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İÇİNDEKİLER 
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I. _ GEÇEN TUTANAK.ÖZETİ '552 
II. — GELEN KÂĞITLAR 552:553 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA .SUNUŞLARI 553 

1. — Mantonu Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör'ün, som zamların sakıncaları
na ve vatandaşların içine düştükleri sıkın
tılı durumlara dair güraldeım dışı demeci 553: 

(554 
2. — Kastamlonu Milletvekili Hasan 

Tasyah'nm, Türk Hava Kuvvetleri pilot
larının elde ettikleri son başarılara dair 
giindem dışı demeci 554:555 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi 555 

4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi 555 
5. — Bağcılığımızın modern şekilde 

geliştirilmesini, verimin artırılmasıını, 
çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmasını 
temin etmek üzere kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi (10/14) 555 

6. — Haizine topraklarının dağıtımı 
konuisumıdaki aksaklıkları, gecikmeleri ve 
şikâyetleri aydınlatmak ,ve alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmıek yz&rç kurulan 

555 

555 
5l5!5 

Sayfa 
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
(10/18) 

7. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'um, 
2/509 lesas tsajyılı kamun teklifini geri al
dığına dair önergesi (2/509, 4/190) 
IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — özel yüksek okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine idevam edebilmeleri içim 
açılacak resmî yüksek «okullar hakkında 
kamın tasarısı ve Millî Eğitini ve Plân 
kamisylonlan raperları (1/483) (S. Sayısı: 
376) 1555,601:604 

2. — 1971 yılı Bütçe Kamunu ile bu 
kanuna bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet iSematbsu ye Bütçe Kanma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/489; Cumhuriyet Senatosu 
1/1241) (Millet Meclisi S. Sayılsı : 380; 
Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayılsı : 1590) 555,597: 

600 
3. — KaJstamonu Milletvekili Salbri 

Keskin ve 2 arkaidaşnum, 6831 sayılı Or
man Kanununa bir madde eklenmesine 
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Sayfa 
dair kanun teklifi hakkımda Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca sapılan değişiklik 
hakkımda Millet Mec,,:J Orman Konıisyo-
nu raporu (Millet Meclisi 2/22, Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : '108 e 1 nci .ek, Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayflsı : 1148) 555:556 

I - GEÇEN Tl 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm; özel has
tanelerin devletleştirilmesi ve 

Özel öğretim kurumlarına dair 62(5 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması haklarındaki 
kanun tekliflerinin, içtüzüğün 38 ncı maddesi
ne göre, gündeme almmlaisma dair önergeleri 
reddolundu. 

Gündemde bulunan seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenmeisi kaibul olundu. 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkında kanun tasansmın madde
leri kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise 
de, oyların aynimmın (birleşim sonunda açıkla
nan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

T. B. M. Meclisi Saytmıahğımn Mart, Ni
san, Mayıs 1971 ayları hesaplarına, 

Mîllet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1968 ve 1909 malî yılları kesinhe-
saplarına ait Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporları Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması. hakkında kanun 

Tasarılar 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

Sayfa 
4. — Hanb okulları kanunu tasarısı 

ile İstanbul Milletvekili ilhaımi Saaicar ve 
15 arkadaişınm, Harfb okulları kanunu 
tekifi vie Millî Salvunımıa, Maliye ve Plân 
koımisyonlarKnidan seçilen 5 er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 556:596 

ÖZETİ 

tasarismın maddeleri kabul olunarak tümü açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayrımının birleşim 
somunda açıklanan Sonuçlarına göre çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamanın tekrarlanacağı bildi
rildi. 

31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kad
ro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konul
ması hakkında kanun tasarlısının (maddeleri ka
bul olundu ve tümünün kanunlaştığı açıklandı. 

'Serbest meslek toplıtmsal güvenlik kurumu 
kanunu taJsarisı ile Bursa Milletvekili Kasım 
Önadim'ın, Esnaf ve sanatkârlar sosyal sigor
talar kanunu teklifi hakkında 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu okundu. 

19 . 7 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,01 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Burakoğlu Enver Akova 
Kâtip 

Çankırı 
Nuri ÇeUk Yazıcıoğlu 

yapılması hakkında kanun tasarısı (1/507) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

— 552 — 
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2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın'da kanun tasa
rısı (1/508) (IBütçe Karma Komisyonuna) 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu Muş ttyeisi İsa 

Bingöl ve 12 arkadaşının, hayvan sağlığı me
murlarının unvanlarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/547) (Tarım ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 
4. — Konya Milletvekili Necmettin Eribakan 

ile Toka't Milletvekili Hüseyin Albbas'ın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Raşjbakarilık ^tezkeresi (3/599) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 1970 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının sunul-

III. - [BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör'ın, son zamların sakıncalarına ve vatan
daşların içine düştükleri sıkıntılı durumlara dair 
gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN — Sayın Mustafa Fevzi Güngör, 
son zamlar mevzuunda gündenı dışı söz istemiş
siniz, buyurun. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Vatandaşlarımızın bir temsilcisi sıf atiyle, on
ların hissiyatını dile getirmek üzere son zamlar 
üzerinde konuşmak için bana kısa bir süre mü
saade veren Sayın Başkana evvelâ teşekkürleri
mi arz ederim, 
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'duğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/600) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

Raporlar 
6. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

IBütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/487; Cum
huriyet (Senatosu : 1/1240) (ıS. Sayılsı : 382) 

7. — Bursa MlMivekali Kasım önadım'm 
Ticari işletme Reihni kanunu teklifi hakkında 
Cumhuriyet SenaJtösu Bakanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/17; Cumhuriyet Senato
su : 2/311) (IS. Sayısı : 128 e 2 nci ek) 

GENEL IKURTJLA ISUNUŞLARI 

İSon günlerde bâzı mal ve hizmetlere zam ya
pıldığına şahidolduk. Zaruretler ve mecburiyet
ler gerektirdiği zaman, memleketin şartları na
zarı itibara alınarak, hakkaniyete uygun ve öl
çülü fiyat ayarlamaları yapılabilir. Ancak, bu
gün yapılan zamlar için ileri sürülen gerekçeler 
mâkul ölçüleri aşmaktadır. 

İBilhassa zikretmek istediğim, kömür ve elek
triğe yapılan^zamlardır. Bu iki madde fiyatları 
üzerine yapılan zamlar, vatandaşlarımızın hak
lı şikâyetlerini çok ileri bir noktaya götürmüş
tür. «Süratle sanayileşmek mecburiyetindeyiz,» 
«İşsizliği ortadan kaldırmak mecburiyetinde
yiz» gibi iddiaları ortaya atan sayın hükümetin, 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Şevket Doğan (IKayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 133 ncü Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

— 553 — 
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ters istikamette, kısaca sanayileşmenin hızını ke
secek ve işsizliği artıracak icraata girmesi hiç 
bir şekilde izah olunamaz. 

Kömürün tonu 216 liradan 580 liraya çıkarıl
mıştır muhterem arkadaşlarım. Elektriğin kilo
vat saatine zam yapmak... Bunlar kolay icraat 
yoludur. Vergi gelirlerini bu usulle artırmaya 
gayreti, sosyal hedeflerden mahrum bir politika 
takibetmek olur. Dar gelirli vatandaşın geçim 
şartlarını zorlaştırarak memlekette başarılı hü
kümet olmak mümkün değildir. Geçen zaman 
içersinde sayın hükümetin ekonomik alanda ta-
kibetmiş olduğu icraat hayat pahalılığını artır
mış ve iktisadi gelişmeyi frenleyici bir netice 
doğurmuştur. 

Piyasanın durgun hali vatandaşları tedirgin 
ve huzursuz etmektedir. İlâç, tesirini tedavi ede
ceği istikamette değil, maalesef, bünyeye zarar 
verici bir istikamette göstermeye başlamıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ziyan edebilir 
muhterem arkadaşlarını, ama, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri bir küllolarak ele alınmaktadır ki, 
neticede ziyanı kapamakta ve bu kül neticesin
de İktisadi Devlet Teşekküllerimiz 700 - 800 
milyon lira kâr sağlamaktadır. 

Gene vatandaşlarımızın şikâyetlerine tercü 
man olarak sayın hükümeti zam konusunda bir 
kere daha uyarmakta fayda mütalâa ettiğimi 
arz eder, hepinize seVgiler sunarım muhterem 
arkadaşlarım. 

2, — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'-
nın, Türk Hava Kuvvetleri Pilotlarının elde et
tikleri son başarılara dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, jet uçak
lılarımızın son başarıları konusunda gündem 
dışı Söz istemişisiniz, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) - Sayın Baş
kan, Yüce Meclisimizin saygıdeğer milletvekil
leri ; 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, geçirdiği
miz son on gün içerisinde Türk Hava Kuvvet
leri ile NATO Güney - Doğu Avrupa Hava Kuv
vetleri ve Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri 
arasında atış, bombardıman, hedefe yaklaşma 
müsabakası yapılmıştır. Kahraman Hava Kuv
vetlerimizin seçkin pilotları bütün NATO devlet
leri arasında bulgüne kadar erişilmemiş çok üs
tün başarı ile birinci gelmişlerdir. (Alkışlar) 
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Bu münasebetle Yüce Türk milletini temsil 
eden Millet Meclisimizin hissiyatını belirtmek 
için yüksek huzurlarınızda söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Hava Kuvvetleri, kendilerine emanet 

edilen uçağı ve çeşitli silâhları müttefikimiz 
olan devletler arasında en iyi kullanarak en 
üstün başarıyı kazanılmışlardır. Bundan dolayı 
Meclisimiz adına, başta bu müsaibakaya iştirak 
eden pilotlarımıza, yer hizmet personelimize, 
Hava Kuvvetlerimizin tümüne ve Silâhlı Kuv
ve tilerimize Yüce Meclisimizin takdir ve teb
riklerini sunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
'Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başku

mandanımız Gazi Mustafa Kemal Türk milleti
ne şu pariolayı vermişti : 

«Türk Milletinin ve Türk vatanının istikbali 
göklerdedir.» 

Bu ebedî ve üstün direktifi birinci vazife sa
yan Silâhlı Kuvvetlerimiz ve onun mümtaz men
supları Hava Kuvvetlerimiz, hakikaten ataları
nın ve Başkumandanlarının direktifine uyarak 
talim terbiyesini, uçuşunu, attığını vurmayı bü
tün ittifak manzumesi içerisinde en ileri safha
ya götürmüştür. Bu atış ve bombardıman, ma-
kinalı. tüfeklerle, toplarla, bombalarla, roketler
le yapılmıştı. Alınan puanlar tetkik edildiğin
de, Sovyet Rulsya ve Varşova Paktı devletleri
nin bu nevi müsabakalarda aldığı derecelerden 
de çok üstündür. 

Hava Kuvvetlerimizin bu şekilde üstün ba
şarı kazanmasında emteği geçen ve tesiri olan 
Millî Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay 
Başkanlığımızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
mızı Meclisimiz adına tekrar tebrik etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hava Kuvvetlerimize kendi yaptığımız uçak 

ve silâh verildiği takdirde çok daha üsttün ba
şarılar kazanacağına emin bulunuyoruz. Bu 
maksatla Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ku
rulmuş olan, «Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı» na katılmaya ve bu vakfı daha da kuv
vetlendirmeye Yüce Meclisimizin de azimli ol
duğunu Türk Milletine Meclis kursusundan be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizin bu 
hissiyatına tercüman olmama imkân verdiğinden. 
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dolayı Sayın Başkana teşekkürlerimi arz eder, 
hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

4. —• Anayasa Mahkemesine üye seçimi 
5. — Bağcılığımızın modern şekilde geliştiril

mesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını temin etmek üzere kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
(10/14) 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye secimi (10/18) 

'BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündemi
mizin (Başkanlık Divanının Genel Kurula su
nuşları) kısmının 1, 2, 3, 4 noü maddelerinde 
yer alan seçimlerin, netice almanın zor olduğu 
ve kanunların da çokluğu gerekçesi ile ertelen

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. Seçimler ertelen
miştir. 

7. — Ordu Mülevekili Ata Bodur'un, 2/509 
esas sayılı kanun teklifini geri aldığına dair öner
gesi (2/509, 4/190) 

BAŞKAN 
yorum : 

Bir sunuşumuz vardır, okutu-

Milleb Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ve fıkralar eklenmesine mütedair 
2 . 3 . 1970 tarih ve 1239 sayılı Kanunun ikinci 
ek maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederini. 
Ondu Milletvekili 

Ata Bodur 
BAŞKAN — Geri verilecektir, bilgilerinize 

sunulur. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/483) 
(S. Sayısı: 376) 

2. —• 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi: 1/489; G. Senatosu: 1/1241) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 380; C. Senatosu S. Sayısı: 1590) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, iki açık 
oylamamız vardır; özel yüksek okul öğrencileri
nin öğrenimlerine dair kanun ve bir de 1971 yılı 
Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun. 

Açık oylama için kupalar sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. Açık oylama muamelesi başla
mıştır. 

C. Senatosu 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. Cenatosu S. Sayısı: 1148) (1) 

BAŞKAN — Kanunların görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler», bölümünün 10 ncu sırasında yer 
alan 6831 sayılı Oriman Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Or
man Komisyonu raporunun öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif öderim. 

Orman Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve i > 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir \ (1) 108 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta-
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında J nağın sonuna eklidir. 

— 555 — 
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BAŞKAN — Teklif üzerinde söz isitiyem sa
yın üye var mı?.. Yok. Teklifi oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mişltdr. 

İlgili Komisyon burada, Sayın Hükümet bu
rada; rapıoru okutuyorum efemdim. 

(Orman Komisyonu raporu okumdu.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca kabul 

edilen metni okutuyorum : 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde 
eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Bu kanunun kapsamıma gi
ren suçlardan dolayı açılmış olup, Orman ida
resince müdahil sıf atiyle ve avukat marifetiyle 
takibedilem ceza dâvalarımda idare lehine takdir 
edilecek maktu vekâlet ücreti, dâvanın, görül
düğü mahkemeye göre avukatlık ücret tarifele
rinde yazık asgari ücret miktarınım onda biri
dir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Orman Komis
yonu Senatodan gelen metni aynen kabul etmiş 
ve benimseme maddesi yazmıştır. Şimdi Orman 
Komisyonunum benimseme maddesini okutuyo
rum : 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde 
eklenımesine dair Kamum 

Madde 1. — Cumhuriyet Sematosu Gemel Ku
rulunca yapılan değişiklik aymien kabul edil-
mişlfcir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Orman Komis
yonunun benimsemiş olduğu bu madde üzerimde 
ööz istiyen sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler. Kabul Edilmiş
tir. Benimseme kabul edilmiş ve madde kesin
leşmiştir. 

Böylece kamun teklifi Meclisimizce de kabul 
edilerek kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. 

4. — Harb okulları kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili îlhami Sancar ve 15 arkadaşının, 
Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/160, 2/142) (S. Sayısı: 323) (1) 

(1) 323 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ekMdir. 

BAŞKAN —- Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

(Millet Meclisi Başkanlığıma 
Gündemde bulunan Harb okulları kamumu 

tasarıisımım diğer konulara takdimiem öncelik ve 
ivedilikle görüşülmelimi arz ve teklif ederim. 

Ferid Melem 
Millî ISavumma Bakamı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasını arzu eden var mı efen
dim?.. («Var» sesleri) 

Rapîorum okunmasına lüzum hâsıl olmuştur, 
raporu okutuyorumı. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. Tümü üzerimde söz istiyem sayım 
üyelerin isimlerimi okuyorum: 

Sayın Mehmet Arslantürk, Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Sezai Orkunt, Sayın Hayrettim Han-
ağası, Sayın Hilmi işgüzar, Sayım Suma Tural,, 
Sayır Hasan Tosyalı, Sayım Hakkı Gökçe. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adıma Sayım 
Sezai Orkunt, buyurum. 

C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(istanbul) — Sayım Başkam, değerli arkadaşla
rım; 

Bugün müzakeresine başlamış olduğumuz 
HarbokuUan kanun tasarısı, uzun yıllardan beri 
özlenen bir tasarının gerçekleşme imkânlarınım 
yaratılacağı bir gündür. 

17 yıldan beri Silâhlı Kuvvetlerimizin bir 
kesiminde bunun tatbikatı yapılmış, fakat ka
nunu geçmediğinden dolayı bugüne kadar ak
sak bir halde yürüyerek gelmiştir. 

Önümüzdeki kamum tasarısı, gecem yıl Hazi
ran ayımda tatbikatına geçilen üç yıllık eğiti
min kanunlaştırılmasından ibarettir. Ancak, bu 
üç yıllık eğitimin kifayet edip etmiyeceği hu
susumda bâzı endişelerimiz mevcuttur. Bu endi
şelerimiz hakkında gerekli bilgileri sunmak 
isterim. 

Kamum tasarısında, «Her gün biraz daha 
gelişip değişen modern harb teknolojisini taki-
Ibedebilmek içim gemiş askerî bi%i ve gemel kül
tür verilmesi, dolayısiyle müfredatım ve öğre
tim süresinin bu esasa göre ayarlanması gerek
miştir» denilmektedir. 
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Ancak bâzı zaruretlerle, tasarının gerekçe

si olarak koyduğumuz bu önemli düsturu tat
bik mevkiine maalesef koymuş değiliz. Üç yıllık 
eğitim,, harbokullarının tatbikatında süreyi ve 
müfredat programının zamanlarını alacak olur
sak, yeterli görülmemektedir. Bundan 17 sene-
evel Deniz Kuvvetlerinde 4 yıllık harbokulu 
eğitimi tatbikatına geçilmiştir. Bu 4 yıllık harbo
kulu eğitimi tatbikatı, biraz evvel burada ge
rekçede bahsetmiş olduğum igerekçeyi yerleş
tirebilmek ve bu mevzuda yeterli derecede ka
biliyet ve kifayette subay yetiştirebilmek için 
kabul edilmiş bir müfredata istinadetmektey-
di. 

Bu müfredat programları uzun araştırma
lardan sonra 4 yıl olarak saptanmıştır. İstan
bul Üniversitesi ile Teknik üniversitenin sena
tolarından vize edilmiş ve 4 yıllık, tatbikata 1954 
te başlamış idi. 1958 yılında ilk verimini ver
miş ve bu tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri 
için ne dereceye kadar verimli olduğu, gerek 
yurt içinde ve gerekse yurt dışında ihtisas eği
timine gönderilen personelin geçirmiş olduğu 
eğitimde muvaffakiyet dereceleriyle saptan
mıştır. 

Hava ve Kara Kuvvetleri bu 4 yıllık eğitime 
uzun seneler geçmemiş, subay ihtiyacını kar
şılamak endişesiyle 2 yıllık tatbikatına devam 
etmiş ve nihayet geçen yıl Deniz Kuvvetlerin
deki bu tatbikata muvazi olarak Kara ve Ha
va Kuvvetleri *cle üç yıllık eğitimi kabul etmiş
tir. Deniz Kuvvetleri de, 4 yıllık eğitimin 3 yı
lını bu kanunda gösterilen şekle ifrağ etmiş, 
bir yılını da subay statüsüyle ayrıca progra
mına koymuştur. 

Böylece 17 seneden beri devam eden sınıflar 
arasındaki farklılık bu kanun tasarısiyle ve ge
çen sene tatbikatına bir kararname ile geçilen 
harbokulu eğitimi her üç silâhlı kuvvette de bu 
şekilde birleştirilmiştir. 

4 yıllık eğitimden gaye nedir? Bu, üç yıla 
sığdrrılabilir mi? 

Bugün yapmış olduğumuz tatbikat, diğer 
üniversitelerimizin fakültelerindeki şekle uy
gun olan 4 yıllık eğitimi biz 3 yıla indirmekte
yiz. Gerçekten 4 yıllık bir eğitimin 3 yıla in
dirilmesi kâğıtlar üzerinde mümkündür. Bunla
rın saatlerini istenilen şekilde ayarlamak el-
betteki kolaydır. Yalnız, 4 yıllık harbokulu eği-
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timinin plânlama safhasında, tatbikat safhala
rında, o müesseselerin komutanlık mevkile
rinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak, 4 yıllık 
harbokulu tatbikatı ile 3 yıllık harbokulu tat
bikatı arasında çok fark olacağına kanaat ge
tirdiğimden dolayı bâzı tavsiyelerde bulunmak 
isterim. 

4 yıllık harb okulu eğitiminin vasfı mümey
yizi, aktif metotla eğitim yapmaktır. Bu meto
du Deniz Harb Okuluna tatbik ettiğimiz za
man hedef, hem askerî eğitimi nazari ve tatbi-
kati ile beraber vermek ve hem de kültürel ders
leri gereğince bu süre içinde araştırması ile be
raber öğrenciye verebilmektir. Zira harb okul
larının gayesi, uzun yıllardan beri kabul edil
miş olan bir anlayışa göre takım subayı yetiş
tirmek değildir. Harb okullarının gayesi, ku
mandan yetiştirmektir. O halde komutan ye
tiştiren bir müessesenin müfredatı, zamanı, 
araştırma imkânı kabul edeceği ve takibedecek 
metotları çok daha başka türlü olmak mecbu
riyetindedir. Bunun içindir ki, Deniz Harb Oku
lunda kabul edilmiş olan bu müfredat progra
mı, 4 yılı şu aktif metot esaslarna göre yürüt
mekteydi. 

Bunlardan bir tanesi dinliyerek dersi kabul 
etmek, benimsemek. Bunun miktarı, yapılan 
araştırmalara göre yüzde 18 i geçmemektedir. 
Yani bir talebe dinliyerek almış olduğu der
sin ancak yüzde 20 kadarını hazmetmektedir. 
Devamlı olarak bir dersanede hoca talebesine 
ders verirse, bundan talebe yüzde 20 ni alır. 
O halde çocuğa yüzde 20 nin dışında başka bil
gi alabilecek imkân vermek lâzımdır. Bu imkân 
da filimıdifl. Yalnız dinleme değildir, gözle gö
rerek eğitimdir; temasla eğitimdir, lâboratuvar 
eğitimidir, geniş lâboratuvara ihtiyaç gösterir; 
bir de şahsi araştırmasiyle meydana getireceği 
bir bilgi terakümüdür. Eğer, bir genç dinliye
rek, görerek, temas ederek ve şahsi araştırma
siyle geniş 1?ir kütüphaneden yararlanarak ça
lışma yaparsa ve bunların tatbikatını da kendi 
birliklerinde görürse, o zaman tam bir kifayete 
ermektedir. Aktif metodun bütün hedefi, gaye
si de bundan ibarettir. 

Şimdi, bu Deniz Harb Okulu eğitiminde ger
çekten 1958 den sonra mezun olan subaylarımı
zı Birleşik Amerika'da veyahut yurt içinde tek
nik üniversitelerde yüksek tahsile gönderdi-
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ğimiz zaman, bunlar beynelmilel muadeleti 
haiz olarak Türkiye'de ve nıemleketdışında üç 
yıllık 'bir eğitimle «mastır» derecesini ihraz et
mişlerdir. Bu metotla yetişen subaylarımızdan 
da bugüne kadar yüksek tahsilde muvaffak ol
mamış bir tek kişi de mevcut değildir. O halde, 
bütün bu tatbikatta görüyoruz ki, dört yıllık 
harb okulu eğitimi Türkiye'de tatbik edilmiş 
ve bundan çok iyi netice alınmış, aynı zaman
da sivil üniversite fakülteleriyle de muadelet 
sağlanmıştır. 

Bu muadeletin büyük önemi vardır. Zira, he
pimiz biliriz ki, harb okulları mezunlarına elan 
verilmiş olan tahsil derecesi; «yüksek tahsil 
yapmış addedilir» hükmünden ileri gitmez. Bu, 
«yüksek tahsil yapmış addedilir» cümlesi herhal
de tam mânasiyle tahsilin ne şekilde yapıldı
ğını yansıtmamaktadır. 

Halbuki şimdi getirilen bu dört yıllık tah
sil sistemi gerçekten muadeleti sağlamış ve bu 
tatbikatla yetişen subaylarımız, biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, gerçekten dışarda ve içer
de, her nevi üniversitede bir tahsili normal yü
rütecek kapasiteye erişmiştir. 

işte arzu ederdik ki, hali hazırda Kara ve 
Hava Harb okullarımızın kabul etmiş olduğu 
bu üç yıllık sistem de, üç yıl içinde olmasın, 
dört yıla yayılsın ve bu dört yıl içinde, genç
lerimize gereği kadar araştırma imkânı veril
sin. Dört yıllık harb okulu eğitiminde her gün 
öğleden sonraki saatler boş ve bu boş saatler ta-
mamiyle lâboratuvar çalışmalarına ve öğrenci
nin kütüphane çalışmalarına tahsis edilmiştir. 
Eğer bunu üç seneye indirecek olursanız, o tak
dirde gençler sabahın altısından akşamın beşi
ne, altısına kadar olan zaman zarfında, devam
lı olarak dersaneye girecek, öğretmeni dinliye-
cek, sadece kulaktan ders alacak^ pek az lâbo-
ratuvara girecek, pek az flimle eğitim, yani 

gözle görerek eğitim yapacak ve hemen hemen de 
hiçbir kütüphane çalışması yapamıyacak. işte 
ikisinin arasındaki fark bundan ibarettir. 

Denecektir ki; «Efendim, ikisi de aynı za
manı okuyor, eğer bir sivil üniversiteyi alırsak, 
onlarda da, dört yılbk eğitim süresinde 2 700 
küsur saat ders veriliyor, halbuki harb okulu 
eğitim süresinde biz 2 880 saat ders veriyoruz. 
O halde, biz sivil üniversitelerden daha fazla 
ders veriyoruz.» 

i Mesele o değildir. Üç sene zarfında sMİ 
üniversitelerden daha fazla ders vermiş olmak 
mesele teşkil etmez. Mesele, bunu dört seneye 
yaymadığımız takdirde, ifade ettiğim şekil
de, kütüphane araştırmalarını, çocuğun ken
di kendine çalışma yapmak suretiyle kendini 
hayata hazırlaması imkânlarını vermemiş olu
yoruz. 

Yalnız sınıf eğitimiyle yetişmiş bir insan ola
rak bunun daima azabını çekmişimdir. Bu sa
londa bulunan bütün arkadaşlarım da, eski sis
temle yetişen arkadaşlarım da, yalnız öğretmen 
eğitimiyle, öğretmeni dinliyerek yapılan bir 
eğitimin ne dereceye kadar zayıf ve noksan ol
duğunda zannediyorum ki birleşeceklerdir. 

Ancak, burada bir nokta Silâhlı Kuvvetleri 
mizi bağlamaktadır. Bu noktayı biz kabul ede
miyoruz. O nokta da, eğer, dört yıllık harb oku
lu eğitimi kabul edilecek olursa, bu takdirde 
harb okulunda arka arkaya iki, yıl subay ye-
tişmiyecektir ve Silâhlı Kuvvetlerin takım za
biti kadrolarında bir boşluk meydana gelecek
tir. Bu tabiîdir, bu olacaktır, sineye çekilmesi 
lâzım gelen bir risktir. Mazide de Deniz Kuv 
vetlerinde iki yıl takım subayı sıkıntısı çekil
mesine rağmen, bu risk kabul edilmiş ve tatbi
katına geçilmiştir. Ama, kaybedilen nesne ile 
kazanılan kâr, mukayese edilemiyecek kadar 
kâr yönünde olmuştur. 

Bu bakımdan, hali hazırda Kara Kuvvetlerin
de ve Hava Kuvvetlerimizde takım subayı ye
tiştirmemek, iki yıl arka arkaya takım subayı
na sahibolmamak bir endişe halinde görülmek
tedir. Bu boşlukları doldurmama endişesi, harb 
okulu eğitimini üçe indirmek kararma makama-
tı yöneltmiştir. Ancak, tasarıya konan bir mad
de ile Genelkurmay Başkanına verilmiş olan bu 
bir yıllık uzatma yetkisi, harb okulu eğitimini 
ilerdeki devrelerde, artık bir kanun geçirmeye 
lüzum kalmadan dört yıla çıkarmak imkânım 
da makamata verecektir. Bu, bdlnisbe bizim 
kanaatlerimizi takviye edeceğinden dolayı, bu 
kanun tasarısına da müspet oy verilmesi düşü
nülmektedir. 

Yalnız bu geçiş döneminin çok kısa bir dev
re içinde olmasını, bu yıl üç senelk bir tatbi
katı yaptıktan sonra, gelecek yıllarda çok sü
ratle dör't yıllık eğitime geçmenin imkânlarının 

I araşltml'majsını da şayanı tavsiye buluruz. 
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Bu kanun tasarısının ikinci önemli maddesi, 
7 nci maddesidir. Bu 7 nci maddesi, haribokul-
larında yapılan eğitimin bundan böyle üniversi-
te ayarında bir eğitim olmasını ve üniversite
den, üniversite fakültelerimizden getirtilecek 
olan değeri profeslörierimizin eğitimine imkân 
veren bir maddedir. Bu kanunun süratle geç
mesinin ve süratle tasvibinize iktinan etmesinin 
bir noktası da şurası olacaktır: Harbokulu eği
timine geçer geçmez, harbokulları yöneticileri 
bu kanundan istifade etmek suretiyle, üniversi
telerimizden kendi okullarına profesör doçent, 
yetişmiş eğitim görevlisini davet etmek imkâ
nını bulmuş olacaklardır. Bugüne kadar bu im
kân yaratılmamış, olamamış ve bu istifade im
kânına harbokullarımız bulamamışlardır. 

Bu bakımdandır ki, bu kanunun kabulü ile 
beraber harbokullanmız, artık, üniversite öğ
retmenlerimizden; öğretim görevlileri profesör
leri ve doçentlerinden yeteri kadar istifade et
mek imkânlarını da bulacaklardır. 

Harbokulları Kanunu kabul edildikten son
ra, harbokulu eğitimi ve harbokulu eğitimi ile 
yetişen subaylarımızın artık eğitim muadeleti 
de saptanmış olacaktır. Harbokullarından ye
tişen subaylarımız, kabul ettikleri müfredata 
göre, bizde muadeleti henüz tesbit edilmemiş şe
kilde beynelmilel muadeleti olan «B. S.» paye
sini alırlar. İki veyahut üç yıl memleket içinde 
veya memleket dışında talhsilden sonra da, «mas-
ıtır», yüksek mühendis belgesi alırlar. 

Bu bakımdandır M, bu kanunun ve kanuna 
istinaden yapılacak olan müfredatın kabulü 
ile de, subaylarımızın talh'sil durumları kanunen 
teSbit edilmiş ve üniversite seviyesinde olduğu 
da bu şekilde saptanmış bulunacaktır. 

Bu kanun tasanJsmnı Silâhlı Kuvvetlerimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını grupum adına te
menni eder ve saygılarımı sunarım. (C H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin, A. P. 
Grupu adına. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET BİLGİN 
(Bingöl) — Türk millî iradesinin tecelligâhı 
olan Meclisin Yüce Başkanı, çok saydığım de
ğerli Parlömaniterler; Adalet Partisi Grupunun 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan Harb
okulları kanun tasarısı hakkındaki görüşlerini 
açıklamak için huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. 

I Her şeyden önce, büyük bir boşluğu doldu
racak olan bu kanun tasarısını biran önce Yüce 
Meclise sevk eden Hükümeti ve daha önce ça
ba harcamış olan hükümetlerle görevlileri tak
dir ve tebrik ederken, vazgeçilmez bir kadirşi
naslık görevini ifa ettiğimize kaaniiz. 

