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1. — Çalışma Bakanı Atalâ Sav'ın, 

135 nci Birleşimde istanbul Milletvekili 
Hasan Türkay'ın sendikalara ve işçilere 
karşı Hükümetin tutumunu eleştiren ko
nuşmasına cevap veren demeci. 56:58 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nın, kâğıt fiyatlarına yapılan zam
larla ilgili gündem dışı demeci 58: 59 

3. — İmar ve İskân Bakanı Selâhattin 
Babüroğlu'nun, bâzı tekel maddeleri fi
yatlarına yapılan zamlardan elde edilen 
hasılatın T, O, Merkez Bankasında açı
lacak bir deprem fonu hesabında toplan
masına dair kanun tasarısının havale olun
duğu komisyonlardan alınacak 3 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (1/500, 4/193) 59 

Sayfa 
4. — Sakarya Milletvekili Barbaros 

Turgut Boztepe'nin, Maliye Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi. (4/192) 59 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, «Dış ticaretin devleşleşttirilmesi» 
hakkındaki kanun teklifinin, içtüzüğün 
36 nci maddesine göre, gündeme alın
masına dair önergesi. (2/396, 4/194) 59:62 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 62 
1. — istanbul Milletvekili Eşref De-

rinçay ve Kâzım özeke ve izmir Milletve
kili Burhanettin Asutay ve 6 arkadaşı ile 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 
ve 7 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla de
ğiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 8 er üye
den kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (2/463, 2/487, 2/512) (S. Sayı
sı : 337) 62:65 

2. — Harb Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili ilhami Sancar 
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ile 15 arkadaşının, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 328) 05:102 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsu
bay nasbedilenlere giyecek ve teçhizat ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve 3 arka
daşının, muvazzaf astsubaylara verilecek 
elbise ve teçhizat hakkında kanun teklifi 
ve içişleri, Millî Savunma ve Plân komis-

Sözlü sorular 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'-

ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova Belediyesi 
içinden geçen çay ve arklar direnajmm yapıl
masına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/192) 

Raporlar 
1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 

Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
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yonları raporları (1/269, 2/376) (S. Sa
yısı : 318) 102:103 

4. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel 
ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Millî Hava Sanayiimizin kurulması 
maksadiyle Türk Hava Kuvvetlerinin güç
lendirilmesine katılma payı hakkında ka
nun teklifi ve Millî Savunma, içişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) 103: 

107 

2. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair sözlü soru 
önergesi. Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/193) 

son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanım 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/384; Cum-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının uzaması 
ve Genel Kurulda çoğunluğun da bulunmaması 
sebebiyle; 

26 . 7 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,36 da son 
verildi. 
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Sabit Osman Avcı M. Orhan Bant 
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Ordu 
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huriyet Senatosu 1/1219) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 321 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1609) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bası madde
lerini değiştiren kanun teklifi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Sanayi, Sanayi ve Ticaret ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/59; Cum
huriyet Senatosu 2/282) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 334 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1374 e 1 nci ek) 

3. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmeline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sayı
sı : 384) 

4. — 12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
günü Bingöl'de vukubıüan depremler dolayısiy-
le bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak persone
le yakılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı 
ve imar ve iskân ve Plân komisyonları raporla
rı (1/488) (S. Sayısı : 385) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklilk yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi: 2/544; C. Senatosu: 2/333) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 386; C. Senatosu S. Sayısı: 1620) 

6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık-
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lan tezkereleri (M. Meclisi: 1/499; C. Senatosu: 
1/1253) (M. Meclisi S. Sayısı: 387; C. Senatosu 
S. Sayısı: 1621) 

7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi: 1/498; C. Senatosu: 
1/1249) (M. Meclisi S. Sayısı: 388; C. Sena
tosu S. Sayısı: 1624) 

8. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklilk 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/496; C. Senatosu: 
1/1251) (M. Meclisi S. Sayısı: 389; C. Senatosu 
S. Sayısı: 1626) 

9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi: 1/502; C. Senatosu: 1/1250) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 390; C. Senatosu S. Sayısı: 1625) 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/501; C. Senatosu: 
1/1248) (M. Meclisi S. Sayısı: 391; C. Senatosu 
S. Sayısı: 1622) 

11. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/495; C. Senatosu: 1/1252) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 392; C. Senatosu S. Sa
yısı: 1623) 
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ıBİRiNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkamveödli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER — M. Orhan D aut (Manisa), Kenan Aral (Tunceli), 

B.iŞKAN — 137 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN -
ma yapılacaktır. 

III. 

Ad okunmak suretiyle 

YOKLAMA 

(Yoklama yaıpıidı.)1 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ NIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın, 135 nci 
Birleşimde İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'-
m, sendikalara ve işçilere karşı Hükümetin tu
tumunu eleştiren konuşmasına cevap veren de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, grevle ilgili sa
yın Çalışma Bakanı Atilâ ıSaıv göz isteimişlerdir. 
Buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri: 

Yüce Meclisin 22 Temmuz 1971 günlü Birle
şiminde Sayın İstanbul Milletvekili Hasan Tür-
kây'm gündem dışı yaptığı konuşma ile ilgili 
olarak Hükümıelttoi'ziin görüşünü açıklatmak üze
re huzurunuza çılkmış bulunuyorum. 

Sayıin Türkay'm, konuşıma'sımdan da anlaşı
lacağı üzere, keınldisinin bu konuşmayı yapma
sına selbep olan olay, Hükümetçe depremler ne
deniyle dokuz ilde alınan grev ve lokavt yasak
lama karanıdır. 

Bilindiği üzere yurdumuz son aylar içinde 
arka arkaya üç büyük deprem'felâketlide uğra
dı. Bu felâketlerin alanı mıaaleısef gok da yay
gındır. Güney - Batıda Burdur ve dolayları, Do
ğuda Bingöl ve yöresi ve Güney - Doğuda Ga
ziantep çevresi bu fekâkete uğramış bulunmak
tadır. Felâketin yayıgıaılığı ve şiddeti bütün ka
mu oyunun olduğu gilbi Yüce Meclisin de bilgisi 
içindedir. Bu kadar büyük ve yaygın bir felâ
ketin zararlarını kış bastırmadan önce sarmak 
zorundayız, FelâJkeıtzedeleri kış aylarından önce 
çadırlardan kurtararak sağlam çatılar altına 

sokmak zorundayız. Bunun için ulusça bütün 
imlkânlanmizı seferber ettik. Bu ortanı ve bu 
çalışmla seferberliği içinde işleri durduracak 
veya yavaşlatacak nitelikte bir grev ve lokav
tın yapılamayacağı talbiîdir. Esasen bu hussUs 
kanun gereğidir. Biz de hiçbir gerçek ve yurt
sever işçi liderimin böyle bir greve teşelbbüs 
etmiy&oeğini biliJyoruız. Bu itıllbarla böyle bir ya
saklama kararına gerek de görülmeyebilirdi. 
Ancak Hükümet olaraik her türlü ihtimali göz 
önünde tu'taraik imar ve iskân Bakanlığımın is
teği üzerine böyle bir karar alınmıştır. 

Sayın Türkây bu kararın semdikal hak ve 
öagürıfölkleri zedelemiş olduğunu ve bu yüzden 
çağdaş demokrasi anlayışı ile talban tabana zifc 
olduğunu ileri ısünmfüştür. Böyle bir iddianın 
Yüce Parlâmento tarafından kabul edilmeyece
ğini sanıyoruz. Çünkü asıl çağdaş demokrasi an
layışıma karşı olan eğer viarsa, felâket bölgele
rinde grev veya lokavt yapma isteğidir. Bu iti-
'barla Sayın Türkây'ın bu beyanını bir düğünce) 
sürçmeöıi değil Ibir dil sürçmesi sayıyoruz. 

'Burada hemen şunu balirîmsık isterim ki, Hü-
künıietimiz 1981 Anayasası ile sağlanan sendikal 
örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarından 
ganiye dönülmesinin düşünülenliyeceği inancın
dadır. Bu konuda yönelişimiz geriye değil ile
riyedir. Ancak gerçek ıbir Anayasa ve hukuk 
düzeni içlinde bütün haklar deragel'idir ve karşı
lıklıdır. Şüphesiz halklar arasında da bir huîıu-
'kî hiyerarşi bulunmaktadır. 275 sayılı yasadaki 
grev yasaklama hükümleri bu anlayışın bir s,o-
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nucudur. Kanun koyucu doğal âfetlere uğrıyan-
larm haklarını bütün diğer haklara öncelikle ta
nımıştır. Bu kanun hükmünün Anayasal daya
nağı da şüphesiz Anayasamızın 47 nci maddesin
de yer almaktadır. Doğal afetlerle ilgili bu ya
saklama Sayın Çiırase - İş Genel Başkanı Tür-
kây'm yorumlamak istediği gibi yalnızca çimen
to f aıbıûkalarındaki grevlere yönelmiş bir karar 
değildir. Sadece Çimse - İş Sendikasınca, Çimen
to Sanayii Anonim Şiriıetinin işyerlerinde yapıl
mış olan grevin uygulatılmaması istenseydi; bu 
takdirde, bir başka kanuni imkâna başvurula
bilirdi. Bu kanuni imkân; bilindiği gibi, grev 
erteleme kararı olurdu. Bu takdirde de istek, 
îmar ve İskân Bakanlığından değil, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından gelirdi. Hattâ, bu konuda 
sendika kanalından grevlerin ertelenmesi yolun
da arzu da izhar edilmiştir; f akait Hükümetimiz 
to^lu pazarlik konusunda müdahaleci bir tutum
dan ısrarla kaçmmaktajdır. 

Bu konuda Hükümetimizin tutum ve anla
yışı; sendika yöneticileriyle işveren temsilcileri
ni teknik seviyede karşı karşıya bırakmak ve 
tarlalardan açıkça istek gelmedikçe pazarlığa 
müdahale ötmemek niyetindeyiz. 

Böylece, siyasal baskılar kalkınca teknisyen
lerin de daha rahat pazarlık ettiği anlaşılmıştır. 
Bu tutum, kısa sürede olumlu sonuçlar verdi. 
Ancak, sayıları az da olsa bâzı sendika yönetici
lerinin bu tutumdan memnun olmamaları müm
kün olabilir. 

!Saym Türkây konuşmasında, Hükümetin 
müdahaleci tutumunu kanıtlamak için, son ay
larda çok sayıda grev ertelendiği iddiasını da 
ileri sürmüştür. 

