deki albay miktarı 41 nci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar, 
normal bekleme 'süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda 
açık (bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş olan albaylardan, subaylığa nasıplan en eski 
olanlardan ve aynı nasıpMar arasında Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sıralaması
nın en sonundu başlamak üzere, sınıflanndaki kadro ve ihtiyaç da göz önünde bulundurularak, 
yeteri kadarı emekliye 'sevk edilebilir. 

Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
Albay miktarı yukardalki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 nci 

maddedeki kadro oranı uygulanmaz. 
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türjk Silâhlı Kuvvetlerin
de mevcut general ve amiral miktarı % 1,2 oranına indirilinceye kadar, general ve amirallerin bek
leme süresi ve terfi işlemleri hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır: 

a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinde tuğgeneral ve tuğ
amiral olacak albaylar ile general ve amirallerin rütbe terfileri, % 1,2 oranına göre verilen bir 
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Yapılır. 
e) Millî Savunma Bakanı, asteğmen - yarib ay (yarlbay dâhil) rütibslerindeki subaylarla ast

subayların atanmaları hakkındaki yetkisini Genelkurmay Başkanının uygnın görmesi üzerine kuv
vet komutanlıklarına devredilir. 

MADDE 41. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
126 ncı maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık kollarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt için-
da öğrenim için Genelkurmay Başkanlığınca özlük hakları saklı kalmak şartiyle, öğrenim süresi 
kadar izin verilebilir. 

MADDE 42. — Tasarının 38 nci maddesi 42 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 39 ncu maddesi 43 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasaranm 40 ncı maddesi 44 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 41 nci maddesi 45 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — Ek geçici 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de mevcut .general ve amiral miktarı, 30 . 8 . 1971 tarihinden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar % 1,2 ora
nına, sonraki 4 yılda 49 ncü maddede belirtilen % 1 oranına aşağıda g'österilen esaslar içerisinde 
indirilir. 

a) 30 . 8 . 1971 tarihinden 30 . 8 . 1974 tarihine kadar uygulanacak % 1,2 oranına göre tes-
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(Hükümetin teklifi) 

üst rütbenin kadro miktarının 4 yılhk bekleme süresinin birinci yıl kontenjanlarına göre ya
pılır. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağuntos tarihinde tuğgeneral ve tuğ
amiral, tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramirallerden 3 yılını tamamlayacak olanlar, 3 ncü 
yılın sonunda, 54 ncü madde esaslarına göre değerlendirilirler ve yeterlük sıralamasına tabi tu-, 
tulurlar. 

Bunlardan, yeterlik notu en yükseik olanlardan başlanmak üzer©: 
1. (a) bendinde belirtilen kontenjana girenler üst rütbeye terfi ettirilir. 
2. (a) bendindeki kontenjana giremiyerek terfi edemiyenlerden % 1,2 oranına göre bulun

dukları rütbenin 1 nci yıl kontenjan miktarı İkadan bir yıl daha hizmete devam ©derler. Diğer
leri emekliye sevk edilir. 

c) Bu maddenin (b) bendi hükümleri gereğince bulundukları rütbenin dördüncü hizmet 
yılıma devam eden general ve amiraller 4 ncü yılı bitirecekleri 30 Ağustos tarihinde 54 ncü 
madde gereğince yeniden değerlendirilirler. Bunlardan yeterlik notu en yükseik olanlardan başla
mak üzere, % 1,2 oranına göre bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme süresinin yıllık 
kontenjanı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğerleri emekliye sevk edilir. 

d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli general ve amiraller
den (b) ve (c) bendi kapsamı dışında kalanlar, bulundukları rütbeye yükseldikleri tarihteki kon
tenjanı muhafaza ederek 4 yıllık bikleme süresine tabi tutulurlar ve bekleme süreleri sonunda 54 
ncü madde gereğince değerlendirilip yeterlik derecesine sıralanırlar. Bunların; en üstün yeter
lik notu alanlarından başlanmak üzere % 1,2 oranına göre üst rütbenin yıllık kontenjanı kadarı 
terfi ettirilir. Diğerleri emekliye sevk edilir. 

e) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, 4 yıl
lık bekleme süresine tabi olarak hizmete devam ederler. Bunlardan, 4 ncü yıllarını tamamlıyan-
lar emekliye sevk edilirler. 

f) Bu geçici madde esaslarına göre yapılan terfi ve emeklilikler neticesi bulunan general 
miktarında kadro oranı aranmaz. 

g) Bir üst rütbeye yükselmeye yeterli oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunma
dığından dolayı terfi ettirilemiyerek bu madde gereğince emekliye sevk edilen general ve amiral
lere, 49 ncu madde (f) bendindeki usul ve esaslara göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 
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(Geçici Komisyonun değiştırişi) 

T>it edilen general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranlan, 3 kuvvet (Jandarma 
4âhil) için, aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

K. K. K. 
(J. dâhil) Dz. K. K. Hv. K. K. 

Rütbeler % % % 

Orgeneral - Oramiral 
Korgeneral - Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral - Tuğamiral 

6 
12,5 
25 
56,5 

7 
13 
26 
54 

7 
13 
27 
53 

<b) Bıı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut general ve ami
ral anıktan, (a) bendinde belirtilen % 1,2 oranına indirilinceye kadar, general ve amirallerin bek
leme süreisi ve terfi işlemleri hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır: 

' 1. 30 . 8 . 1971 tarihinde tuğgeneral ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve amirallerin 
rütbe terfileri, % 1,2 oranına göre verilen bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme sü
resinin birinci yıl kontejanlanna göre yapılır. 