Geciktiğine üzülerek işaret etmek mecburi
yetinde olduğumuz mezkûr kanun taSansı, mu-
vazzef subay yetiştiren harbokullarının statü ve 
faliyetlerini tedvin eden Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yegane mevzuatı 17 Haziran 1928 tarih 
ve 6791 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren, 
muvazzaf zaibit yetiştirmek ve ordu zabitlerine 
yüksek iktidar ve tahsil vermek talimatname
sinin yerine kaim olacaktır. 

Malûmuâlleri olduğu veçhile, bugün «Do
ğu» ve «Biati» olmak üzere dünya devletleri iki 
blokta toplanmış bulunmaktadırlar. Bu blokla
rın dışında kalanlar dahi, «Tarafsızlar» diye 
ayrı bir büok kurabilmek için zatman zamlan 
çaba harcamışlardır. Bütün bu faaliyetler gele
ceğin harblerinin bloklar arasında olacağı haki
kâtini ortaya koymaktadır. Blokların liderleri
nin ve hattâ üyelerinden bâzılarının teknoloji
de baş döndürücü bir hızla ilerledikleri ise, 
cümlenin malûmudur. 

Evvelâ nükleer, sonra da feza çağını idrak 
etmiş dünyada harb teknoloj isinin de buna pa
ralel olarak inkişaf edeceği tabiîdir. Şunu da 
unutmamak gerekir ki; müstakbel harblerin mu
kadderatını çizecek olan, sürat ve seyyaliyet-
tir. Yalnız bulgunun değil, geleceğin üstün va
sıflı silâh ve vasıtaları da bu gayeye uygun 
alacaktır. 

ıGün geçtikçe modern harb teknolojisi değiş-
ımekte, gelişmekte, yeni silâh ve vasıtalar yalnız 
tatbike değil, stratejiye de müessir olmaktadır. 
Bütün bu gelişmeleri takibedebilmek için, su
bay adaylarılmızın geniş kültür ve askerî bil
giye sahibolmalan icabetmektedir. Hem teorik, 
Ihem de pratik olarak yetişmeleri zaruridir. 

Modern eğitüm ve öğretim metotlarına göre, 
müfredatlarının yeniden tanzimi, dost ve ha
sım devletlerin maddi üstünlüklerine mukabil, 
mânevi değerler, üstün ferdî yetenek ve net
liklerle teçhizlerini intacedecek, bu ise asrın 
icabı olan süratli karar, seyyaliyet ve çevik ha
rekete götürecek zihnî fonksiyonun inkişafını 

j temin edecektir. Dolayısiyle, koUektif harbler-



M. Meclisi IB : 133 

de sütün başarıları, temayüz etmelerini sağlıya-
cağı gibi, ulusal çıkarlarımız açısından da zi
yadesiyle faydalı olacaktır. 

1928 Talimatnamesiyle, kısaca değindiğimiz 
nitelikteki subayların asrın icaplarına ve za
manın harblerine göre yetiştirilmesinin mümkün 
olamıyacağını takdir eden Millî Savunma Ba
kanlığı, bu kanunla uzun zamandan beri hisse
dilen bu boşluğu dolduracak, en köklü ve en es
ki irfan yuvası olan ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ordusuna muvazzaf subay yetiştiren harb okul
larının statüsünü tesbit edip, müstakar bir hal
de işleyişini temin edecektir. 

Aynı, zamanda, harb okullarının lise öğre
niminin üzerinde üç ve hattâ icabı halinde dört 
yıllık bir öğretim ve eğitim yapmalarını sağla
makta, bilimin çeşitli dallarına yeteri kadar yer 
verildiğinden, zaman zaman söz konusu olan 
yüksek öğretim kurumlarından sayılıp sayılma
ma mevzuunu da ortadan kaldırıp, hukukîliğini 
kesin olarak teşçil edecektir. 

Harb okullarının askerî liselere dayatılması-
m millet ve memleket âtisi bakımından faydalı 
mülâhaza ettiğimizi ve hattâ tahdit değil, daha 
da genişletilerek ihtiyaçların münhasıran bu 
kaynaklardan temini cihetine gidilmesini, bu
günkü anarşik olaylar muvacehesinde zaruri 
bir temenni olarak mütalâa ettiğimizi bilhassa 
belirtmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Türk subayının harb bilgisine ve önderliği
ne tarih şahadet eder. Maziye mal olmuş, ha
maset destanlarının âtide de ecdadına yakışır 
tarzda haşmet ve azametle yazılabilmesi, Türk 
subayının fıtri kabiliyetinin modern kanunlara 
müstenit, asrın gerektirdiği bütün ilmî ve tek
nik bilgilerle inkişafı neticesi olacağına kaani 
olan Adalet Partisi Silâhlı Kuvvetlerinden esir
gemediği bütün imkânları, bugüne kadar oldu
ğu gibi bundan sonra da ordunun istifadesine 
sunmakla millet ve memleket menfaatine hadim 
olduğu kanısındadır. 

Bütün bu gerçekler muvacehesinde ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun da zaruri bir sonucu olan bu kanun tasarısı 
ve teklifini Adalet Partisinin destekliyeceğini 
beyan eder, Adalet Partisi Grupu adına Yüce 
Heyeti saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Saym ihsan Kabadayı, buyurun. 
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M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Harb okulları kanun tasarısı üzerinde Millî 
Güven Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerimize muvazzaf subay ye
tiştiren harb okullarının halen mevcudolan sta
tüsü ve faaliyetleri hakkındaki mevzuat, ihti
yaca cevap vermekten uzaktır. Bugünün imkân
larına göre maalesef kifayetsiz bir halde bulu
nan 17 Haziran 1928 tarih ve 6791 sayılı Karar
name ile yürürlüğe giren muvazzaf za
bit yetiştirmek ve Ordu Zabitlerine Yük
sek iktidar ve Tahsil Verme Talimatnamesin
den başka harb okullarının faaliyetini ve sta
tüsünü tesbit eden hiçbir mevzuat elimizde 
mevcut değildir. 

Bu mevzuatla harb okullarının faaliyetini ve 
eğitimini yönetsek de, mevcut şartlara göre 
subay ihtiyacına cevap vermesine imkân kal-
madığmdandır ki, şimdi görüşmeye başladığı
mız kanun tasarısı huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Harb okulları, memleketimizin en eski ve 
köklü bir irfan yuvasıdır. En eski ve köklü bir 
irfan yuvası olduğu halde, değişen dünya şart
ları ve süratle gelişen teknoloji karşısında harb 
okullarının mevcut statüsü bunlarla orantılı, 
hemayar bir duruma sokulamamış ve bir yeni 
kanun bugüne kadar maalesef getirilmemiştir. 

Üstelik, yeterli desek de, mevcut talimat 
harb okullarının çalışımasmı ve içinde bulundu
ğumuz şartlara göre eğitimini ve müfredatını 
ayarlamak yolunda bir nevi mâni teşkil ettiği 
gibi harb okullarının üniversite ve yüksek okul
larla muadeleti keyfiyeti de ayrıca bu okullar 
için bir dert, ıstırap kaynağı oluyordu. 

işte, bu muadeleti temin etmek ve bugünün 
şartlarına göre harb okullarında yetişmekte 
olan subaylara gerekli kültürü vermek lâzım
dır. Bilhassa çağımızda teknoloji korkunç bir 
süratle gelişmekte ve gelişen teknoloji de en çok 
askerlik meslekini etkilemektedir. Ayrıca harb 
teknolojisi de bu gelişmeye paralel bir durum
da gelişme göstermektedir. 

işte, harb teknolojisinde gelişen durum ve 
yeniliklerle ayarlı olarak, yetişmekte olan su
baylarımıza geniş askerî kültür ve genel kül-
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türü verebilmek maksadı ile harb okullarının 
müfredatında ve öğretim süresinde bir değişik
lik yapılması zaruret halini almıştı. 

Gerek öğretiminde, gerek eğitiminde, gerek 
teknolojide lüzumlu bilgileri vermek, tatbikat
ta, muadelette uğranılan pürüzleri silmek, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Harb Okulları Kanununun biran evvel 
çıkarılması hususundaki kanun ahkâmını da 
yerine getirmek maksadı ile Harb Okulları Ka
nunu huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Temennimiz odur ki, tasarı kısa sürede ka
nunlaşır. Kanunun tanıdığı imkanlar içerisinde 
de harb okullarımız, şeref dolu mazisine ve bu
günün değişen şartlarına uygun, millî dâvala
rımızda daima önde olduğu gibi, yine göğsümü
zü iftiharla dolduran, yücelten hizmetler yapar. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak biz bu ka
nuna müspet oy vereceğiz. Sayın Amiralimin 
do buyurduğu gibi, üç yılın kısa bir sürede dört 
yıla çıkarılmasını ve müfredatının da bir fa
külte müfredatına eriştirilmesi temennisini tek
rar eder, kanunun memleketimize, Türk Silâh-
h Kuvvetlerine hayırlı olmasını diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, buyurun. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Harb okulları kanun tasarısı üzerindeki 

görüşlerimi kısaca yansıtmaya çalışacağım. 
Memleketimizin en eski ve köklü bir eğitim 

ve öğretim kurumlan olan harb okullarımızın 
17 Haziran 1928 gün ve 6791 sayılı Kararname 
ile yürürlüğe giren bir yönetmelikle yöneltil
mesi bugün için artık söz konusu olamaz. 

Harb okullarının günümüz koşullarına uy
gun. bir statüye sahibolması ve bu statünün de 
bir kanunla tesbit edilmesi zamanı her halde 
gelmiştir. Çağımızda hızla gelişen ve değişen 
modern harb teknolojisinin harb okullarımızda 
gereğiyle izlenebilmesi kaçınılmaz bir zorunlu
luktur. 

Bu nedenle, harb okulları öğrencilerine as
kerî kültür yanında genel kültürün verilmesi 
de gerekmektedir, işte bu kanun tasarısının bu 
görüşlerin ışığı altında hazırlandığına ve harb 
okullarının müfredat ve öğrenim süresini yeni 
koşullarla ahenkleştirmeyi amaç edindiği görü
şündeyiz. 

Sayın üyeler, 
Geleceğin topyekûn harblerini yönetecek 

subay ve komutanların üstün teknik bilgiye 
sahibolmaları, harb silâh ve araçlarını iyi ta
nımaları ve iyi bir genel kültür edinmeleri zo-
runluğu aşikârdır. 

Geleceğin hadlerinin daha ziyade bloklar 
mücadelesi şeklinde gelişeceği gözükmektedir. 
Gelecekte ve bloklar mücadelesinde millî tari-
bizimle ve ordumuzun geleneksel şerefiyle oran
tılı bir yer alabilmemiz, maddi olanaklarımız
dan ziyade millî hasletimize güvenmekle ve 
onun yanı (başında da subay ve komutanlarımı
zın üstün ferdi yetenek ve nitelikleriyle müm
kün olacaktır. Bu nedenledir ki, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri subay adaylarını yetiştirecek harb 
okullarımızın gerçekçi bir görüşle günün ihtiyi-
yacmı kapsıyacak ve modern ordular harb okul
ları düzeyinde eğitim ve öğretim yapan kurum
lar halinde tutulmasında sayısız millî çıkarla
rımız bulunmaktadır. 

Kurulduğundan beri harb okulları ve mezun
ları, her dönemde o dönemin ileri fikir akımla
rının tarafhisı olmuş, devrimlerin sahibi ve 
koruyucusu çıkmışlardır. Cumhuriyetimizin iç 
ve dış tehlikelere karşı koruyucu ve kollayıcısı 
Türk Ordusunu yöneten subayları yetiştiren 
harb okullarımızın, Türk kamu oyunda da hakh 
olarak özel bir yeri vardır. Bu nedenledir ki, 
harb okullarının liseye dayalı teknik ve akade
mik yüksek eğitim ve öğretim veren kurumlar 
haline getirilmesinde isabet ve yarar bulunduğu 
aşikârdır. 

Bu düşüncelerle, Geçici Komisyonun değiştir
meleri yönünde, kanun tasarısını bütünüyle ve 
her maddesiyle olumlu karşıladığımı ifade eder, 
Yüce Kurulunuza saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker... Yok. 
Sayın Hakkı Gökçe... Buyurun. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Harb Okulları kanunu tasarısı üzerinde kişi

sel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gel
dim. 

Değişen dünyanın gidişine ayak uydurmak 
mecburiyeti vardır. Milletler, iktisadi güçlerini 
siyasi güçlerinde bulurlar. Siyasi düzenini sağ-
lıyamıyan ülkelerin iktdsaden kalkınmalarına 
imkân yoktur. Dev adımlarla değişen harb stra-

— 561 — 



M. Meclsi B : İ33 19 . 7 . İ971 O : 1 

tejisinin seyrettiği bu âlemde aynı modern kül
türün alınmasında zaruret vardır. 

Asırlar boyu ülkeler fethetmiş bir milletin 
çocuklarıyız. Askerlik varlığımızın mânası ol
muştur. Bugün asrın olanaklarına ayak uydur
mak mecburiyetindeyiz. Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin subaylarını yetiştiren harb okullarının 
bugünkü statüsü hakkında ihtiyaçlarını sağlıya-
bilecdk bir mevzuiat mevcut değildir. 

1928 tarihli bir talimatname mevcuttur. Fe
za çağında modern bir ordunun bu mevzuatla 
yetinmesine imkân yoktur. Ülkemizin bir ilim 
ve irfan yuvası olan harb okullarının biran ev
vel bir teşkilât kanununa kavuşmJası ihtiyacı ile 
bu kanun tasarısı Yüce Meclise sevk edilmiştir. 

Dünya askerî güçleri aklın ve idrakin üstüne 
çıkan merhalelere erişmişlerdir, ilmin ve kül
türün önderliğidir bütün bunları sağlıyan. Bu
gün, milletçe elele olmanın devridir. Bugünün 
şartlarına göre, geleceğin haribleri teknik bilgiyi 
ve ilme dayalı çalışmayı icalbettirmektediir. Ça
lışkan, dürüst, disiplinli ve şerefli insanların 
barınağı olan harb okullarının bu kanuna sü
ratle ihtiyacı vardır. 

Askerlik Türk'ün şerefi; disiplin, dürüst
lük ve bilgi bu şereflin ölçüsüdür. Artık gele
ceğin harbleri devletlerin karşılıklı münferit vu
ruşması durumunda olmıyaoaktır. Bloklar me
selesi vardır. Bu bloklarda kuvvetli olanlar 
yanyana gelecektir. 

Böylesine bir ortamda kuvvetli olmaya ve 
şöylece ilme dayalı "bir yön taki/bine mecburuz: 

Milletlerin yaşayışları karakterleri, özellik
leri hakkında yazdığı kitaplarla ün almış Ame
rikalı kadın yazar Miss. Lueky, Türkiye hakkın
daki yazısında: 

«Türkiye'yi minareler ülkesi biliyordum. 
Gezdiğim zaman ne kadar bilgisiz olduğumu an
ladım. Türklerde müşahede ettiğim kendine 
güvenme ruhî kudretinin nereden geldiğini öğ
renmeye çalıştım. Meselâ Avrupa'nın birçok 
milletlerinde ve Amerika'da bu kuvvetin olma
dığını, hep hayal âleminde yaşadıklarını gör
düm. HalbuM Türkler kendilerine bir hedef 
tâyin etmişler ve ne yapacaklarını biliyorlar. Bu 
kuvvet belki o ırkın özelliğidir.» diyor. 

Başka milletlerin yazarlarının gıpta ile ifade 
ettikleri meziyetlerimizin mevcudiyeti» inkâr 
edilemez. Hele askerî yönden asırlardır dünya

da söz sahibi bir milletiz. Büyük hasletlere sa
hip milletimiz ilmin emrettiği yönde eğitilirse, 
yapamıyacağı, başaramıyacağı mesele yoktur. 
öğrenme kaJbiMyeti, öğrendiğini tatbik edebilme 
yeteneği Türk ırkının, denildiği gibi, özelliğidir, 
benliğidir. Allahm bahşettiği bu büyük nimet
ten faydalanmak aklın yoludur. 

Blokların kuvvet oranları müttefiklerin 
kuvvetinıe, bilgisine, tekniğime bağlıdır. Ancak, 
mütefik ve dostlarımızdan ilim, teknik ve bilgi 
yönünden dûn seviyede bulunmanın millî guru
rumuzu zedeliyeceği açıkttır. Zaıf ve zaruret 
içinde olan bir milletin yanında ve karşısında 
olanlaroa hakir görüleceği mutlaktır. 

Dünya milletleri içindeki gurur dolu yeri
mizi muhafaza etmek ve ilerletmek mecburiye
tinde olduğumuzu milletçe bilmemiz katiyetle 
lüzumludur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin menşei durumun
da olan harb okullarının bu ölçü içinde yetişti
rilmesi, öğretim ve eğitiminin çağdaş ordular 
seviyesinin göz önünde bulumdurullması hayatî 
önem taşımaktadır. 

Getirilen bu kanun bu özelliklere değer ver
miştir. Yüksek öğretim ve eğitim yapan bu ku
ruluşa ilmî yetenekli ve yeterli subay yetiştir
ime, bunun için öğrenci kaynağı olarak askerî 
liseler seçilmiştir. 

ihtiyaç halinde lis'eJıerden vasıflı talebelerin 
atomı öngörülmüştür. Harb okullarında okuyan 
öğrencilerin ahlâklı, faziletli, çalışkan ve göre
vini bilir kabiliyette, sağdftm yapılı gençlerden 
alınacağı tabiîdir. 

Milletlerarası siyasi düzenin sağlanması kuv
vetler oranına bağlıdır. Dünyanın diğer millet
leriyle arada beliren fark geri kailmış ülkeleri 
buhrana sevk eder. Bu fark, başka milletlerin 
medeniyet dediğimiz ve ıbir milletin ilim, irfan 
ve ahlâkı ile o milletin yaşadığı topraklarda di
ğer milletöerm başardıkları işleri yapabilmiş ve
ya yapamamış olmaları arasındaki ölçüdür, An
laşılan odur ki, kapalı asırlar sırasında başka 
ülkelerdeki insanlar akim ve idrakin üstüne çı
kan merhalelere erişmişler, büyük işıler başarmış
lar. Aynı dünyanın aynı çağında yaşamamıza 
rağmen aklı ve ilmi kullaiîimışlar, buigiin fezayı 
fethe çıkmışlardır. Bu feza çağında devletin ve 
milletin bekçisi ordunun menşei olan ve yarının 
kumandanlarını yetiştirecek Harb okulları Ka
nununun biran 'evvel çıkarılmasını diliyoruz. 
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ıSaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun efen

dim. 
İHİLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muheremt arkadaşlarım; 

Harb okulları kanun tasarısı ıclarak önümüze 
gelen tasarı üzerinde kişisel görüşlerimi, bende
niz de kısaca arz etmek istiyorum. 

Harb Okulu, Türk Ordusuna devamlı ve bir 
bilanço içariisinde muvazzaf subay yetiştirmek 
için kuruSmuş olan yüksek kültür müesseselerin
den biridiır. Bu okul her nedense (bugüne kadar, 
diğer yüksek okullar gibi esaslı bir kanımla 
idare edilmeyip, «Muvazzaf Zabit yetiştirmek 
ve Ordu Zabitlerine Yüksek İktidar ve Tahsil 
Vermek Talimatnamesi» adiyle anıüan bir tali
matname ile idare edilegelmiştir. 

«Muhterem arkadaşlarım, 
Biliyorsunuz ki, memOtekeltimizi dış düşman

lara karşı daima muhafaza etmek durumunda 
bulunan ordumuzu sevk ve idare eden değerli 
kumandanlar, Devlet adamları, siyaset adamları 
yetiştiren Harb Okulu, en eski kültür müessese
lerimizin başında gelmektedir. Büyük Atatürk'
ün, rahmetli Mareşal Çakmak'm ve değerli çe
şitli kumandanSarm; Kâzım Karalbekir, Rauf 
Orbaylarm yetiştiği, Gürsellerin irfanını aldığı 
Harb Okulu için bir kanunun hazırlanması ve 
çıkarılması zarureti zaten duyulmakta idi. Ge
lişen ilim ve teknik alanında, onlara paralel 
olarak kurulan yüksek okul ve üniversiteler de 
kuruluşlarını yapmışlardır. Lise üzerine kurulan 
ve yüksek okul muadili olan Harb Okulunun 
statüsünü bu görüş içinde mütalâa etmek zo
rundayız. Esasen 928 sayıilı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununda da çıkarılması ön
görülen Harb ıdkulları Kanununun çıkarılması
nı bu tasarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
!Harb okulları, liseden sonra askerlikle ilgili 

fen ve sosyal bilimlerde teknik ve akademik 
yüksek öğretim, eğitim yapan kuruluşlardan bi
ridir. Ordumuzun çağdaş orduların seviyesine 
erişebilmesi ve o orduları sevk ve idare eden
lerin her ıtürlü ilmî ve kültürel imkânlariyle 
teçhiz edilebilmesi için Harb okulları ve onun 
öğlenci ve öğretmenlerine yeni imkânlar verme
nin gerekli olduğunu takdir edersiniz. 

Harb Okulu tasarısında, bu okula liseden 
mezun olanlarla yüksek okul ve fakülteden gir
mek istiyenlerin alınacağına dair hüküm geti
rilmiştir. Yine bu kanunla Harfb Okulu öğrenci
lerine yeteri kadar genel kültür vermek, askerî 
yönden ders programlarını tamamlamak, daha 
doğrulsu öğrencilerin bir subay için gerekli ye
teneğe sahibolmalannı temin etm'ek için okulun 
süresi de üç yıüıa çıkarılmaktadır. Ayrıca fev
kalâde hallerde Genelkurmay Başkanlığına yet
ki verilmek suretiyle bu üç yıllık sürenin iki 
yıla kadar indirilebileceği elastikiyeti de geti
rilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız yabancı öğ
rencilerin alınması yine Genelkurmay Başkan
lığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararma 
'bağlanmıştır bu tasarıda. Bunu da biz yerinde 
görüyoruz. Yalnız, Bakanlar Kurulunun kararı 
alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından yabancı uyruklu öğrencilerin harb 
okullarına alınmasının bir ihtiyaçtan doğduğu
nu da biz burada tahmin ediyoruz. Harb okul
larında okutulan dersler yanında akademik 
derslerin de, yetkili üniversite öğretim üyeleri 
tarafından genç subay adaylarımıza verileceği
ni yine bu kanun tasarısının maddeleri arasın
da görüyoruz., Bunlar da gerçekten iyi şeyler
dir. 

iSaym milletvekilleri, 
Harb okullarının kültür müesseseleri olması 

yanında kuruluşundan bu yana cemiyetimizde 
yapmış olduğu vazifenin önemi ve ağırlığı Türk 
Milletinin kalbinde ve kafasında silinmez izler 
toırakmıŞlttr. Bu bakımdan harb okulları, diğer 
kültür müesseselerinin dışında ayrı bir önem 
taşımaktadır. Çünkü harb okullarında Cumihu-
riyet ilkeleri, milletin millî menfaatleri ve Dev
letin bölünmez bir bültün olduğu, Atatürk'ün 
milliyetçiliği bir sembol olarak her öğrencinin 
gönlünde gfcmiümüş, taşlanmış, sönmiyen bir 
meşale olarak her zaman yanmıştır. Hiçbir si
yasetin ve zümre menfaatleıinin giremediği tek 
yer ve tek kültür müessesemiz olarak yaşıyan, 
var olan Harbiye, demokratik rejimle idare edi
len ülkemizde daima insanların temel hak ve 
özgürlüklerinin ve yasaların bekçiliğini yapmış, 
demokrasinin, Mir düşünce ve bağımsızlığın sos
yal bünyemizde oluşumunda öncülüğünü temsil 

I etmiştir. Harb okulu, kaynağını Türk'ün şerefli 
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mazisinden, hür ve bağımsız yapısından almış
tır. Harb okulları öğrencileri ise Atatürk'ün 
izini, Kemalizmi örnek olarak almışlardır. 

Şunu iftiharla söylemek isterim ki, memle
ketimizin en karanlık ve en ümitsiz kara gün
lerinde milletimize öncülük etmek cesareti, az
mi ve fedakârlığı harb okullarından ve onun 
yetiştirmiş olduğu haysiyetli kumandanlardan 
gelmiştir. Harb okulları ve onun mensupları re
jimimizin ve Cumhuriyetimizin uyanık koruyu
cuları olmak şerefini de her devirde temsil et
me yeteneğini ellerinde tutmuşlardır. Yurdun 
her yerinlde, hudut boylarında, yurdumuzu dış 
ve iç saldırganlara karşı koruyacak olan ordu
muzun temiz yürekli subaylarını yetiştirip yol-
lıyan harb okullarının, milletimizin, kalbinde 
özel bir yeri ve bir kıymeti vardır. Bu yönden 
bayrak olarak harb okullarımıza en iyi değeri 
vermek görevimiz, onları sevmek de hakkımız
dır. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Suna Tural, buyurunuz 

efendim. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve saygı değer milletvekilleri; 
Harb Okulu kanunu tasarısı şimdiye kadar 

ihtiyacını şiddetle hissettiğimiz bir dâvaya hal 
tarzı bulmak suretiyle önümüze getirilmiş bir 
kanun tasarısıdır. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere harfb okul
ları, Silâhlı Kuvvetlerin muvazzaf subay kay
nağı ve silahlı gücümüzün temel kuruluşları
dır. 

Her muvazzaf subay, hemen hemen çocuk 
yaşta askerlik meslekini seçer ve onu subay ya
pan harb okuluna kavuşarak özlemini çektiği 
subaylığa da ralhatça varmak ister. Subay, 
okullarda yetişmekle beraber onun asıl okulu, 
yüksek malûmunuz olduğu üzere kıtalardır. 
Karacında, Denizinde ve Havacında biran ön
ce kıtaya subay olarak varmak onun ilk hede
fidir. Orada tankını, türlü silâh ve araçlarını, 
kıtasiyle birlikte her türlü engeli aşarak, yene
rek yetişir ve yetiştirir. Orada en azgın deniz
leri, askeriyle birlikte, gemisinin önüne serer. 
Orada gökleri yararak vatanı korumayı tatbi
kat safhasına koyar. O halde her muvazzaf su
bay bu düşüncelerle çabuk subay olmayı özler. 

önümüze getirilen kanun tasarısını müddet
ler yönünden incelerken, bu anadüşünceyi ara

makta sonsuz yaralar vardır. Her askerî okul 
gibi, özellikle harb okullarında yüklü bir ça
lışma programı vardır. Bu itibarla, bir dersi 
yılında gösterilen ders saatlerini askerlik mes
lekini öğrenmek için (meselâ iki yılda) az gibi 
görmek hatalıdır. Zira, akşam saat 21 de yatan 
ve gece nöbetlerine kalkarak sabahın en geç sa
at 6 sında hizmete başlıyan askerî öğrencinin 
meslekî çalışması yalnız ders saatlerinden iba
ret olmadığı gibi, gece yarısını geçen tatbikat
lar, aylarca devam eden meslekî kamplarla iki 
yıllık bir eğitim devresinde dört yıldan aşağı 
olmıyan diğer fakülteler kadar bir hizmet gör
müş olurlar. Bütün bu faaliyetlere sabırla ve 
hevesle katılmak, biran önce idealindeki subay
lığa kavuşmak içindir. Bu itibarla bu feragat 
ve fedakârlıklar mükâfatsız kalmamalıdır. 
Onun iki yıl sonunda asteğmen olması, moral-» 
man ona ve ailesine, bilhassa meslekine çok 
şeyler kazandıracaktır ve kazandırmıştır da. 

Tekniğin gelişmesi, subaydan, elbette ki çok 
daha bilgili olmayı ister. Esasen bunun içindir 
ki, Silâhlı Kuvvetlerde hiçbir meslekin tatbik 
etmediği devamlı kurslar, yetiştirme - geliştir
me programı uygulanır. Harb okullarını biti
renler sınıf okulları, kurslar, diğer geliştirici 
hizmetlerden geçirildikleri gibi, daimî bir teftiş 
ve murakabenin de içinde gelişir, yükselirler. 
O halde subayı, yalnız harb okulundaki tahsil 
müddetiyle kalıp yerinde sayan bir meslek ada
mı gibi görmemelidir. 

Bu itibarla, iki yılın sonunda öğrenci subay 
asteğmen olmalıdır. Daha üstün ve yeni bilgi
lerle donatmak için sınıfına göre sınıf okulla
rında veya uçuş, denizcilik ve türlü kurslarda 
bir yıl daha asteğmen olarak pratik görmek 
suretiyle üçüncü yılda da teğmen olmalıdır ki, 
o zamana kadar gördüğü ders, tatbikat ve di
ğer hizmetler sivil fakültelerin beş yılına denk 
gelecek bir rakama ulaşır ve böylece de ileri
den beri bilmiyerek «muadil olmak» gibi ileri 
sürülen iddialar da sükût etmiş olur. 

O halde, Harb Okulları kanun tasarısının 
ruhu, subay olacak çocuklarımızın psikolojisini 
ve onlara dayanan aile ve Silâhlı Kuvvetlerin 
onore edilmesini de sağlıyan, lüzumsuz dış te
sirlere, askerlik meslekini feda etme gayretle
rine iltifat etmiyen bir temel görüşle halledil
melidir ki, bu da iki yılda asteğmen, üç yılda 
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teğmen olarak kıtalara ulaşma esasına varan 
çözümdür. 

Harb okullarını şu veya bu fakülteye ben
zetmeye çalışmak o derece yanlış bir görüştür 
ki, o fakülteleri de harb okullanmn yürütül
mesine benzetmekten dalha da sakattır. Kanun 
temel olarak bu görüşe dayatılırsa, Silâhlı Kuv
vetlere ve dolayısiyle aziz Türk Milletine en 
iyi bir hizmetin yapıldığı sevincini, övüncünü 
Yüce Meclisimiz her zaman taşıma şansına ve 
bahtiyarlığına da erişmiş olacaktır. 

Bundan başka kanuna, ecnebi harb okulları
na veya sınıf okullarına gönderilecek olan öğ
rencilerin seçimi, şartları ve geçimi için de bir 
madde konmalıdır. Bu gençler dış dünyada 
Türklüğü ve Türkiye'yi tam mânasiyle temsil 
edecek milliyetçi, çalışkan, vatanperver insan
lardır. Liselerden seçkin olarak gelmek beşin
ciye kadar derece almış olmak, hatta bunların 
arasında bile bir seçime tabi tutulmak gibi şart
ları haiz olmalıdırlar. Sonra, dış dünyaya gön
derilecek olan bu gençlerin oralarda geçim sı
kıntısı çekmiyecekleri bir hayat şartı da kendi
lerine tetmin edilmelidir. 

Ayrıca, harb okulları askere giriş sayılır. O 
halde, meselâ; «20 aydan fazla okulda kaldık
tan sonra ihracedilenler, askere alınmazlar ve 
derhal terhis muameleleri de yapılır. Okulda 
geçen süreleri askerlikten sayılır ve askerlik 
müddetinden düşürülür, ancak cezai bir tutuk
lulukları varsıa sivil ceza evlerine şevkleri ge
rekir, bu gibi personele yeniden askerlik yaptı-
rılamaz» kaydı da konmalıdır. Bu hususta 
önergelerimizi yüksek takdirlerinize sırası gel
dikçe sunacağız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan söz istemekte

dir, buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FER4D ME-

LEN (Cumjhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Burada gerek partileri adına, gerekse şa
hısları adına konuşmuş olan sayın milletvekil
lerine yürekten teşekkür ederim. Kanuna olan 
ihtiyacı hemen hepsi veciz bir şekilde belirtti
ler ve beni bu mevzuda fazla konuşma külfetin
den de kurtarmış oldular. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Harlb okulları, Mldiginiz gübi subay yetiş

tirmek üzere kurulmuş olan yüksek bilim ve 
eğitim müesBeselerimizdir. Bu müesseseler Tür
kiye'de Batı metoduyla eğitim yapan ilk teşek
küllerdir, Batıya ilk açılan pencereler harb 
okulları vasıtasiyle açılmıştır. 