Bu iddianın da gerçeklere uygun olmadığını 
sayısal bilgilerle ortaya koymak isterim. Şöyls 
ki : 

1971 yılı başından beri 199 grev ilân edil
miştir. Sendikalar, bu grevlerden sadece 33 ta
nesini uygulamışlardır ve bunlardan da yalnız
ca dört tanesi için Hükümetçe erteleme kararı 
alınmıştır. Bu ertelemelerden birisi Şubat 1971 
tarihinde alındığına göre, Hükümetimizin işba
şına gelmesinden bu yana ertelenen grevlerin 
sayısı üçtür. Bunlar : Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumunun grevi, Türkiye Cumhuriyeti 
Devîet Demiryolları İşletmesi grevi ve ATAŞ 
tasfiyehanesinde ilân edilen grevlerdir. Bunla

rın, millî güvenlikle sıkı sıkıya olan ilgileri çok 
açıktır. Nitekim, erteleme kararları için açılan 
dâvalar vesilesiyle Danıştay da bu gerekçeyi 
kalbul etmiştir. 

Halen yurdumuzda serbest toplu sözleşme 
düzeninin gerekleri işlemektedir ve bunun sonu
cu olan grevler serbestçe uygulanmaktadır. Sa
yın Türkây, bunu çok iyi bilir. Çünkü, halen 
kendisinin Genel Başkanı bulunduğu sendika, 
(böyle bir grevi Balıkesir, Çorum, Traşbzon, Niğ
de, Söke ve Puıarhisar çimento fabrikalarında 
yürütmektedir. 

Bakanlığımızın tutumu, genel olarak çalış
ma hayatının düzenlenmesinde objektif ve ta
rafsız kalabilmektir. Çalışma Bakanlığı, yasala
rın yürütülmesinde düzenleyici, hakları koruyu
cu ve dengeleyici Ibir görev yapmaktadır. Ba
kanlığımız, işçi - işveren ilişkilerinde doğrudan 
doğruya taraf değildir ve taraf tutmamalıdır, 
objektif kalmalıdır. Bizim anlayışlımız budur. 

Sayın Türkây'm ileri sürdüğü bir görüş daha 
vardır ki, son zamanlarda bâzı çevrelerce ısrarla 
tekrarlanmaktadır. Bu husus; Hükümetimizin 
grev hakkı yerline mecburi tahkimi getirmek is
tediği iddiasıdır. Bu iddia da gerçeklere aykırı
dır, bir kuşkudan ibarettir. Hâttâ belki bir bil
gi ve kaynak eksikliğidir. Çünkü, şimdiye kadar 
Hükümetimiz yetkililerinden hiç kimse böyle bir 
beyanda bulunmamıştır. Bu itibarla, bu kuşku 
içinde bulunanların, bu konularda Hükümet adı
na konuşanların beyanlarını, temel kaynaklar
dan ve tam olarak incelemesi yerinde oîur. Aksi 
takdirde yanlış anlamalarla boşuma zaman kay
bederiz. 

Biz, barışçı çözüm yollarının ıslahını düşün
düğümüzü söyledik. Bu, mecburi tahkim usulün
den çok farklı bir şeydir. Bunu Sayın Türkây 
da çok iyi bilir. 

275 sayılı Kanunla getirilen barışçı çözüm 
yollarının bugün iyi çalışmadığını en iyi sendi
kacılar bilirler. Bu konuda Türk - İş'in yaptığı 
bir seminerde de varılan görüş budur. Seminer 
zabıtları da yayınlanmıştır, elimizdedir. Biz, ko
nuşmalarımızda saıdece bu noktaya işarette bu
lunduk. 

Sayın Türkay'ın konuşmasında ileri sürdüğü 
ve gerçeklerle doğrulanmıyan bir başka düşün
ce de, grev yasaklarının hüküm sürdüğü bölge
lerde toplu işçi çıkartmaları yolundaki iddia
dır. 
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Hükümete intikal etmiş toplu işçi çıkartma
sı olayı tektir. Bu da istanbul'da bir montaj 
fabrikasında vukua gelmiştir. Olay, 12 Mart
tan önce olmuştur ve bu sektörde, bir süreden 
beri hissedilen sıkıntı sonunda ve lisansı iptal 
edilen bir işyerinin çalışmalarını tatil etmesinin, 
fabrikasını kapatmasının bir sonucu olarak ge
lişmiştir. Şüphesiz üzücü bir olaydır; fakat 
münferittir. 

Şu hususu bir kez daha belirtmeîrie yarar 
umuyoruz. 

Hükümetimiz, çalışanların haklarına sonuna 
kadar saygılıdır. Anayasa ile sağlanan sendika 
kurma, toplu sözleşme ve grev haklarına tama-
miyle inanmıştır. Bu konuda müdahaleci de
ğil, tam tersine serbestlikten yanadır. Kanuni 
bir hak olan grevin korkutucu yönü olmadığını 
biliyoruz; bunun için sendikaların bu hakkı ra
hatça kullanmalarına imkân sağlıyoruz. Böyle
ce işçi ile işverenin serbestçe anlatabilmeleri 
mümkün olabilmektedir, buna inanıyoruz. Grev
leri erteleme yoluna gitme zorunda kalmamayı 
da tercih ediyoruz. Bu konudaki tutumumuz 
çok açıktır. Büyük zorunluklarla karşılaşmadık
ça tutumumuzu değiştirmeme kararındayız. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
kâğıt fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN' — Kâğıt fiyatlarına yapılan zam
la ilgili olarak Sayın Ahmet Buldanlı gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kuruluşu; reformları tatbik edici bir hüvi
yet içinde olacağı sebebiyle, adı reform Kabine
sine çıkan Erim Hükümeti, bugünkü ekonomik 
icraatı ile maalesef bir deform Kabinesi haline 
gelmiştir. 

Kabinenin bir üyesi, okuma yazma bilmiyen-
lere seçme ve seçilme hakkı verilmesin diyecek 
kadar fanatik devrimci olabilirken, diğer bir 
üyesi okuma yazmayı kolaylaştıracak malzeme
nin başında ve birinci sırayı işgal eden her tür
lü kâğıda fahiş fiyat zamları koyabilmektedir. 

Şimdi ne olacaktır? Bu zamlardan sonra ola
caklar gün gibi aşikârdır. Meselâ; bütün okul 

I kitapları, alfabeden matematiğe kadar ders ki
tapları, yardımcı kitaplar, defterler, gazete, mec
mua ve her türlü ilmî, siyasi, ekonomik ve ede
bî eserlerin fiyatları kâğıt fiyatlarına paralel 
olarak artacaktır. 

Bugün Türkiye'nin en çok okunan fikir ga
zetelerinden birisi fiyatını bir liraya çıkarmış
tır. Hani köylüyü okutacaktık? Yarın birkaç 
sansasyonel haber ve seks ticareti yapan birkaç 
bulvar gazetesi hariç, bütün gazeteler, mecmua
lar ve emsali matbualar fiyatlarını artıracaktır. 
Peki bu mu halkın okumasına yardım? Bir yan
dan halkımıza okumamış, cahil diyeceksiniz; di
ğer taraftan okumasını önleyici hareketlerin içi-
ne gireceksiniz... Zaten dünya konjonktürü için* 
de en az tirajlı gaseteler Türkiye'dedir. Bir de 
fiyat yolu ile gazete okunmasına mâni olmak 
Hükümet etmek anlayışı ile kabili telif değil
di-. 

KEMAL ÖNDE» (izmir) — Onu Demirel'e 
sor!.. 

AHMET BULDANLÎ (Devamla) — Onu si
ze soracağım beyefendi. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Onu Demirel'e 
sor, bak orada oturuyor, ona sor! 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Onu si
ze soracağım beyefendi, onu size soracağım, De
mire! hesabını verdi, sıra sizde. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın Sayın 
Önder, müdahale buyurmayın efendim. Devam 
buyurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Kemal 
Bey, sizde şimdi sıra, sizlere soracağım. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Demir

yolları, Denizyolları gibi müesseseler yıllardır 
zarar eder, bu zararları Hazineden karşılanır. 
Zarar ediliyor bahanesiyle kâğıt fiyatlarına ya
pılan zam haklı hiçbir sebebe dayandırılamaz. 
Zam sebebiyle Devlet bürokrasisinde kullanıla
cak kırtasiye masrafları da buna mütaallik ola
rak artacaktır. Yani sağ elle aldığınızı sol elle 
vereceksiniz. 

Ekim ayında okullar açıldığında fakir hal
kın çocuklarına okul kitapları ile kırtasiye mal
zemesine ödiyeceği yüksek bedeller dolayıısiyle 
çok çocuğun kitapsız ve deftersiz kalacağı unu
tulmamalıdır. Ayrıca büyük bir kısmı ile mem-

I leket efkârı umumiyesinin uyandırılmasma yar-
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dımcı olan gazetelerimiz, esasen ezici bir malî 
müzayaka içindedirler. Hayatiyetlerini binbir 
müşkülât ile devam ettirebilmektedirler. Bu 
şartlar altında gazetelere yarın mürekkep, mat
ris, baskı, dizgi ve diğer matbaa malzemeleri de 
zamlarla gelecek ve gazetelerimiz, değil faMr 
halkın kolayca temin edöbileceği, hali vakti ye
rinde olanların dahi lüks madde olarak karşılı-
yacağı bir meta haline gelecektir. 

Hükümetin bu hususlara yeniden eğilmesi ve 
kâğıt fiyatlarını mâkul hadde indirmesi, reform 
kaJbinesinin deform kaJbinesi olmaması için 
şarttır. 

Kültür Bakanlığının kurulduğu bir devirde, 
kültürü münhasıran pop müziği ve tiyatro ola
rak anlamıyorsak, Türk kültürüne yardımcı ve 
Türk kültürünün gelişmesini temin edicli gaze
teler ile diğer fikir ve kültür alıverişine yar
dımcı her türlü matbuayı yok edici bir mahiyet 
alan kâğıt fiyatlarının haddi mâkule indirilme
sini temenni eder, saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

3. — İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nun, bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilecek hâsılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısının 
havale olunduğu komisyonlardan alınacak 3 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/500, 4/193) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Selâhattin Ba'büroğlu tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair kanun tasarısı, İçişleri, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunun, bir an evvel kanunlaşması için 
ilgili komisyonlardan üçer üye alınarak kuru

lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

iSelâihattin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

BAŞKAN — Geçici bir komisyon kurulması 
hususuna mütaallik teklifi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul buyuranlar... 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Önerge sahibi 
nerede?.. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanun tasarısı g'örüşmüyoruz, o za
man ararız. Önerge sahM bulunmıyabilir, tak
dir Yüce Meclisindir. 

4. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, Maliye Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/192) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın 
Barbaros Turgut Boztepe'nin bir önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Millet Meclisi Maliye Ko

misyonundan istifa ettiğimi saygı ile arz ete
rim. 

Sakarya 
Barbaros Turgut Boztepe 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, «Dış 
ticaretin devletleştirilmesi» hakkındaki kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/396, 4/194) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Celâl 

Kargılı'nm, bir kanun teklifinin süresi içinde 
görüşülmemesine mütedair bir önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 .12 .1970 tarihinde «Dış ticaretin devlet

leştirilmesi» hakkında vermiş olduğum kanun 
teklifim 16 . 3 . 1971 tarihinde Plân ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır. 

İçtüzük gereğince verilen bir teklifin komis
yonlarda 45 gün içerisinde görüşülerek Genel 
Kurula sevk edilmesi iktiza ederken, kanun tek
lifimin Millet Meclisi Başkanlığına verilmesi 
üzerinden 7 ay gibi bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen teklifim halen Genel Kurula sevk edil
memiştir. 

Bu nedenle kanun teklifimin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasını arz ve 
teklif ederim. İçel 

Celâl Kargılı 
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BAŞKAN — Takririnizi izah buyuracak mı
sınız Sayın Kargılı? 

OELÂL KARGILI (îçel) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Biraz önce okunan önergemde de belirttiğimi 

gibi, dış ticaretin devletleştirilmesi hakkında 
Yüce Meclise vermiş olduğum kanun teklifi, 
üzerinden yedi ay gibi bir zaman geçmesine rağ
men halen Genel Kurula sevk edilmemiştir. 

Kanun teklifim Genel Kurula sevk edilme
diği gibi, sevk edildiği Ticaret Komisyonunca, 
Anayasanın 38, 39, 40 ve 130 ncu maddelerine 
aykırı görüldüğünden, teklifim Komisyonca 
reddedilmiş ve Bütçe ve Plân Komisyonuna ha
vale edilmiştir. Bütçe ve Plân Komisyonunda 
da süresi dolmasına rağmen, teklifim görüşü
lüp bir rapor tanzim edilerek Genel Kurula 
sevk edilmiş bulunmamaktadır. 

Ne güzel bir tesadüftür ki, bir zamanların 
Ticaret Komisyonu Başkanı olan Sayın Doğan 
Kitaplı, o zamanlar benim dış ticaretin devlet
leştirilmesi için verdiğim kanun -teklifinin Ana
yasaya aykırılığı gerekçesi ile reddedilmesi hak
kındaki tezkereyi yazıp gerekli yere havale 
ederken, şimdi sevinçle karşılıyorum ki, aynı 
kişi özel okulların devletleştirilmesini, toprak 
reformunun sağlanmasını ve daha birçok ciddî 
tedbirleri Yüce Meclisin huzuruna getirecek, 
devletleştirme gibi hususların tatbik safhasına 
girmesini öngören bir hükümetin üyesi bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, benim teklifim Tica
ret Komisyonunda Anayasanın birçok maddele
rine aykırı görtülmesine rağmen, Türkiye'nin 
kaynak kıtlığından bahsettiği bu devirde ve 
Anayasamızın 39,nıcu maddesinde, kamu yara
rının gerektiği her hususta devletleştirmeye gi
dileceğinin açılkca belirtilmesine ve yine Ana
yasamızın 41 nci maddesinde; «iktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla 
gerçekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufu 
artırmak, yatırımları toplum yararının gerek
tirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plân
larını yapmak Devletin ödevidir.» denmesine 
rağmen, teklifimin Anayasaya aykırı olarak gö
rülmesi karşısında, zaman birçok meselede beni 
haklı çıkarttığı gibi, bu meselede de inşallah 
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temenni ederim ki, bir gün huzurunuza Hükü
metçe dış ticaretin devletleştirilmesi hususu ka
nun taaarisı olarak gelecek ve Sayın Kitaplı, 
inşallah temenni ederiz ki, o Hükümetin yine 
(bir üyesi olacaktır. Yine o gün o komisyonda 
bunun, Anayasaya aykırıdır diye görüşülmesini 
reddettiren diğer üyeler de aynı Hükümetin 
getirdiği bu kanun tasarısına müspet oylarını 
verecek ve biz onları alkışlamış olasağız. Çün
kü, zaman ve devir böyle gelmektedir ve böy
le getirmektedir. Dün özel okulların devletleş
tirilmesi, dün toprak reformunun tatbikat saf
hasına geçirilmesi nasıl imkânsız olarak görü
lüyor ve bu kürsüden toprak reformunun Tür
kiye'de yapılmasının imkânsızlığı Devletin en 
yüksek kademelerini işgal eden kişiler ve Baş
bakanlar tarafından izah ediliyordu; şimdi aynı 
kürsüden aynı devrede aynı Cumhuriyetin Hü
kümetleri, toprak reformunun yapılacağımı hal
ka müjdeliyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bulgun Türkiye'de 
yapılan anketler ve birçok hesaplar ve araştır
malara göre 227 000 tütün ekicisi aile yılda or
talama 150 - 200 lira arasında bir para kazanır
ken, 100 tütün ihracatçısının yılda safi kazancı 
231 milyon lirayı buluyor. Yine 240 000 pamuk 
ekicisi ailenin çoğu ektiği «mahsulü toprağından 
toplıyamazken, toprağa yaptığı masrafı cebine 
koyamazken, 117 ihracatçının yılda 210 milyon 
lira para kazandığı anlaşılıyor. Kaynak kıtlığın
dan bahsettiğimiz bu devirde her yıl asgari mil
yar seviyesinde Devletin ve Hazinenin dış ti
caret bakımından kayba uğradığı hususu dış 
ticaretin devletleştirilmesi konusunda kamu ya
rarını gerektirmekte midir, gerektirmemekte mi
dir 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin sorun
larının çözülmesi konusunda bütün arkadaşlar 
elbirliği ile birleştiği takdirde kaynak bulma
ya mahkûm olduğumuz görülecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, daha kanun gel
medi, tümü üzerinde görüşmüyoruz, takririni
zin gündeme alınması gerektiğini lütfen izah 
buyurunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, uyarınıza teşekkür ederim, fakat ben de 
sizi uyarayım. 

BAŞKAN — Beni uyarmaym, siz bana uyun, 
lütfen. 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Uyarınıza 
oevap vereyim: Bir gündeme almış konusunda 
kanun teklifinin mahiyetimi izah etmek, kanun 
teklifinin giündeme alınış nedenim izah etmek 
kaolindendir. 

BAŞKAN — Onu takdir edecek bir durum
dayım. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim (o zaman. 

IBAŞKAN — Ben sizi ikaz ediyorum. Kanu
nun tümü üzerinde görüşmüyoruz, kanun tek
lifinizin süresi içimde görüşülmemiş olmasından 
mütevellit gündeme alınmasını savununuz lüt
fen. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Evet, sa
vunuyorum. 

. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelişme 
çabası içinde olan bir ülke olarak dış kaynak 
ihtiyacımızın kalkınmamızda hayatî bir önem 
taşımakta olduğu bir gerçektir. Bilindiği gibi, 
bir ülkede fert başına düşen gelirin artırılması, 
ancak üretim kapasitelinin artırılmasıyla müm
kündür. Üretim kapasitesinin aırtırılmaısı ise, 
toplam yatıranDann her yıl bir önceki yıla 
oranla artmlmasımı, gerekli kılar. Bunuoı anla
mı ekonomide her yıl yaratılan toplam kay
naklarım belli (bir kısmının tüketlilmeyerek ya
tırıma ayrılmasıdır. Bir ülkede gelişmemin hız-
lamabiîmesi için toplam kaynakların arltan oran
larda yatıranlara şevki gerekir. Ne var ki, ta
sarruf artışı, kalkınmanın sağlamması için zo
runlu, fakat kalkınmanın gerçeMeştirilmesi 
içim yeterli değildir. Zira, kalkınmayı sağlaya
cak yaJtırımlarıın geTiçelMeşltirilelMlmesi birtakım 
mal ve hizmetlerin varlığına bağlıdır. Çoğunlu
ğu yatırım malı niteliğinde olan bu malları yurt 
içinde yapacak tesisler yeterli olmayıp, bunla
rım cmemli bir kılsmıımım yurt dışımdan ithal edil
mesi gereklidir. Yani, bu malları ithal edemedi
ğimiz surede iç tasıarruflar arltan oranlarda ar-
tınlabâflise dahi yatırım ve gelir seviyesi artmış 
olmıyacaktır. Demek oluyor ki, gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınabilmesi için ödemeler dengesi 
üzerimde hassasiyetle durulması ve her kuru
şum hesabınım ciddiyetle yapılaması zorunlu gö
rülmektedir. Mal ve hizmet ihracı yolunda itha
lât kapasitesini artırıp ödemeler dengesi açığımı 
gideremıiyen bir ülke başarılı bir kalkınma ham
lesi içimde olamıyacaJktır. Buıgün için ülkemizde 

bugünkü dış ticaret rejimi ile plân hedeflerim
de öngörülen ihracat ser/iyesine erişilememekte 
ve ithalâtımız da plâm hedeflerinim daima geri
sinde kalmaktadır. 

Bugün ülkemizde son beş yılda ihracatımız 
yüzde 7 oramısıda artış kaydederken, ithalâtı
mız buma karşılık yüzde 11 oranımda bir yükse
lişle seyretmektedir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz kıtlığı 
sebebiyle özel bir önem taşıycm. dış ticaret soru
numuza süratle eğilinonesıi ve dış ticaretim'izim 

. Dev'ldtlsşıtirilimesi hakkımda önerdiğim kanun 
teklifinin, biram evvel gümdemıe alınarak görü
şülmesinde Türk Miillötinıin sayısız yararları 
olacaktır. 