2. 30 . 8 .1971 tarihinde tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral, korgeneral - korami
rallerden 3 yılını tamamlıyacak olanlar, 3 ncü yılın sonunda, 54 ncü madde esaslarına göre değer-
lendirallirler ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan başlanmak üzere : 
I - (b) bendinin (1) nci fıkrasında belirtilen kontenjana girenler üst rütbeye terfi ettirilir. 
II - (b) bendinin (1) nci fıkrasındaki kontenjana giremiyerek terfi edemiyenlerden % 1,2 ora

nına göre bulunduklan rütbenin 1 nci yıl kontenjan miktan kadan bir yıl daha hizmete devam 
ederler, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. (b) bendinin 2 nci fıkrası hükümleri gereğince bulundukları rütbenin 4 ncü hizmet yılma 
devam eden general ve amiraller dördüncü yılı bitirecekleri 30 Ağustos tarihinde 54 ncü madde 
gereğince yeniden değerlendirilirler. Bunlardan yeterlik notu en yüksek olanlardan başlamak üze
re % 1,2 (oranına göre 'bir üst rütbenin kadro miktarının 4 yıllık bekleme süresinin yıllık konten
janı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

4. Bu kanunun yürüdüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli general ve* amirallerden 
('b) 'bendinin 2 ve 3 ncü fıkraları kapsamı dışında kalanlar, bulunduklan rütbeye yükseldikleri 
tarihteki kontenjanı muhafaza ederek 4 yıllık bekleme süresine tabi tutulurlar ve (bekleme süre
leri sonunda 64 ncü madde gereğince değerlendirilip yeterlik derecelerine sıralanırlar. 

Bunlarm en üstün yeterlik notu (alanlarından başlanmak üzere % 1,2 loranına göre 'üst rütbe
nin yıllık kontenjanı kadarı terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

5. Bu kanunun yürürlüğe jgirdiği tarihte orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, 4 yıl
lık bekleme süresine tabi olarak hizmete devam ederler. Bunlardan 4 nJcü yıllannı tamamliyanlar 
emekliye sevk edilir. 

c) 30 . 8 . 1974 tarihinde (b) bendine göre % 1,2 oranına indirilen general ve amiral mik-
tarlan, 30 . 8 . 1975 tarihinden başlamak üzere aşağıdaki esaslara göre 4 yıl içinde 49 ncu mad
dede öngörülen % 1 (oranına indirilir: 

1. 30 Ağustos 1975 tarihinde tuğgeneral ve tuğamiral olacak albaylar ile general ve amiral
lerin rütbe terfileri, % 1 oranına göre verilen bir üst rütbenin kadro miktannın birinci yıl konten
janlarına g'öre yapılır. 

2. 30 Ağustos 1975 tarihinde ve1 sonraki 3 yıl içinde tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tüm
amiral, korgeneral -koramirallerden 4 yılını tamamlıyacak olanlar, 4 ncü yılın sonumda, 54 ncü 
madde esaslanna göre değerlendirilir ve yeterlik sıralamasına tabi tutulurlar. 
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(Hükümetin teklifi) 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu [kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst 
rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albıaylıardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar 
emekliye sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general -
amirallerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk 
edilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevk edildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 ncu madde 
(g) bendi hükümleri uygulanır. 

Bunlara, emekliye sevk edildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerine eşidolanlara o tarihte verilmesi 
gereken tazminat miktarı dikkate alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve 
astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine göre 
düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendirileceği subay 
ve astsubay sicil yönetmeliklerine eklenecek geçici maddelerde gösterilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıl
dıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni 
nasıp tarihlerine göre derhal maaş kademelerine intibakları yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — a) 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararmın yürür
lüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri baş
lamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer 
kaynaklardan gelen emsali subaylardan : 

1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan; 
2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesinden (d bendi hükmü 

hariç); 
3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan; 
4. 4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazai kararlar ge

reğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar hariç olmak üzere, 10 Ağustos 1967 tari
hinde Silâhlı Kuvvetlerde görevli subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali subayların na-
sıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. 
b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeM subayların terfi, rütbe kıdem

liliği ve kademe terfileri ile albayların rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut sicillerine 
göre derhal yapılır. 
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(Geçici Koimicsyoınun değiışıtirişıi) 

Bunlardan yeterlik notu en yüksek lolanlasrdan haşlanmak üzere, % !1 "oranının birinci yıl kon
tenjanları kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir, diğerleri emekliye sevk edilir. 