(Bildiğiniz gibi, Deniz Harb Okulu bugün iki 
asra yakın ömürlüdür, 1774 yılında kurulmuş-
tur. Kara Harb Okullarının da, 1634 yılında 
başlamak suretiyle birbuçuk asra yakın ömür
leri vardır. Arz ettiğim şekilde bir asırdan faz
la bir maziye sahilboldukları halde, bugüne ka
dar her nedense kanuna dayanan birer statüye 
sahibolmamiişlıardı. Kabul buyurduğunuz tak
dirde, ilk defa bu müesseseler, Millet Meclisi 
tarafından kabul edilmiş kanuna dayanan bi
rer statüye sahibolmamışlardı. Kabul buyurdu
ğunuz takdirde, ilk defa bu müesseseler, Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmiş kanuna da
yanan bir statüye sahibolacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Arkadaşlarım tarafından da belirtildiği gi

bi, harb okulları askerî, fennî, sosyal bilimleri, 
teknik ve akademik bilimleri öğreten birer eği
tim müesseseleridir. Teknoloji her sahada iler
ledikçe harb sahasında da, muharebe sahasın
da da şüphesiz teknolojik bilgiler ilerlemekte
dir. Harb silâh ve vasıtaları değişmekte, muğ
lak bir hal almakta ve bu sebeple harb tekniği 
de değişmektedir. Bundan dolayıdır M, eğitim 
müesseselerini de yeni ihtiyaçlara göre geliştir
mek lâzımdır, tşte bu kanun bize bu imkânı ve
recektir, bu kanun ile harb okullarımızın geliş
mesi imkânı ve yolu açılacaktır ve kolaylaşa
caktır. Arkadaşlarım işaret ettiler; üniversite 
profesörlerinden ve eğitim malzemesinden ge
niş şekilde istifade edilecektir. 

Arkadaşlarım tahsil süresi konusu üzerin
de durdular; harlb tekniği ilerlediği için, tek
noloji mütemadiyen geliştiği için artık iki se
nelik, üç senelik tahsil süresinin bunları öğret
meye yetmiyeceğini beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu fikirlere Hükü
met olarak katılıyoruz. Tetkik buyurduğunuz 
takdirde göreceksiniz ki, bunu kanunumuzun 
gerekçesinde de belirtmiş bulunuyoruz. Gerçek
ten, evvelce iki senelik bir tahsil süresi vardı, 
hiç yetmezdi. Son üç yıldan beri bir talimat-
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name ile üç yıla çıkarılmıştır ve bunun da - ar
kadaşlarımızın da belirttiği şekilde - yeterli 
olacağına biz de kaani değiliz. Belki ilerde bu 
ihtiyaç daha da kendini hissettirecektir ve bun
dan dolayıdır ki, fiilen iki yıldan üç yıla çıka
rılmıştır, birkaç yıldan beri üç yıllık tedrisat 
yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız üç yıldan da 
ibaret kalmıyor; ayrıca bildiğiniz gibi harb 
okullarımızdan mezun olanlar birer yıl da sınıf 
okullarında okumaktadırlar. Bu suretle tahsil 
üç yıl değil, fiilen dört yıldır, ama buna rağ-
men bu dört yıl da yetmiyebilir. Filvaki bugün 
programlarımız, - Sayın Suna Tural Hanımefen
dinin de işaret ettiği gibi - sıkıştırılmıştır; dört 
yıllık tahsili biz üç yılda verdiriyoruz. Sabah
tan akşama kadar ders vardır, Sayın Hanım
efendinin de işaret buyurdukları gibi, hattâ ge
ce çalışmaları vardır, belki dört yıla çıkarıldı
ğı takdirde bu program seyrekleşecektir. Müm
kündür ki, ilerde bu ihtiyaç, dört yıla çıkarma 
ihtiyacı duyulsun. Bunun için kanuna bir yet
ki hükmü konmuşjtur; ilerde Genelkurmay Baş
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile dört yıla çıkarılabilecektir; bu kapıyı açmış 
bulunuyoruz. Ancak bunu şimdiden yapmakta 
mahzur vardır; çünkü şimdiden yaptığımız tak
dirde, zaten birkaç yıl evvel üç yıla çıkarmak
la bir yıllık bir boşluk hâsıl olmuştur. Bilirsi
niz, küçük rütbeli subay ihtiyacı büyüktür, bir 
yıllık bir boşluk büyük bir boşluktur. Bunu 
şimdiden bir fasıla vermeden yaptığımız tak
dirde bu boşluk birdenbire daha da büyüye
cektir. Onun için bunu zamana yaymakta bir 
zaruret vardır ve arz ettiğim gibi bir fayda 
vardır. İlerde behemahal onun yapılacağına ka-
aniim. 

Başka memleketler hakkında da misaller is
terseniz, onu da arz edeyim: Faraza İngiltere'
de iki yıldır, Almanya'da ikibuçuk yıldır, Ame
rika'da dört yıldır, Yunanistan'da dört yıldır, 
Çekoslavakya'da iki yıldır, Sovyet Rusya'da 
piyade iki, diğer sınıflarda üç yıldır. Bu mi
sallerde olduğu gibi diğer memleketlerde de 
iki yıl veyahut üç yıl olduğu görülmektedir. 
Birkaç memlekette de dört yıla çıkarılmıştır. 
Arz ettiğim gibi, bizde de dört yıla çıkmasında 
zaruret vardır, zaruret hâsıl olacaktır. Ancak 
bunu bir zaman fasılası iğinde yapmakta fayda 

vardır ve bunun için de kanuna bir hüküm kon
muştur. Bu şekilde bunu arzu eden, istiyen ar
kadaşlarımızın isteği ve arzusu da arz ettiğim 
şekilde yerine gelmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlamm; 
Sözlerimim. başında da arz ettim, konuşan 

sayın sözcü arkadaşlar bu kanuna duyulan 
ihtiyacı ve bu kanunun getireceği yararları 
•veciz 'bir şekilde benden evvel izah buyurdu
lar; bu sebeple bu mevzuda daha fazla zama
nınızı almak istetaiyorum. Bu kamunu kabul et
tiğiniz takdirde, - sözlerimin baışında da arz et
tim - ordumuza subay yetiştiren bu ilim ve 
bilim müesseselerimiz bu şekilde Büyük Mec
lisin kararma dayanan bir statüye sahibola-
caklardır. Bundaoı Idoliayı peşinen şükranları
mı ara ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı? Yok. 
Son söz milleıtvekilinindir gerekçesine uyarak 

son söz sırası ıSaym Abmlelfc Buldanlı'da. Bu
yurun. 

AHMET BULBANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bir ihtiyacını eseri olarak tedvin edilen Harb 
okulları Kanununun görüşülmesi sırasında, 
hele sayın Bakanı da dinledikten sonra kana
atlerimizde ısrar etmek durumu hâsıl olmuştur. 

Harb okulları Türk Ordusunla subay yetiş
tiren birer ünitedir. Bu okullarda yettişen su
baylar münhasıran orduda değil, memleketin 
hemen her kademesindeki hizmetlerde vazife 
görmıeîklte ve vazifelerini de liyakatle başar
maktadırlar. Bu maksatla bugüne kadar teşki
lât kanunundan mahrum olan harb okulları, 
bu yeni getirilen kanuni tasarısı ile bir teşkilât 
kanununa kavuşmuş olacaklar. Ancak gönül 
isterdi ki, istikbaldeki geniş dünya gelişmele
rine intibak edebilecek Türk (subaylarının yetiş
tiği harb okullarıma yeni bir veçhe verirken, 
tam mânasiylle mükemmel bir sistem olarak 
va'zedilmesi düşünülmeli idi. Komisyonlarda 
bu kanaatlerimizi müteaddit kereler tekrar et
tik ve dedik ki, harb okulları üniversiteler tah
sil veren bir okul olmalıdır, yüksek mektep 
olmalıdır. Yüksek mektep ibaresi bize biraz ya
van geliyor, evet yüksek mektep, ama üniver-
siter sistem veren, tıpkı Amerikan West Point 
gibi, Fransız Saint Cyrin gibi Türk Harb Oku-
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lu da üniversiter tahsil Veren bir müessese ol
malı idi Maddelere gelindiğinden bu hususta
ki düşüncelerimizi bir değişiklik önergesiyle 
takdim edeceğiz. 

İkinci husus, harb okullarının tahsil müd
detidir. Üniversiter bir sistem içerisinde mü
talâa edilseydi, mutlaka dört sene olmak zaru
reti kendiliğinden doğacak idi, ama yüksek 
mektep ibaresi kabul edildiğine göre gayeıt 
tabiî ki üç sene düşünülebilir. 

Şimdi Yüksek Erkânı Harbiyenin veya Millî 
Savunmanın kanaati odur İd; piramidi teşkil 
eden küçük rütbedeki subayların biran önce or
duya girmesi, takım subayı kadrolarının doldu
rulması için dört sene yerine üç sene kabul edil
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, düşünülsün ki, 
Mektebi Harbiyeyi bitiren bir subay namzedi 
veya subay kırk sene orduda hizmet görür ve 
kırk sene mutlaka teğmen olarak kalmaz, üst 
kademeleri işgal eder, general olur, amiral olur. 
Peki, siz bugün için alt kademeleri dolduraca
ğız diye teğmen yetiştiriyorsunuz, ama ordunun 
yarın sevkü idaresini ele alacak üst kumandan
larını, şûra üyelerini, başkumandanları düşün
müyorsunuz. Bu maksatla, harb okullarının 
statüsünün değiştirildiği şu anda, memleketin 
atisi için de faydalı olacak şekilde birinci mad
deyi değiştiren önergeyi sırası geldiğinde verdi
ğim vakit itibar görmesini istirham edeceğim. 

Dünya şartları her an değişmektedir. Askerî 
strateji Anibal devrinden bu yana muazzam de
ğişmeler göstermiştir. Yabancı dil bilmiyen, 
umumi kültürle mücehhez olmıyan bir subaydan 
büyük işler bekliyemezsiniz. 

sunuz. Bu, hazmedilmeden verilmiş olabilir. Bu 
mahzuru bertaraf edebilmek için mutlaka 2 800 
saatlik dersi, stratejiyi, ihtisas derslerini umu
mi kültür derslerini gerektiği kadar uzun bir 
zaman içerisinde sindire sindire vermek mecburi
yeti vardır. 

Bu bakımdan, 4 neü maddede de bu husus
taki düşüncelerimizi bir önerge ile arz edeceğiz. 

Şayanı şükran olan husus şudur: Dünyanın 
en eski ordusu olan ve Türkiye'mizin en eski 
ilim ocağı olan harb okulumuzun bugüne ka
dar nizamnamelerle idare edilmesi, şu getirilen 
kanun tasarısı ile kanunlajtınlıyor. 

Bu hususu dahi bertaraf eden sayın ilgililere 
saygılarımı sunar, hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, bir tek konuşma
cı kalmıştır, o da Saym Mehmet Yardımcı'dır 
ve o da önerge aleyhine söz almıştır. Eğer mü
nasip görürseniz yeterlik önergesini.. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Ben 
vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı söz 
istemediklerine göre, yeterlik önergesini muame
leye koymaya lüzum kalmamıştır. 

Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim : 
Harb Okulları kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

Kuruluş : 
Madde 1. — Silâhlı Kuvvetler Kara, De

niş ve Hava Harb okulları; yüksek öğretim ve 
eğitim yapan kuruluşlardır. Bu okuüaruı teşki
lâtı, Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve lıcadrolarmda 
gösterilir. 

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

Önergeler vardır, bu önergeleri okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının getirdiği ve yeniden orta

ya koymuş olduğu olanaklar yönünden «Harb 

Şunu arz etmek istiyorum: Bugünkü harb 
okulu eğitim programını tetkik ederseniz gö
receksiniz ki, balestikten, devletler hukukuna 
kadar, ekonomiden din eğitimine kadar bütün 
dersleri 36 ders halinde görmektedirler. Sayın 
Amiral Orkunt'un da söyledikleri gibi, «üniver
sitelerdeki 2 700 saatlik ders zamanı harb oku
lunda 2 800 saattir.» Yani, bir genç beyine mü
temadiyen, günün yirmi dört saatinde devamlı 
ders telkin edilmektedir. Onun yanında diğer 
üniversitelerde bulunmıyan bedenî tatbikat var
dır, talim, manevra, gece tatbikatı vardır, iki 
senede, üç senede bir genç dimağa, bir genç vü
cuda kapasitesinin üstünde bir yük yüklüyor-. 
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Okulu» isminin «Harb Fakültesi» ismini alma
sını, bu mümkün olmadığı takdirde Siyasal 
Bilgiler Okulu örneğinde olduğu gibi, malûm 
sonradan «Siyasal Bilgiler Fakültesi» ismini 
alınıştır. 

Mümkün olmadığı takdirde «Harb Okulla
rı», «Harb Akademileri» ismini almalı, hali
hazırdaki kurmay subay yetiştirme kaynağı olan 
«Harb Akademileri» de Yüksek Akademilerinde 
olduğa gibi, kurmay yetiştirme kaynağı olan 
«Harb Akademikri» de «Yüksek Harb Akade
misi» ismi ile ifade edilmelidir. 

Değişikliğin buna göre yapılmasını arz ede
rim, 

Saygılarımla. 
Hayrettin Hanlağası 

Elâzığ 
BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederim. 

Muğla istanbul 
Ahmet Buldanlı Mustafa Güngör 
«Madde : 1. — 
Silâhlı Kuvvetler Kara, Deniz ve Hava Harb 

okulları; üniversiter tahsil veren eğitim kuru
luşlarıdır. Bu okulların teşkilâtı, Silâhlı Kuv
vetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.» 

BAŞKAN — Şimdi, Saym Hayrettin Han-
ağası, şartlı önergedir bu. Bunu bir konuya in
hisar ettirmeye mecburuz. «Olmadığı takdirde 
şudur, olmadığı takdirde budur» şeklinde «bir 
önergeyi oylamak mümkün değildir. Bu ba
kımdan, hangisini arzu ediyorsanız onun üze
rinde duralım. «Olmazsa bu olur, bu olmazsa 
bu olur» şeklindeki bir önergenin muamele 
görmesi mümkün değildir. Hangisini istiyorsu
nuz efendim? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Harb 
fakültesi olacak efendim. 

BAŞKAN — «Harb fakültesi» şeklinde in
hisar ettiriyorsunuz değil mi efendim? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, her 
şeyden önce «Harb okulu» tarihî bir isim ol-
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duğu gibi, sayın arkadaşımız kelime bakımın
dan karıştırıyorlar, galiba. Fakültenin esas mâ
nası Fransızca ihtiyari bir tahsil anlamına ge
lir. Halbuki bugün harb okulu askerî bir mües
sesedir, bu itibarla katılmıyoruz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ne 
demek istediklerini sorabilir miyim? 

BAŞKAN — «Tarihî bir isimdir, değiştirmi-
yelim» diyor ve bu itibarla «katılmıyoruz» di
yorlar efendim. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efen
dim? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (O Senatosu Ven üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Mü
saade ederseniz önergemi açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — önergenizi açıklamak için bu
yurun iSaym Hanağası. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, şimdi «fakül
te» terimi üzerinde duruluyor. Malûmdur, fa
külte bir üniversite camiası içerisindedir, kabul 
ediyorum; fakat harb okulu, kara, deniz ve ha
va olmak üzere harb okulları fakültesi şekli ve 
harb akademisi de onun üstünde daha üstün 
bir seviye, öğretim müessesesi olarak dikkate 
alınırsa, o camia içerisinde bir fakülte unsuru
dur. 

Ananevi bir şeye bağlı kalmak bir mâna 
ifade etmez. Bugün malûmunuz olduğu üzere 
harb okullarında en büyük ve en esaslı bir so
ru olarak hava soğutmalı mı, su soğutmalı mı 
makinalı tüfeği ve bez kanatlı uçakların tedris 
edildiği bir dönemi ve bir de arkadaşlarımın bu
rada dile getirdiği fakülte seviyesinin üstüne 
kadar çıkan veyahut da fakülte seviyesine ka
dar yanaşan öğretimi dikkate alarak mukaye
se edelim. Kendisini zaten onore ediyoruz, et
memiz gerekiyor, müddet itibariyle uzatıyoruz, 
fakat bir isme gelince ananevi bir yönden sadık 
kalıyoruz, bu doğru bir şey değildir. 

.Bu bakımdan, «fakülte» isminin verilmesi, 
bu mektebin de ayrıca yüksek okul seviyesinin 
daha üstünde onore edilmesi bakımından yerin
de ve uygun olur. Daha evvelce, yıllarca önce 
hazırlanmış «Harb Fakülteleri Kanunu» diye 
de bir kanun taslağı olduğunu ben öğrenmiş 
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bulunuyorum. Her nedense ananevi bir bağlan
tı yoluyla bir kenara itilmiştir. 

Durum takdirlerinize kalmıştır, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon 
katılmamaktadır, Hükümet mütalâasını beyan 
etmiştir. 

iSayın Hanağası tarafından verilmiş olan 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederim. 

İstanbul Muğla 
Mustafa Güngör Ahmet Buldanlı 

Madde 1. — 
'Silah.li Kuvvetler Kara, Deniz ve Hava Harb 

okulları; üniversiter tahsil veren eğitim kuru
luşlarıdır. Bu okulların teşkilâtı, Silâhlı Kuv
vetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
'GEÇİCİ KOMİSYON SöZCtİlSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜÖĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmamak
tadır. 

Hükümet olarak bir bayanınız var mı 
efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Burada, zaten «yük
sek öğretim ve eğitim yapan kuruluşlıardır» 
şeklinde ifade edilmiştir. îhtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — «îhtiyaç yoktur» diye Sayın 
Hükümet beyanda bulundular, katılmıyorlar, 
Komisyon da katılmamaktadır. 

Sayın Buldanlı tarafından verilen önergeyi 
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 

Efendim, oylamada tam birlik sağlanama
mıştır, yeniden oyhyacağız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş
kanım, eğer mahzurlu görülmüyorsa önergenin 
bir daha okunmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Okuyalım efendim, bir daha, 
okuyalım, hay hay bir daha okuyalım da fikir 
edinelim. Buyurun bir daha okuyunuz efen
dim. 

Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve İs
tanbul Milletvejkili Muts'bafa Güngör'ün önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu oylamayı ayağa kalkmak 
suretiyle yapacağız. 

Ömergoyi kabul edenler lütfen ayağa... 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Önergeyi 

geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmış olup mua
meleden kalkmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde (kabul edilmiştir. 

îk'nci maddeyi okutuyorum. 
Görev : 
Madde 2. — Harb okullarının görevi, Si

lâhlı Kuvvetlere yeterli genel ve askerlik kül
türüne sahip ve mütaakıp safhalarda sınıf okul
ları ve kurslarındaîki ihtisas öğretimini takibdde-
bilecek nüteMkîe muvazzaf subay yetiştir
mektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın. üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Öğretim ve eğitim 

Giriş şartları : 
Madde 3. — Harb ofcnılkrmın ahıl öğren

ci kaynağı askerî liselerdir. İhtiyaç halinde, 
sivil İse ve eşidi okulların fen kolunu bitiren
lerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Harb okulla
rına, kabul edilmeleri, Genelkurmay Basjkamlı-
ğmın muvafakati ve Bakanlar Kurulunun ka
ran üzenine yapılacak ikili anlaşmalarla olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Sayın Turhan Özgüner buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, maddenin birinci 
fıkrasında özellikle erkek öğrenci lalmacağı, 
ikinci fıkrasında da yabancı öğrencilerin da
hi bu yüksejk okula alınabileceği belirtilmiek-
tedir. Her ikisini de ayrı ayrı eleştirmek gere
kir. 

Evvelâ, yalnız erkek öğrenciye iltifat eden 
bir askerî yüksek okulun, şüphesiz bu tasarıda 
yeni bir hareket olduğunu belirtmek lâzımdır. 

http://'Silah.li


M. Meclisi B : 133 

Arkadaşlarım, bugün© kadar askerî okul
lara alınmış Ikadın öğrendiler, tatbikatta haki
katen kadın olmanın erkek olmaktan farklı ta
rafları ve anne olma halleri gilbi, sakınca görü
len devrelerde yararlı olmadığı mülâhazası bu
gün tasanda mucip sebebolarak ileri sürülmüş 
ve tasarıya özellikle «erkek öğrenci alınır» kay
dı bu nedenle getirilmiştir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de bu kanun tasarı
sı çıkarılırken şüphesiz geçmiş tarihimizin derin
liklerine değil, çok gerilerine değil, ancak is-

, tiklâl tarihimize göz atmak gerekli olur. İstik
lâl tarihimizin temelinde yatan hareketin, kadın 
ve erkek ayıranı olmadığı ve kadının erkekle be
raber, sırtında en ağır malzemeyi taşıdığı, yalan 
tarihimizden gelen şu neslin çocukları veya o 
devri bizzat yaşamış olanlardan duyanlar elbette 
kadını, Türk'ün hakikaten büyük hasleti olan 
askerlik gibi bir hareketin içinden kopanp al
mayı gönüllerinde şüphesiz kabul etmiyecekler-
dir. Ben bunu, Türk'ün askerlikten aynlamı-
yacak hasletini değerlendirmemek, şeklinde 
Yüce Mecliste dile getirmek istiyorum. 

istiklâl tarihimizin askerî değerlendirilmesi 
yapılırsa, İstiklâl Savaşında ve yüce tarihimiz
de kadın ve erkek ayn ayn değerlendirilmemiş
tir. Kadmm, kadınlık vasıflan ile tatbikatta 
erkekten biraz geri kalır hali, bu tasarıda mu
cip sebebolarak ciddiyetle öne sürülse ve kabule 
şayan görülse dahi, nihayet bugüne kadar ol
duğu gibi, geri hizmetlerde çalıştırmanın müm
kün olabileceğini de düşünmek ve bu maddeden 
«erkek» deyimini kaldırmak gerekli olur kanı
sındayım. 

Arkadaşlanm, şurada «bir avuç» dediğimiz 
bir millet, israil var. Bugün İsrail ordusunda 
kadın havada pilottur, karada tank kullanır ve 
nihayet erkeklerle beraber cephede döğüşür. is
rail ordusunda kadın, har hali ile erkeğinin ya
nındadır. Türk istiklâl Savaşında da kadın, 
Türk vatan sathında her an erkeğinin yanıbaşm-
da olmuştur, sırtında mermi taşımıştır, cephe
de döğüşmüştür. 

Arkadaşlanm, yakın tarihimizin böyle bir 
değerlendirilmesi yapılmalı. Ancak, günümüz
de harb omuz omuza, süngü süngüye harb de
ğildir. Günümüzde ahrb, artık teknik harbtir. 
O bakımdanı teknolojinin bu derece ilerlediği 
bir dönemde hele Türkiyede kadını bu hasletin-
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| den ayırmak ve erkeğinin yanıbaşında asker ol
manın, subay olmanın gururunu ona vermemek 
isabetli olmaz kanısındayım. 

I Arkadaşlanm, yine üzerinde durduğumuz 
I madde, ikinci fıkrası itibariyle de münakaşayı 

muciptir; «Yabancı uyruklu öğrencilerin harb 
okulanna kabul edilmeleri, Genel Kurmay Baş
kanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun 
karan üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla 

I olur.» deniliyor. 
I " Şüphesiz Türkiye'mizde yabancılar için her 
I yüksek okulun kapılan açıktır; ancak, harb 

okulu gibi özelliği olan okullara yabancı uyruk-
I İn öğrencilerin alınmasını, Yüce Meclisin ne de 
I receye kadar tasvibedebileceğini her halde tar

tışmak gerekir. 
Arkadaşlanm, bunu şüphesiz diğer yüksek 

okullar gibi, akademiler gibi değerlendirmek ge
rekmez. özelliği olan bu harb okullarında ya-

I bancı uyruklulara, diğer yüksek okullarda ol-
I duğu gibi, tahsil imkânı vermek sakıncalı olur 
I kanısındayım. 
I Yukarda arz ettiğim sebeplerle ilgili olarak 
I iki tane önerge vermiş bulıuımaktayım. iltifat 
I buyurulmasmı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlanm; 
I 3 ncü madde üzerinde ve harb okuluna alı-
I nacak öğrenciler konusu üzerinde görüşmek is

tiyorum. 
Harb okullannın asıl öğrenci kaynağı aske 

rî liselerdir. Bu, çok doğrudur; askerlik arka 
I daşlık meslekidir, askerlik dostluk meslekidir., 

askerlik beraber ölüm meslekidir. Harb okulu
na ayak atana kadar birbirlerini üç yıl yanyana 
görmeye alışmış, aynı karavanaya kaşık çalmış 
insanların dostluğu ile sivil liselerden mezun ol
muş, şuradan buradan derlenmiş insanlann bir 
araya gelmeleri, birbirleriyle dost olmalan bir 
değildir. Sivil liselerden harb okuluna gelenle
rin askerî disipline intibakları, askerlik ruhu
nu kabullenişleri zor olmaktadır. 

Benim gençliğimde ordunun bütün sınıflan 
aynı harb okulunda okurlardı. O bakımdan 
bunlar birbirlerini tanırlardı ve mezun olup va
tan sathına yayıldıklan zaman bu dostluk de
vam ederdi, herkes birbirini tanırdı. Bugün ha-

j vacılar ayn harb okulunda, denizciler ayn harb 
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okulunda, karacılar ayrı harb okulunda oku
maktadırlar, bu yüzden subaylar arasında bir 
tanışıklık dahi yoktur. Ben Anadolu'nun nere
sine gitsem tanıdık bir karacı subaya, tanıdık 
bir havacı subaya rastlıyorum ve kucaMaşıyo-
rum. 

Benim burada asıl anlatmak istediğim mese
le şudur: Eğer, askerî liselerin sayısını bire in
dirip, harb okullarının kaynağını askerî lise
lerden sivil liselere kaydırırsanız, üç yıl muh
telif tesirler altında yetiştirilmiş gençlerin de bu 
ocağa girmesi mümkün olacaktır. Askerî ruh, 
vatan sevgisi ve disipline inanmak ve uymak, 
ancak askerî liselerde üç yıl öğretim görmüş 
gençlerin harb okuluna alınması ile mümkün 
olur. 

Bu sebeple bu maddedeki «.. sivil lise ve 
eşidi okulların fen kolunu bitirenlerden sınav 
ile erkek Öğrenciler alınır» kaydının çıkarılma
sı çok hayırlı olacaktır. Sayın Hükümet ve 
Komisyon bunun bu şekilde çıkmasını arzu bu 
vurduğundan bir değişiklik önergesi verecek de 
ğilim, ama sırf zabıtlara geçmiş olsun diye, as 
kerî liselerin harb okullarının kaynağı olmasını 
ve eskiden olduğu gibi Maltepe Lisesi, Kuleli 
Lisesi ve Bursa Lisesinin ihyası ordumuzun ana
nesine de yakışır olacağından bir arzu olarak 
arz etmiş bulunuyorum. 

iSaygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun, 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 

Harb okulları kanun tasarısının 3 ncü mad
desinde «.. erkek öğrenciler alınır.» denilmesin
de büyük bir isabet vardır. «Asker uyumaz, as
ker acıkmaz, asker korkmaz» diye bizde klişe
leşmiş bir söz vardır. Kadınlar, bedeni yapı ve 
aynı zamanda anne olma devrelerinde geçirdik
leri durum bakımından, ne de olsa erkeğe göre 
zayıf durumdadır, askerlik mesleki erkeklerin 
tahammül edeceği bir meslektir. Bu bakımdan 
madenin bu konu ile ilgili hükmü yerindedir. 
Asker ocağımızı erkeklere bırakalım; kadınları
mız yine başka sahalarda meslek seçmekte de
vam etsinler. 

Bu maddede bahse konu bir de harb okulu
na alınma menşei vardır ki, ya askerî liselerden 
veya sivil liselerden öğrenci alınacaktır. 

Askerlik, hakikaten disiplin, saygı, meşak^ 
kat, vatanseverlik, hürriyetseverlik gibi birçok 
haslet istiyen ve bu terbiyeye küçük yaştan alı
şılmasını icabettirir bir meslektir. Bugün, orta 
okulu bitirdikten sonra askerî liselere giren ve 
Türk ordusuna subay olarak katılacak olan bu 
insanların küçük yaştan bu terbiyeyi almasında 
büyük faydalar vardır. 

Evvelce harb okullarına öğrenci yetiştiren 
üç kaynak varidi; bunlardan Kuleli Lisesi istan
bul'dadır ve halen muhafaza edilmektedir, Mal
tepe Lisesi ve Işıklar Lisesi kapatılmıştır. Sayın 
Buldanlı arkadaşımızın buyurduğu gibi, yine 
biz bu askerî liseleri ihya edelim. Askerî lise 
lerden harb okullarına gelenler sivil liseler
den gelenlere nazaran daha disiplinli oluyor
lar ve askerlik meslekine daha kolay intibak 
ediyorlar. 

Size bir misal vermek istiyorum; bugün hâ
kimlikten avukatlık meslekine gelenler bir gün 
dahi tahammül edemiyorlar. Bunun sebebi de 
bu kimselerin hâkim iken masa başında oturma
ya ve emretmeye alışmış olmalarıdır. Halbuki 
Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukat 
olanlar ise daha tahammüllüdür. Bu bakımdan 
askerî liselerde tam mânası ile yetişmiş olan 
öğrenciler sivil liselerden gelenlere nazaran mes-
leke daha çok bağlı, saygılı ve bu meslekin ge
rektirdiği ahlâkı almış vaziyettedirler. Onun 
için biz bu askerî liseleri yeniden ihya edelim, 
bunun memlekete büyük bir faydası olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, buyurun. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Önemli bir maddeyi hep birlikte eleştirmeyi 

arzu ettim ve huzurlarınızı o maksatla işgal edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşım çok 
haklı olarak, kadının orduda yerini güzel ifade 
buyurdular, yine bir arkadaşım, «lüzum yok
tur» dediler. Ben bu kürsüden Ağrı'dan Edir
ne'ye kadar bütün Türk kadınlarına sesleniyo
rum ve sizlerden soruyorum, ne zaman ihtiyaç 
hissedildi ve Türk kadını vazifesini görmedi? 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın hiçbir ye
rinde, dünyanın hiçbir memleketinde Türk ka
dını kadar memleket müdafaasında hizmet et
miş ve gereğini yapmış bir kadın daha görülme
miştir. 
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Evvelâ bir kadın milletvekili olarak, mem
leket hizmetinde çok büyük başarıları görülmüş 
Türk annelerinin, bilhassa hayatı pahasına en 
ufak bir fedakârlıktan çekinmiyen Türk ana
larının hayatını incelemiş bir arkadaşınız olarak 
arz ediyorum ki, gerekiryorsa bu hizmeti her 
Türk kadını seve seve yapacaktır. Bütün dün
ya bilir ki, Türk kadını yalnız harb zamanında 
değil, sulh zamanında da vazifesini her halde 
ifada kusur etmemiştir. Türk kadınının çileye 
tahammülü, sabrı ve vefası hiçbir dünya mille
tinin kadınında görülmemiştir. 