Yukarıda belirttiğimi bu ödevlerin yapılması 
ödemeler dengesi ile doğrudan doğruya ilgili' 
oMuğu gibi, Anayasamın 39 ncu vs 41 mci mad
deleriyle de ilgilidir. Bu hususum yerime geıtüril-
ımesi, Anayasamın 39 ve 41 mci maddelerinin em
ri ve emredici hususlarımın yerine getirilmesi 
demektir, 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Meclis takdir 
buyurup dış ticaretim devletleştirilmesini ve duş 
ticaretin, kurulacak Devlet ithalât ve Devlet ih
racat (Ofisleri kanalı ile yapılmasını öneren bu 
kacıun tekMimıin Foiran evvel görüşülmesini ve
receği musibet oylarla sağladığı takdirde, mem
leketimizin muhtaç olduğu reformların biram 
önce ta!tibik edilmesi içim kaynak kıtlığı bakı
mından bir büyük meseleyi çözümlemiş ola
caktır. 

Yılda asgarî milyar seviyesinde olan bir 
kaynak israfım engelleyecek bir kanun teklifi 
huzurumuza gelmiştir. Yüce Meclisim oyları ile 
reddedilir veya gündeme alımır. Her iki halde 
de biz kararlara saygılıyız. Ama reddedildiği 
takdirde, daha evvel getirdiğimiz hususların ay
lar ,sonra hükümetler veya başkaları tarafından 
getirilmesini nasıl alkışlıyorsak, dış ticaretin 
devletleştirilmesi konuşumda da daha müteka
mil şekilde Hükümet tasarısı olarak bu kürsü
den sizin huturumuza önerileceği günleri bek
ler ve sabrımızı o günlere kadar saklamayı biz 
saygı ile biliriz. 

Kanun teklifimizin biran önce görüşülmesi 
hususunda Yüce Mecliste musibet oylarını esir-
gemiyecek sayım üyelere şimdiden teşekkür eder, 
Yüce Meclise derim saygılarımı sunarım. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Bu konuda söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Cavit Okyayuz, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ CA
VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, çok 
aziz arkadaşlarım; 

Bir milletvekilinin, benim inanış ve anlayı
şımda kesin şekilde bağlı kalmaya mecbur oldu
ğu nizam, bu kürsüyü kendi maksatlarının pro
pagandası için bir plâtform olarak kullanmama
ğıdır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Bendeniz bu ölçüye sıtkı sadakatla bağlı ola
rak yalnız mevzu üzerinde kısaca maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

Hepinizin malûmu olduğu veçhile Hükümet 
değişikliği dolayısiyle komisyonlarımızda parti 
nisapları değişmiş ve bir müddet bu miktarlar 
komisyonlara bildirilemediği için komisyonlar 
müessir şekilde çalışamaz hale gelmiştir. Plân 
Komisyonunuz da bu zaruret içerisinde yeni ar
kadaşların iltihakı ile tam taazzuv ettikten son
ra - arkadaşlarım tebessüm ediyorlar; çünkü 
hakikati bilmektedirler - ancak çalışmaya baş
lamış ve gündeminde biriken birçok müessir ka
nunları da, iftiharla ifade ederim, kısa zamanda 
Heyeti Umumiyeye sevk edebilmenin saadetine 
erişmiştir. 

Sayın Kargılı'nın, dış ticaretimizi tamamen 
devietleştirerek memleketin yapım ve kalkın
masında müessir ve muzaffer bir emek sarf et
mekte olan müteşebbisleri topyekûn dâvadan dı
şarı atmak kararı, Ticaret Komisyonumuzda, 
Anayasanın 38, 39, 40 ve 130 ncıı maddelerine 
aykırı bulunarak ittifakla reddedilmiştir. Bu se
beple komisyonumuzda biriken diğer müessir iş
lere tercih edilerek ele alınmamış ve bugüne ka
dar beklemiştir. Lütfedip, Sayın Kargılı'nm bu 
istikametteki teklifini reddederseniz, Komisyo
nunuz, Ticaret Komisyonu gibi mevzuu esaslı 
şekilde inceliyerek huzurunuza getirecektir. 

Bu sebeple Kargılı'nm teklifinin reddedilme
sini saygı ile arz ve istirham ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

V. - G-ÖRÜŞ1 

i. — İzmir Milletvekili Eşref Derinçay ve 
Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanettin 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı, buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Çok Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Şayet Saym Kargılı ismimden bahsetmeseydi 
çok kıymetli vakitlerinizi bu şekilde israf etmi-
yecektim. 

Sayın Kargılı bu meseleyi ikinci defa huzu
runuza getirmektedir. Birincisinde kendisi, o za
man Başkanı olduğum Ticaret Komisyonunun 
zamanında meseleyi ele almadığım ifade ile Mec
lisin konuyu gündeme almasını istemişti. O za
man burada arz etmiştim; kendisini çağırmıştık, 
bizden mehil istemişti, mehli kendisine verdik 
ve konuştuk, karara bağladık. Bu karar benim 
şahsi kararım değildir, bu karar Komisyonun ka
rarıdır. 

Sayın Kargılı, dış ticaretin Devletleştirilme
siyle toprak reformunu ve özel okulların yüksek 
kısmının - dikkat buyurulursa - Devletleştirilme
sini aynı şey olarak burada mütalâa ettiler. Oy
sa ki, toprak reformu ve tarım reformu Anaya
samıza geçmiştir, yani Anayasamızın hükmü
dür, öbürü ise tüm bir mevzuu ifade etmemek
tedir. Oysa, karma ekonomiyi esas alan Anaya
samız ve karma ekonomiyi kabul ettiğimizi bil
dirdiğimiz Hükümet programımız ortadadır. Bu 
karar Yüce Heyetçe beğenilir veya beğenil
mez; ama bu karar benim kararım değildir, bu 
karar Yüce Heyetinize niyabeten vazife gören 
Ticaret Komisyonunun kararıdır. Ben bu husu
su arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — iSayıaı Kargüı'nin takririni oy
larınıza arz edeceğim. Komisyonda 45 gün sü
re ile kaldığından IbaJhisle dış ticaretin devlet-
leştirilmıesine mütedair olan kanun teklifinin 
Genel Kurul gündemine alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmemiştir. 

.EN İŞLER 

Asııtay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili Ha
san Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
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Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân 
komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 
2/512) (S. Sayısı : 337) (1) 

BAŞKAN — 'Sayın Çalışma Balkanı Atilâ 
Sav tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

iSayın Başkanlığa 

Gündemin 15 nci maddesinde yer alan 337 
S. Sayılı 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
öderim. 

iSaygılarımla. 
Atillâ Sav 

ıÇalışma Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Gündemimizin 115 nci sırasında kayıtlı bu
lunan kanun teklifinin bütün işlere tokdimen 
ve öncelikle görüşülmesi hususunu kabul bu
yuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. lOkunmama-
masını kabul edenler... Okunmasını kabul eden
ler... Okunımaması Genel Kurulca kararlaştı
rılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde «görüşmek istiyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle 'görüşülmesi hulusunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin' 

değişltiriimeısine dair Kanun 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 337 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Madde 78. — Bu kanun ıgereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, 
üst sınırı 150 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari 
hadden daha ıaz olanlarla, ücretsiz çalışan si
gortalıların günlük kazançları alt sınır üzerin
den, günlük kazançları 150 uranın üstünde 
olanların kazançları da 150 lira olarak hesap
lanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, 
bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait si
gorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda 1 den fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesapla
nacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müra
caatı üzerine hissesi oranında kendisine ödenir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış olan 
maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigor
talıların hak sihilbi kimselere bağlanan aylık
lar Ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayısdy-
le bağlanan aylıklara esas tutulan günlük ka
zançların alt sınırı, tbu kanunun yayımı tarihini 
takibeden dönem başından itibaren 18 liraya 
çıkarılarak ödeme bu esasa «göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is'iyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinde alınacak prim 
ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 
günlük kazançların üst sınırının 165 Mra olarak 
kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Adana 
İbrahim Cüceoğlu Şevket Yılmaz 

Kütahya Kayseri 
İlhan Ersoy Enver Turgut 

istanbul Konya 
Bahir Ersoy M. Kulbilây İmer 

Siirt istanbul 
M. Nefhil Oktay Hasan Türkay 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılıyorlar mı efendim?.. 

GEÇİGÎ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Kakılmıyo
ruz efendim. 
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ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV 
miyoruz efendim. 

Katıl-

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar. önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmıiyenler.... 
Kalbul edilmiştir. 

Komisyon, kalbul edilmiş olan önergeye filhal 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TüRSUT TOKER (Ankara) — Katılıyo
ruz Saym Başkan. 

[BAŞKAN — Üst sınırın 150 liradan 165 li
raya çıkarılması hususundaki teklif in Genel Ku
rulca kabulü karşısında Sayın Komisyon teklife 
filhal katıldıklarını beyan etmiş bulunmaktadır. 

Birinci maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz 
'ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Yürürlük maddesine geçmeden evvel, geçici 
madde eklenmesine dair bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiş-
tirilmıssine dair kanun teklifine aşağıdaki geçici 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarih ile yayımı tarihi arasında kalan gün
lere asit işçi ve işveren prim farkları, kanunda 
'öngörülen hisseleri ürerinden işveren ve sigor
talı tarafından ve bu kanunun yayımı tarihini 
izi'iyen bir yıl içerisinde kuruma ödenir. 

Bu süre içimdeki günlük kazançların mikta
rının ve ödenecek prim farklarının tespitinde, 
ISosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş olan bor-
drolardıaJki miktarlar esas alınır.»* 

Ankara Adana 
îbralhim Cüceoğlu Şevket Yılmaz 

İstanbul Kayseri 
Hasan Türkay Enver Turgut 

Konya Kütahya 
M; Kubilây îmer İlhan Ersoy 

İstanbul Siirt 
Bahir Ersoy M. Nelbil Oktay 

BAŞKAN — Metne geçici bir madde eklen
mesi istenmektedir. Bu sebeple üzerinde müza
kere açmam gerekiyor. 

Söz istiyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet bu geçici madde tekli
fine katılıyorlar mı efendim .. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılıyo
ruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim, biz teklifi anlıyamadık. Acaba bir nevi 
borçlanma mı getiriyor?. 

BAŞKAN — Yayım tarihi ile yürürlük tarihi 
arasındaki süreyle ilgilidir efendim, önergeyi 
tekrar okutuyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Tak
diri Yüce Heyete bırakıyoruz, 

(BAŞKAN — Komisyon okunmuş bulunan 
önergeye katıldıklarını, Hükümet ise takdiri 
Yüce Heyete bıraktıklarını beyan etmektedirler. 