3. 4 ncü yıllarını tamamlıyam orgeneral ve oramirallîer emekliye (sevk edilirler. 
d) Bu Igeçici madde esaslarıma göre yapılan terfiler ve emeklilikler neticesi foulunan general -

amiral miktarlarında 30 . 8 . 1974 tarihine kadar: % 1,5, '30 . 8 . 1978 tarihine kadar da % 1,2 
oranları aranmaz. 

e) Bir üst rütbeye1 yükselmeye yeterli oldukları halde, üst rütbe kadrosunda aiçık bulunma
dığından dolayı terfi ettirilemiyerek bu madde gereğince emekliye sevk edileni general ve amiral
lere, 49 ncu madde (f) bendindeki usul ve esaslara ıgöre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

EK GEÇİCİ 'MADDE 15. — Ek geçici 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİDİ MADDE 16. — Ek geçici 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Ek geçici 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK İGEÇİCİ MADDE 18. — Ek geçici 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun yürürlüğe ıgir,diği tarihi 'takibeden 30 Ağustos tari
hinde, 10 yıllık yükümlülük süresini tamamlamış bulunan subay ve astsubaylar hakkında 112 nci 
maddedeki 15 yıllık yükümlülük suresi uygulanmaz. 

İstisnai durumları dlolayısiyle, kadın subaylar için yükümlülük süresi, hizmet müddetleri ne 
olursa olsun, bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağusıtois tarihinde sona erer. 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — a) 28 (Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürürlü
ğe girdiği tarihte, 15434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 nci maddeleri (gereğince fiilî hizmetleri bağ
lamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerdie görevli bulunan isubaylair ile diğer 
kaynaklardan gelen emsali subaylardan : 

1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan; 
2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Geçici 18 nci maddesinden (d ve h bendi 

hükümleri hariç); 
3. 13 . 3 . 1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan; 
4. 4273 sayılı (Kanunun 10 nicu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazai kararlar ge

reğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar haricolmak üzere, 10 Ağustos 1967 tarihinde 
Silâhlı Kuvvetlerde (görevli subayların ve diğer kaymaklardan gelen emsali subayların nasıpları 
bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. 

b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daiha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe kıdem
liliği ve kaideme terfileri ile albayların rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut sicillerime 
göre defha! yapılır. 
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c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerle
mesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez. 

d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emek
lilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10 kesilmek 
suretiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen «kademe terfii» deyimi «kademe ilerlemesi»; 
«yeterlik grupları» deyimi «yeterlik derecesi» «Layn» sınıfı «Demiz» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanunu Millî Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Dışişleri Bakanı V. 
8. Koçaş 

Dış Eko. İliş. Bakam S 
Ö. Derbil 

Ulaştırma Bakam 
H. Arık 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 

Adalet Bakanı 
t. Arar 

Maliye Bakam 
8. N. Ergin 

ağ. ve Sos. Y. Bakanı V. 
C. Ayhan 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Balkanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
§. Orel 

Güm. ve Tekel Bakam 
H. Özalp 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
0. Ayhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 

5 . 5 . 1971 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
H. ömeroğlu 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Tarım Bakanı 
M. 0. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

Orman Bakanı 
8. İnan 
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c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerle
mesinden dolayı esM maaş f arkları ödenmez. 

d) Buraların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emek
lilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10 kesil
mek suretiyle T. O. Emekli Sandığına ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Tasarının Ek Geçici 20 nci maddesi Ek Geçici 21 nci madde olarak 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 43 ncü maddesi 47 nci maidde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 48. <-— Tasarının 44 ncü maddesi 48 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

• » < • » ı I I 
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Dönem : 3 O C E 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü O O 

M. Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /517; C. Senatosu 2/315) 

(Not : C. Senatosu S. iSayısı : 1968) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 17 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11287-2/315 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İl'gi : 10 . 5 . 1971 gün ye 124 sayılı yazınız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı (A/ l ) işaretli cetvelde «değişiklik yapılması ıhakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Kioımisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 15 . 6 . 1971 tarihli 75 nci Birleşiminde aynen ve açık 'oyla 'ka'bul edilerek, dosya ildşikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica) lederim. 
Tekin Arıburun 

O. Senatosu Başlkanı 

Açık oy neticesi ; 1:21 

Kabul 
Ret 
Oekinser 

110 
10 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 17 . 6 . 1971 
Esas No. : 2/517 

C. S. 2/315 
Karar No. : 129 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . G . 1971 tarihli 75 nci Birleşiminde aynen ka'bul 
edilen «Millet Meclisi îdare Âmirlerinin, 19'7'1 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) (işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönde
rilmiştir. 

Geneli Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyona 

Başkan V. 
Aydını Senatörü 

/ . Cenap Ege 