Büyük Türk komutanlarını yetiştiren, dün
yanın bir başından bir başına fetihler, zaferler 
yaratan komutanların anası, büyüteni Türk ka
dını değil midir? 

Rica ediyorum, bunu Türk kadınından çok 
görmeyin, ama demiyorum ki, her yerde kulla
nılsın. Niçin bir askerî doktor olmasın, niçin as
kerî mühendis olmasın?.. 

Her halde Sayın Millî Savunma Bakanımız 
bileceklerdir, bir havacı hanımımız vardı, bütün 
Avrupa ve Amerika devletleri içerisinde pekâ
lâ Türk kadınını temsil etmiştir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sabiha Gökçen... 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — "Ona gel
medim, daha... Bu yeni, ismini hatırlıyama-
dım. 

Ayrıca, bir Sabiha Gökçenimiz var; pekâlâ 
Türk kadınını göklerde de temsil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, konu beni heyecan
landırdığı için belki cümlelerimi dağıtmış ola
bilirim, ama bir yerde hepimizi birleşmeye davet 
ediyorum: Memleketin ne zaman bir sıkıntısı 
oldu ise biz her zaman sizlerin yanınızda ol
duk, memleketin ne zaman bir zor durumu ol
du ise muhakkak İd, o sıkıntının en çoğunu 
Türk kadını çekmiştir. 

Bugün bu medeni dünyada benim medeni 
milletim niçin bunda «kadın, erkek» diye bir 
ayırımın içindedir. Lütfen bu maddeden bu 
«... erkek öğrenciler alınır» tâbirini kaldıralım. 
Türk kadınının bugüne kadar ordu hizmetlerin
de kusurlu görülen yönleri varsa, ben bunun 
bir eğitim bozukluğu olduğunu ifade etmek is
terim, iyi yetiştirilmediği için belki tam hiz
met verememiştir. İyi yetiştirin, bizden iyi hiz
met bekleyin. 
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Bir büyük sözünü tekrar ediyorum: Her mu
vaffak olmuş erkeğin arkasında mutlaka mü
kemmel bir hanım vardır. 

İşe geldiği zaman kadın kullanılacak, işe 
gelmediği zaman «yok, sen bu hizmeti yapamaz
sın» diyeceğiz, olmaz arkadaşlanm. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O hal
de kadınları da mecburi askerlik hizmetine tabi 
tutalım. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Arkada
şım, biz memleket için her türlü hizmete hazır 
ve nazırız. 

Harb okullarına alınan talebeler üzerinde 
biraz durmak istiyorum: 

Askerlik, bütün arkadaşlarımın üzerinde bir
leşerek bu kürsüden ifade ettikleri gibi, kutsal 
bir meslektir, ama bir gencin yetişmesinde, mes
lek seçmesinde o günkü yaş durumu dikkate 
değer. Her şeyden evvel bu yaş kademesine dik
kat etmek mecburiyetindeyiz. Gençlerin liseden 
sonra mesleke yönelme yaşları geçmektedir. 
Esasen çocuk, meslek seçme yaşında hangi mes
leki seçeceğini bilmelidir, ki bu da lise devrele
rine raslar. Binaenaleyh, harb okullarına alına
cak talebelerin bilhassa askerî liselerden gelmiş 
olması zaruridir, şarttır; onların en iyi şekilde 
yetişmeleri de buna bağlıdır. Tecrübeler bize 
göstermiştir ki, askerî liselerden gelenler sivil 
liselerden gelenlere nazaran mihnete daha mü
tehammil, vazifeye daha bağlı, vazifenin ağır
lığım daha çok benimsemiş kimseler olmuş
lardır. Bununla demiyorum ki, dışarıdan gelen
ler faydasızdır. Ama, bir meslek seçme yaşı 
vardır ki, bu da çocukların lisede okumaları 
devresine rastlar. Binaenaleyh, askerî liselerden 
gelenleri her zaman tercih etmeye mecburuz. 

ikinci husus, yabancı uyrukluların harb 
okullarına alınmasıdır. Var bu memleketin ev
lâtları, yetiştiriyor Türk anaları; yabancı uy
ruklular da bir tarafta dursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bağlarken tekrar rica ediyorum; 

genç Türk kızlarının daha iyi yetişmeleri ve on
lara daha iyi istikballer hazırlanması bakımın
dan Ordunun geri hizmetlerinde, öğretim işle
rinde, teknik kısımlarında kullanılmalarına, 
hizmet vermelerine yardımcı olmanızı hasseten 
rica ediyorum. 

Hepinize sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyuru
nun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanaatime 
göre madde iyi tedvin edilmiştir. 

Benden önce konuşlan sayın arkadaşım, mad
deyi daha çok hissî açıdan eleştiriye tâbi tut
muştur. Meseleyi hissî görüşlerin dışında ob-
jektlif esaslara dayanarak halletmek mecburiye
ti vardır. 

Bizim zamanımızda askerlik, daha çok erkek
ler tarafından yerine getirilirdi. Sonradan harb 
okuluna bayanlar da alındı. Tatbikat göster
miştir ki, bayanların - nedenleri üzerinde dur
mak mümkün değildir - bugün için harb okulla
rına alınmasında sakınca vardır. Kaynakları
mız fazladır, (icabında istiklâl harbinde olduğu 
gibi bayanlarımızdan fedakârlık beklenilebdlir. 
Kanaatime göre askerlik bilhassa erkeklerin 
- meslek itibariyle - yapması gereken hizmet 
şeklidir. Bundan dolayı «Erkek öğrenci alı
nır» ibaresi yerindedir. 

Ayrıca, Meclisiımizden, bundan evvel bir ka
nun çıfkmıştır; sözleşmeli subay istihdamını ön
gören kanun. Eğer ihtiyaç hâsıl olursa bu ka
nun hükümleri işletilerek bayanlardan sözleşme
li subay istihdamı yoluna gidilmekle doktor ola
rak, mühendis olarak, daha başka hizmetlerde 
kullanılmalarının temini suretiyle istifade et
mek, Orduya ithal etmek mümkündür. Millî 
Savunma Bakanımızın da, G^nelkurmayımızm 
da bugün için buna lüzum görmediği aşikârdır. 

Yabancı uyrukluların harb okullarımıza alın
maları hususuna gelince: Benlim bildiğim kada-
riyle harb okullarımıza yabancı uyruklular gel
mişlerdir, buraları bitirmişler ve bugün kendi 
memleketlerinde yüksek mevkilere gelmişlerdir. 
Meselâ Afganistan'dan birçok talebe gelmiş ve 
bizim okullarımızda okuduktan sonra memleket
lerine dönmüşler, bugün general olmuşlar, albay 
olmuşlardır. Bu husus bence mahzurlu değildir, 
iyi tarafları muhakkak ki vardır; madde iyi ted
vin edilmiştir, yerindedir. 

Saygılarımı sunanım. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz 

efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Üçüncü maddenin ikinci fıkrasındaki yabancı 

uyruklu öğrencilerin kabulü konusuyla ilgili 
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olarak burada görüşlerini belirten değerli arka
daşlarımın ince duygularına katılıyorum. 

Ancak, buraya giren yabancı uyruklu öğren
ciler Türk Ordusunda hizmet görmek amaciyle 
değil, Türk harb okullarında öğrenim görmek 
amaciyle alınacak ve burada öğrenimlerini ta
mamladıktan sonra kendi memleketlerine döne
ceklerdir. Bu, ulusumuz için zararlı değil, bilâ
kis yararlıdır. Çünkü, yabancı uyruklu öğren
ciler bizim okullarımızın kültür üstünlüğünü 
görerek ;buraya gelmektedirler. 

Ayrıca, harb okullarımıza bu öğrencilerin 
alınması konusu, yasanın üçüncü maddesinin 
ikinci fıkrasiyle kurallara bağlanmıştır. Genel
kurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar 
Kurulunun karariyle gerçekleşecektir. Burada, 
gelecek öğrencilerin tüm geçmişleri, kendi mem
leketlerindeki durumları ile alınacak ve zararlı 
etkinliklerde bulunup bulunmadıkları saptana
cak, Genelkurmay Başkanlığı muvafakat vere
cek, Bakanlar Kurulu da bunu onaylıyacaktır. 
O bakımdan, l>ir sakınca görülmemelidir. 

Yalnız, tasarının üçüncü maddesinin birinci 
paragrafındaki, askerî liselerin harb okullarına 
kaynak olarak alınması, sivil İselerin de yalnız 
fen kolu mezunlarınm bu okullara alınması ko
nusu önemlidir. Bu konuyu, özellikle köy ço
cuklarının okuma olanakları yönünden ele al
mak gerekir. 

I Hatırlarsınız, askerî ortaokullar olduğu za
man köylerimizde üniformalı gençlerimizi görü
yorduk. Ben kendi kasabamda, hattâ il merke
zinde bile artık bu gençleri göremiyorum. Bir 
Selanik Askerî Rüştiyesi olmasaydı, Mustafa 
Kemal, büyük kurtarıcı, büyük Gazi Mustafa 
Kemal zannederim Dayısının bahçesinde bekçi
likten kurtanlmıyacaktı ve Türk Ulusunun kur
tarıcısı olamıyacaktı. Bu tasarıyı hazırlıyan 
yüksek komutanlarımızın pek çokları da askerî 
ortaokullarda okumak olanağından yararlana
rak bu mevkiye gelmişlerdir. 

Söz buraya gelmişken, askerî ortaokulların 
kapanıp kapanmaması konusunu derinliğine aç-
mıyacağım. Bütçe müzakerelerinde bunun Millî 
Savunma Bakanlığına külfet getirdiği söyle
nildi: Millî Savunma Bakanlığı harcamıyorsa, 
Millî Eğitim Bakanlığı harcıyor. Çekirdekten 
yetişme askerin etkisi her halde daha başkadır. 

Şunu belirtmek istiyorum ki, bu kanunla köy 
çocuklarının subay olma imkânları bir kere da-
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ha kapanmaktadır. Köy çocuklarının ilkokulu 
bitirenlerinden yalnız yüzde 4 ü ilkokul üzerine 
öğrenim yapma olanağına kavuşmaktadır; bu 
istatistiM bilgidir. Yine bunlardan lise ve dengi 
okulları bitirenler olarak yalnız yüzde 1 i üni
versiteye girebilmekte, mezun olanların sayılan 
ise henüz belli değildir. Şimdi bir de «fen kolu 
mezunlan» şekli getirildiğine göre, bu gençleri
miz subay olma olanaklarına ne zaman kavuşa
caklardır? Zaten bu çocuklar askerî liselere 
kolay kolay giremiyorlar. Askerî ortaokullar 
da kalkmıştır, şimdi de liselerin yalnız fen kolu 
kaynak olarak alınmaktadır. Bu açıdan, köy 
çocuklarına bu kapının bir kere daha kapanmış 
olduğunu acı acı dikkatlerinize sunanm. 

Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
GÜLLÜOĞLU (Adana) — Komisyon adına be
yanda bulunmama müsaade eder misiniz efen
dim 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Güllüoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Madde, Geçici Komisyonumuzda etraflıca 
tahlil edilmiş ve huzurunuza geldiği şekliyle ted
vin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üzerinde tenkidde bulunulan hususları .iki 

kısma ayırarak cevap vermek isterim : 

Birincisi; maddenin tedvin tarzından da anla
şılacağı üzere, harb okullanna doğrudan doğ
ruya sivil ve askerî liselerden öğrenci alınacağı 
mecburiyeti yok. Mecburiyet, «askerî liseler
den alınır» şeklidir. İhtiyaç hâsıl olduğu tak
dirde - ki, bu hakikaten çok mühimdir - bun
dan önce harb okullanna sivil liselerden talebe 
alınırken edebiyat kolundan mezun olanlar ayır-
dedilmiyordu. Bu, büyük bir yeniliktir. Kanun 
üzerinde arkadaşlanmız konuşurken, artık harb 
okulları sanki bir üniversitenin koiuymıış gibi, 
«harb okullan üniversiteler seviyede öğretim 
yapsın» dediler. Hepinizin burada da belirttiği 
gübi, askerlik artık bilim ve tekniğe dayanmak
tadır. 

Şu gerçeği kabul etmek gerekir ki, harb 
okullannın kadrolan çok defa askerî liseleri 

bitirenlerle doldurulmamaktadır, liselerin fen 
kolundan meaun olanlara ihtiyaç hâsıl olmakta
dır. işte bunun içindir ki, subay kadromuzun 
teknik bakımdan daha iyi yetiştirilebilmesini te
min yönünden bu kapı açık bırakılmıştır. 

Üzerinde durulan ikinci husus; askerî lise
lere hanımların da alınması konusudur. Şunu 
hemen belirtelim ki; biz de, burada beyanda bu
lunan arkadaşlarımız gibi, Türk kadınının fazi
letini, cesaretini, çalışkanlığını takdir eden kim
seleriz. Ancak, bir gerçeği gözden uzak tutma
mak gerekir: Bizim bünyemiz icabı, muvazzaf 
subay kadromuzda bu husus maalesef hoş karşı-
lanmamaktadır. Hattâ, bir gerçeği daha ifade 
edeyim; bir er dahi bir subay hanımın huzurun
da selâm vennekten çekinir duruma giriyor, 
bunu hepiniz bilirsiniz, bu bir gerçektir. 

Ayrıca, hanım arkadaşlarımızın doktor ola
rak, hukukçu olarak, öğretmen olarak Orduya 
intisaplan mümkündür. 926 sayılı Kanun pek 
yalan zamanda geçti ve 13 ncü maddenin (B) 
fıkrası bu kapıyı açık tutmaktadır. 

Diğer bir husus, yabancı uyrukluların Genel
kurmay Başkanlığının muvafakatiyle Bakanlar 
Kumlunun kararlaştıracağı hususu ki, bu da ka
naatimce gayet güzel tedvin edilmiştir. Sebebi 
ise, hepinizin bildiği gibi, bu maddenin tedvin 
gayesi, hürriyetlerine henüz kavuşmuş memle
ketlere askerî ve siyasi yönde önderliğimiz ba
kımından çok büyük faydalar sağlamaktadır. 

Biraz önce, kıymetli arkadaşlanmm da be
lirttiği gibi, Türk harb okullanndan mezun ol
muş ve yüksek kademelere kadar ilerlemiş bu 
subaylar, Orta - Doğu da olsun, Uzak - Doğuda 
olsun, memleketlerinin siyasi kaderine hâkim 
olmaktadırlar. Zaten bugün büyük devletlerin 
dünya politikasında en başta gelen politik un
surları, Devlet adamlan arasında mümkün mer
tebe münasebet temin edebilmektir. 

İşte biz, Türkiye olarak Atatürk'ün açmış ol
duğu yolda Orta - Doğu ve Uzak - Doğuda hür
riyetlerine henüz kavuşmuş olan memleketlere, 
önderliğimizin devamı bakımından, bu kapıyı 
bu kanunda açık bırakıyoruz. Bunun memleke
timiz yönünden büyük faydalan vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, Millî 

Güven Partisi Grupu adına buyurun efendim. 
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M. a. P. GRUPU ADINA ÎHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Askerî menşeden gelen bir arkadaşınız ola
rak, askerî liselerin harb okullarının ihtiyacını 
karşılıyamaması halinde, boşluğun sivil liseler
den talebe alınmak suretiyle kapatılması husu
sunu, mesleğin ruhuna uygun ve tam geçerli ve 
faydalı olarak mütalâa etmemekteyim. 

Bizim askerî mektebe girdiğimiz yıllarda Kon
ya ve Erzincan Askerî ortaokulları vardı. Kaydı 
kabul olarak girdiğimiz zaman o kaynaktan ge
len arkadaşlarımız bizi, ocağın örf, âdet, gelenek 
ve tabiatlarına uygun bir tarzda kendilerinin ye
tişmiş olmalarından dolayı, bir boşluk ve eksik
likte bırakmıştı. Onlarla hem ayyar asker olabil
mek için üç yıl çok sıkıntı çektiğimiz bir vakıa
dır. Daha eskiden de - biz o çağa yetişmedik -
Çengelköy Askerî İlkokulu varmış. O kaynaktan 
gelenlerin daha ciddî, daha vakur bir asker ola
rak yetiştiği bir gerçektir. Böylece biz, ev
velâ askerî ilkokulları terkettik, daha sonra 
maalesef askerî ortaokulları kapattık. Son ola
rak ta Maltepe ve Işıklar liselerini kapatarak 
askerî liselerin sayısını teke indirdik. 

Her ocağın kendine has örf, âdet ve gelenek
leri vardır. Biz Millî Güven Partisi olarak, bu 
örf, âdet ve gelenekleri alıp, mesleğin kendisine 
uygun yapısını, hüviyetini takınması için asker 
olacak kişinin genç yaşında o ocağa girmesinin 
arzu edilen nitelikte asker yetiştireceği ve bu
nun meslekte faydalı olacağı kanısındayız. 

Bu noktadan hareketle, maalesef kapatılması 
ordumuz için bir ziyan olan Işıklar ve Maltepe 
Askerî Liselerinin, aynı yerlerde değil, başka 
yerlerde açılmasını ve böylece harb okuluna 
kaynak vazifesine devam etmesini faydalı görü
yoruz. Kendi maksadına has bir şekilde yetişen 
sivil lise mezunlarının ancak ve ancak harb 
okuluna, kaynak kâfi gelmediği takdirde alın
masını, Ordumuzun geleceği bakımından fay
dalı buluyoruz. Kim ne derse desin, liseyi biti
rip gelen bir gencin, askerî liseden yetişip ge
len bir gence nazaran askerliğin kendine has 
örf, âdet disiplin, çeviklik ve doğuştan asker ol
ma kaabiliyetleri ve imkânları bakımından bir 
gerilik taşıdığını kabul etmiye mecburuz. Bu li
selerin ihyası arzumuzdur, temennimizdir. 

Bayanların harb okullarına alınması mevzu
na gelince; kadın bütün dünya cemiyetlerinde 
azizdir. Kadın, annedir. Yaratıcı olan Allahın, 
yaratma vasfını temadi ettiren en aziz varlık, 
kadındır. Bu açıdan, kadınlara hürmetimiz var. 
Kadınlarına hürmet etmiyen milletler, tarih boyu 
yücelmemiştir, hürmet görmemiştir. EsM mistik 
inançlarda olduğu gibi, kadını, bir mal, mülk, 
meta gibi görüldüğü takdirde ondan gelen erke
ğin yüoelmeyeceği, itibar görmeyeceği inancında 
olan ve bu görüşü samimiyetle kabul eden bir 
siyasi teşekkülüz. 

Ancak, bunun yanısıra bir gerçeği de inkâr 
etmiye hiç bir zaman hakkımız yoktur. Kabul 
etmek gerek M, askerlikte , güçlükler vardır, 
zorluklar vardır. Kadının bünye yapısı ve, ya
ratılış tarzının asker ocağının kendisine 
has zorluklarına, güçlüklerine intibak da güç
lük yaratacağını lütfen kabul ediniz. As
kerlik meşakkat mesleğidir, güçlük mesleki
dir, gecesi gündüzü olmayan meslektir. Nöbe
ti, tatbikatı, manevrası olan bir meslektir. Genç 
yaşta bir kızımızın asker olmasını arzu eden bir 
kişiyim. Ama bu kızımız, daima genç, ergen bir 
kız olarak kalacak değildir. Bir gün evlenecek
tir, anne olacaktır. Anneliğin güçlükleri, zorluk
lan var. Tabiatiyle kabul edersiniz M, anneli
ğin güçlüğü, zorluğu, askerlik gibi güç bir mes
lekte vazife yapmaya mânidir. Bunu bir tecrübe
nin mahsulü olarak ifade ediyorum. Kanundaki 
«erkekler» kelimesi kendiliğinden rasgele kon
muş değildir. Bütün bunlar düşünülerek genç 
erkeklere inhisar ettirilmiştir. Bu anlayışla mad
deyi yerinde görüyoruz. 

Yabancılar mevzuuna gelince; elbette ki, Er
kânı Harbiye Reisinin teklifi, her milletten ya
bancı çocuğu harb okuluna alacak bir teklif de
ğildir. Harb okuluna alınacak yabancı talebeler, 
bize tarihî bağlarla akraba olan, yakınlığı olan, 
ünsiyeti, ülfeti, irtibatı olan milletlerden seçile
cek, bunlar hakkında Bakanlar Kurulu da ka
rar verecektir. 

Bu anlayışla, yabancı talebe kabul etme ge
leneği ilk defa Rahmetli Atatürk ve Afganistan 
Kralı EmanuUah zamanınıda bir anlaşma ile başla
mıştı. Naçiz arkadaşınız da Afganlı talebelerle 
okumuş bir subaydı. Lisede beraber okuduk. Af
gan milletini, İran milletini tarihî gelenek, kök, 
örf, âdet bakımından kardeş millet biliriz. Askerî 
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mekteplerde, tarihî kökümüz bakımından bir 
noktada akraba olduğumuz milletlerin çocukları 
okuyacaktır. 

(Bugün Afgan Ordusunda üst kademeyi teşkil 
eden subayların tekmilinin Kuleli ve Harb Aka
demisinde yetişmiş olduğunu iftiharla söyleye-
Ibiliriz. 1946 senesine kadar bütün Afgan Ordu-
sundaki subaylar Türkiye'den yetiştikleri halde 
kötü politikamız yüzünden o yıllardan sonra 
Afganistan 1dan askerî taletbe gelmez olmuştur. 
Kök bakımından kardeş ve akraba bildiğimiz 
milletlerin talebelerinin de askerî mekteplerimiz
de okuyarak bu akrabalığın, millî bağların, gel
miş geçmişfteki dostluğun ihyasına vesile olma
sını temenni ederiz. Bu maddenin yerinde ted
vin edildiğini, bu okuyuşun milletler arasındaki 
bağı, yakınlığı artıracağını, dünyada tek başına 
kalmanın mümkün olmayıp bir bloklaşma zaru
reti bulunduğu cihetle milletler birliği doğaca
ğına göre, bu kabîl okuyuşların milletlerin bir
birini tanımasını temin edeceğini, ordular ara-
smdak başlıyan kardeşliğin, sevgi ve saygının 
milletlere de sirayet edeceğini ifade etmek iste
rim. 

Tarihi bakımdan benzerliklerimiz olan mil
letlerin talebelerinin bizde okumasını bir tarafa 
bırakın, tâa Osmanlı Ordusundan beri Türk 
subaylarının Fransa'da Almanya'da okudukla
rını, onların da bize askerî talebeler gönderdik
lerini düşünecek olursak, bir karşılıklı mübadele 
esasına göre askerî mekteplerde okumanın, eski 
Türk Ordusunun teamülleri meyanında bulun
duğunu görürüz. 

Bu bakımdan maddenin teddvinini yerinde 
ve iyi olduğunu Millî Güven Partisi Grupu adı
na ifade ederken, sözlerimin başında da ifade et
tiğim şekilde, askerî liselerin sayısının hiç ol
mazsa üçe çıkarılarak ihya edilmesini ve harb 
okuluna kaynağın, kendine has liselerden temi
ninin bizce temenni edildiğini Yüce Meclise arz 
eder, cümlenizi saygı ile selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEKİD ME

LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

(Bu madde haklı olarak sayın milletvekilleri
nin geniş surette alâkasını cellbetti. Mevzuların 
nezaketi bakımından ve tereddütleri ortadan 
kaldırmak yönünden onlara kısa kısa cevaplar 
arz etmek isterim. 
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Bir defa Türk kadınının meziyetlerini ve fe
dakârlıklarını, Türk annesinin fedakârlığını bü
tün dünya bilir. Bunu bu kürsüden tekrar et
meye ihtiyaç daihi yoktur. Yine Türk kadını ta
rihler, destanlar yaratmıştır. Bunu he'm Türk 
Tarihimde, hem de başka tarihlerde okumak 
mümkündür. 

Türk kadınının, bu meziyetlerine rağmen 
Harlbokuluna alınmamasını gerektiren sebepler 
büsbütün başkadır. Bir defa, tecrübe de gös
termiştir Ari, kadınlar yaradılışları bakımından 
bu şartlara in'toJbak edemiyorlar. Talimi, tatbi
katı ve sairesi bakımından şartlar ağırdır, ka
dınlar buna ayak uyduramamışlardır, intibak 
edememişlerdir. Bunu tatbikat da göstermiştir. 
Çünkü, bu, tecrübe edilmiştir, tecrübeden ders 
alınarak getirilmiştir. 

'Sonra, otorite tesisi bakımından da buna ih
tiyaç görülmüştür. Memleketiıritem şartları ba
kımından hanımlar (belki kocaları üzerinde oto
riter olabiliyorlar, ama bu otoriteyi asker oca
ğında tesis edemiyorlar. (Gülüşmeler). Bu se
beple de buna ihtiyaç duyulmuştur. 

Yalnız, Orduya girmek için kapı tamamen 
kapanmış değildir. Bu kanun, Harb Okulu Ka
nunudur. Yani, bu kanun hükümlerine göre 
Iharlb okuluna alınamıyorlar, ama Orduya hekim 
olarak, eczacı olarak, öğretmen olarak girme im
kânları vardır. Onların şiaTtlan Personel Kanu
nunda gösterilmiştir. IO kapı kapanmış değildir, 
o şekilde yardımcı sınıflara girme imkânları 
daima mevcuttur. Bu, sadece doğrudan doğru
ya muJharip sUbay yetiştiren harb okullarının 
kanunudur. Bu kanunda oraya girmelerini önli-
yen bir hüküm vardır. Yoksa, başka şekilde or
duya girmeleri yasaklanmış değildir. Ayrıca 
Personel Kanununda bir değişiklik yaparak mu
kavele ile subay alma hükmünü de koymuştuk. 
O yolla da gerekirse yardımcı teknik sınıflara 
hanımların girmesi mümkün olur. 

Yabancı öğrenci mevzuuna gelince; arkadaş
larımın da temas ettiği gibi, bir defa ittifakların 
ic'albı olabilir. Müttefiklerimiz olaJbilir, onların 
talebelerinin, subaylarının bizde talim görme
leri, yetişmeleri mevzuubafhsolabilir. Tarihi bağ
larla bağlı olduğumuz, yahut kültürümüzü yay
mak istediğimiz memleketler olabilir. Faraza 
TunUstan Harb Okulumuza her yıl, bir anlaş-
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amaya $öre, öğrenci gelmektedir. TunuSla bera
ber Afganistandan, İrandan da gelirdi. Getirilen 
hüküm bunlar içindir. 

iBâzı arkadaşlarımız, sivil liselerden harfb 
okuluna talebe alınmasının mahzurları üzerinde 
durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa maddede 
esas kaynak olarak askeri lise alınmıştır. Yal
nız, sivil liselerden harb okuluna gelme imkâ
nım da açık tultmak işitiyoruz. Blir defa Or
duyla en parlak zekâların girmesini istiyoruz. 
Yani, Ordumuz meimleektin parlak zekâların
dan da faydalanmalı. Sivil liselerde parlak ze
kâlar varsa ve «bunlar Orduya girmek istiyor
larsa bu kapıyı onlara açık tutmak lâzımdır, 
bir. 

İkincisi, fırsat eşitliği yaratma bakımından 
da bu hususun önemi Vardır. Vatandaş asker
liğe heveslidir, subay olmak istemektedir, şart
ları ve muhiti bakımından imkân bulup askerî 
liseye girememiştir, liseyi ken'di muhitinde bi-
tlirmiştir. Ona bu kapıyı kapatmak yanlış olur 
ve bu takdirde de fırsat eşitliğini ortadan kal
dırmış olursunuz. 

Bir diğer gerekçe, sebep de şudur; biliyor
sunuz ki, askerî liselere ortaokullardan daha 
çocuk yaştaki talebeler alınıyor. Bu çağda bun
larda .subay olmia vasfının mlevcudolup olma
dığı belli olmıyabiliyor. Faraza, Hava Harb Oku
luna girebilmek için uçuculuk vasfına sahibol-
mak lâzımıdır. Ama bir de bakıyorsunuz ki, o 
sene ortaokullardan alınmış gelmişlerin içinde 
yetiştirilen kimselerden uçuculuk vasfına salhi-
bolanların sayısı az. Bu takdirde bu açığı ka
patmak lâzım. Bu durumda sivil liselerden uçu
culuk vasfına sahitoolan talebelerden seçip alma 
bir zaruret olabilir. 

Bir diğer sebep harb ihtimali olabilir, harb 
okullarında fazla öğrenci ye'tiştirme zarureti 
birdenbire karşımıza çıkabilir. Askerî liseleri
mizde bu kadar öğrenci olmıyiabilir, slivil lise
lerimizden bunu tamamhyabilmeliyiz. Bina
enaleyh, bu sebeplerle bu kapıyı açık tutmak 
istiyoruz. 

(Bir kaç arkadaş, «neden dolayı yalnız fen 
kolundan mezun olanlar almıyor» buyurdular. 
Bu da şu zaruretten doğuyor; harb okulu prog
ramını taJMbedebilmek için daha çok fen şubesi 
mezununa ihtiyaç vardır. Esasen askerî lise-
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lerde de fen şubelerindeki program okutulur. 
Bu sebeple «fen şubesinden mezun olanlar» 
şartı konmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer mesele de, 
ortaokulların kapatılması meselesidir. Askerî 
ortaokulların kaptılması yerinde olmuştur. Çün
kü, meslek seçmek için bir çağa gelmek lâ
zımdır. Ortaokuldaki çocuk, ilkokulu bitiren 
çocuk henüz meslek seçmek için karar vere
cek çjağda değildir, babasının karan ile gelmek
tedir. Bir de bakıyorsunuz ortaokulu bitirdiği 
zaman askerliği sevmiyor. Onu zorla asker yap
manın da faydası yoktur. Kaldı ki, ortaokulla
rımız ilçelere kadar, hattâ köylere kadar yayıl
mıştır. Binaenaleyh o kaynaktan almak daha 
yerinde olur. 

Sonra, Sayın Kabadayı arkadaşımız, askerî 
liselerin kapatıldığından bahsetti. Askerî lise 
bire indirildi. İhtiyaç halen yılda 500 kadardır. 
1500 Harb okulu, 100 Deniz, 120 Hava için, 700 
kadar ihtiyaç vardır. 700 kişiyi de bir tek lise
den sağlamak kabildir, bu sebeple birkaç liseye 
ihtiyaç kalmamıştır. 

iBöylece arkadaşlarımın tereddüt ettikleri 
noktalara cevap arz etmiş oluyorum. Maddenin 
sevkedildiği şekilde, huzurunuza geldiği şekil
de kabulünü bilhassa istirham ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın işgüzar. 
HİLMÎ ÎŞGÜZAS (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
öğretim ve eğitimle ilgili ikinci kısmın «giriş 

şartlarını» muhtevi 3 ncü maddesi üzerinde bâ
zı görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

(Bu madde Harb Okulunun öğrenci kaynağı
nı göstermektedir ve askerî liselerden ihtiyaca 
yeter sayıda askerî öğrenci yetişmediği takdir
de - M, kasıt budur - sivil lise ve eşidi okullardan 
fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğren
ci aJınmasma mütedairdir. 

Arkadaşlarım, hemen şunu ifadeye mecburuz 
ki, Haıîb okulları subay yetiştiren okullardır. Bu 
okulların diğer yüksek ve dengi okuüard'an 
farklı tarafları vardır. Bu, aynı zamanda bir 
meslek okuludur. Disiplinin, biüiginin ve fizikî 
yapının başbaşa gideceği ve bu vasıfların bir 
arada tutulması gerekli tek okul Harb Okulu
dur. Askerî liselerde daha erken çağlarda, as
kerliğin istediği moraîıim, blginin, disiplinin da
ha kolay bir şekilde genç dimağüıara ve kalbleıle 
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yerleştirilmesi mümkündür. Bunlar Harb okulla
rına askerliğin istediği şjarltlara hazır olarak ge
lirler. 