Geçici madde ilâvesini istiyen önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul et-
miyenller... Kalbul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
İMAKDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 

tarihini takibeden kurumun ödeme dönemi ba
şından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
varıdır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 
sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinim 2 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Madde 2. — Bu kanun hükümleri 1.3.1970 
tarihinden itibaren geçerli ollmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. >x 

Ankara Kayseri 
îbralhim Cüceoğlu Enver Turgut 

Kütahya İstanbul 
İlhan Ersoy Bahir Ersoy 

Konya Siirt 
M. Kubilây İmer M. Nebil Oktay 

İstanbul 
Hasan Türkay 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. 
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ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl-
iniyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan takrire Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamaktadır
lar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

^Maddeyi oylarınıza arz ediyoruim. Kabul 
edenler... Kaibul eliımiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Üçlüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?...^Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen tarafından verilmiş bir tekrir var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan «Harb Akademileri ka

nunu tasarısı» nm diğer konulara takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Perid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Gündemlimizde bulunan «Harb 
Akademileri kanunu tasarısı» nrn bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesi hususu Sayın 
Millî Savunma Bakanı tarafından talebedil-
mektedir. Bu husufu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 

(1) 328 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Raporun okunması Yüce Heyetçe kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Millî 

Güven Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOS

YALI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli 
Milletvekilleri; 

Harb Akademileri, kuruldukları 1848 sene
sinden bugüne kadar geçen 123 sene zarfında Si
lâhlı Kuvvetlerimize gerek Osmanlı imparator
luğu ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti zamanın
da çok değerli kurmay subaylar, kumandanlar 
vermigltir. içlerinde muzaffar kumandan, Tür
kiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk vatan ve 
milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk 
ve onun çok kıymetli arkadaşları olmak üzıere 
bu memleket için çok büyük Devlet adamları 
yötiştiirmişitir. Millî Güven Partisi Grupu adına, 
bu yüoe müesseseyi, onu kuranları ve yaşatan
ları, loradan mezun olarak memleketimize hiz
met edenleri en büyük sayğiyle anarak sözleri
me başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Harb Akademilerimiz 1956 dan beri değişik 

talimatnamelerle idare edilegelmiştir. Silâhlı 
Kuvvetlerimize kurmay subay yetiştiren, ku
mandan yetiştiren bu Ibüyük müessesenin, ku
ruluş, yöneltim, öğrencisi, öğretmen ve komu
tan bakımından bir kanuna ihtiyacı olduğu ga
yet aşikârdır, ilgili kanundan yoksun yalnız 
bir yöneitımelikle idare edilen bu müesısesenin 
talimatnamelerle yönetilmesine son vermek ba
kımından müzakere için huzurumuza getirilen 
kanun tasarısının çok yerinde, çok isabetli ve 
büyük bir ihtiyacı karşıladığı kanaatindeyiz. 
Bu sebeple Millî Güven Parfâsi olarak bu ka
nunu destekliyoruz, daha iyi çıkması için çaba 
sarf. edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun bütün maddeleriyle mutabakat 

halindeyiz. Ancak, yüksek kumanda heyetlerin
de akıl, fikir, vatanseverlik üstünlüğü kadar, 
fiaik enerjiye de ihtiyaç vardır. Harb Akademi
sinden mezun olanlara Hükümet tasarısında iki 
sene İadem verilmesi (öngörülmüştü; fakat Ge
çici Komisyonda bu iki sene kıdem esası kaldı
rılmıştır. Bunun bir mahzur olacağı kanaatin-
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deyiz. Kumandanın, bu sıfatı taşırken kumanda 
ettiği birliğin en çevik, en yüksek fizik kabili
yete sahip kişisi olması lâzımdır. Bilhassa ato
mik ıçağda harblerin çok kısa zamanda başlayıp 
sona ereceği bir devirde kumanlann emsaline 
nazaran daha yüksek fizik enerjiye sahibolma-
ları lâzımdır. Bu sebeple akademiyi bitiren 
kurmay subaylara Hükümet tasarısında olduğu 
gibi M ısene kıdem verilmesinin memleketin 
menfaatine olacağını, kumandanın menfaatine 
olacağını, Silâhlı Kuvvetlerimiizin menfaatine 
olacağını belirltımek işitiyorum. 

'Sözlerime son verirken, bu kanunun Silâhlı 
Kuvvetlerimize, memleketimize hayırlı olmasını 
dilerim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu iadına Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, buyurunuz 
efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YILMAZ (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Harb Akademileri kanunu tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini 
belirtımek üzere söz almış bulunuyorum. 

Benden evvelki arkadaşımın da işaret ettiği 
gibi, Ordunun beyin görevini gören bu sınıfın 
şimdiye kadar lâyık olduğu bir kanuna kavuşa
mamış olması, bu sınıfın inkişafı için bir nakise 
teşkil eder ve bugüne kadar da bir kanuna ka
vuşamamış olması cidden üzücü bir hâdise ola
rak görülmektedir. Bu iş 1956 senesinden bu
güne kadar bir talimatla yürütülmektedir. Bu 
bakımdan bu teklifi yapanlara teşekkürü en 
tabiî bir borç biliyorum. 

Ordumuzun 20 noi asrın icaplarına ve tek
nik niteliklerine kavuşması bir zarurettir. Bu
gün var olabilmemiz, tarihimize lâyık bir millet 
olabilmemiz ordumuzun kuvvetli olmasına, ordu 
içinde akademik kariyer sahibi olanların daha 
kuvvetli bir şekilde teşhis edilmelerine ve dün
yadaki cereyanlara daha vukuflu olmalarına 
bağlıdır. Bunun için bu tasarının bir an evvel 
kanunlaşması, bu bakımdan da iştirak ettiğimiz 
bir görüştür. 

Yalnız, bizim görüşümüze göre, tasarının tek 
bir maddesinin değiştirilmesinde zaruret var
dır. Bunu Hükümet tasarısında, «disiplin mad
desi» olarak görmekteyiz. Hükümet tasarısının 
4 ncü maddesinin (b) bendinde, «Taksirli suç

lar haricolmak üzere, hapis cezasına hüküm gi
yenlerle disiplin mahkemelerince veya disiplin 
amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha 
fazla oda veya göz hapsi cezası alanlar akade
milere giremezler.» şeklinde bir hüküm var. Fa
kat komisyonda, buradaki, «disiplin âmirleri» 
ibaresi kaldırılmıştır. Biz, bunun Hükümet ta
sarısında olduğu şekilde kabulünü istihdaf eden 
bir önerge de takdim etmiş bulunuyoruz. 

Millî Güven Partisi Grupu adına konuşan 
arkadaşın, kıdem meselesindeki, görüşüne işti
rak etmemekteyiz. Yüzbaşılık rütbesini ihraz 
eden subayların kıta ile ilgileri hemen hemen 
kesilmekte ve bunun yanmda kıdem meselesi 
subaylar arasında bir ikilik yaratmaktadır. Biz, 
bu husustaki komisyon teklifinin aynen kabul 
edilmesi görüşündeyiz. 

Sözlerime son verirken Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hidayet İpek, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA HİDAYET İPEK 
(Giresun) — Sayın Bakan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Müzakeresine başladığımız Harb akademi
leri kanunu tasarısı üzerinde Adalet Partisi 
Grupunun görümlerini arz ve izah etmek üzere 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Askerlik bir sanattır, hem de çok zor bir sa
nattır. Çünkü, dünyada insanları sevk-ü ikare 
etmek kadar zor bir iş yoktur. Hele, muhtelif 
karaMer, mizaç, fikir taşıyan insan topluluğu 
olursa, bu iç daha da güçleşir. İşte askerliğin 
esası, insanları sevk-ü idare etmeye ve bunlara 
harb sanaitmı öğretmeye dayandığı içindir ki 
güçlüğü büyüktür. Asker, haberde harb etme 
sanatını öğrenir. Seferde ve harb sahasında bu 
sanatı tatbik eder. 20 nci asrın atom tekniği 
bile, ilk defa askerî saJhada ordunun harb silâh, 
araç ve gereçlerinde kullanılmaktadır. 

Bu bakımlardan ordu personelinin asrın tek
niğine göre çok iyi yetişmesi ve yetiştirilmesi lâ
zımdır. Harb meydanlarında emrindeki birlik
leri seve seve ölüme sevk edecek bir kumanda
nın her yönü ile mükammel ve birçok bilgilerle 
mücehhez, cok diravetli. kudretli, kuvvetli ve 
kabiliyetli olması lâzımdır. 
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Kumandan, İner (bakımdan nümune-i misal 
olmalıdır. Esasen, (bir talik kendi kumandanı
nın aynasıdır, îşte, ordunun ilhtiyacı olan yük
sek sevk ve idare elemanını yetiştirmek ve as
rın gösterdiği teknik gelişmeye muvazi olarak 
Silâhlı Kuvvetlerin gelişmesini, ilerlemesini 
sağlamak için ^akademik öğretim, eğitim ve 
araştırma yapan ve yüksek bir öğretim mües
sesesi olan Harb Akedemüeri kurulmuştur. 

Yüce Türk Milletine ve onun kahraman ve 
şanlı Ordusuna hürriyet âşıkı, İnak ve adalet 
duygularıyle mücehhez, inançlı ve bilinçli, em
salsiz büyük kumandanlar yetiştiren Türk 
akademilerinin 'tarihî bir hayli eski olup çok 
namlı ve şanlıdır. Şunu da if tijharla arz edebi
lirim ki, Türk Harb akademilerinin bütün dün
ya harb (akademileri arasında büyük bir şöhre
ti vardır. 

Bu tarihî müessese, şimidiye kaıdar maalesef 
bir kanuna tabi olmadan Harfo Akademileri Ta
limatıyla idare edilmekteydi. ıSık sık değiştiri
len bu talimatlar üzünden bir çok mağduriyet
ler ve çelişmeler doğmakta, istikrar sağlana
mamakta ildi. Bunu bizzat yaşamış bir arkada
şınızım. Bir zamanlar Harb Akademileri, - tea
müle aykırı olarak - imtihana tabi tutulmadan, 
bir talimatla, tekamül kursunu bitiren sınıf 
subaylarından taletbe alınmıştır. Benim Harb 
Akademisinde okuduğum sıralarda yine talimat 
değiştirilerek, tahsilin devamlı olan niteliği 
kaldırılmış ve fasılalı Ibîr liale getirilmiştir. 
Şöyle ki: Bir 'harb akademisi talebesi birinci 
sınıfı bitirince kendisine bir sene kıdem veri
lerek kurmay yardımcısı sıfatıyla karargâha 
ve kıtalara gönderilmekte, bir iki sene sonra 
diğer üst sınıfların tahsiline tamamlamak üze
re tekrar Harb Akademisine çağrılmakta Mi. 
Bu sunalar arasında bir -senede üç dört defa 
tâyin suretiyle yer değiştirilen oluyordu. Böyle 
sık 'sık yer değiştirmenin de bir taile için ne 
kadar zor ve yıkıcı olduğunu hepiniz takdir 
buyurursunuz. (Sonradan tatibikat ıgüçlüğü gö
rülerek Harb Akademilerini bu ışekilde taksit
le okuıma usulü de değiştirilmiştir. 