Kanımızca, askerî liselerden Harb okulları
nın beslenmesi daha yerinde olacaklar. Çünkü, 
926 sayılı Personel Kanununda da görüldüğü 
üzere, sulbay sınıflanılın miktarının tahdidine 
gidilmiştir. Albaylar yüzde 8, generaller yüzde 1 
miktarına indirilmiştir. Hattâ, sözleşmeli sulbay 
istihdam politikası daha önce görüştüğümüz As
kerî Personel Kanununda yer almış olduğu için, 
yatfbay sınıfına kadar olan kısımları doğrudan 
doğruya sözleşmeli subaylardan istifade etmek 
ısutfetiyüıe kullanacağımız ve ihtiyacı gidereceği
miz gerçeği karşısında, sivil liselerden öğrenci 
alimanın mânasını anlamak mümkün olmamak
tadır. 

Askerî liselerin öğrenci miktarları Harb okul
ları için kâfi değilse, elbette ki Harb okullarının 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde askerî lise
lerin miktarını ve askerî liselere alınacak öğren
cilerin sayıîarmı tanzim etmek doğrudan doğ
ruya takibedilecek Millî Savunma Bakanlığı po
litikasına aittir. 

Gerçi sivil liselerden Harb okuUıanna öğrenci 
almak ekonomik yönden faydalıdır. Çünkü, or
taokul ve lise tahsili masraflarını öğrencinin 
ailesi yapmakta, Devlete ortta ve lise tahsil mas
rafı yüklenmemektedir. Bu yönü ile yerinde 
olabilir. Fakat, Harb Okulu gibi tamamen vuru
cu, delici, muharip muvazzaf subay yetiştirmeyi 
hedef alan bir okula bidayette seçilmiş, eğitil
miş, askerî terbiye verilmiş askerî lise öğrenci
lerinin alınması daha yerinde olur. 

Zekâsından yararlanmak ve fırsat eşitliği ya
ratmak için lise tahsilini ikmal etmiş, fen me
zunlarından da faydalanmak her ne kadar doğ
ru ise de, yine zekâsından yararlanmak ve fırsat 
eşitliği yaratmak için sayıları onbinîere yakla
şan ilkokul ve ortaokul mezunlarından askerî 
ortaokullara ve liselere seçme öğrenci almak su
retiyle aynı hedefe varmak mümkün olacaktır. 
Bu yönü iBe biz kendi memleketimiz bakımından 
önem taşıyan Harb okulları ve subay okulam 
içim askerî liselerin asıl kaynak olarak kalması
na yerinde görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, madde içerisinde 
yer alan diğer bir husus da; Harb olîullarına 
bundan sonra kız öğrenci alınmasının ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Hatırlanacağı gibi, 926 sayılı Personel Kanu
nu ile yükümlülük hizmeti de kadın subaylar 
için, müddet kaale alınmadan, tamamen ortadan 
kaldırılmıştı ve bunları serbest bırakmıştık. Bu
na paralel olarak bundan sonra orduya kadın 
subayların alınması artık bu madde ile ortadan 
kaldırılmaktadır. Biz bunu, bir bakıma yerinde 
görüyoruz. Bununla beraber Türk Ordusunda 
kadınların yaptığı hizmetlerin en büyük örneği
ni Kurtuluş Savaşında gördüğümüz hepinizin 
malûmudur. Böyle hâdiseler olduğu zaman Türk 
kadınları subay olsalar da, oûmasalar da, yine 
İstiklâl Savaşındaki gibi vazifelerini bihakkın 
yerine getirecek cesaret ve faziMi kendilerin
de görmektedirler ve biz de öyle görüyoruz. 

Bu bakımdan maddeyi, Harb okulları için 
bdz de biraz yerinde mütalâa ediyoruz. Bilmiyo
rum, belki de kızlarımızın muayyen sahalarda, 
meselâ Lojistik, İstihbarat ve Plânlama daire
lerinde çalışmaları mümkün olur. Bu, tamamen 
ihtisas konusu olduğu için teferruatına inmiyo
rum, ama biz kadınların savaşlarda yapacağı 
hizmetler bakımından bunun mümkün olacağı 
kanaatini taşıyoruz. 

Maddenin diğer bir fıkrasında yer alan, ya
bancı uyruklu öğrencilerin harb okullarına ka
bul edilmelerinin, Genel Kurmay Başkanlığının 
muvaf akatma istinaden Bakanlar Kurulu karan 
üzerine ikili anlaşmalarla olacağı hükmünü ye
rinde görüyoruz. Çünkü, Genel Kurmay Baş
kanlığı tetkik edecektir, tasvibedecektir, ondan 
sonra ikili anlaşmalara göre, mahzur mütalâa 
edilmiyor ise, yabancı uyruklu kişilerin harb 
okullarına alınması, sakıncalı görülmediği sü
rece yerine getirilecektir. Yalnız, hangi memle 
ket öğrencileri bizim harb okullarına girme 
arzusunu duymaktadır? Bunu bilmiyoruz. 
Yabancı uyrukluların harb okullarına alınma
ları hususuna kanun tasarısında yer verilmiş 
olmasına rağmen, yabancı harb okullarına 
gönderilecek Türk askerî lisesi mezunlarından 
bahsedilmemiş olmasını biz bir eksiklik olarak 
görüyoruz. İlmin, tekniğin ve askerliğin ica
bı, gelişen dünyamızda en modern silâhların 
bilinmesi, askerlik ilminin öğrenilmesi en ta
biî bir hak ve vazifedir. Bu haktan Türk öğ
rencilerini mahrum etmemeliyiz. Bu bakım
dan askerlik görüşlerinde çok müspet etkileri 
olacak bu fırsatın Türk harb okulu öğrencile 
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ri için de verilmesini yerinde görüyoruz. Da
ha sonra görüşülecek olan 10 ncu maddede bu 
hususta bir önerge vermek suretiyle, yabancı 
uyruklu öğrenciler nasıl ki, Türk harb oku
luna girebiliyorlar ise, bizim Türk harb okulu 
öğrencilerinin de modern bilgileri öğrenmesi 
için diğer memleketlerde, Avrupa'da, Ameri
ka'da tekniğin, ilmin en yüksek seviyeye ulaş
tığı harb okullarına girebilmesini temine çalı
şacağız. 

Bu vesile ile saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı?. Yok. 
Sayın Orkunt.. 
•SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Vaz geç

tim. 
Madde üzerinde başka söz istiyen sayın 

üye? Yok. Önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin ilk fıkrasında

ki «erkek» sözcüğünün maddeden çıkarılması
nı öneriyorum. 

Saygılarımla, Turhan özgüner 
İçel Milletvekili 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 

tasarıdan çıkarılmasını öneriyorum, 
Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Turhan özgüner 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini saygı ile teklif ederim. 
Zekeriya Kürşad 

Maraş Milletvekili 
«Madde 3. — Harb okullarının öğrenci 

kaynağı askerî liselerdir. 
Yabancı uyruklu öğrencilerin harb okulla

rına kabul edilmeleri, Genel Kurmay Baş
kanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun 
kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla 
olur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harb okulları kanun tasarısının 3 ncü mad

desinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve talebederiz. 

19 . 7 . 1971 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Ankara Sinop 

Madde 3. — Harb okullarının asıl öğrenci 
kaynağı askerî liselerdir. Askerî liselerin öğ
renci durumu ve sayılan, Harb okulları ihti
yaçlarına göre tanzim edilir. 

BAŞKAN — Şimdi aykırılığı sırasiyle Sa
yın Turhan özgüner'in ikinci önergesini oku
tuyorum. 

(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in 2 nci 
fıkranın çıkarılmasına dair önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERH) ME

LEN (Van) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Sayın özgüner'in ilk önergesini tekrar oku
tuyorum, 

(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in «er
kek» sözcüğünün çıkarılmasına dair önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılmıyor. 

Buyurun Sayın Özgüner, bu konu üzerinde 
izahat vermek üzere. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. 

Bu maddedeki «erkek» sözcüğünün çıkarı
larak Türk kadınına da bu imkânın verilmesi
ni istediğimiz zaman yadırganmamalıdır. Çün
kü, benim anlayışıma göre, özür dilerim, ya
dırganacak olan, yeni bir şekilde Türk kadı
nından bu hakkı almaktır. Bugüne kadar bu
nu verdik yadırgamadık da, bugün bu hak
kı alırken niçin yadırgamıyoruz? Bunun mü
nakaşasını yapmak lâzım. 

Bâzı arkadaşlarım dediler ki, o halde ka
dına subaylık değil, erlik hakkını da verelim. 
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(Arkadaşlar, 1111 sayılı Kanunda bu hakkı 
verip vermemek münakaşası ayrıca yapılabilir. 
Askere alma hakkındaki 1111 sayılı Kanun ile 
de şüphesiz Türk kaJdınma bu imkânı vermek 
'gerekir kanısındayım. Ancak nasıl? Esasen 
kur'a fazlalılı dahi var. Şimdi 1111 sayılı Ka
nunda yaptığımız değişiklikle; kur'ada aynı 
yaşta olanlardan bâzıları askere gidebilecek, 
bâzıları gidemiyecek.. İhtiyaç olursa aynı 
kur'anm tamamı gidecek. İhtiyaç olursa Türk 
kadını Ida askere gidebilmelidir. Niye yadır
ganıyor, bunu yadırgamak mümkün mü? Bir
çok ordular kadınını erkeğin yanında askere 
almış; ama gereken yerde, gereken noktada 
veya geri hizmette bırakmış. Fizikî yapısı iti
bariyle onun şüphesiz muayyen noktada erke
ğe ulaşamıyacak durumu takdir edilmiş ve edi
lebilir. 

1111 sayılı Kanun ayrıca değiştirilebilir ve 
gerektiğinde Türk kadını için ne, kur'a gerek
tiği anda, o imkân verilebilirse yapılabilir ar
kadaşlarım. 

Simidi, er olması bir mahzur değil. Elbette 
vaktiyle bir aşama yapılmıştır; Türk kadını 
subay olabilmiştir, ikinci aşama; Türk kadını 
er de olabilmelidir. Gerektiğinde; «silâh omu
za» demesen dahi Türk kadını bombayı omu-
zuna alıp vatan müdafaasına koşar. İstiklâl 
Harbinde yüce tarihimize yücelikler katan pek 
çok örnekler vermiştir. Bu, şüphesiz hepimi
zin bildiği gerçeklerdir. 

Arkadaşlarım, 
Kadın asker olmasın, subay olmasın.. Tür

kiye'mizde kadın polis oluyor, kadın emniyet 
âmiri oluyor, kadın emniyet müdürü oluyor.. 

lArkadaşlarım, askerlik şüphesiz güç bir 
meslek, ancak polislik daha mı güç olmıyan 
bir meslektir? Emniyet amirliği, emniyet 
müdürlüğü verdiğimiz kadından nasıl subaylı
ğı esirgeriz? Cephede dövüşecek değildir, hiç 
olmazsa geride kalsın. Olabilir arkadaşlarım. 
Bu apoleti takma şerefini kaldın da taşısın. 
Türk kadınına, Atatürk Türkiye'sinde medeni 
'bütün hakları verdik, siyasi bütün hakları 
verdik. Türk kadınına her türlü hakları ve
ren bu millet, onun hasletinden, onun öz var
lığından ayrılmaz bir parça olan asker ruhun
dan, koparamıyacağımız bir hasletinden mah
rum etmez ve etmememiz lâzımdır. 
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Arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, konunun sı

nırlan dâhilinde.. 
TÜRKAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ta

mamlıyorum efendim. 
IBatı ordularının çoğundan edinebildiğimiz 

malûmatla diyebiliyoruz M; Batı ordularından 
pek azında kadın, subay olamamaktadır. Çok 
istisnadır. O halde örnekleri verirsek, Türk 
vatanı sathında verilmiş bir hakkın alınması 
yadırganır. Bunun müdafaası değil, verilmiş 
hakin alınması yadırganmak gerekir. Batı or
dularından çoğunda kaldın, subay olabilmek
tedir. 

Arkadaşlarım, 
ilk konuşmamda söylediğim gibi; israil or

dusunda kadın erkeği ile beraber dövüşmekte
dir. israil ordusunda kadın, havada pilottur, 
aşağıda tank subayıdır, gerektiğinde şofördür 
ve yine erkeğinin yanında süngü süngüye dö-
vüşmüştür. 

IBu sebeple diyorum ki; bu imkân verildi
ği zaman şüphesiz kullanılmayabilir. Ancak, 
bu imkânın ölçüleri de bir yönetmelikle tah
dit edilebilir. Fakat ne var ki, kadına Atatürk 
Türkiye'sinde verilmiş olan haklar bugün hiç
bir surette alınmayı gerektiren bir tatbikat 
görmemiştir. Demin bir arkadaşım çok haklı 
söyledi; «tatbikatta görüldüğü üzere bundan 
vazgeçilmek gerekir» dedi. Zannederim ki, ka
bahat tatbikatta değil, yetiştirme tarzında ve 
daiha ziyade uygulamadadır. Gerektiği yerde 
geri hizmette kullanılır. Türk kadını öylesine 
örnekler vermiştir ki, bunun misalini sivil ha
vacılıkta verebiliyoruz. Bir Sabiha Gökçen 
şüphesiz Türk havacılık tarihinde büyük bir 
isimdir. Subay olarak da şüplhesiz daha nice 
Sabiha Gökçen'lerin Türk kadın topluluğu 
içinde bulunabileceğini gösterebilmek için ak
lımıza gelen isimlerden biridir. 

O bakımdan kapıyı kapamıyalım, açık tu
talım, istediğimiz zaman bu imkânı kullanabi
lelim ve kadına verilmiş bu hakkı geri almıya-
lım. 

Bunu, böylece lüzumlu olduğu kanaatiyle 
ve samimiyetle bir kere daha müdafaa ettim. 

İSaygılar. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'm 
önergesi tekrar okundu.) 

[BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
IMÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — 
Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil-' 
mistir. 

(Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz, 
yoksa maddeyi geri alıp ona göre bir düzenle
me mi yapacaksınız efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
&ÜLLÜOĞLU (Adana) — Geri alıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alı
yor, madde geri verilmiştir. 

:(Ankara Milletvekili Suna Tura! ile Sinop 
Milletvekili Hilmi işgüzar'm önergeleri ikinci 
defa okundu.) 

BAŞKAN — Bu Önerge de Komisyona ve
rilmiştir. 

öğretim ve eğitim süresi : 
Madde 4. — Harb okullarının öğretim ve 

eğitim süresi üç yıldır. Bilimin ve askerî eğiti
min zaruri kıldığı hallerde bu süre Genel Kur
may Başkanlığınca bir yıl uzatılabilir. 

öğretimi başarı ile bitirenler Subay Meslek 
Programları Yönetmeliği gereğince sınıflarının 
ihtisas eğitimini görürler ve istihdam edilirler. 

ISavaş veya olağanüstü haillerde Genelkur
may Başkanlığınca öğretime ara verilebilir ve
ya öğretim süresi kısaltılabıilir. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurun. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz; harb okulları ordunun teme

lidir, direğidir. «Baz» dediğimiz nokta buradan 
başlar. Harb okullarının - ki, hakikaten benim 
gönlüm çok istiyordu - «Okul» kelimesine bir 
formül bulmak... Bundan evvel bir sayın arka
daşımız bir takrir vermişti; o takrirde «Fa
külte» demişlerdi, fakat mümkün olamazdı. 

Çünkü «Fakülte» «fakültatif» ten geHr, yani 
komisyonun belirttiği gibi, «İhtiyari» den gelir. 
Daha yakışıklı, güzel, «Okul» kelimesini orta
dan kaldırmak için daha iyi bir formül bulma
yı bendeniz çok düşündüm, bulamadım. Bula
madığım için mâruzâtta da bulunamadım. 
Harb okulu; yüksek seviyede tahsil gören bir 
branştır. 

Şimdi arz etmek istediğim nokta şu: 
Bugünkü harb tekniğinde büyük rolü olan, 

bugünkü harb tekniğine mutlak surette vukuf 
peyda etmeye mecbur bulunan, böyle yüksek 
tahsil gören bir müessesenin 3 sene gibi bir za
man içerisinde ihtısaslaşacak şekilde bir vuku
fa sahibolacağına, bendeniz bir hoca olarak, 
kaani değilim. Filhal bundan biraz evvel tümü 
üzerindeki müzakereler sırasında Saym Bakan 
kendilerine has ve müsellem belâgatleriyle «3 
sene» meselesini müdafaa etmekle beraber 4 se
neye de ihtiyacın olduğuna kanaat getirdikle
rini beyan buyurdular, ama özür dilerim, bu 
beni tatmin etmez. Hoca olarak ve muhtelif 
silsilelerden geçip gelen bir hoca olarak arz ede
yim: 

Tedris hayatı 3 sene deyip, ondan sonra «ica-
bettiği zaman bir sene daha ilâve edilebilecek
tir» diye bir tezi ortaya koymak ve bu tezi mü
dafaa etmek mümkün değildir arkadaşlarım. 
Bu, ne üniversiter istikamette, ne medarı ifti
harımız olan böyle yüksek bir okul için müm
inin değildir. Bu okul şu veya bu şekilde müta
lâa edilmemelidir. Bugün harb tekniği istikame
tinde en zor meslek; askerlik meslekidir. Hatta 
size şunu tebarüz ettirmek isterim: Bendeniz 
askerî mektepteki sıralarda oturduğum zaman 
Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, felsefe 
hocamız Hatemi Senin bir gün derste, o günkü 
mantalite ile «Herkes zanneder M; askerî mek
tep ve askerî okul ve Harbiye en kolay yapıla
bilen, en kolay güdülebilen, en kolay mezun olu
nabilecek bir mekteptir» demiştir. Yine o gün
kü aynı mantalite ile bize, «Şunu iyi biliniz ki; 
bugün de, hele bilhassa yarın da en zor meslek, 
bilime, ilme en çok ihtiyacı olan meslek, en çok 
fedakârlığı icabettir en meslek ve ilim yönün
den de kendisini koruma suretiyle karşıdakini 
mahvetme sanatına sahibolan meslek; askerî 
mekteptir, yani harb okuludur» diye hitabetmiş-
tir. Harb okulu baz teşkil eder. 
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Şimdi bakınız madde, «Harb okullarının 
öğretim ve eğitim süresi 3 yıldır. Bilimin ve 
askerî eğitimin zaruri kıldığı hallerde bu süre, 
Genelkurmay Başkanlığınca bir yıl uzatılabi
lir» eliyor. Bu olmaz muhterem arkadaşlarım. 

2 nci fıkraya «Evet» derim. Çünkü, 2 nci 
fıkra «Savaş veya olağanüstü hallerde Genel
kurmay Başkanlığınca öğretime ara verilebilir 
veya öğretim süresi kısaltılabilir» eliyor. Benim 
aklım erer. Mçin?... Bu, şu demektir: Memleket 
ve milletin müdafaası zamanında, mazide oldu
ğu gibi, bilirsiniz Birinci Dünya Harbinde ol
sun, İstiklâl Harbinde olsun, daha harb okulu
nun 1 nci sınıfında bulunan bir arkadaşımız, 
hattâ askerî lisede bulunan bir arkadaşımız, bir 
evlâdımız silâhı omzuna almış ve gelmiş, sırasın
da emrü kumandaya iştirak etmiştir. Bu, man
tıkî olabilir, ama benim kanaatimce mantıka 
olmasına veyahut da öğretim tekniğine uymıyan 
mesele; «3 senedir» diyeceğim, sonra günün bi
rinde kalkıp «4 sene» diyeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu olmaz. 
Bunu hangi gün diyeceksiniz? Sizin kriteryu-
munuz nedir? Sulh zamanıdır... Eğer sulh za
manı ise; sulh zamanında bugünkü ilim, teknik 
alabildiğine yürüyor. Aya gidiliyor, her türlü 
elektronik sistemlerde ileri gidiliyor. O halde bu 
istikamette bulunan dünyada mütemadiyen iler-
liyen, hem de durmadan ilerliyen ilim muvace
hesinde, hele askerî ilim muvacehesinde bilhas
sa tebarüz ettirmek isterim; bunu «3 senedir, 
fakat sırasında 4 sene olacak» diye muallel bir 
hale getirmek benim şahsi kanaatimce bir felse
feye uymaz. 

Bu sebepten dolayı Sayın Bakan da burada 
ifade buyurdular. Dediler ki; «Biz de 4 sene
ye kaaniiz.» O halde madem ki, «4 seneye ka-
aniiz» diyorsunuz ve «Bugünkü teknik istikâ
metinde de 4 sene mutlaka lâzımdır.» diyorsu
nuz, ki biz buna da kaaniiz. O halde bir de 
kanun gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz kanun
lar da her zaman gelip kolaylıkla geçmez ve za
manında geçmez. Bu fırsat da gelmiştir. Bina
enaleyh, üç senenin dört seneye çıkarılması hu
susunun Hükümet ve Komisyon tarafından ka
bul buyurulmasını bendeniz istirham ediyorum. 
Çünkü, arz ettiğim gibi hiçbir tekniğe uymaz. 
Üniversite tekniğine götürseniz, olmaz. Lise tek
niğine götürseniz, olmaz, öğretim tekniğine 

I götürseniz, olmaz. Reform tekniğine götürseniz, 
olmaz; yani tek kelime ile olmaz. O halde «Ol
maz» ı, «Olur» kılmak icabeder. 

I Bu maruzatımla sizleri fazla işgal etmeye 
I hakkım yoktur, bıı hususta söz istiyen arkadaş

larını da mutlaka vardır; ama tekrar ediyorum 
I ki, duyanın en büyük fedakârlığını icabettiren, 
I en iyi yetişmeye ihtiyacı olan üniversiter istikâ

mette bir askerî yüksek okulun ile sene gibi kısa 
I bir zamana sığdırılmasının mümkün olmıyacağı-
I nı ilmen ifade etmek isterim. Hukuk da dört 
I gene oldu. Hangi üniversite sisteminde? Arz 
I edeyim, sakın hukukçu arkadaşlarım veyahutta 

nazari bilgilerle mücehhez branşta bulunanlar 
alınmasınlar. Bugün nazari bilgilerle mücehhez 
olması icabeden kısımlar dahi dört seneyi kabul 
etmiş bulunmaktadır. Hele böyle fiilî olanlar.. 
Ben cizo meslekimden bir şey arz edeyim. 
Eskiden cerrahi ve dâhiliye mütehassıslık eğiti-

| mi üç sene idi. Bunları bile yükselttik. Sebebi; 
nazari safhadan amelî safhaya geçiş.. Bırakın ki, 
asker; biralım ki, subay. Subay arkadaş her 
gün amelî safhada, her gün nazari safhada, her 
gün bedenî safhada, Muhterem Meclis mutlaka 
bunun üzerine eğilmelidir kanaatindeyim. 

Bildikleri halde benim bu konuşmamı sırf 
hâtıralarını bir kere daha canlandırmak maksa-
diyle yaptığıma inanmalarını ve bunu dört se
neye çıkarıp, bu işi kestirme hale sokmak ica-

I .bettiğine kanaat getirdiğimi arz eder, kabulü 
hususunda ricada bulunur, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın BuManlı. 
AHMET BULDAHLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Tasarının tümü hakkında konuşurken de izah 

ettiğim veçhile süre mevzuuna değinmek istiyo
rum. «Harb okullarının eğitim süresi üç sene
dir» katî hükmünü ihtiva etmektedir; yani 
adolan üç senelik eğitimdir. Onu takibeden 
metnin alt kısmında «Bilimin ve askerî eği:timin 
zarur] kıldığı hallerde bu süre Genelkurmay 
Başkanlığınca bir yıl uzatılabilir.» deniyor. Bu
günkü tekniğin vasıl olduğu merhale, bugünkü 
ilmin vardığı gelişim içerisinde hâlâ lüzum his-
sedilmiyorsa, acaba ne gün lüzum hissedile
cek?.. 

BURHA3STETTİH ABUTAY (izmir) — Sa
yın Buldanlı, tekrar ediyorsunuz. Beyefendi. 

1 Söyledi. Bir kere daha, bir kere daha olmaz. 
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AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın 
Asutay, beyanlarımızı zatiâlinizden izin alarak 
yapacaksak, keselim, yerimize oturalım. Müsa
ade buyurunuz da.. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — özür 
dilerim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Rica 
ederim, konuşuyoruz beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Asutay özür dilemiştir, 
buyurun. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Efen
dim, cidden tekrar oluyor. 

Askerî şahısların, yani subayların iki tür
lü hüviyeti vardır. Bunu anlamak biraz güçtür. 
Mesleki askerlik olmayan arkadaşlarımızın ti
tizlik göstermelerini anlıyorum. Asker, iki cep
heli bir hüviyet taşımaktadır. Birincisi; bede
nen, filen kenldi emrine verilmiş eratı talim 
ve terbiye ettirir, ikincisi; fikren mücehhez ol
ması lâzımdır. Fikri teçhizat il© teçhizatlan-
ması, modern teknolojiye vâkıf olması, ilim ve 
irfanı kavramış olması lâzımdır. Bu bakım
dan bu şekli ile kanun kabul edildiği takdir
de, üç senelik zaman içerisinde 2 800 saatlik 
eğitim verilen insanlardan normal bir verim
lilik alamazsınız. Bu sebeple Sayın Hükümetin 
ve Komisyonun arkadaşlarımızın verdiği de-
ğitirge önergelerine iltifat göstermelerini ve 
eğitim süresinin dört yıl olarak kabulünü has
saten ,istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Orkunt. 
C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;. 

Konulşulmakta olan kanun tasarısının en 
önemli maddesini müzakere etmekteyiz. Gerçek
ten bu madde üzerinde arkadaşılarımızın ifade 
ettiği gibi dört yıllık eğitim sistemine biz de 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak «Evet» 
demekteyiz. 

Ancak bir meseleyi ele alırken, bilhassa as
kerî eğitimde meseleleri ele alırken, tümü ile 
sistemi ele almak lâzımdır. Subay yetiştirme 
esasları olarak bir subay namzetini liseden iti
baren albaylığa kadar olan süresi içinde na
sıl eğiteceğimizi dikkat nazarına almak mec
buriyetindeyiz. Böyle bir eğitim sistemini kül 
olarak ele aldığımız ve düşündüğümüz zaman, 

orta yere birtakım sistemler getirilip, konabi
lir. Neden dört yıllık eğitimdir, neden üç yıl
lıktır, n@den iki yıllıktır?.. Biraz evvel Sayın 
Bakanın da ifade ettikleri gibi, bâzı memle
ketlerde Harb Okulu eğitimi iki senedir, bâzı 
memleketlerde üç senedir, bâzı memleketlerde 
dört senedir. Bu, yürütülmekte olan sistemin 
gereğidir. 

Bir evvelki konuşimamda Deniz Kuvvetlerin^ 
den bir misal vermiştim, O misal üzerinde du
rarak bu sistemi açıklamak isterim. Yarının 
subayı için lüzumu olan askerî bilgilerin ya
nında gerçekten ekonomik bilgiler, diğer fen 
bilgileri ve sosyal bilgileri vermek gereklidir. 
Bunu verdiğiniz zaman, elbetteki bunun bir 
süreye ihtiyacı olacaktır. Bütün bu bilgileri as
kerlik bilgileriyle beraber verdiğiniz zaman, 
bunun sindirimi en kısa zamanda veyahut en 
normal zamanda nasıl olur Bunu Batılı bâzı1 

ülkeler araştırmış ve dört yıl olarak saptamış
tır. Bu sistemde subay namzeti birinci ile ikin
ci sınıf arasında, ikinci ile üçüncü ve üçüncü sı
nıf ile dördüncü sınıf arasında meslekinin tat
bikatını yapar. Eğer karada ise, mangadan baş
lar, takıma çıkar ve bir bölük tatbikatını ya
par; bu dört senelik zaman inende. Deniz Kuv
vetlerinde ise, bu dört senelik zaman içinde bi
rinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken bir gemi
de eğitim yapar, ikiden üçe geçerken biraz da
ha tevsi edilmiş olarak bir filotilla da yapar. 
Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiği za
man donanma içinde yapar. Mektebi bitirdiği 
zaman da dünya turuna çıkar; Amerika'da ol
duğu gibi. Demek M, mektebin dört senelik sü
resi içinde kendisine genç bir subaya lüzumu 
olan bütün bilgiler verilir. 

Bir diğer sistem vardır; bizim geçen yılla
ra kadar Harb Okulunda yaptığımız iki sene
lik eğitim sistemi, iki sene de askerî eğitim 
verirsiniz, birtakım sosyal bilgiler verirsiniz. 
ıSonra bu gençleri alır, sınıf okullarına sevke-
dersiniz. Hazırlık sınıf okulu, subay sınıf okul
ları. Bunu bitiren teğmen kıtasına gider. Bu 
eğitim tarzı, da, dört yıllık eğitimdir. Dört yıl
lık eğitimi bir evvel söylediğim şekle getirir
seniz, burada sınıf okulu sistemi mevcut de
ğildir. Doğrudan doğruya dört yıl okul staj
larının hepsini Harb Okulu süresi içinde geçi
rir, sonra kıtaya gelir. 
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Şimdi bizim yıllardır haledemedeğimiz 
mdvzu, bu sistemi karıştırmamızdan ileri ge
lir. Bir Askerî Eğitim Şûrası toplanmıştır; bu 
leğliıtim şûrası da eğitimin dört yıl olması tav
siyesinde bulunmuştur. Ancak, Sayın Baka
nın da burada ifade ettikleri gibi, takım suba
yı ihtiyacı makam tarafından o kadar fazla 
'hissedilmektedir ki, bu süreyi takını subayı ka
zanabilmek ihtiyacından dolayı üç yıla indi
rilmiştir ve makam tatbikatını geçen sene
den itibaren üç. yıl üzerinden yapmıştır; yani 
önümüzdeki kanun aşağı yukarı bir emrivaki 
kanunudur. Benim ve grupunıun eğilimi de 
dört seme üzerinedir. Eğ̂ er şu anda tatbikatı
nı Silâhlı Kuvvetlerin yapmakta olduğu üç yıl
lık eğitimi kabul etmiyecek de bunu dört yıl 
olarak saptıyacak olursanız, eminim ki Sayın 
Bakan bu tasarının bu madesini geriye ala
caklardır. O takdirde, bir tatbikatın sikıntısı 
içinde kalınacaktır. Kanunlar tatbik edilme
den geçer, ondan sonra kanunun gereğine göre 
tatbikat yapılır; ama bu kanunun özelliği var, 
tatbikat yapılıyor. Tatbikat yapıldığından do
layı emrivaki kanunu olarak önümüzdedir. 