İşte Harb Akademileri talimatlarının sık sık 
değiştirilmesi ve bir kanuna tabi bulunmaması 
sebebiyle de yukarıda arz ettiğim gibi daha 
bir çok mağduriyet ve (haksızlıklar oluyordu. 

Bu bakımdan Harb Akademileri kanun ta
sarısının - geç kalınmış olunsa, dahi - <bugün 
Yüce Meclise getirilmesi Kahraman Ordumuz 
ve memleket menfaatleri nâmına sevindirici 
(bir husustur. 

Tasarının 4 ncü maJddesindeki Harb Akade
milerine giriş şartları ilk nazarda çok ağır gö
rünüyorsa da bu, şartlar yerinde ve elzemdir. 

Tasarının 8 nci maddesindeki akadeınileri 
bitirince kurmay subaylara verilen dört sene 
kıdem kaldırılması da çok yerinde bir karar
dır. Kurmay kıdeminin kaldırılmasının fayda
larını elinizdeki bahis konusu kanun tasarısı
nın gerekçesinde taf silâtiyle okuyacağınız gibi, 
Orduda bu yüzden doğan birçok dalgınlık, 
kırgınlık ve (kıskançlıklarla birtakım sevk ve 
idare hataları önlenmiş olacaktır. En mühimmi 
de, (bilhassa kurmay albayların çağ ve yaşı 
itibariyle en faydalı ve verimli hizmetlerini ya
pacağı ıbir devrede emekliye sevk edilmeleri1 

önlenerek, uzun zaman Orduda kalarak hizmete 
devamları sağlanacaktır. Çünkü, kurmay su
baylara dört sene kurmay kıdemi verilince, o 
subay, kendi sınıf subayı arkadaşlarından, dört 
sene ileriye geçmektedir. Eğer Kore'ye gitmiş, 
oradan bir >sene harb kıdemi almış, Âmme Ens
titüsünde okumuş oradan da bir sene kıdem 
almışsa, o aaman altı sene gibi büyük bir kıdem 
farkı meydana gelmektedir. 

926 sayılı Askerî Personel Kanunu bir ay 
kadar evvel Yüce Mecliste görüşülürken de
ğerli bir arkadaşım bendenize bir sual tevcih 
ederek; hem kurmay albayların erken emekli
ye sevk edilerek mağdur olduklarını söylemiş, 
hem de emekliliğe esasın mevzuubahis kanun
daki subaylığa nasıptan değil, albaylığa nasıp-
tan başlamasını istiyerek tezata düşmüştür. 
Eğer albaylığa nasıpjla, kanun hükümlerine gö
re emekliye sevk işlemleri yapılmışsa bundan 
sonraki kurmay albayların mağduriyeti de na
sıl önlenecekti? 

Evet, önceki senelerde emekliye sevk edilen 
kurmay albaylar, dört senelik kıdemleri emek
lilik işlemlerinde nazarı itibara almmıyarak 
mağdur olmuşlardır, tşte kurmaylara verilen 
dört senelik kıdemin kaldırılması bu gibi mağ
duriyetleri ancak bu şekilde kökten önliyecek-
tir. Esasen gerek Osmanlı İmparatorluğu zama
nındaki ordularımızda, gerekse dünya ordula-
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rmda kıdem verilerek taltif hususu görülme
mektedir. Elbette ki, çok yorucu bir tahsilden 
sonra kurmay olup, ağır vazife ve sorumluluk
lar yüklenen kurmay subayların taltifleri şart 
ve elzemdir. Eğer taltifleri olmazsa, hiçbir su
bay bu yorucu tahsili ve ağır mesuliyeti yük
lenmez. Bu bakımdan kurmay subayların tal
tifleri 657 sayılı Devlet Personel Kanununa 
muvazi olarak, kıymetli oylarınızla yeni çıkan 
926 sayılı Askerî Personel Kanununda nazarı 
itibara alınmış, kurmay subaylar için maddi, 
mânevi birçok taltif imkânları ve yan terfiler 
sağlanmıştır. 

Kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimizde bu 
kadarla iktifa ederken, Yüce Milletin ve mem
leketin âli menfaatlerini her zaman ön plâna 
alan, aziz yurdumuzun asil ve asıl bekçisi kah
raman ordumuzun kuvvet ve kudretlenmesi için 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyan Adalet Parti
si Grupu olarak lüzumunu ve faydalarını yu
karda belirttiğimiz Harp Akademileri kanun 
tasarısına da müspet oy kullanacağımızı arz 
eder, bu kanunun da kahraman ordumuz ve Yü
ce Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
Tanrıdan niyaz eder, cümlenize derin saygıları
mı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural, buyurunuz 
efendim. 

.SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve saygı değer milletvekilleri; 

Harp Akademileri gibi çok yüksek seviyede 
bir bilim örgütünün durumunu kanunlaştıran 
bu teklifin getirilmesi münasebetiyle üzerinde 
çalışanları takdir ve tebrik etmemek mümkün 
değildir. 

Silâhlı Kuvvetlerin en yüksek kademesine 
kadar büyük sevk4i idare elemanlarını hazır-
lıyan böylesine büyük, yüksek ve önemli bir 
kuruluşun kanuna dayalı olmaktan mahrum 
bırakılması elbette bir eksikliktir. Yüksek Mec
lislerin huzurlarına ilk defa gelen böyle bir ka
nunun eksikliklerinin ya da fazlalıklarının ola
bileceğini olağan karşılamak ve elbirliği ile Si
lâhlı Kuvvetlere en faydalı şekilde kanunlaş
tırmak hizmeti üzerinde bulunuyoruz. 

Tasarıda, Harp Akademileri içinde kuvvet 
akademilerinin istiklâle gider gibi göründüğü 
bâzı maddeler vardır. Ancak, askerî müessese
lerde emri kumandayı tek bir başta toplamak 
prensibine dayanarak, burada da inisiyatifi 

Akademiler Komutanının eline bırakmak, en 
uygun mânasiyle askerî hiyerarşiye hürmet ola
caktır. 

Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve 
Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak 
ikili anlaşmalarla, yabancı uyruklu subayların 
yalnız Harfb Akademilerine alınacağını belirti
yor. Şimdiye kadar alınanlardan ne fayda te
min edilmiştir? Bu mesele üzerinde dikkatle 
durmak ve meseleyi iyi mütalâa etmek gerek
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri; bir gün dahi oda 
veya göz hapsi cezası alan subay Akademiye 
alınmamalıdır. Zira, cezai müeyyidelerin mev-
cudolduğu yerde, kanuni hükümler za'fa düş
müş demektir. Ceza ise, subay için daima bir 
•mî olarak mütalâa edilir ve general olurken 
bile teğmenlikten itibaren sicili ele alınır. Bu 
meselenin bu yönde telâkkisi, akademiye alına
cak subayların üzerinde titizlikle durmanın ve 
akademiye itibar etmenin ayrı bir görünüşü 
olacaktır. 

Bunlardan başka, Geçici Komisyonun kal
dırdığı iki senelik kurmay kıdemini de çok ha
talı bulduk. Bu madde, her ne kadar erken 
emekli olma meselesini birkaç sene tehir dolayı-
siyle getirilmiş bir madde olarak görülüyorsa 
da, iki sene tahsile bir önem vermek ve itibar 
etmek, kanunları uygulamaktaki kolaylığı te
min edecektir, kanaatindeyim, 

Kanun esnasında faydalıdır, özellikle bâzı 
maddeleri üzerinde durularak daha faydalı hale 
getirilmesinin mümkün olduğu inancındayım. 
Sırası geldikçe, bu maddeler üzerindeki mütalâ
alarımızı yüksek takdirlerinize sunacağız. 

Teşekkür eder, hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, buyurunuz 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
ben de yazılı olarak söz istemiştim. Söz sırası 
nasıl oluyor efendim? 

BAŞKAN — Genel Kurulda benden söz is
tediğiniz sıraya göre söz veriyorum efendim. 
Şimdiye kadarki söz sırası durumunu arz ediyo
rum : 

Sayın Mehmet Arslantürk, Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Hanağası söz almış bulunmaktadır
lar. 

İLYAS KILIÇ f Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 
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Harb Akademileri kanun tasarısını görüşmek 
üzereyiz. Harb Akademileri Türle Harb Tari
hinde hakikaten milletin kahramanlığını şahsın
da ve ordusunun başında bütün dünya milletle
rine iftiharla göstermiş, büyük kumandanlar ye
tiştirmiş bir müessesedir. Bunlar içerisinden ilk 
akla gelenlerden Gazi Osman Pasa'yi, Ahmet 
Muhtar Paşa'yi ve memleketimizin banisi ve 
Cumhuriyetin, Devletin kurucusu Büyük Ata
türk'ü hatırlamamak mümkün değildir. Bu me-
yanda, sözü uzatmamak için, isimlerini sayama
dığım büyük kumandanlardan ebediyete ermiş 
olanların ruhu şâdolsun. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, 1956 senesinden 
beri bir talimatla yöneltilen Harb Akademilerin
de bu talimatın sonunda bâzı hukuki ihtilâflar
da hakların kaybolması muvacehesinde, tatbi
katçılar bu talimatı aşağı - yukarı bir kanun ha
line getirmek durumunda kaldıkları için, tali
mata birtakım yenilikler de ilâve edilmek sure
tiyle bugün huzurunuzda kanun haline getiril
mek istenmektedir. Tabiî, talimatlar kanun 
kuvvetinde değildir; ama kanun kokusunu ta
şırlar. Kanuna mugayir ve muhtelif değildir
ler ; ama kanun kadar da kuvvetli olmadıkların
dan ve sık sık değiştirildiklerinden bâzı haksız
lıklar oluyor ve tatbikatta bu haksızlıklardan 
dolayı da birtakım huzursuzluklar meydana çı
kıyor, tatbikat bunu göstermiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; Harb Akademilerini 
bir kanunla yöneltmek için duyulmuş olan ihti
yacın karşımıza sevk etmiş olduğu tasarıyı, gö
nülden desteklemek vazifemizdir. Elbetteki bu
nun bâzı noksanlıkları vardır ve olacaktır, Bun
lar zaman içerisinde tatbikatla birleştirilmek 
suretiyle yine Yüksek Meclislerde zaman zaman 
değiştirilecektir. Fakat gönül ister ki, uzun 
vâdede değiştirilmek ihtiyacı hissedilsin. 

Sözü buraya getirmişken şurasını arz etmek 
istiyorum ki; beniaı şahsan orduda kaldığım 
süre içerisinde. Harb Akademilerine giriş şekli 
ve şartları, tahsil süresi ve mezuniyet durumları 
çok sık tadilâta uğramıştır. Hemen hemen bir 
sene içerisinde bir veya iki defa imtihan şeklini 
değiştirir emirler, sirkülerler çıkmış ve Harb 
Akademisine giriş adeta her sene bir değişiklik
le karşılaşacağız, diye subaylar arasında konuş
ma mevzuu olmuş ve hakikaten de her sene de
mesek dahi, birkaç senede bir değişiklik yapıl

mak suretiyle giriş şekli ve şartları devamlı ta
dilâta uğramıştır. Bu kanun bu şekli ve şart
ları dondurmak suretiyle güzel bir esasa bağ
lamak şekline de getirmiştir. Bu bakımdan da 
bu kanunu desteklemek lâzımdır. 

SevgiH arkadaşların; Harb Akademileri 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en yüksek eğitim ve 
öğretim müessesesidir. Biliyorsunuz M, harb 
bir sanattır. Bu sanatın öğretilmesi ve tatbik 
edilmesi, diğer bütün sanatların yardımı ile 
mümkündür. Harb sanatını tatbik edecek olan 
kumandanların yetiştirildiği müessese olan Harb 
Akademileri, üç silâhlı 'kuvvetle, yani Kara - De
niz - Hava Kuvvetlerinde, harbin icaplarına 
göre elimizdeki araç ve gereçleri insan kuvvet 
ve kabiliyetiyle bağdaştırmak suretiyle karşı
mızdaki düşmanı muharebe meydanında mağlûp 
etme esasına dayanmaktadır. Orduda talim vo 
terbiyeyi bir elden yönetmek için de Genelkur
mayda, müşterek karargâhda bu iş bir elden ida
re edilecek selde sokulmuştur. Şimdi, bu ka
dar mühim bir vazifeyi yerine getirecek olan 
ordunun kumanda, öğretim ve eğitimini strate
jik esaslara, tabiye esaslarına ve dünyadaki tat
bikatları kendi bünyemize ve memleketimizdeki 
arazi durumuna, kendi kabiliyetimize ve araçla
rımıza birleştirmek suretiyle bir istikamete yö
neltmek ve kendi emrine verilmiş olan insanları 
seve seve ölüme sevk edebilecek olan insanların 
yetiştirilmesine büyük ehemmiyet vermek lâ
zımdır, şarttır ve elzemdir. Bunun, katı olmı-
yan, günün icaplarına göre değişecek prensip
lere bağlanmasında da millî gerçekler ve fayda
lar vardır, kanısındayım. 

Harb Akademileri aynı zamanda bir bilim 
müessesesidir. Harb Akademilerinde kendi ta
rihimize, eğitim esaslarımıza muvazi olarak, her 
gün dünyanın her tarafında devam etmiş olan 
her cins muharebe harekâtına sürülmüş silâh
ları ve bu silâhların bu harekâtta tatbikat esna
sında göstermiş olduğu aksaklıkları da öğreten, 
eğiten ve bu eğitimi tatbik eden insanlar da bu
rada özel olarak eğitime tâbi tutulmakta, öğre
tilmekte ve bu silâhların durumuna göre strate
jide, tabiyede değişiklikler yapmak da yine bu
rada yetişen yurt çocuklarına, subaylara verilen 
vazifeler meyanındadır. Bununla şunu belirt
mek istiyorum k; Harb Akademileri tahsili, is
ter iki yıl, isterse üç yıl olsun - ki zaten zamanı 
kanunda elâstiki tutulmuştur - ne olursa olsun, 
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esasta mühimdir, ehemmiyetlidir ve her türlü 
tahsilin üzerinde insanı insanla yunı§turma&, 
ölüme sevk etmek ve sonunda bir zafere ulaşa
bilmek, bir milletin varlığını ve yokluğunu sa
vunabilecek bir vazife olduğu için kudsidir, bü
yüktür, ehemmiyetlidir ve çok ağır bir vazife
dir. 

(Okulun Genelkurmaya bağlı olmasının se
bebi, orduda harb sanatının, stratejinin ve ta
biyenin bir merkezden kuvvetler istikametinde 
yöneltilmesinde ve kuvvetler arasındaki çalış
ma âhenlgini, fikir birliğini ve beraberliğini 
sağlama esasına dayanır. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarım Harb akademile-
rindeki kıdeme değindiler. 

ISevgili arkadaşlarım; Harb Akademisinde 
buigünedek bazen üç yıl, bazen 4 ve bazen de 
iki yıl olmak üzere muhtelif değişikliklere tâ
bi tutulmak suretiyle kıdem verilmiştir. Bili
yorsunuz ki, her seyide olduğu gibi, orduda 
da birtakım değişiklikler ve yenilikler, dünya 
ordularına muvazi olarak yapılmaktadır ve ya
pılmalıdır da. Türk Ordusu bütün tarihi bo
yunca memlekete giren her türlü yeniliğin ön
cüsü olmuştur. Bu, tarihî bir gerçektir, yaşa
yan arkadaşların, okuyan arkadaşların bildi
ği bir hakikattir. 

Dünya ordularında, bizim orduda olduğu 
gibi, kıdem müessesesi yoktur. Yalnız bizim 
orduda münakaşa edilir hale gelmiştir. Şimdi 
bizim orduda da, 1948 yılından itibaren dış 
devletlerle kütle halimde eğitim ve öğretim is
tikametinde büyük temaslar olup, onların iç 
bünyesini bizzat görüp yaşadıktan sonra, kı
dem müessesesi üzerinde münakaşa başlamış
tır, bir. İkincisi de; emeklilik işlemleri esna
sında, kıdem almış olan arkadaşlarımızın er
ken emekli olma durumuna düşmeleri gibi bir 
durum da hâsıl olmuştur. Şöyle ki: Fazla uza
ğa gitmeye lüzum yok, geçen ssns buradan 
Erken Emeklilik Kanunu çıkardık ve ondan 
sonra, zannediyorum 500 e yakın subay ar
kadaşımız da emekli oldu. Şimdi, bu emeklilik 
muamelesi esnasında 1942 yılında Harb Oku
lundan mezun olan subayların, kurmay olan
ları dâhil, terfi edemiyenleriınin hepsi emekli 
olduğu halde, 1939 yılında Harb Okulundan 
mezun olmuş olan sınıf subayları halen orduda
dır. 

I Şimdi bunun altından ne çıktı? Arkadaş
larda şöyle bir fikir hâsıl oldu: Demek biz oku
duk, okuduğumuzun mükâfatı da erken emek
li olmamız oldu.. Bu fikir realite olarak kar
şımıza dikildi. O zaman Akademi 3 sene idi 
ve bu arkadaşlar 3 sene yapmış oldukları aka
demi tahsilinin, terfi edemeyince, erken emek 
liliklerine bir sebebolarak karşılarına çıktığını 
gördüler. 

(Dünyanın medeni ordularında kıdemin 
kalkmış olması, bir; tatbikatta kurmay arka
daşların diğer sınıf arkadaşlarından daha ev
vel emekli olmalarını doığurmuş olmasının ne
ticesi olarak, iki; kıdem kalkmalıdır. Şimdi 
kargımıza şu fikir çıkabilir: Efendim, Harb 
Akademisi mezunlarına kıdem vermezsek kim
se okumaz.. Bir fikirdir, ımünaJkaşa edilebilir; 
ama kurmay subay yalnız 2 sene veya 3 sene 
kıdem almak için okumuyor. Kurmay suba
yın ordu 'içerisinde daha birtakım vazifeleri ve 
kurmay olmanın kendilerine verdiği bâzı avan
tajlar var. Meselâ en basiti ve en akla geleni 
şunlardır; ataşemiliter olur, bir kararigâha 
gittiği zaman kurmay başkanlığı vazifesi ken
disine verilir, daha erken ve daha çabuk gene
ral olma imkânını kazanır, milletlerarası müna
sebetlerde tercilhan vazife alır. Bu ve buna 
mümasil, bir insanı daha çabuk yükseltmek 
ve ileri götürmek ve temayüz ettirmek imkânı
nı sağladığı için imtihanla Harb Akademisine 
giren ve burasını başarı ile bitiren arkadaşla
rımız bu avantajlardan ve bu imkânlardan fay
dalanırlar. Ayrıca da, erken emekli olmamak 
suretiyle, bulunduğu vazifede daha çok mem-

- lekete hizmet etmek imkânını kazanmış olur, 
genç yaşta da emekli olmaz. 

Bence bu iki esbabı mucibe muvacehesinde 
kıdem verilmemelidir. Benim kanaatimce Harb 
Akademisine giriş meselesini bu kadar da tah-
diidetmemek gerekir. Benim samimî kanaatim 
ve aramızda konuşurken savunduğum kanaat 
de odur ki, Harb Akademisine talebe daha 
geniş tabamda girmelidir. Bir imtihanı kazan
mak veya kaybetmek insanın üstün veya az ba 
şanlı olduğunu mutlaka tescil etmez. İmttihan 
bir barikattır, atlamak için de çalışmak lâzım
dır. Oradan geçebilmek için bâzı kabiliyetler 
lâzımdır; ama mutlaka o imtihanı o gün için 

I kazanamıyan arkadaşın bu işi başaramadığı 
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mânasına da alınmamak gerekir. Binaenaleyh I 
taJban daha geniş tutulmak suretiyle, giriş şart- I 
larını haiz olmak kayıt ve şartiyle, daha çok 
subayın Harb Akademisine girmesi ve her se- I 
ne bunların içerisinden ileriye gitmesi lâzımge-
lenlerin seçilmesi suretiyle, 3 ncü sınıftan me I 
zun olurken bugünkü ihtiyaca muvazi subay I 
yetiştiriliırse karargâhlarda kurmay çalışmala
rı daha kolay, daha verimli ve daha iyi olur I 
kanaatindeyim. Bu benim samimî kanaatim-
dir. I 

tMiıllî Güvenlik Akademisi topyekûn harbe 
milletçe hazırlanmanın bir mektebidir. Sivili ile, 
askeri ile (Devlet ıçarkındaki muhtelif sorumlula
rının topyekûn harbe hazırlanmasını sağlıyan 
bir akademidir. Bugünkü harblerde de cephe 
ve cephe arkası diye bir şey yoktur. Bugünkü 
harblerde cephedeki insanlar daha çok emni
yet altındadır, cephe gerisindeki insanlar da
ha emniyetsiz durumdadırlar. Çünkü bugü
nün harbleri araç ve gereçlere dayandığı için 
bu teknik vasıtayı yapacak olan fabrikaların 
bir anda ortadan kaldırılmış olması cephenin 
arkadan beslenmemesine sebebiyet verir ve ar
kadan beslenmiyen cephenin de uzun müddet 
dayanmadığını yine yakın bir mazideki harbte 
görmüş bulunuyoruz. Binaenaleyh topyekûn 
harbe bugün son derece ehemmiyet verilmesi 
gerekmektedir. O halde topyekûn harb için 
muhtelif meslek erbabından, sivil ve asker, ye 
tiştirilmek suretiyle milletin bütünü iü* harbe 
hazırlanmasına liderlik yapması ve buna ait 
bilgileri vermesi bakımından Millî Güvenlik 
Akademisi de lâzımdır, şarttır ve esasen ka
nunda da yerini almıştır. 