Arz ettiğim gibi, benim ve grupumun eğili
mi dört yıllık eğitimin bu sistem içinde yapıl
ması ve sınıf okulu sisteminin kaldırılması 
dört yıllık eğitimden sonra lata stajları, on 
dan sonra ihtisas eğitimlerine geçilmesidir. Bu 
dört yıllık eğitimin tüm sistemi dediğim tarz
dadır; ama bunu sınıf okulu ile karıştırırsı
nız, dünyada ancak kendimize has bir sistem 
çıkarmış oluruz ve buigünkü sistem de bu za
ruretten doğan sistemdir. Karıştırdığımız tüm 
sistemler üzerindedir. Bu sistemlerde eğer nor
mal olarak düşünebilirsıek, o zaman dört yıl 
dediğimiz zaman gerisi ona göne gider, iki yıl 
dediğimiz zaman, arz ettiğim şekilde gerisi ona 
göre gider; ama önümüzdeki kanun emriva
ki kanunu olduğuna göre, zannediyorum ki 
gelecek yılki tatbikatını kurtarabilmek üze
re önerildiği şekilde kabulü 'gerekecektir ve 
grupumuz olarak arzu etmememize rağmen ma
alesef bu tatbikatı kolaylaştırabilmek için 
müspet oy vereceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MtmERBiSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
'Benden evvel konuşan Ahmet Buldanlı ve 

ISezai Orkunt arkadaşlarımın asker oluşlara 

ve bu işleri çok iyi bilmeleri sebebiyle, onlar
dan sonra konuşmam, benim için bir talihsiz
lik olabilir. Yalnız, ben şunu arz etmek isti
yorum: Harb Okulları kanun tasarısı madem 
ki Yüksek Meclise gelmiştir, bunun en iyi şe
kilde çıkmasını ve bu hususta fikirlerimizi bil
dirmemizde fayda vardır. 

Gerek 4 nci madenin konuşulmasında ve 
gerekse bu tasarının tümü üzerinde konuşul
masında birçok arkadaşlarımız, bu meyanda 
Millî Savunma Bakanımız üç sene değil dört 
senenin zaruri olduğu şeklinde mütalâa be
yan etmiştir.ve bu husus için muhtelif mem
leketlerden misaller vermiştir. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bir zamanlar 
tubbiye dört sene idi, buıgün altı senedir. Bu 
da kâfi gelmemektedir. Hukuk Fakültesi iki 
sene idi, üç seneye çıkarıldı, dört seneye çıka
rıldı ; belki beş seneye veya daha uzun eğitim 
senelerine çıkarılacaktır. Bunun nedeni, bu
günkü ilmin geniş oluşu, teknolojinin geliş
mesidir; yani mevcut olan sür© talebelerin ye
tiştirilmesi için kâfi gelmemektedir. Benim 
şahsi kanaatim odur ki, buradaki 4 ncü mad
de tam, iyi tedvin edilememiştir. Müddet 3 se
ne olarak konmuştur. Nihayet, icabederse bir 
sene daha uzatılması için yetki verilmiştir. 
En aşağı paragrafında da «'Fevkalâde ahval
de kısaltılabilir» şeklinde yetkiler getlrmekte-
diı\ Komisyon bu maddeyi geri alır ve daha 
iyi şekilde tedvin ederse yerinde olur. 

Biz, üç senelik müddetin dört seneye çı
karılmasına ve ikinci cümlesinin de; yani «Bi
limin ve askerî eğitimin zaruri kıldığı hal
lerde bu süre Genelkurmay B^aşkalığınca bir 
yıl uzatılabilir.» şeklindeki cümlenin de me
tinden çıkarılmasına dair bir önerige de ver
miş bulunuyoruz. 

Bugünün gerek ilmî ve gerekse teknolojik 
şartlarında, üniversite seviyesinde, üniVersi-
ter bir kuruluş olan harb okullarının dört se
nede ancak eleman yetiştirebileceği kanaatin
deyim. Belki dört sene de kâfi gelmiyecektir. 
Bu yüksek okula giren öğrencilere hem naza
ri bakımdan bilgi verilecek;, hem de teknik ba
kımdan.. Amelî bakımdan bunların en iyi şe
kilde, günün ihtiyaçlarına uyigun ve medeni 
memleketlerde yetişen subaylar seviyesinde 
olması için bu müddetin üç sene değil dört se
ne olmasını ve bu yönde verdiğimiz önerge-
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ye iltifat etmenizi rica eder, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan değerli arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuş
mada da arz ettiğim gibi, Harb Okulunda oku
ma süresi evvelce iki yıldı ve teknolojinin 
ilerlemesi sebebiyle bu iki yü kâfi görülmedi; 
nihayet birkaç yıl önce bir yönetmelikle üç 
yıla çıkarılmıştır. 

Hükümetin sevk ettiği tasarıda da bu müd
det üç yıldır ve ordumuzun talim terbiyesiy
le görevli olan Genelkurmayımız bugünün 
şartlanma göre üç yıl tahsili yeterli germe
mektedir. 
Ben konuşmamda, «Harb teknolojisi mütema

diyen ilerlemektedir ve üç yıl da kâfi görül-
miyebilir.» şeklinde beyan ettim. Nitekim bu
nu Komisyon, ileride üç yıl kâfi görülmeyebi
lir, bu sebeple bir imkân verelim diye, dört 
yıla çıkarılması için buraya bir yetki fıkrası 
eklemiş. Bu fıkrayı ekliyen Komisyondur, yok
sa Hükümet istemiş değil. Çünkü Genelkurma
yımız bu'gün üç yılı kâfi görmektedir. 

Aslında sınıf okulunu da nazara alırsanız 
dört yıldır. Dört yıl olunca diğer üniversite
lerin birçok fakülteleriyle muadil hale gel
mektedir. Sınıf okulları tam okuldur. Farkı, 
birisinde tamamen talebe olarak okumaktadır, 
ötekinde rütbeli olarak okumaktadır; fakat 
yine okumaktadır. Bunu, sınıf okulunu kal
dırıp dört yıla çıkarmak mümkündür. Bu, bir 
yoldur. O vakit buralara rağbeti azaltmış 
olursunuz. Çünkü, asıl okulda rütbeli olarak 
okutulmasının mahzurlu olduğu anlaşılmıştır. 
Tam disiplin sağlanamadığı anlaşılmıştır ve 
bu sebepten bu ayınım yapılmıştır. Rütbeli 
okunan yer ile talebe olarak okunan yer ara
sında bir farka ihtiyaç görülmüştür; münha
sıran disiplin sebebiyle. Yoksa aslında, arz et
tiğim gilbi dört yıldır. 

Bunu beş yıla çıkarmak ihtiyacını duyan 
arkadaşlar var. Bu bir münakaşa mevzuudur. 
Ben de ifade ettim, ileride dört yıla çıkanlmak 
ihtiyacı duyulabilir. Ama bugün Genelkurmayı
mız bu ihtiyacı duymamaktadır, yeterli gör
mektedir. İllâ dört yıla çıkaralım derseniz bil-
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I miyorum.. Asıl sorumlu olanlar, mesulleri bu 
ihtiyacı duymuyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu yetkiyi verip 
vermeme Yüksek Meclise ait bir keyfiyettir, 
o fıkra çıkarılabilir. Buna bir itirazım olmaz, 
çünkü Hükümet metninde yoktur. Bunu Ko
misyon ilâve etmiştir. Genelkurmay Başkanlı
ğına dört yıla çıkanlmasına dair yetki veren 
fıkrayı Komisyon ilâve etmiştir. İleride, dört 
yıla çıkarmak ihtiyacı duyulduğu zaman Hü
kümet bir kanun getirir,, bu kanun gibi, dört 
yıla çıkabilir, doğrudur. Bu yetkinin verilme
sinde İsrar etmem. Ama, şimdiden dört yıla çı
karıp, «Meclis olarak biz bu ihtiyacı duyu
yoruz,» derseniz Hükümet mutabık değildir 
bu istek ile. Hakikaten ihtiyaç dışında bir şey 
yapmış olacağız ve bugün ordunun küçük su
baya ihtiyacı vardır. Bundan da mahrum ede
ceksiniz, durup dururken, ihtiyaç yokken, Bu 
sebeple buna taraftar olamıyoruz. 

Yabancı memleketlerdeki durumu da arz et
tim. Faraza iki sene olan memleketler çok.. Al
man ordusu, 2/5 yıl, üç sene de değil.. Bizim
ki meslek okuliyle beraber dört olarak kabul 
edin. İngiliz ordusu iki sene, Çekoslavakya iki 
sene, Soyyet ordusu iki sene... Yani üçten aşa
ğı olan memleketler de var. Binaenaleyh bu 
memleketler kâfi görüyorlar. Bizim Genelkur
mayımız da bunu üç yıl olarak yeterli gör
mektedir. Hükümet de bu kanaattedir. İzin 
verirseniz bu noktai nazanmızda haklı olarak 
İsrar etme durumundayız. Aksi halde bu ka
nun sakatlanır ve kabili tatbik olmaktan çı
kar. 

Teşekkür ederim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sual sorabi

lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sual soracaklar Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Özsfüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bizden da

ha kısa süreli harb okullan olduğunu ileri sür
düler; acaba bu kısa süreli olanlann tabanın
da tâ ortaokuldan veya liselerden gelen bir as
kerî eğitim sistemi esası var mıdır Meselâ Al
manya'da.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Kalkmıştır bu askerî lise
ler.. Kesin olarak bir şey ifade edemem, ama 

1 kalmadığını sanıyorum. 
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TURHAL ÖZGÜLER (İçel) — Bir sualim 
daha var; 

Genelkurmayın görüşüne göre bu üç sene
lik müddet kâfidir, o bakımdan Yüce Mecliste 
de bunu böyle benimseyin, temennisi var. Me
selâ meslekim itibariyle ben hukukçuyum; bu
rada hukukla ilgili bir kanun çıkarken, «Yü
ce Yangıtayın Başkanı böyle temenni ediyor, 
Barolar Birliği Başkanı böyle temenni ediyor» 
gibi bir temenniye iltifat etmeyiz. Nasıl on
lara iltifat edilemezse, Yüce Mecliste asker-
üktan gelmiş kimseler var... 

BAŞKAN — Bu, sual olmadı Sayın özgüner, 
soru haline getiriniz lütfen. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sual haline 
getireceğim efendim, Yüce Meclisimizde değerli 
asker arkadaşlarımız var, generaller var. Bu ba
lamdan böylesine bir iltifatı bizden beklemeleri 
Yüce Bakan tarafından Meclisin çalışmasına uy
gun görülmekte midir? Bunun açıklanmasını ri
ca ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Sayın arkadaşıma arzı ce-
vabedeyim. Bunu söylemek mecburiyetindeyim; 
bir mütehassıs bunu ifade ediyor, bu işten so
rumlu mütehassısların noktai nazarı budur. Bu 
noktai nazarı ben söylesem, sizin benden sorup 
öğrenmeniz gerekir, bir karar verebilmek için... 
Faraza bir başka mevzuda, haklı olarak, hukuk
la ilgili bir kanunda Temyiz Mahkemesi ne dü
şünüyor, barolar ne düşünüyor, denebilir bura
da... Bunda nasıl mahzur yoksa, aynı mevzuda, 
bu işin mütehassıs heyeti, sorumlu heyeti böyle 
düşünüyor, demekte de sanıyorum ki, mahzur 
yoktur; bilâkis Büyük Meclisi tenvir bakımın
dan fayda vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Harb Okulları kanun tasarısının 4 ncü mad

desi üzerinde tartışma açılmıştır. Bir kısım ar
kadaşlarımız üç senelik tahsil süresini kabul et
mektedirler. Evvelâ tahsil süresi iki sene iken 
yönetmelikle üç seneye çıkarılmıştır deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, şunu belirtelim ki, bu
gün liselerden mezun olanlar bundan on sene ev
vel mezun olanlardan zayıftır. Bizim zamanımı
zı alalım. Evvelâ bitirme vardı, 11 dersten bitir

meye girerdik. Bitirme olur, ondan sonra dört 
dersten olgunluk imtihanına girerdik. Var mı 
bunların hiçbiri? Ortaokulda 11 dersten sınıf 
geçme alırdık, Bakanlıktan soru gelir, üç ders
ten imtihana girerdik. Birinden kaldığımız za
man üç dersten de kalmış olurduk. Bugün bun
ların hiçbiri yoktur. Eğer okullarda süreler 
artırılıyorsa, bu zayıf durumu meslek okulların
da telâfi etmek için yapılıyordur. 

Bugün askerî hâkimler dört sene, Tıp Fakül
tesinden mezun olan askerî doktorlar altı sene, 
askerî mühendisler beş sene tahsil görürler. 
Harb Okulunun dört seneye çıkmasını Millî Sa
vunmanın bizden evvel talebetmesi lâzım. Bu
gün bir subay Devlet Reisliğine kadar yükseli
yor. Bugün değişen harb şartları altında, dünya 
milletlerinin ikiye ayrıldığı bir zamanda subay
lara büyük vazifeler düşmektedir. Neden halen 
iki sene mi olsun, üç sene mi olsun diye düşü
nüyoruz? Dört sene yapalım. Bugün muvazzaf 
subaylarımız hem bedenen, hem fikren çalışı
yorlar. Bu bakımdan dört sene olursa, bunlar 
daha kültürlü, daha bilgili, daha teknoloji bil
gilerini almış olurlar. Bundan hiçbir zaman en
dişe etmemek lâzımdır. Onun için, Sayın Millî 
Savunma Bakanımızın buradaki dört seneye il
tifat etmesi her halde subaylarımız için de bü
yük bir değer taşıyacağı kanaatindeyim. Hiçbir 
endişeye mahal yoktur. 

Eğer Orduda küçük rütbeli subay bulunmu
yor diyorlarsa, Askerî Personel Kanunu geçti
ği zaman dedik ki, asteğmenliği bir seneye, teğ
menliği iki seneye, üsteğmenliği üç seneye diye 
bunları artıralım. Üst kademelerde toplanıyor, 
alt kademelerde sıkıntı çekmiyelim diye burada 
söyledik, icabederse onlar da tekrar bir ayar
lama yapılabilir. Aynı zamanda genç albayla
rımız da mesleğine doymadan, orduda faydalı 
olacağı devrede ve kısa zamanda sivil hayata 
ayrılmam. 

Bunu biz burada dört seneye çıkaralım, 
ayarlamayı orada yapalım. Süreleri artırarak 
küçük rütbeli subayları orduda tutabiliriz. Dört 
seneye çıkmada büyük fayda vardır. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nuri Eroğan. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; zannediyorum ki, 
mesele çok uzadı. Dikkate alınması lâzım gelen 
üç husus var : 
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1. Sayın Bakan dışarıdan misal verdi. Bu 
okulların benzerleri başka memleketlerde iki -
üç yıl olanları da çok. 

2. Bu tasarıyı hazırlayıp getirmiş olanlar, 
programları, tatbikatı bizden çok iyi bilen kim-
seler. Onlar bu tedrisatın üç seneye sığdırılabi
leceğini kabul etmişler. 

3. Ordunun küçük subaya ihtiyacı var. Bu 
ihtiyaç da burada belirtildi. Artık bunu uzat
makta mâna yok. Oylıyalım ve bitsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyan sa

yın üye var mı efendim?. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştü'. 

Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü maddenin Komisyonumuzda müzake
resi sırasında durum inceden inceye tetkik edil
miş ve Komisyonda yetkili makamların verdik
leri izahat neticesinde aynen Yüce Mecliste be
lirtildiği gibi, Harb Okullarının ileride 4 seneye 
çıkarılmasına hazırlık olmak şeklinde bu madde 
tedvin edilmiştir. 

Müzakeremizin başından beri devamlı olarak 
üzerinde durduğumuz husus, teknolojinin de
vamlı olarak ilerleme kaydetmesidir. Bugün as
keriye, harb tekniği, bilime dayanmaktadır. Ha
len üç sene olan Harb Okullarını dört seneye çı
kardığımız takdirde acaba Harb Okulları 4 se
nelik tahsili bu çocuklara verecek hazırlıkların 
içerisinde mi? İşte meselenin esaslı noktası ge
lip burada toplanıyor ve bu kanunun meselâ da
ha sonra gelen 7 nci ve 9 ncu maddeleri tetkik 
edildiği zaman görülecektir ki, 3 senelik Harb 
Okullarının ileride 4 seneye çıkarılacağı, bu 7 
ve 9 ncu maddelerle de gayet belirgin olarak or
taya çıkmaktadır. 

Dikkat edilirse 7 nci madde yepyeni bir hu
sus getirmektedir : «Harb Okullarında okutu
lan genel akademik derslere, üniversite öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri ile bu statüye sahi-
bolan askerî öğretmenler görevlendirilir.» Yani, 
bu madde ile üniversite öğretim görevlilerinin 
de bu harb okullarında ders verme hususu temi
nat altına alınmaktadır. 

Bu madde ileride harb okullarının 4 seneli1 

tahsil süresine ulaştıracak şekilde düzenlenmiş 
tir. 
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Aynı şekilde 9 ncu maddede de harb okul
larında görev alacak öğretim görevlilerinin ders 
ücretlerine dairdir. Son fıkrası, üniversitelerde 
öğretim görevlisi olan şahısların harb okulların
da ders verdikleri zamanlarda üniversitelerden 
almış oldukları ödeneklerin de devam edeceğine 
dair bir maddedir. 

Şimdi maddenin esası, anaruhu gelip şurada 
toplanmaktadır. Bugün için harb okullarımız 4 
senelik bir tahsil devresini kapsıyacak duru
ma gelmemiştir. Bu maddeye «Bilimin ve as
kerî eğitimin zaruri kıldığı hallerde bu süre Ge
nelkurmay Başkanlığınca 1 yıl uzatılabilir,» iba
resi Komisyonumuzca konulmuştur ve bu ibare, 
ilerde bu okulların aynen diğer fakülteler gibi 
4 sene olmasını göz önüne almaktadır. Komis
yonumuzda da aynı şekilde, harb okullarından 
mezun olanların diğer fakültelerden mezun 
olanlarla aynı statüye sahibolmaları hasebiyle, 
harb okullarındaki eğitimin de 4 sene olması 
göz önünde tutulmuştur, aradaki eşitsizliği ber
taraf edebilmek için. 

Ayrıca gözden kaçan bir husus daha var, 
unutmamak gerekir: Harb okullarından mezun 
olanlar kendi içtüzük ve disiplinlerine uygun 
olarak Harb Akademisi tahsili de yapmakta
dırlar. Bunu gözden uzak tutmamak gerekir. 
Bütün bu hususlar nazarı itibara alındığı tak
dirde, bugünkü ihtiyacımıza cevap verecek ni
telikte bu madde tedvin edilmiştir. Bu maddeye 
aynen iltifat buyurulmasını Yüce Meclisten 
saygılarımla dilerim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Meh
met Bilgin, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET BİLGİN 
(Bingöl) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

A. P. Grupu olarak Sayın Orkunt'un belirt
tiği şekilde ve elbette biz de harb okullarının 
dört yıl olmasını isteriz. Yalnız, yine kendileri
nin belirttikleri şekilde ve belirttikleri için 
de fazla uzatmamak maksadiyle işaret etmek 
istiyorum; bu bir sistem değişikliğidir. Bu sis
tem değişikliği içerisinde de bir hazırlığı gerek
tirmektedir. Hazırlığın neticesi ise uzun zama
na mütevakkıftır. Askerî bilgiler ve askerliğe 
aidolan her husus da burada enine boyuna açık
lanamaz, izah edilemez. 

Misal olarak arz edeyim; biz ordu içerisin
de dahi öyle okullarda bulunduk ve ders ver-
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dik ki, oraya ancak subaylarımızdan kozmik 
belge alanlar girebiliyordu ve bu hususta veri
len dersler dahi o kadar gizlidir ki, notlarını 
dahi dışarı çıkartamıazlar. 

Bir subay harice gönderildiği zaman yine 
kozmik belge ile gidiyor ve hariçte, Amerikan 
ordusunda veya Alman ordusunda tahsil gör
düğü zaman yine de onların gizli tarafları var
dır, oraya girilemez, 

Binaenaleyh, bilhassa şunu belirtmek iste
rim M; ordunun eğitimini tatbikatını hukukla 
veya her hangi bir meslekle mukayese etmek, 
askerî bilgiler bakımından bağdaşamaz, askerî 
eğitim bakımından da bağdaşamaz. Bu bir em
poze değil, bir sistemin mecburi tatbikatının 
neticesidir. Meclise, «illâ şöyle yapacaksınız.» 
demek değildir. Bir sistem kabul edilmiş, bu 
sisteme göre hazırlık yapılmış ve bu hazırlık da 
tatbikat safhasına geçmiştir. Komisyonun ka
bul ettiği metin ise buna zaten açık kapı bı
rakmaktadır. icabederse 4 yıla çıkar, denmek
tedir ve bu inisiyatif ve elastikiyeti ise Genel
kurmaya verilmektedir. 

Biz bunu şöyle anlıyoruz: ilerde icabederse 
hazırlıklar yapılacak, ondan sonra icabettiği 
takdirde dört senelik tatbikata geçilecektir. 

Binaenaleyh, Komisyonun metninin aynen 
desteklenmesini bilhassa rica eder saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen kal
mamıştır. önergeler vardır, okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü 

maddesindeki «Harb okullarının öğretim ve eği
tim süresi üç yıldır.» ifadesinin, «en az üç yıl
dır» şeklinde ifade edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

Sayın Başkanlığa 
Harb okulları kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 
Madde 4. — Harb okullarının öğretim ve 

eğitim süresi 4 yıldır. 
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BAŞKAN — önergeleri okuttum, ikinci 
önerge daha aykırı olduğu cihetle o önerge
den başlıyarak önergeleri tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 
Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katıl
mıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU • (Adana) — Ha
yır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Harb 
halinde bu süreyi indirme imkânını kaldırdığı 
cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadırlar. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Okuldan çıkarılma : 
Madde 5. — Harb okullarında öğrenimde 

bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan 
çıkarılırlar. 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmelikte tesbit olunacak ahlâk notu nis-
betini kaybedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhi
linde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair di
siplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilecek âzami süre için
de tamamlıyamıyanlar, 
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d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara 
istinaden sağlık durumları bakımından Harb 
Okulu öğrenimine devam imkânı kalmıyanlar, 

f) Giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadık
ları öğrenim sırasında anlaşılanlar. 

ıSağlık durumu sebebiyle okuldan çıkarılan
lar hariç, diğer sebepler ile çıkarılanlara ken
dileri için Devlet tarafından yapılan masraf
lar, faizlerle birlikte ödettirilir. Ancak, bu 
borçları askerlik hizmetleri süresince ertelenir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrdsoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU {Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Görüştüğümüz 5 nci madde askerî okullar

dan, harb okullarından çıkarılmaların ne şe
kilde olacağını göstermektedir. Bunlar sırası 
ile sayılmış; muayyen müddette okulu bitire
mezse, sağlık durumu itibariyle okulda kalma
sına imkân kalmamışsa veya ahlâki durum iti
bariyle okulda kalmasında mahzur gö
rülenler veya mahkeme karariyle okul
dan çıkarılmasına lüzum gösterilenler ve 
diğer maddeler... Bunların hepsinin de bir yö
netmelikle düzenleneceği bildirilmektedir. 

Burada, aşağıdaki 8 nci maddede «yönetme
likle tesbit edilir.» ibaresi vardır. Onun hari
cinde başka hiçbir maddede yoktur ve 10 ncu 
madde de sırf yönetmeliğe ait bir madde ola
rak tedvin edilmiştir. Buraya bir (g) fıkrası 
ilâve etmek suretiyle diğer 10 ncu maddenin 
metinden çıkarılmasını ve bunun kanun tekni
ğine daha uygun olacağı kanaatiyle bir öner
ge vermiş bulunuyorum. 

İltifat edilmesini rica eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
var mı?... Buyurun Sayın Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan maddenin (f) fıkrası, 
«Giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları öğ
renim sırasında anlaşılanlar.» hükmünü taşı
maktadır. Bir öğrenci düşünün ki, okula girmek 
için başvurmuş ve girişle ilgili nitelikleri haiz 
olduğu anlaşılarak okula kabul edilmiş ve bir 
süre de öğrenimine bu okulda devam etmiştir. 
Fakat okulun her hangi bir döneminde bu giriş 

ile ilgili nitelikleri haiz olmadığı öğrenilmiş ve 
bunun da okuldan çıkarılması kararlaştırılmış
tır. 

Arkadaşlar, bu madde bu haliyle kaldığı 
müddetçe korkunç bir silâhtır. Bu itibarla ben 
komisyondaki arkadaşlardan rica etmekteyim; 
bu maddeye mutlak surette bir açıklık versin. 
Aksi takdirde yalnız bu maddeye dayanılarak 
birçok öğrencinin haksız bir şekilde okuldan 
atılması sonucunu şimdiden elimizle hazırlamış 
oluruz. 

Elbetteki birtakım nitelikleri taşıyan öğren
cilerin hemen okuldan atılması imkânsızdır. 
Fakat, okuldan atıldıktan sonra maddenin he
men altında bir de maddi külfet tahmil edili
yor. «...çıkarılanlara kendileri için Devlet tara
fından yapılan masraflar faizlerle birlikte ödet
tirilir.» hükmünü taşımaktadır. Dikkat ederse
niz maddenin son fıkrası, sağlık durumu ile 
okuldan çıkarılanlar hariç diğer bütün maddede 
tadat ve tasrih edilen ahvalde bu madde hük
münü geçerli tutulmaktadır. 

Bu itibarla giriş ile ilgili nitelikleri haiz ol
madıkları sonradan öğrenilen öğrenciler hak
kındaki bu hükmün bu hali ile yetersizdir. Bu 
hükme bir açıklık vermek lâzımdır kanaatin
deyim. Komisyonun ne düşündüğünü bilmiyo
rum. Takdir sizlerindir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım; Bendeniz de kısa bir zamanınızı 
alacağım. 

Okuldan çıkarılan öğrenciler ile ilgili 5 nci 
madde bâzı hususları tadadetmiştir. (a), (b), 
(c) bendlerinde yönetmelik hükümlerine göre 
istenilen hususların yerine getirilmemiş olması 
nedeniyle ilgilidir. Bunun dışında kalan (d) 
bendi ise mahkeme kararına istinadetmektedir. 
Bu, çok yerinde tedvin edilmiş bir fıkradır 

Benden önce konuşan muhterem arkadaşımı
zın burada ifade buyurdukları gibi son (f) fık
rasında yer alan «Giriş ile ilgili nitelikleri haiz 
olmadıkları öğrenim sırasında anlaşılan» cüm
lesini biz yerinde görmüyoruz. Çünkü, girişin
de aranılan bütün nitelikleri ve yönetmelik hü
kümlerini ve şartlarını üzerinde taşıyan öğren
ciler buraya alındığına göre, farz edelim ki 3 
senelik harb okulunun son sınıfında giriş ile il
gili nitelikleri haiz olmadıkları anlaşılanlar çı
karılacak mıdır? Bunu hukuk açısından kıy-
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metlendirdiğimiz zaman, gerçekten sakıncalı bir 
fıkra olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan ben
deniz de hukuk açısından bu fıkrayı yerinde 
görmüyorum. Böyle bir kimseyi okuldan çıka
rırsak, idarenin bütün eylemleri Anayasanın 
114 ncü maddesine göre yargı organlarının de
netimine tabi olduğuna göre, Danıştay böyle 
kararları bozar, muhterem arkadaşlarım. 

Ayrıca yine böyle bir fıkra ilâve ediyoruz. 
Bilhassa sağlık nedeniyle ayrılanların dışında
kiler için, idarenin yapmış olduğu masrafların 
ödetilmesini öngörüyoruz. Bu da, yine (f) fık
rasını kabul ettiğimize göre, hukuka aykırı dü
şer. Eğer giriş sırasında aranılan nitelikleri tes-
bit edememiş isek bu kusur öğrencide değil 
doğrudan doğruya idarededir. İdarenin kusu
rundan mütevellit iras edilen zararı çıkarılan 
öğrenciye değil, bizzat onu yapan idareye yük
lemek lâzımdır. Burada da hukuka aykırı hü
küm var. Bir çelişki gözükmektedir. 

Bendenizin esas işaret etmek istediğim bir 
husus daha var; o da şu : Bir önerge ile, harb 
okullarından her ne şekilde olursa olsun, ilişiği 
kesilen öğrencilerin okulda geçen sürelerinin 
askerliğine sayılmasını istemekteyiz. Bunlar, 
okulda bulundukları zaman zaten askerlik gö
revi yapmaktadırlar. Her ne şekilde olursa ol
sun arz ediyorum, bâzıları 20 ay hizmet ediyor, 
yani okulda okuyor. 20 aydan sonra okuldan 
atılıyor; bu madde hükümlerine göre bunlar 
tekrar askere almıyor. Bizim burada ileri sür
müş olduğumuz, talebeliğimiz husus ise, «Harb 
okullarından her ne şekilde olursa olsun ilişiği 
kesilen öğrencilerin okulda geçen süreleri as
kerlik görev sürelerine mahsubedilir.» şeklinde 
bir önerge takdim ettim. Bu, adalete de uygun 
olur, hakkaniyete de uygun olur. Esasında as
kerlik meslekini ifa eden çocuklarımızın hakla
rına uygun olur. Bu bakımdan muhterem mil
letvekili arkadaşlarımız, bu önergeme iltifat 
edip müspet rey verirlerse bir haksızlığı orta
dan kaldırmış oluruz. Çünkü, nice harb okul
larının son sınıfından ayrılmış olan kimseler 
vardır ki, bunlar yeniden askerliğe tabi tutul
maktadırlar. Halbuki orada askerlik yaptığına 
göre burada geçen süreler askerliğine sayılması 
hem külfet bakımından yerinde olur. Bir taraf
tan da kuraya tabi tutmak suretiyle asker sa
yısını ve müddetini azaltıyoruz; bu yönden de 
faydalı olur. 

I Önergemize iltifat buyurmanızı rica eder, 
saygılarımla teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye?... Yok. 

Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyo
rum : 

Saym Başkanlığa 
Harb okulları kanun tasarısının 5 nci mad

desine (g) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ede
riz. Saygılarımızla. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsametin Baser 

«Madde 5. — g) Bu kanun gereğince çıka
rılacak yönetmelikler yürürlük tarihinden itiba
ren en geç 6 ay içinde düzenlenir.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 
GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harb okulları kanun teklifinin 5 nci madde

sinin sonuna aşağıdaki teklifimizin (g) bendi 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Ankara 
Hilmi İşgüzar Suna Tura! 

«(g) Harb okullarından her ne şekilde olur
sa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin okulda ge
çen süreleri askerlik görev sürelerine mahsube
dilir.» 

BAŞKAN — Saym Hükümet ve Saym Ko
misyon önergeye katılıyor mu? 

GEÇÎCt KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 
GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılamıyoruz, efen
dim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü-
I met katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 
GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, mad
deyi oya sunmadan bir hususun düzeltilmesini 
istiyoruz, yanlış yazılmış. 

(e) fıkrasında «öğrenime» olarak yazılmış 
bulunan kelime «öğrenimine» şeklinde olması 
lâzımdır. Düzeltilmesini rica ederiz. 

BAŞKAN — Bu maddede geçen «öğrenime» 
kelimesi «öğrenimine» seklinde tashih edilmesi 
gerekmektedir. 

Maddeyi bu tashih şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de bu şekliyle kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Subaylığa nasıp : 
Madde 6. — Harb okullarını bitirenler," o yı

lın 30 Ağustosunda teğmenliğe nasbedilirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Komisyondan madde üzerinde bir soru sor
mak istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, 

kabul edilen maddede «atanır» kelimesi kulla
nılmış. Bu maddede ve bundan sonraki madde
lerde de «nasp» kelimesi kullanılmış. Bunların 
da «atama» şeklinde düzeltilmesi mümkün mü
dür? 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, bu konuda bir 
önerge verseniz, onu muameleye koyarım. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 
GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, su
baylığa jıasptır. Ancak bu şekilde olur. Nasp 
başkadır, atanmak başkadır. 

BAŞKAN — Subaylığa nasp şeklindeymiş. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, bu madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil, söz istiyen var 
mı dediğim zaman söz istiyen çıkmadı. Soru so
racaktanız, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — O halde za
mandan tasarruf etmek halamından buradan 
sorayım. 

19 . 7 . 1971 O : 1 
Efendim, kanunlarda genellikle arı Türkçeyi 

tercih etmekteyiz. Ancak bu kanun başlıbaşma 
bir kanundur. Kanun yaparken eski kelimeleri 
kullanmamak gerekir. Burada bakıyoruz, bâzı 
maddelerde «atama» bâzılarından ise «nasp» 
kelimeleri kullanılmış. Buradaki 6 ncı madde 
ise bir yama maddesidir. 6 ncı madde bir yama 
gibi durduğuna göre bilmiyorum bir zaruret 
midir, bir zorunluluk mu vardır; burada «nasp» 
kelimesi kullanılmıştır. Neden «atanma» kulla
nılmamıştır? Komisyon, «atama» yi «nasp» ke
limesini karşılamaz şeklinde mi düşünmektedir? 

Kulağıma gelen müdafaa şöyle : Bu madde
de kullanılan kelime başka bir kanunda kulla
nıldığı için burada da aynen muhafaza edilme
sini düşünüyorlar. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun izahını ken
disi yapsın, Sayın Özgüner. 

Sayın Komisyon, buyurun. 
GEÇlOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, 
«nasp» ile «atanma» tamamiyle ayrı şeylerdir. 
«Atanma», tâyindir. «Nasp», kanaatimizce du
huldür, intisaptır. Naspın, biz Türkçe karşılığı
nı bulamıyoruz. Eğer Sayın üye karşılığını bu
lur, bize gösterirlerse memnuniyetle değiştiririz. 
(«Doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yani Yüce 
Meclis o kelimenin arı Türkçesini bulamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan tarafından veril
miş bir önerge varıdır. Kanunun bitimine kadar 
birleşimin devam etmesini istemektedir. 

Sayın Eroğan, kanunun bitimine kadar iyi, 
ama komisyon geri aldığı maddeyi yapıp bu
gün geri getirip vermesine imkân yoktur. Daha 
önce komisyon, buna imkân olmadığını ifade 
etmiştir. O bakımdan bugün bu kanunu bitir
meye imkân yoktur. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, komisyona giden maddesi hariç diğer 
maddelerinin bitimine kadar olsun . 

BAŞKAN — iyi ama, bir netice alamıyaca-
ğız Sayın Eroğan. Geriye kalan maddelerde bir 
şey yok. 

Maddelerin görüşülmesine devam ediyoruz. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 



M. Meclisi OB : 133 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Harb okulları öğretmenleri : 
Madde 7. — Hart) okullarında okutulan ge

nel akademik derslere, üniversite öğretim üye
leri, öğretim görevlileri ile bu statüye sahibo-
lan askerî öğretmenler görevlendirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kafbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

Öğrencilerin ihtiyaçları : 
Madde 8. — Harb okulları yatılıdır. Öğren

cilerin yönetmelikte tesbit edilecek ihtiyaçları 
Devletçe karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, bir madde teklifim var, onu 8 - 9 arasına 
mı koyacağız? 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi okuyalım, on
dan sonra muameleye koyarız. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Öğretim üyelerinin ücretleri : 
Madde 9. — Bu kanunun 7 nci maddesi uya

rınca harb okulları ve sınıf okullarında görev 
alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlile
rine okutacakları beher ders saati için, profe
sörlere, doçentlere ve öğretim görevlilerine büt
çe kanunlarında tesbit edilecek ders ücreti öde
nir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyeleri ve öğretim görevlilerinden harb 
okullarında görev alanların üniversite tazmi
natları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. 

SUNA TUR AL (Ankara) — Söz istiyorum, 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, 8 - 9 ncu maddeleri arasına yeni bir madde 
teklifim olduğuna göre esas 9 ncu madde kabul 
edilirse benim teklifimdeki maddenin numarası 
kaç olacak? 
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BAŞKAN — 9 ncu maddenin yerine kaim 
olmak üzere bir önerge vermişsiniz. Gayet ta-
biî, 9 dan sonra gelirse 10 olur. 

Sayın Tural, luyurun. 

iSUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve değerli milletvekilleri; Harlb Okulları kanun 
tasarısının 9 ncu maddesinde öngörülen hak ve 
ödenecek ders ücretleri, askerî öğretmenlere, 
sınıf okullarındaki askerî öğretim üyelerine ve 
asıl meslek olan askerliği öğretenlere de tanın
malıdır. Meslek bilgileri veren subaylar olma
dan, askerlik meslekinin olamıyacağı yüksek 
malûmunuzdur. Bu subayların öğreitimen sını
fından olması da şart değildir. Her sınıf subay 
olabilir. Tabya öğreten, tankı, topu, tüfeği öğ
reten, haritayı, muhabereyi, diğer bütün askerî 
ihtisas ve meslekleri öğreten subay da bir nevi 
öğretmen sayılır. 

Sivil olsun, asker olsun öğretmenleri ve öğ
retim üyelerini birbirinden ayırmamak, şartları 
eşit olduğu zaman, hakları da eşit duruma ge
tirmek, Yüce Meclislerin sağlıyacağı adalet ola
caktır. 

7 nci maddede bahsi keçen, harb okulların
da okutulan genel akademik dersler staJtıüsiünıe, 
meslek dersleri de ilâve edilmeli ve bu derslerin 
öğreticileri de aynı katagori içinde, aynı hak ve 
aynı ulsul muvacehesinde mütalâa ve kabul edil
melidir. 

Yani, akademik derslere meslek dersleri ilâ
ve edilmeli, üniversite öğretim üyeleri ve görev
lileri ile bu statüye dâhil askerî öğretmenler, 
meslek dersleri öğretmenleri ve sınıf okulların
daki askerî öğretmenler ve askerî öğretim üye
leri de aynı katagoriye dâhil edilmelidir. Böy
lece bir hak temin ve teslim edilmiş olacak
tır. 

Bu husustaki önergemize iltifadedilmesini 
diler, saygılarımızı ısunarız, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen sayın üye?... Yok. Önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harb okulları kanun tasarısının 9 ncu mad-

deisinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve talebederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Sinop 

Suna Tural Hilmi İşgfcar 
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«Madde 9. — Bu kanunun 7 nci maddesi uya
rınca harb okulları ve sınıf okullarımda görev 
alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlile
rine okutacakları beher ders saati için, profe
sörlere, doçentlere ve öğretim görevlileri ile 
meslek derişleri öğretmenlerine Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilecek ders ücreti ödenir. 

Aslî görevleri üniversitede bulunan öğretim 
üyeleri ve öğretim görevlilerinden harb okulla
rında görev alanların üniversite tazminatları 
kesilmez. Bunlar ve meslek dersleri öğretmen
leri hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Simidi maddeyi oylıyacağım. Yalnız bir hu
sus var. Sayın Özgüner'in vermiş olduğu bir 
takrir vardır. Yeni bir madde teklifidir. Bu da 
değiştirme önergeleri hükmüne tâbidir. 

Şimdi, siz bu okuttuğumuz maddeye muhalif 
değilsiniz. Oylanacaktır. Eğer sizin önergeniz 
kabul edilirse 10 ncu madde olacak değil mi 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hayır, be
nim teklifim kabul edilirse, 9 ncu madde ol
malıdır takibettiği silsile bakımından. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Özgüner, o de
ğil. Sizin teklifiniz bu okutmuş olduğumuz ve 
müzakeresini tamamladığımız maddeyi ortadan 
kaldırmıyor. Ondan sonra 10 ncu madde olur. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Madde 10 
olur. 

•BAŞKAN — Şu halde, Sayın Özgüner'in 
vermiş olduğu önerge kabul edilirse, madde 10 
olarak, edilmezse madde 9 olacak. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Özgüner'in önergesini okutaca
ğım, kabul edilirse 9 ncu madde oluyor, öteki 
10 ncu madde oluyor. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki yeni madde teklifimin tasarının 

8 nci maddesi ile 9 ncu maddesi arasına yeni 
bir madde olarak kabulünü ve bu yeni madde
nin yeni 9 ncu madde olarak tasarıya konulma
sını öneriyorum. 

Saygılarumla. 
içel 

Turhan Özgüner 

«Madde 9. — Harb okullarında öğrenimde 
bulunan öğrencilere : 

a) Birinci sınıfta teğmen aylığının % 10 u, 
b) ikinci sınıfta teğmen aylığının % 20 si, 
c) Üç/üncü sınıfta teğmen aylığının % 30 

harçlık olarak verilir.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka

tılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Önergede istenilen 
hususlar Askerî Personel Kanunumda tadadedil-
miştir. Yalnız, nisbetleri uygun değildir. Bu ba
kımdan uymuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Uy
muyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet uyma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, daha önce bil
dirmeniz lâzım. Oylamaya geçtim Sayın özgü
ner; bir. 

ikincisi; önergenizde, «33'öz istiyorum» diye 
beyanda bulunabilirdiniz. Yani/bizi de müşkül 
duruma sokuyorsunuz. Benim ne kadar söz ver
mek için tolerans gösterdiğimi bilirsiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ben, siz 
önergeyi kabul edip etmediklerini sorar sormaz 
ayağa kalkıp parmak kaldırdım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner ben oylamaya 
geçtim. («Oylamaya geçildi.» sesleri) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Anladığım 
neticeye göre, ben ayağa kalktım, başka ne ya
pabilirim? 

BAŞKAN — Daha evvel yapabileceğiniz hu
suslar vardı. Önergenizde, «©öz istiyorum» di
yebilirdiniz. Önergeniz okunduğu zaman, «Söz 
istiyorum» diyebilirdiniz. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hangi öner
gede böyle bir kayıt gördük şimdiye kadar Sa
yın Başkanım? Süratle, oradan cevabı alır al
maz ayağa kalkıp parmak kaldırıyorum. Tea
mül de budur. Söz vermek istemiyorsanız o 
başka, 

BAŞKAN — Sayın Özigünier, oylamaya geç
tikten sonrıa sftz vermeme imkân yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Konuşmama 
İmkân bırakmıyorsunuz ki, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etımiyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Şimdi, şu hale göre, önergeyi reddettiğiniz 
cihetle biraz önce kabul etmiş olduğumuz mad
de, 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Yönetmelik : 
Madde 10. — Harb okullarının organları, 

bunların görevleri ve çalışma Usulleriyle ilgili 
hususlar; öğrencilerde aranacak nitelikler, ye
tiştirme esasları, okutulacak dersler, öğrenimi 
bittirmeleri içjin âzami süre ve diğer hususlarla 
yabancı öğrencilerin tabi olacakları şartlar; ah
lâk notu; öğrencilerin Devletçe karşılanacak 
ihtiyaçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Bir karar almaya mecburuz. 
Sayın Nuri Eroğan'm bir takriri vardır. Oku
tuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının bitimine kadar birleşimin devamı

nı arz ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

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

Okunan 10 ncu madde hakkında buyurun 
Sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başka
nım ve muhterem arkadaşlarım; bir önerge de 
vermiş bulunuyoruz. Kıymetli Millî Savunma-
Bakanımız ve Komisyon Sözcümüzün dikkatini 
çekmek için çok kısıa olmak üzere söz aldım. 

Bu madde iyi bir maddedir, yerinde tedvin 
edilmiştir. Yalnız, ben hepsini okuyarak fikirle
rimi söylemek istemiyorum. Sadece burada di
yor ki; «... diğer hususlarla yabancı öğrencile-

I ilin tabi olacakları şartlar...» Burada biz, yö
netmeliklerle tesbit edilecek hususların içerisi
ne, «ecnebi harb okullarına gönderilecek olan
ların» ibaresinde ilâve edelim. Çünkü bunlar 
Türk öğrencileridir; bu bir eksikliktir, bunun 
takdiri yine Genelkurmay Başkanlığına ve Mil
lî Savunma Bakanlığına aittir. Bu maddenin 
içerisine böyle bir ilâve konduğu takdirde çok 
yerinde olur. ilerde bir ihtiyaç hâsıl olursa, Ba
kanlık müşkülâtla karşı karşıya kalmaz. Yeni
den bir kanun tadilime de gidilmez. Bu kaydı 
koymak bir mahzur da tevlidetmez. isterse gön
deril", isterse göndermez. 

Biz diyoruz ki, sadece bu bakımdan; «Ec
nebi harb okullarına gönderilecek olanların se
çimi şartları ve geçimi bu çıkarılacak yönetme
liklerle teslbdtt edilir.» kaydının bu madde içe
risine girmesini istiyoruz. Bunun için de bir 
önerge takdim ettik. Önergemize iltifadetmeni-
zi rica ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harb okulları kanun teklifinin 10 ncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
I ve talebederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Madde 10. — Harb okullarının organları, 
bunların görevleri ve çalışma usulleriyle ilgili 
hususlar; öğrencilerde aranacak niteliklere, ye-
tişıtiirme esasları, okutulacak dersler, öğrenimi 
bitirmeleri için âzami süre, ecnebi harb okulla
rına gönderilecek olanların seçimi, şartları ve 
geçimi ve diğer hususlarla yabancı öğrencilerin 
tâbi olacakları şartlar; ahlâk notu, öğrencilerin 
Devletçe karşılanacak ihtiyaçları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı 
ay içinde çıkartılacak bir yönetmelikle düzen
lenir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Efendim bu dışarı 
gönderilecek öğrenciler, harb okulları statüsüne 
asla girmez. Ayrı şeydir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka-
I tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

10 ncu maddeyi madde olarak oyunuza su
nuyorum. Maddeyi kaibul edenler.. Etmiyenler... 
10 ncu madde kabul edilmiştir. 

'Dördüncü kısım 

Kaldırılan 'hükümler 

Nizamname, maaş v. s. ile ilgili hususlar : 
Madde 11. — 22 Şubat 1331 tarihli Mekâ-

tibi Bahriye talebesi ile efradı veısairenin mu-
ayyenat ve mahrukatı mikdarma dair Nizam
name MekâJfcibi askeriye talebesi ile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
f evkalâjdeye dair 357 sayılı Kanun ve bu kanu
na müzeyyel 2140 sayılı Kanun ve diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Beşinci kısım 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanışı : 
Geçici madde 1. — Bu kanun hükümleri 

1969 - 1970 öğretim yılında Harb okullarına 
alman öğrencilerden başlamak üzere uygula
nır. Daha önceki yıllarda Harb okullarına alı
nan öğrenciler hakkında eski hükümler uygula
nır. Ancak, her hangi bir sebeple yeni statüye 
tâbi sınıflara kalanlar bu kanun bükümlerine 
tabiidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Turhan Özigüner tara
fından verülmıiş, bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

ISayın Başkanlığa 
Tasarının geçici 1 nci maddesindeki (1069 -

1970) tarihlerini (1970 - 1971) olarak değişti
rilmesini öneriyorum. Saygılarımla. 

içel 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

GÜLLÜOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUMLA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Geçici 1 nci mad
de kabul edilmişitir. 

İBRAHİM AYTUĞ (Elâzığ) — Önerge var
dı efendim. 

BAŞKAN — Bunun dışında önerge var mı 
efendiim?.. («Yok», sesleri) 

Öğretmen durumu : 
Geçici madde 2. — 7 nci maddede belirtilen 

nitelikteki öğretmenler temin edilinceye kadar, 
öğretmemi temin edilemiyen dersler için balen 
tatbik edilmekte olan bükümlerin uygulanması
na devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Koımiıayonun, geçici 3 ncü madde olarak ye
ni bir teklifli var. Geçici 3 ncü madde olarak 
teklif edilen önerkeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesiyle harb okulları

na giriş şartları yeniden düzenlenmektedir. 
Ancak, 1971 - 1972 öğretim ve eğitim yılı 

öğrenci kaydı için mer'i mevzuata göre gerekli 
hazırlıklar ikmal edilmiş ve sınav ilânları ya
pılmış bulunmaktadır. 

Tasarı 1971 - 1972 öğretim yıllından önce 
kanunlaşıp yürürlüğe girdiği takdirde eski mev
zuata göre ilân edilen şartlan haiz ve yapılan 
sınavları kazanmış adayların kayıt işlemleri, gi
riş şartlarına ilişkin yeni mevzuatla bağdaşamı-
yaeağmdan, tasarıya aşağıdaki geçici madde
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Giriş şartları : 
Geçici madde 3. — Bu kanunun giriş şart

ları ile ilgili 3 ncü maddesi birinci fıkrası 
1972 - 1973 ders yılından itibaren uygulanır. 

Komisyon Sözcüsü 
Adana 

Ali Rıza Güllüoğlu 

— 595 — 



M. Meclisi B : 133 19 . 7 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Geçici 3 noü madde olarak tek
lif edilen önerge üzerimde söz istiyen sayın üye?.. 
Yük. 

Önerigedeki metni geçici 3 nciü madde olarak 
kaJbul edenler... Etmdyenler... Önergedeki metin 
geçici 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Edendim, yürürlük maddelerine gelmiş bu
lunuyoruz, fakat Komisyon tarafından geri alı
nan 3 ncü madde henüz tamamlanmamıştır. Bu 
bakımdan, bu tasarı üzerinde şu anda görüşü
lecek başka bir husus kalmamıştır. 

Açık oy sonuçlarını arz ediyorum : 
1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarlısının açık oylamasına (226) sayın üye 

»« :mm 

iştirak etmiştir; (219) kaJbul, (4) ret, (3) çe-
kmser oy çıkmıştır. Bu suretle tasan kanunlaş
mıştır. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam eidelbillmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına (227) sayın üye iştirak etmiş
tir; (219) kabul, (6) ret, (3) çekinser oy çık
mıştır. Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Vaktin geç olması sebebiyle, 21 . 7 . 1971 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,18 

• ^ • « 
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1971 iyili Bütçe Kanunu (ile îbu (kanuna (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması Ihakkında kanun 
tasarısına 'verilen oyların Isonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza 'Gıüllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
11. Turgut Tokeır 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak ] 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 219 
Reddedenler : 4 

Çöldnserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 218 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
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Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahnnan Güler 
Aralan Topçubaşı-
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sanıet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin > 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 

)7 — 

Seyfî öztürk 
M. Şemsettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesİ2 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
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Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Akgiin Silûvrili 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanıettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Vehis Koşulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezaî Er/gun 
Mustafa Kuibilay Îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez ( 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Baş er 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kod aman oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar . 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Ya] emer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaaı 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Oahit Karak&ş 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Orhan Birgit 

[Eeddedenler] 
ERZURUM 

Cevat önder 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 
SİNOP 

Hilmi Biçer 

ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

KONYA 

1. Ethem Kilıçoğlu 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
M. öelâJhattin Kılıç 
Ali Oavi* Oral 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılimaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Meihımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler (1.) 

Süleyman Mutlu 
AM İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkeıim Bayazıt 
(t) 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpınar 
(t) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Süleymaın Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 

[Oya kattlmıymlar] 
ELÂZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırımı 
ERZURUM 

Rasim; GLnislî 
Rıfkı Danışman 
Fetullah Tagfkesenliöğhıj 

ESKİŞEHİR 
B, Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
(ıBşk. V.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Ay bar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kaibibaj 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman öızer (1) 
llhami Sancar 

AYDIN 
Mekmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cühat Bilgehan 
Kemal Erfdem 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Metanet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut (î.) 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demjrer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm (î.) 
Sami Arşlara. 
Fua t Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdaî Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım (t.) 

EDİRNE 
llhami Entem 

İsımıail Hakiki Tekine! 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem (1.) 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (1.) 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Ali NaıM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler' 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah ÇarıJkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Nercmiettin Ertoakan 
SadiKoçaş (B.) 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mefhmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
"Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

MARAŞ 
Atillâ Îmamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ. 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi (î.) 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan (Kitaplı (B.) 
Bahattin Uzunoğiu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa (î. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 
(i.) 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk.V.) 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabrl Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 

Ekrem. Dikmeın 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neomıeittiiın Cevheri 
Mehmet Ali Göklfü 
Bahni Karakeçili 
Vehbi Melik 

URFA 
Orhan Demgiız 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
tsımaül Hakkı Akdoğan? 
Abdullah ÎBaştürk 
Celâli Ahımieıt»Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müfbüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

»>>•<« 
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Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısına verilen oyların neticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 \ 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 219 
Reddedenler : 5 

Çe&inserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 217 

Acık üyelikler : 6 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Haımıdi Hamamcıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Rölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
^erhat Nuri Yıldırım 
fcjerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Kemal Ziya öztürk 
İsmet ıSezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımâı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılımaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bildir» 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
Mehmet Şükrü Kiykı-
oğlu 

BURDUR 
Ahmet Mukadder Çil-
oğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut H u M Önür 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ya&up Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Nald Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
Mehmet Şemsettin 
Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
Mehmet Emin Turgut-
alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özldemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

— 601 



OVt. Meclsi B : 133 19 . 7 . 1971 O : 1 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Hüseyin Dolun 

* Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Akgün SiBvrili 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşıfc 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orîıaaı Demiz 
Saibri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

ERZURUM 
Cevat önder 

Mustafa Topçular 
Haaan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Tuırgut 

KTR.KLARELİ 
Mehmet Atıagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Sezai Engnm. 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlıu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuıat Azmioğlu 
Ali Eıfoek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARA§ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet. Zekeriya Kürşad 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUÖLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başetr 

NİĞDE 
Muzaffer Naci Çerezci 
Hüseyüaı Avmi Karuav 
macıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlü 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Orhan Vural 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbaaar 

SAKARYA 
Mîustafa Vedat ömsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SlÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 
İZMİR 

Goşfcun Karagöz» ğlu 

KONYA 
Mustafa Kulbilay îmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enlver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytiirk 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
Kevııi Nedimoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

ANKARA 
Orihan Biırıgat 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

ilhan (Egemen) Da-
rendıelioğltt 

KONYA 
ibrahim Etem Küıçoğlu 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Sailâhabtin KıÜıç 
Ali Cavit Ora! 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
iŞevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler (î.) 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt (I.) 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Uluısoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Ahımet iSakıp Hiçerimez 
Emin Baiksüt 
Osman Soğukpmar (î.) 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Sabit lOsman Avcı 
(Başkan) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 

Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öilhat Bilgefhan 
Kemıal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet 'Dallı 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut (1.) 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın (1.) 
Sami Arşlara. 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
AbdüHâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım (1.) 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Rasim Gmisli 
Rıfkı Danışman 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Bekir Sıtkı Karacasehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
İbrahim Kayhan Nai-
boğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersöy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 

M. Kâzım özeke 
Osman özer (1.) 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı T ekin el 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker (İ.) 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem (İ.) 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (İ.) 
Akın özdemir 
Ali Nalkd "pher 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
İrfan (Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin ErhaJfean 
Sadi Koçaş (B.) 
özer ölçmen 
Faruık Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
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MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Enire 
Nermin Neftçi (1.) 

NEVŞEHİR 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 

Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Barbaros Turgut Boz-
tepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı (B.) 
Bahattin Uzunoğlu 

— .y . . 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa (l.Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 
(D 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araü 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
IsmaJil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlm 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 

>v«-o 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

133 NÖÜ BİRLEŞİM 

19 . 7 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 
2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
3. —• Bağcılığımızın modern §ekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis-
yonrna üye seçimi. (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkımda kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları I 
(1/483) (IS. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi : 
3 .7 .1971) 

X 2. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna I 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/489; C. Senatosu : 1/1241) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 380; O. Senatosu S. Sa
yısı : 1590) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
TIRILAN İSLER 

X I . — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik I 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyali 
Sigortalar (kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici | 

i Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtana 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

3. — 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) 

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 
I nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 

teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

• 2. — Eski Siirt Milletvekilli Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami 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) 

I 3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru-

I 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 K!arma 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 Üyesi 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. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
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 Tura! He Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Emgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(IS. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6,1971) 

8. — 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 : 3<6Ü) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — İstanbul 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 tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkmda 
C. Senatosu 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) 

11. — 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) 

12. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkmda kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarınım disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . -6 . 1071) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'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) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaıları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

18. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma-



yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık (muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

20. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

V 
ÎKt 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 
raporu (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 faamurrı 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. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim 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 tajrihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun 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 : 
L8 . 3 . 1971) 

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

X 7. — 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 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kan/unun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi üe 
İzandır Milletvekilli Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 Baydı Sosyal Sigortalaır Kanu
numun 123 ncü maxMeısinin değiştirilmesine dair 
kanuni teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon-
^arındaın 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 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) 
(IS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ile îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
(kıyılar kanunu tekl f i ve îmıaır ve iskân, İçişleri 
ve Plân komisyonılarmdan 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı G-eçiei Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — 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) 

13. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıadbedüeniere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Tralbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verdlleeek elbise ve teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma (tarihi : 14.5.1971) 

14. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekilli llhami 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. Sayım : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

15. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili ilhama Sancar ille 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) 

16. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka

nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril 
meşine 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 17. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul 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 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

18. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek 'geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . '6 .1971) 

* 19. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiyetâen doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
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) 

21. — Boğazlayan ilçesine bağlı Yeni Falkılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şaihin'den doğma Mehmet Ali 



oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcali köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

22. — Artvin ilimin Şavşat ilçesinin merkeze 
«bağlı Kireçli köyünün 32 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmerboğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (ıS. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 

15 . 6 . 1971) 
23. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe

sinin Contay köyü, hane 4, cilt 213, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

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

25.— 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'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

26. — Aykut Alpergün'ün, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 
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X 27. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması nnaksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
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) 

28. — İbrahim Recep Ayışıkîn cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (l/36y; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 29. — 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) 

30. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
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) 

X 31. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı G-eçicd 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

32. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 33. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanuni 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 133 ncü Birleşim) 





Topiaa*ı :* MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 108 e |nci ek 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 

değişiklik hakkında M. Meclisi Orman Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2 / 2 2 ; C. Senatosu 2/294) 

(Not : C. Senatosu S, iSayısı : 1448) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği . 15 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10456, 2/294 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 .4.1970 gün ve. 74 sayılı yazınız : 
6831 sayılı Orman Kanununa "bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka

imi olunan metni, Cumhuriyet Senatosu «öenel Kurulunun 15.7.1970 talihli 93 ncü Birleşiminde 
değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya i?dşikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla, İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Orman Komisyonu raporu 

14 . 6 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 17.1970 tarihli 93 ncü Birleşiminde değiştirilerek 
ve işari oyla kabul edilen, (Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Or
man Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi); üzerinde yapılan değişiklik, ilgili ba
kanlık temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü, 

Ek madde 1 de «Maktu vekâlet ücretinin asgari haddi» ibaresindeki (Asgari haddi) kelimeleri 
Cumhuriyet Senatosu metninde çıkarılarak ek madde bu şekildeki değişiklikle kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Y. Sözcü Kâtip 

Antalya Çankırı Bolu Kastamonu 
B. Eker A. Tosyahoğlu A. Çakmak S. Keskin 

îmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi 
Orman Komisyonu 

Esas No. : 2/22 
Karar No. : 5 
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Kocaeli' 
C. Âdemoğlu 

" r Küthaya 
. • J i . tfrfcefc 

Zonguldak 
"••''" F. Ak 

Muğla 
A. Akarca 

Zonguldak 
A. Güner 

Sakarya 
Y. Bir 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Or
man Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanu
nun kapsamına giren suçlardan 
dolayı açılmış olup, Orman 
İdaresince müdahıi sıfatiyle- ve 
avukat marifetiyle 'takibedilen 
ceza dâvalarında idare lehine 
takdir edilecek maktu vekâlet 
ücretinin asgari haddi, dâva
nın görüldüğü mahkemeye gö
re avukatlık ücret tarifelerin
de yazılı asgari ücret miktarı
nın onda biridir. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Or
man Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanu
nun kapsamına giren suçlardan 
dolayı açılmış olup, Orman 
İdaresince müdahlil sıf atiyle ve 
avuikat marifetiyle takibedilen 
ceza dâvalarında idare lehine 
takdir edilecek maktu vekâlet 
ücreti, dâvanın görüldüğü mah
kemeye göre avukatlık ücret 
tarifelerinde yazılı asgari ücret 
miktarının onda biridir. 

Millet Meclisi 
Orman Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
»Senatosu Genel Kurulunca ya
pılan değişiklik aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 108 e 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Harb Okulları kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili İlhami 
Sancar ve 15 arkadaşının, Harb Okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 

22 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/160, 2 /142) 

T. C. 
Başbakanlık Kanunlar ve 8 . 1 . 1970 
Kararlar Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -192/212 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Harb Okulları kanunu tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. Tasarının genel gerekçesi : 
Türk SdlâMi Kuvvetlerine muvazzaf suıhay yetiştiren Harb Okullarının statüsü ve faaliyetleri 

hakkında ihtiyacı sağlıyamıyan ve bu sebeple fiilen hükümsüz hale gelmiş olan 17 Haziran 1928 
tarih ve 6791 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren «Muvazzaf Zabit Yetiş'tinmek ve Ordu Zabit
lerime Yüfcsefe îktidiaır ve Tahsil vermek Ta'limiatnamesi» nden başka bir mevzuat mevcut değil
dir. Memleketimizin en eski ve köklü bir irfan yuvasının statüsünün bir kanunla tesbit edilmeme
si rasyonel faaliyetine enigefl ıteşki/1 ettiği gibi zaman zaman üniversite ve yüksek okullarla 
muadeleti de söz konusu olmaktadır. 

Hergün biraz daha gelişip değişen modern harfe Ifcefknolöj'i'snnd tafeib'edebilmek üçji'n geniş aıskerî ye 
genel kültür verilmesi; dolayısiyle müfredatın ve öğretim süresinin bu esasa göre ayarlanması 
gerekmiştir. 

Ayrıca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da Harb Okulları Kanununun 
hazırlanıp yürürlüğe konulması zorunluluğu belirtildiğinden arz olunan tasarı bu noksanlık ve 
zorunluluğun bir sonucu olmuştur. 

2. Tasarının maddelerinin gerekçesi : 
Madde 1. — Günümüzün harbleri; harb silâh ve vasıtaları, üstün teknik bilgiyi icabettirmek-

tedir. Tekniğin başında ise seyyaliyet ve sürat mefhumları önemle yer tutmaktadır. 
Harekette seyyaliyet ve çeviklik, karara süratle ulaşmayı sağlar. Bunun da yolu zihin fonk

siyonunun hızlı bir ihatalı olarak icrasıdır. Bu hasletin gelişmesi gerekli eğitim ve öğretimle 
orantılıdır. 

Geleceğin harbleri, artık ulusların tek tek karşılıklı mücadelesinden ziyade, uluslararası top
lulukların (Blokların) mücadelesi olmaktadır ve olacaktır da.. 
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Kollektif hablerde dost ve müttefiklerinden dûn seviyede olmaklık, acz ve hakir görünmeyi 

gerektirecek, ulusal çıkarların zaafa uğramasına sebep teşkil edeceği aşikâr olduğundan, hasım 
bulunan devletlerin maddi güclerindeki üstünlüğü, üstüm feridi yetenek ve niteliklerle gilderm'elk 
lâzımdır. Bu açıdan geleceğin Türk Silâhlı Kuvvetleri, subay adaylarının günün ihtiyacını kap
sayıcı, çağdaş ordular harb okullara seviyesinde öğreti™, ve eğitim yapacak harb 'okullarımızdan yetişti
rilmesi önem taşımaktadır. 

Yukarda açıklanan nedenler muvacehesinde Silâhlı Kuvvetler Harb Okulları, Lise üzerine 3 yıl 
dayalı askerî, fen ve sosyal bilimlerde, teknik ve akademik yüksek öğretim, eğitim yapan kuru
luşlar olarak kabul edildiğinden maddenin konması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 2.. — Bu madde, üniversitelere bağlı fakülte vjs yüksek 'Oİkullarda yetişen, tlabıip, 
eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, yüksek (mühendis, mühendis, aslkerî hâkim, askerî 
öğretmen, bando şefi ve din işleri gibi yardımcı sınıf muvaizızıaf subaylar hariç Silâhlı Kuv
vetlerde diğer yardımcı ve muharip sınıf muvazzaf «subayları yetiştirmede hanb dkularının 
başlıca görevi bulunduğunu açıklamak bakımından ıkonmuştur. 

Madde 3. — Harb dkullarımın öğrenci kaynağının esasını teşikıil eden askerî liseler, harb okul
larımın amacına yardımcı olarak fen kolu programlarına göre eirkelk öğrenci yetiştirip me
zun etmektedirler. Bu balkımdan sivil lise1 ve eşidi oıkullarm fen kolu mezunu erkek (start
ları haiz kız öğrenicilerıin, harb okullarından mezun muvazzaf subayların tabi olduğu hiz
metleri, fizyolojik yapılan,, anne olma devrelerindeki duruimlan ve v.(s. nedenleriyle iste-' 
nilen şekilde» görevi yerine getiretme'melori tecrübe ile sabit olduğundan; harb okullarına 
alınmalarım sakıncalı İdlmıştır.) öğrencilerle, ayrıca fen. ıboluı mezunu olup çeşitli üniversite
lerin fakülte; ve yükseık okullarına devam edenlerden, harib okullarına girmek istiyenlerlin 
&Ğ alınmaları, harb okulu kaynağımda eşitlik; yetiştirmede beraberlik sağlıyacaktır. 

Yalbancı Uyruklu öğrencilerin harb okullarına kabulünün tatbikatta cereyan ettiği şekilde 
yani Genelkurmay Başkanlığının muvafakati üzerine önce Balkanlar Kurulu Karan alınması 
ve bilâhara anlaşma yoluna gidilerek tamamlanması şöMimde olması lüzumu, faydalı ımütalâa 
edilerek bu ımadde konmuştur. 

Madde 4. — Bu miadde, içinde yaşadığımız, nükleer ve feza çalgının icabı gelişen genel 
harb teknolojisine uygun olarak tamızimı edilmesi 'gereken, öğretim ve eğitim müfredatlarının 
teorik ve pratik yetişmeyi sağlayacak şekilde subay adayının arzu edilem »genel kültür 
ve fiziki bilgilere sahibolablmesind temin için, programlarda uygulanması mecburî metodlar 
da göz önüne alınarak, harb okulları öğreneilerinin öğretim ve eğitim süre]erini 3 yıl içinde 
tamamlıyacaklarına âidolu!p, savaş ve olağanüstü hallerde harb okuHannın öğretim ve eği
tim süresinin Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılafcileıceğini ıgeçîicd olarak öğretimi ve eği
time ara verilebileceğimi açıklamaktadır. 

Madde 5. — Bu madde öğrencilerin harb okullarından nasıl çıkarılacaklarım açıklamak için 
'konmuştur; 

Öğretim ve eğitimle ilgili komutanlık ve kuruluşların da, sınavlardan ve sonraki öğretim, 
eğitim Süreleri içinde öğrencilerde çeşitli olumsuz yönlerden değişiklikler olabilir. Yetersizlik, 
amaca uygun nitelikleri yerine getirmemek'lik, öğretim ve eğitimlin gayesi dışında kal
ma v.s. gibi hallerde bu nitelikteki öğrencilerin okula devamlannda faydadan çolk zarar do
ğabilir. Bu sebeple miadde, bu -gaibi öğrencileri okuldan çlsarmayı mümkün kılmakta ve bunu 
uygulayıcı makamlara, (kanundan alınan, kuvvetle ktolaylık ve kesinlik sağlamaktadır, 

Taksirli suçlar dışında disiplin mahkemesi veya disiplin âmirlerinin] okuldan çıkarılmasına 
karar verilenler, sınıf geçmemiş, giriş nitelikleri tasımladığı Sonradan an]asılanların öğretim
lerine son veriltaııesıi, sağlık sebepleri hariç nedenlerle okullardan aynlacakiarım kendilerine 
yapılmış olan masraf lan ne şekilde ödeyeceklerini belirtmesi bakımımdan faydalı olmuştur. 

Madde 6. — Harb okullannı bitirenlerin o yılın 30' Ağustosumda teğmen nuasibeıdıileıcekieriaıi 
göstermektedir. (As. Personel Kanununun 35 nci maddesinde buhusus yer almıştır.) 
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Madde 7. — Bu madde harb okullarında okutulması öngörülen dersler yanında akademik 
derslerin, yetkili üniversite öğretim üyelerinden profesör, doçent ve öğretim görevlileri ta
rafından verilmesi lüzumu belirıtmek maksadiyle konmuştur. 

Madlde 8. —,Bu madde, yatılı harb okullarında, eğitim, öğretim gören öğrelncilerin, ihtiyaç
larının yönetmelikle tesbit edileceğini açıklamak üzere konmuştur. 

Madde 9. — Bu madde harfe 'okullarımda görev alacak üniversite öğretim üyesi ve görevlile
rinden profesör, doçent ve öğretim görevlilerine saat başı aılıacakları ücretleri açıklamakta olup, 
harb okullarında ek görevle ders okuttuklarında halen aıtoalkta 'oldukları tazminatlarının kesil-
memesiyle ilgili ve lüzumlu olarak konmuştur. 

Madde 10. — Bu madde, harfe 'okullarının rasyonel çalış'mıalariyle 'ilgili hususlarla, öğrenciler
de aranacak ve devamı istenecek lahîâlki elsasları, tatbik ediil'ecek ders programlarını, öğrencilik 
devresinde Devletçe karşılanacak ihtiyaçlarının neler olacağını/n çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirtileceğime dairdir. 

Madde 11. — B.u maldide kaldırılan hükümleri açıklamaktadır. 
'Geçici mıadde 1. — Bu madde 1969 - 1970 öğretim yılında yeni öğretim ve eğitim1 programları 

uygulamasına geçildiğindeln dolayı, inftıbalkı ısağlıyam bir madde olarak tanzim edilmiştir. Aynı 
zamanda 'eski Statü uyarımca alınan öğrenciler için uygulamayı düzenlemektedir. 

'Geçici Madde 2. — 7 nci ımaddede bel'irtilten yetkili öğretim üyeleri temin edilinceye kadar uy
gulamayı düzenliyen bür maddedir. 

Madde 12.. — Kamumun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 13. — Kasnunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini açıklamaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

II nci dönemde İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan kâğıtlar arasında bulu
nan 2/110 esas sayılı İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 12 arkadaşının (Harb Okulları kanun 
teklifi) ni benimsiyoruz, yeniden muameleye konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul 
/. Sancar R. Ülker 8. Orkunt O. Kabibay 

Hatay Konya Manisa Trabzon 
A. Yılmaz 8. Koça§ G. 8. Gümüşpala M. Arslamtürk 

Elâzığ Adana Konya İstanbul 
H. Hanağası E. Postacı B. Müderrisoğlu 8. Bilgiç 

Bursa 
M. Tayyar 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5.2. 1965 

Geçen dönemde Yüce Meclise sunulup da dönemlin sona ermesiyle hükümsüz kalmış olan 1/667 
sayılı «Hanb Okulu kanun tasansı» nı benimsiyoruz. İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince gerekli 
işlemin yapılmasını rica ederiz. 

İstanbul 
B. Ülker 

Tunceli 
/ / . ünlü 

Erzurum 
G. Karaca 

Balıkesir 
8. Koç 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Sitvas 
K. Kangal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Sinop 
N. Özgüç 

Hatay 
H. Özkan 

Samsun 
/. Kıhç 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 

Gaziantep 
H. Yılmaz 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar, ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/2192/5911 

3 . 12 . 1965 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ilgli : 16 . 3 . 1964 tarihli ve 71-2197/905 sayılı yazımız. 
ISeçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlandırılamayıp Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad

desi gereğince hükümsüz kalmış îbulunan «Harb okulları kanunu tasarısı» nın tekrar görüşülmesine 
müsaadelerini rica «derim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/2197/905 

16 . 3 . 1964 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 3 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Harb okulları kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 
Başbakan 
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GEREKÇE 

1. Tasarının genel gerekçesi : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf subay yetiştiren harb okullarının ' statüsü ve faaliyetleri 
hakkında ihtiyacı sağlıyamıyan ve bu sebeple fiilen hükümsüz hale gelmiş olan 17 Haziran 1928 
tarih ve 6791 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren «Muvazzaf Zabit Yetiştirmek ve Ordu Zabit
lerine Yüksek İktidar ve Tahsil vermek Talimatnamesi» nden başka bir mevzuat mevcut değildir. 
Memur, askerî memur, yedek subay ve astsubayların statü, faaliyet ve yetiştirilmelerine ve kay
naklarına mütedair özel kanunlar mevcut bulunmasına rağmen memleketimizin en eski ve en 
köklü irfan yuvası olan ve Türkiye Cumhuriyeti Ordusuna muvazzaf subay yetiştiren harb okul
larının statüsünün şimdiye kadar bir kanunla tesbit edilmemiş olması müstakâr bir halde işle
yişine mâni olduğu gibi zaman zaman üniversiteler ve yüksek okullar karşısındaki hukukî duru
mu söz konusu olmuştur. Arz edilen ihtiyacı karşılamak amaeiyle bu kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 

2. Tasarı maddelerinin gerekçesi : 
Birinci maddesinde; «Silâhlı Kuvvetler Harb okullarının Millî Savunma Bakanlığına bağlı yük

sek öğretim ve eğitim yapan kurumlar, olduğu» belirtilmiş- ve bu kanuna göre yeniden kurulacakları
na işaret olunmuştur. Harb okulları lise öğreniminin üzerinde .3 -4 yıllık bir öğretim ve eğitim yap
makta ve bilimin çeşitli dallarına yeteri kadar yer verildiğinden bunların yüksek öğretim kurumla
rından sayılmaları zaruri olup hukukî durumlarının söz konusu edilmemesi temin olunmuştur. 

ikinci maddesinde; harb okullarının görevi belirtilmiştir. 
Üçüncü maddesinde; harb okullarının kuruluşlarının fiilî kadroda gösterileceği belirtilmiş ve 

organlarının görevleri, çalışma usulleri ve sair hususların bir tüzükte düzenlenmesi kabul olunmuş
tur. 

Dördüncü maddesinde; harb okullarının öğrenci kaynakları tesbit olunmuş askerî liselerden baş-
ko sivil lise ve üniversiteye devam hakkını haiz lise eşidi kolej gibi okulları bitirenlerin öğrenci 
Olabilmesi temin olunmuştur. 

Beşinci maddesinde; harb okullarına alınacak erkek öğrencilerde aranacak nitelikler ile yetişti
rilme esasları, okutulacak dersler, âzami tahsil süreleri ve sair hususların bir tüzükle tesbit edile
ceği belirtilmiştir. 

Altıncı maddesinde; harb okullarının yatılı olduğu ve her türlü özlük ihtiyaçlarının Devletçe 
karşılanacağı kabul olunmuştur. 

Harb okullarının özelliği bu kurumların yatılı olmasını gerektirmektedir. 
7 nci maddesinde; savaş, silâh ve gereçlerinin süratle gelişmesi ve askerlik meslekinde tekniğin 

ileri derecede yer almış olması ve bugünün savaşlarının subayın yeterli olmasını istemesi sebebiyle 
harb okullarının süresi 4 yıl olarak hesabedilmiştir. 

8 nci maddesinde; harb okullarında okutulacak akademik dersleri, yüksek ehliyetli ve ilmî kari
yeri haiz üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarının vermeleri öngörülmüştür. Bu husus talebe
nin ilmî yönden en iyi şekilde yetişmesini sağlıyacaktır. 

9 ncu maddesinde; olağanüstü ve harb hallerindi subay ikmalini süratle temin zarureti karşısın
da, harb okulları eğitim ve öğretim sürelerinin kısaltılabileceği kabul edilmiştir. 

10 ncu maddesinde; 5401 sayılı Kanunda yazılı sebeplerden ayrı olarak tüzükte tesbit olunacak 
ahlâk notunu kaybedenler ile öğrenci niteliğini kaybettiğine disiplin kurullarınca karar verilen ve 
öğrenimlerini 5 nci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirtilen âzami süre içinde bitiremiyenlerin 
okuldan çıkarılmaları kabul edilmek suretiyle tatbikatta 5401 sayılı Kanunun noksan bıraktığı hu
susların ikmali kabul edilmiştir. Okuldan çıkarılan öğrencilerin kendine yapılan masrafları ödemeleri 
ve haklarında askerlik kanunu hükümlerinin tatbik olunacağı 5401 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinde belirtildiğinden, bu gibiler hakkında aynı işlemin uygulanmasını temin bakımından 
maddenin 2 nci fıkrası ile bu hükümlere atıf yapılmıştır. 
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11 nci maddesinde; harb okullarının 3 ncü sınıfını başarı ile bitirenlerin o yılın 30 Ağustosunda 
teğmen nasbedilmeleri kabul olunmuştur. 

12 nci maddesinde; harb okulları öğrencilerinin aylıkları, teğmen aylığına nisbet edilerek ilerde 
muhtemel genel aylık artmalarına göre elastikiyet sağlanmıştır. 

13 ncü maddesinde; harb okullarında görevlendirilecek üniversite öğretim görevlilerine verilecek 
ek görev ücreti gösterilmiştir. 

14 ncü maddesinde; bu kanun uyarınca çıkarılacak tüzüklerin kanunun yürürlük tarihinden iti
baren en geç 6 ay içinde hazırlanıp yürürlüğe konacağını hükme bağlamaktadır. 

15 nci maddesinde; yürürlükten kaldırılacak hükümleri göstermektedir. 
Geçici madde; eski ve yeni hükümlere tabi olacaklar hakkındadır. 
16 -17 nci maddeler; yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İLHAMI SANCAR VE 15 ARKADAŞI TARAFINDAN YENİLENEN 

Harb okulları kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — ISilâihlı Kuvvetler harb okulları (Kara, Deniz, İHava) yüksek Öğretim ve eğitim 
yapan kurumlar olup, bu kanuna göre yeniden kurulurlar. 

MADDE 2. •— Harb okullarının {görevi, Silâhlı Kuvvetlerin lihtiyacı olan muvazzaf subayları ye
tiştirmektir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

'KuiiruTıuş - yejtligtlirmie - öğreitliim 

MADDE Ö. — (Harb okullarının kuruluşları fiilî kadroda gösterilir. Organlarının görevleri, 
çalışma usulleri ve sair hususlar tüzükte belirtilir. 

MADDE 4. — Harb okulları öğrenci kaynağı askerî liselerle, üniversiteye devam hakkına sa
hip sivil lise ve eşidi okullar ve yüksek öğrenim kurumlarıdır. 

MADDE 5. ı— Harb okullarına alınacak erkek öğrencilerde aranacak fiziki ve sair nitelikler 
ile yetiştirilme esasları, okutulacak dersler, öğrenimlerini Ibitirmeleıri için gerekli süre ve diğer hu
suslar bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 16. — (Harb lokulları yatılı olup, öğrencilerin her türlü özlük ihtiyaçları Devletçe kar
şılanır. 

MADDE 7. — IHarb okullarının Öğretim süresi 4 yıldıir. Dördüncü sınıf tatbikat sınıfıdır. (De
niz Kuvvetlerinde özelliğine göre okutulur.) 

MADDE 8. — 'Olağanüstü 'durumda, seferberlik ve savaş halinde harb okullarının eğitim ve 
Öğretim süreleri 'Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma 'Bakanlığı
nın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kısaltılabilir. 

MADDE 9. — Harb okullarında okutulan akademik derslere üniversite öğretim üyeleri veya bu 
yetkiye saihip askerî löğretmenlerle doktora yapmış öğretim üyesi yardımcılarının görevlendiril
meleri esastır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Okuldan çıkarılma 

MADDE 10. — 6401 sayılı Kanunda yazılı sebeplerden (başka, tüzükle tesbit edilecek ahlâk no-x 

tunu kaybedenler, öğrenci niteliğini kaybettiğine' disiplin kurullarınca karar verilenler ile öğrenim
lerini tüzükte yazılı âzami süre içinde tamamlıyamıyan öğrenciler okullardan çıkarılır. 

Bu gibiler 'hakkında 5401 sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca işlem yapılır. 

'DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
N Çeşitli hükümler 

MADDE 11. — Harb okullarının üçüncü sınıfını başarı ile bitirenler O yılın 30 Ağustosunda 
teğmen nasbedilirler. 

MADDE 12. — Harb okullarında öğrenimde bulunan öğrencilere : 
a) Birinci sınıfta teğmen aylığının % 10 u, 
b) ikinci sınıfta teğmen aylığının % 20 si, 
c) Üçüncü sınıfta teğmen aylığının % 30 u, 
Harçlık olarak verilir. 

MADDE 13. — (Bu kanunun 9 ncu maddesi uyarınca Harb okullarında görevlendirileceklere; 
haftada alacağı 'ders saati, dört saatten az olmamak şartı ile, 3656 sayılı Kanunun 18 noi madde
sindeki esaslara [göre ücret ödenir. 

Bu maksatla görevlendirileceklerin asıl görevlerinden almakta oldukları tazminatları kesil
mez. 

MADDE 14. — !Bu kanun uyarınca çıkarılması gerekli tüzükler, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en (geç 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

^Kaldırılan hükümler 

MADDE 15. — 122 Şubat 1331 tarihli Mekâtıbi Bahriye talebesi ile efradı ve sairenin muayye-
nat ve mahrukatı miktarına ıdair Nizamname, mekâtitoi askeriye talebesi ile ihtiyat zabit namzet
lerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye dair 357 sayılı Kanun ve bu kanuna müzeyyeî 2140 
sayılı Kanun, Askerî öğrencilerin harçlıkları hakkındaki 15 . 11 . 1960 ıgün ve 128 sayılı Kanunun 
Kara, Deniz ve Hava Harb okulları öğrencilerine verilecek harçlıklara dair hükmü ve diğer ka
nunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE — (Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Harb okullarında öğrenci olan
lar hakkında eski hükümler uygulanır. 

Ancak, her hangi bir sebeple yeni statüye tabi sınıflara kalanlar bu kanun hükümlerine tabi
dirler. 
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(MADDE 16. 
MADDE 17. 

'YEDİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

— 'Bu (kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
— (Bu (kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başjbaikan 
tsmet İnönü 

Devlet Bakanı V. 
1. 8. Omay 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Devlet Bakıanı ve 
Başib. Yardımcısı 

K. töatır 

Adalet Balkainı 
S. Çumrah 

Maliye Balkanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

•Millî Savunıma Balkanı 
1. Sancar 

Millî Eğitim (Balkanı 
1. Öktem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakacrıı Güm. ve Tekel Balkanı 
K. Demir M. Yüceler 

12 . 3 . 1964 

Devlet Balkanı 
M. Yolaç 

İçişleri Balkanı 
0. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
F.Alpiskender 

Turizm ve Tanıtıma Balkanı 
A. 1. 

Çalışıma Bakanı Sanayi Bakanı 
B. Ecevit M. Erten 

İmar ve fckân Bakanı 
C. Üzer 

Enerji ve Talbiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/160,2/142 
Karar No. : 2 

13 . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma. Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar 
Kurulunca 8 . 1 1970 tarihinde kararlaştırılan «Harb okulları kanunu tasarısı» ile İstanbul Mil
letvekili Eeşit Ülker ve 12 arkadaşının harbokulları hakkında olup Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına havale olunan geçen dönemde gündeme kadar gelen fakat devrenin sona ermesi hasebiy
le kanunlaşamıyan kanun teklifi İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince İstanbul Milletvekili İlhami 
Sancar ve 15 arkadaşı tarafından yenilenmiş ve görüşmelere esas olarak alman Hükümet tasa
rısı ile birlikte, Genel Kurulun 14 . 1 . 1971 tarihli 25 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bu
lunan Geçici Komisyonda tetkik ve müzakere olunarak tanzim olunan rapor Yüksek Başkanlı
ğa sevk olunarak Meclis gündemine girmişti. 

Geçen toplantı yılında gündeme girip de görüşülememiş mezkûr tasarı ve teklif, siyasi parti
lerin mevcut oranlarının değişmesi nedeniyle; Genel Kurulun 1 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşimin
de yeniden teşkili gereken Geçici Komisyonumuzda yeniden müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde müzakereye esas olarak tasarı ele alındı. ve neticede : 
Kuruluş matlabı altındaki tasarının 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca laynen kabul edil

miştir. 

Millet Mecl'M (S. Sayısı : 323') 
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Görev maıtlabı altındaki tasarının 2 nci maddesine genişlik vererek çeşitli kursları da madde 
kapsamına ithal etmek gayesiyle yapılan değişiklikle madde Geçici Komisyonda kabul edildi. 

Harb okullarına giriş şartlarını gösteren tasarının üçüncü maddesindeki (Liselerin fen kolunu 
bitirip üniversiteye devam edenlerinden) öğrenci alınması sakıncalı göründüğünden metinden çıka
rılmış, yapılan bu değişiklikle madde Geçici Komisyonumuzca kabul' edilmiştir. 

Öğretim ve eğitim süresini gösteren tasarının 4 ncü maddesinde üç senelik olan süre bilimin 
ve askerî eğitimin zaruri kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığınca bir yıl uzatılabileceği fay
dalı mütalâa olunduğundan madde kapsamına ithal edilmiş ve bu şekliyle madde Geçici Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Okuldan çıkarılma, subaylığa nasıp, harbokulları öğretmenlerinin durumu, öğrencilerin ihti
yaçlarını gösteren tasarının 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Öğretim üyelerinin ücretlerini gösteren tasarının 9 ncu maddesinin birinci satırında sehven 
(kanun) olarak yazıldığından «kanunun» şeklinde düzeltilmiş, harb okullarında ve sınıf okulların
da görev alacak öğretim üyeleri ve görevlilerine okutacakları beher ders saat için profesörlere, 
doçentlere ve öğretim görevlilerine ödenecek olan ders ücreti Bakanlar Kurulunun takdirinden çı
kartılıp Bütçe kanunlarında tesbit edilmesi daha uygun görüldüğünden madde bu şekliyle Geçici 
Komisyonumuzca kabul edümiştir. 

Yönetmelik, nizamname, maaş v. s. ilgili hususlar matlâpları altında tasarının 10 ve 11 nci mad
deleri Geçici Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun uygulanışını gösteren tasarının geçici 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Öğretmen durumunu gösteren tasarının geçici 2 nci maddesi geçen seneki Geçici Komisyonun 
değiştirişine uygun olarak «7 nci maddede belirtilen nitelikteki öğretmenler temin edilinceye ka
dar, öğretmeni temin edüemiyen dersler için halen tatbik edilmekte olan hükümlerin uygulanma
sına devam olunur.» şeklinde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 12 ve 13 ncü maddeleri Geçici Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
İstanbul Adana Artvin Diyarbakır 

/ . Sancar A. R. Güllüoğlu A. N. Budak H. Değer 

Hatay İstanbul 
H. Özkan Söz hakkım mahfuzdur 

S. Orkunt 

Millet Meclisi (S Sayısı : 323) 
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HÜKÜMETİN TEKIİFİ ' " 

Harfb (okulları kanunu tasarısı 

[BİKİNlOt KISIM 

Genel ejsıaısiıar 

Kuruluş : 

3VEADDE 1. — ISilâlhlı (Kuvvetler Kara, De
niz ve 'Hava Harlb lokulları; yüksek öğretim ve 
eğitim yapan kutraluşlardır. (Bu (okulların teşki
lâtı, ISilâhlı Kuvvetler kurulu'ş ve kadrolarında 
gösterilir. 

Görev : 

3VEADDE 2. — Harb okullarının görevi, Si
lâhlı Kuvvetlere yeterli ıgenel ve Askerlik kül
türüne sahip Ve isınıtf lokullarındaki (sınıf ihti
sas öğretimini takübedebilecek nitelikte muvaz
zaf ısulbay yetiştirmektir. 

İKİNCİ KISIM 

Öğriötliim; ve Eğittim 

Giriş şartlan : 

MADDE 3. — İHarfb iokullannm asıl öğrenci 
kaynağı askerî liselerdir. İhtiyaç 'halinde, sa
vu lise Ve «şidi (okulların fen kolunu (bitiren
ler iile liselerin fen kolunu ıbitirip üniversiteye 
devalm edenlerinden sınav iile erkek (öğrienciler 
alınır. 

Yabancı Devlet öğrencilerinin Harb okulla
rına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlı
ğının imuvafakaltı ve Bakanlar Kurulunun ka
rarı üzerinle yapılacak ikili anlaşmalarla olur. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

(MADDE 14. — Harlb (okullarının öğretim ve 
eğitim isüresi üç yıldır, (öğretimi îbaşariyle biti
renler, sınıf ihtisas okullarına gönderilir. Sa
vaş veya olağanüstü hallerde ıGenelkurmay Baş
kanlığınca öğretime ara verilebilir Veya öğre
tim IsüreBi kılsaltılabilir. 

Millet (Meclîsi 

GEÇİCİ KAMİSyONUN DEÖİŞTİEİŞI 

Harb Okulları kanun tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev : 
MADDE 2. — Harb okullarının görevi, Si

lâhlı Kuvvetlere yeterli genel ve askerlik kül
türüne sahip ve mütaakıp safhalarda sınıf okul
ları ve kurslanrıdaki istasas öğretimini takibede-
bilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştir
mektir. 

İKİNCİ KISIM 

Öğretim ve eğitim 

Giriş şartları : 

MADDE 3. — Harb okullarının asıl öğren
ci kaynağı askerî liselerdir, ihtiyaç halinde, 
sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bitiren
lerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Harb okulla
rına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığı
nın muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı 
üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

MADDE 4. — Harb okullarının öğretim ve 
eğitim süresi üç yıldır. Bilimin ve askerî eğiti
min zaruri kıldığı hallerde bu süre Genelkur
may Başkanlığınca bir yıl uzatılabilir. 

Öğretimi başarı ile bitirenler Subay Meslek 
Programlan Yönetmeliği gereğince sınıflarının 
ihtisas eğitimini görürler ve istihdam edilirler. 

Savaş veya olağanüstü hallerde Genelkur
may Başkanlığınca öğretime ara verilebilir ve
ya öğretim süresi kısaltılabilir. 

(S. Sayısı : 323) 
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(Hü'külmdtîn teMifi) 

Okuldan çıkarılma : 

MADDE 15. — IHarb okullarında öğrenimde 
ibulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okul
dan çıkarılırlar. 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmelikte tesb&t olunacak ahlâk notu nis-
Ibetürii kaybedenler, 

(b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dâhi
linde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
düsipln kurullarınca (haklarında karar verilen-
ler, 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarıla
cak yönetmelikte "belirtilecek âzami süre için
de tamamlıyaımıyanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik (hukuku
nu kaybedenler, 

e) Sağlık kuruüarınoa verilecek rapor
lara istinaden isağlık durumları bakımından 
Harb Okulu öğrenime devam ümkânı kalmıyan-
lar, 

ıf) iGiriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadık
ları öğrenim sırasında anlaşılanlar. 

USağlık durumu isebebiyle okuldan çıkarılan
lar Ihariıç, diğer isebepler ile çıkarılanlara ken
dileri 'için Devlet tarafından yapılan dnasraf-
lar, Ifaizlerle birlikte lödettürilir. Ancak, bu 
borçları askerlik hizmetleri süresince ertelenir. 

Subaylığı nasıp : 

MADDE 6. — IHarb okullannı bitirenler, 
o yılın 30 Ağustosunda teğmenliğe naabedilir-
ler. 

ÜÇÜNDÜ KISIM 

Çe§liltli hüiküinıler 

Harb okulları öğretmenleri : 

MADDE 7. — IHarb okullarında okutulan 
(genel akademik derslere, üniversite Öğretim 
üyeleri, Öğretim görevlileri ile bu Statüye sa-
hibolan askerî öğretmenler (görevlendirilirler. 

Öğrencilerin ihtiyaçları : 

MADDE 8. — Harb okulları yatılıdır, öğ
rencilerin yönetmelikte tesbit edilecek ihtiyaç
ları Devletçe karşılanır. 

(Geçici Koimisyoamn 'd!eği§ti!rıi§d) 

Okuldan çıkarılma : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Subaylığa nasıp : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Harb okullarının öğretmenleri : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin ihtiyaçları : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet îMaclüsd (S. Sayıısı : 323') 
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Öğretim üyelerinin ücretleri : 

MADDE 9. — Bu kanun 7 nci maddesi 
uyarınca Harb okulları ve sınıf okullarında 
görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve gö
revlilerine okutacakları beher ders saat için, 
profesörlere, doçentlere ve öğretim görevlile
rine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek ders 
ücreti ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğ
retim üyeleri ve öğretim görevlilerinden Harb 
okullarında görev alanların üniversite tazmi
natları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Yönetmelik : I 

MADDE 10. — Harb okullarının organları, 
bunların görevleri ve çalışma usulleriyle ilgili 
hususlar; öğrencilerde aranacak nitelikler, ye
tiştirme esasları, okutulacak dersler, öğrenimi 
bitirmeleri için âzami süre ve diğer hususlarla 
yabancı öğrencilerin tabi olacakları şartlar; ah
lâk notu; öğrencilerin Devletçe karşılanacak 
ihtiyaçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kaldırılan hükümler I 

Nizamname, maa§ v. s. ile ilgili hususlar : 

MADDE 11. — 22 Şubat 1331 tarihli Mekâ-
tibi Bahriye talebesi ile efradı vesairenin mu-
ayyenat ve mahrukatı mikdanna dair Nizam
name Mekâtibi askeriye talebesi ile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeye dair 357 sayılı Kanun ve bu kanu
na müzeyyel 2140 sayüı Kanun ve diğer ka
nunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler I 

Kanunun uygulanışı : I 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümleri 
1969 - 1970 öğretim yılında Harb okullarına 
alman öğrencilerden başlamak üzere uygula- | 

(Geçici KolmJsyoımm değilştilrişa) 

Öğretim üyelerinin ücretleri : 
MADDE 9. — Bu kanunun 7 nci maddesi 

uyarınca Harb okulları ve sınıf okullarında 
görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve gö
revlilerine okutacakları beher ders saati için, 
profesörlere, doçentlere ve öğretim görevlilerine 
Bütçe kanunlarında tesbit edilecek ders ücreti 
ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyeleri ve öğretim görevlilerinden Harb 
okullarında görev alanların üniversite tazmi
natları kesilmez ve bunlar baklanda 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulan
maz. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kaldırılan hükümler 

Nizamname, maaş v. s. ile ilgili hususlar : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanışı : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Milfet Meıclilsi (S. Sayılsı : 328') 
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nır. Daha önceki yıllarda Harb okullarına alı
nan öğrenciler hakkında eski hükümler uygula
nır. Ancak, her hangi bir sebeple yeni statüye 
tâbi sınıflara kalanlar bu kanun hükümlerine 
tabidirler. 

Öğretmen durumu : 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 7 nci maddede belir
tilen askerî öğretmenler yetiştirilinceye kadar, 
halen tatbik edilmekte olan hükümler uygula
nır. 

ALTINCI KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

8 . 1 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakam 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

(Geçici Komisyonun değiştimişü) 

öğretmen durumu : 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 7 nci maddede belir
tilen nitelikteki öğretmenler temin edilinceye 
kadar, öğretmeni temin edilemiyen dersler için 
halen tatbik edilmekte olan hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur. 

ALTINCI KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

imar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
T. Kapanlı H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

+mm 
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