Harb Akademilerinde yabancı uyrukluların 
da tahsil görmesine dair kanunda bir madde 
var. ISevgili arkadaşlarım, bizim Harb Aka
demisinde Afganistanlılar, Pakistanlılar ve 
İranlılar zaman zaman ve karşılıklı anlaşmalar 
esasına göre okumaktadırlar, bu da bizim 
için bir iftihar vesilesidir. Türk askerî deh a 31 
ve bilgisinin Şark'a doğru akması yanında, da
ha başka milletlerden de gelip okumaları ve 
bizden bâzı bilgilerle memleketlerine dönmüş 
olmaları, Türk kültürünün daha Doğu'ya doğ
ru gitmesi bakımından faydalı mütalâa edile
ceği için ben bu maddeyi gayet yerinde gör
düm. Biz Topçu Okulunda okurken de Afgan- I 
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lı subay arkadaşlarımız vardı ve bu da karşı
lıklı çalışma bakımından, orduların anlaşma
sı bakımından, ordaki subay arkadaşların 
birbirlerini tanıması bakımından da faydalı 
bir hareketti, faydalı bir davranıştı. 

ISözlerimi bağlarken, geç kalınmış olması
na rağmen, Harb Akademileri gibi, kendisin
den büyük hizmetler beklediğimiz ve hakika
ten hizmetini yapmış olan bir kuruluşun ka
nunsuz yönetilmiş olmasının elbette ki, iyi öl-
mıyacağı düşüncesi ile, bu kanunu teklif eden 
teklifçi arkadaşlara ve bu teklife uymak sure
tiyle bunu tasarı haline getirip Yüce Meclise 
sevk etmiş olan Hükümete teşekkürlerimi su
narken, kanunun, bu kanundan istifade ede
cek olan arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, saygılar sunarım. 

İBAŞKAN — iSayın Mehmet Arslantürk, bu
yurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — (Sayın Baş
kan, benim yazılı talebim vardı, hiç ismimden 
dahi bahsedilmedi. Yazılı talebimin bulunma
sını rica ediyorum. 

MEHMET AKSLANTÜRIK (Trabzon) — 
'Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

'Harb akademileri kanun tasarısı üzerinde
ki kişisel görüşlerimi.. 

IHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Sayın Başkan, 
benim söz hakkımı başkasına veremezsiniz.. 

İBAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda söz 
Başkandan alınır. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Hayır, yazılı 
talebim var. 

^BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Yazılı tale

bim var, kaybedemezsiniz.. 
IBAŞKAN — Buyurun oturun efendim. Ben 

baktım oraya, İSayın Suna Tural işaret ettiler, 
kendileri söz istiyor zannettim ve yazdım. Son
ra, başda bir hatibe söz verdikten sonra araya 
girmek diye bir usûlümüz var mı? 

HİLMİ İŞGÜZAR ('Sinop) — Yazılı tale
bisin var, kaybedemezsiniz.. 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. 
Araştırıyorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Başkanlık va
zifesini yapmıyorsunuz.. 

IBAŞKAN — Araştırıyorum efendim. Ben 
sizin verdiğiniz yazıdan nasıl haberdar olurum? 
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HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Burada vazi
felilerle beraber Başkanlık Divanına verdik. 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. 
İHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Ben grup adı

na söz istemiyorum. 
IBAŞKAN — Efendim, sizinle diğer arka

daşım arasında ne fark var? Rica ederim 
efendim.. 

İHİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Onun için hak
kımı başkasına veremezsiniz.. 

'BAŞKAN — Efendim, sizin takririnizi 
arayıncaya kadar kürsüyü boş mu bırakacağım 
Beyefendi? Çok rica ederim. 

İHİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Vazifenizi 
yapmıyorsunuz Beyefendi,. 

'BAŞKAN — Vazifemi yapıyorum işte, size 
de vazife yapıyorum, buraya da vazife yapıyo
rum. Size istisnaî muamele yapmıyorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Yazılı talep 
kâğıdım, ortada yok. B'öylle vazife mi olur? 

(BAŞKAN — Şimdi verdiler. 
İHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — O halde va

zifeliler vazifelerini yerlerine getirmiyorlar-
sa ihtar verin. 

(BAŞKAN — Lütfen oturun efendiım, Ge
nel Kurulda bu müzakereler olmaz. 

Devam buyurun. 
İHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Genel Kurul

da böyle Başkanlık da olmaz. 

BAŞKAN — Çok teessüf ederim, 
İHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Ben de size 

teessüf ederim Sayın Başkan, 
IBAŞKAN — Efendim, şu anda huzurunuz

da vazifeli arkadaşlara, arkadaşın yazısını bu
dun, verin diyorum.. 

tHİLMi İŞGÜZAR (ISinop) — 1 saat ence 
verdim Beyefendi. Olur mu öyle şey? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, olan meydan
da. 

Devam buyurun Sayın Arslantürk. 
(MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Harb Akademileri kanun tasarısı üzerinde

ki 'kişisel 'görüşlerimi, çok kısa olarak, madde
lerime değinmeden yansıtmak istiyorum. 

'Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en yüksek bir 
öğrenim kurumu olan Harb Akademilerinin 
önetmeliklerle yönetilmesi döneminin kapatı

lıp, kanunla saptanmış, istikrarlı bir yöneti
me kavuşturulması bugünün koşullarınca ger
çekten bir zorunluktur. 

Harb Akademileri topyekûn savaş esasları
na uygun, yüksek seviyede sevkı idare elema
nı yetiştirme görevi yanında, Silâhlı Kuvvet
lerimizin gelişmesini ve ilerlemesini sağlayıcı 
araştırma ve incelemelerin yapıldığı birer yü-
sdk öğrenim ve ihtisas kuruluşla;ndır. Harb 
Akademileri, eski anlamı ile, yalnız kuvvet 
akademileri ile yetinmeyip, bunlara eklenen 
öteki akademi ve kuruluşları ile artık akademi
ler kavramını Türkiye ölçüsünde dünya görü
şüne ulaştırma çalışmalarını içine almıştır. 
Böylece, uzay teknolojisi dâhil, jeopolitik ve 
stratejik kuralların en gemş anlam ve kavra
mında gelişen bir bilim ve ihtisas kurumu ha
lini alınışlardır. Bugünün kurmay subayının, 
yaronra komutanı 'olarak çok geniş bilim, kül
tür ve araştırma ihtiyacı ile karşı basçıya ol
duğu bir gerçektir. Harb Akademileri yalnız 
askerî değil, her türlü ssvkü idare ve araştır
ma ve geliştirmeye kapılarını açık. bulundur
makla memleketimize büyük hizmetler yapmak
tadırlar. Bu akademileri bitirenler, özellikle 
istenilen şekilde yetiştirildiklerinden, Devletin 
sorumıTu kademelerinde güvenle görev almış
lardır ve alabilirler. Bu nedenledir ki, gö
rüşmekte olduğumuz kamın tasarısında da be
lirtildiği üzere, bu akademilere yüksek nite
likte personelin alınması zorunluğu vardır, 

Sayın üyeler. 
Dünya ölçüsünde (komutanların yetiştiği, 

yüksek düzeyde askeri bilim ve uzmanlık kuru
luşu olan Harb Akademileri çağımızın askerî 
ve topyekûn savaş konularını etkiliyen teknik 
ve bilim gelişmelerini yakından izliyebilecek 
ve kurmay adaylarına öğretebilecek düzeyde 
öğrenirm kurumları olma zorunluğundadırlaır. 
işte bu zorunlukların ışığı altoda ve 026 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 
onun bir kısım maddelerini değiştiren 13126 sa
yılı Kanun göz önünde tutularak düzenlenen 
kanun tasarısının, Geçici Komisyonun metni 
şeklinde kabulünde isabet gördüğümüzü arz 
eder, bu vesile ile Yüce Kurulunuza, saygılar 
sunarım. 

IBAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir, okutuyorum efendim: 
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Bayın Başkanlığa 
Harb akademileri kamın tasarısı üzerinde 

yapılan görüşmeler ile konu aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

ISaygılammla. 
Konya 

İBaha Müderris oğlu 

Sayın Başkanlığa 

GörüşülniEkte olan konu aydınlanmıştır. Ki
fayeti arz ve teklif ederim. 

Maras 
Veysi 'Kaclıoğlıı. 

(BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri üze
rinde görüşmek istiyen sayın milletvekili? Yok. 

Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Harb Akademileri Kanunu 

BİRİNCİ KISIM 

Kuruluş ve görev 

Kuruluş : 
Madde 1. — Harb Akademileri; Genelkur

may Başkanlığına bağlı; Silâhlı Kuvvetlere 
topyekûn savaş esaslarına uygun yüksek sevk 
ve idare elemanı yetiştirmek üzere Akademik 
öğretim, eğitim ve araştırmalar yapan; Genel
kurmay Başkanlığının yüksek seviyede incele
me organı olan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın .milletvekili?... Yok... 

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

Organlar : 
Madde 2. — Harb Akademileri; 
a) Harb Akademiler1! Komutanlığı, 
b) Kuvvet Harb Akademileri, 
c) Akademiler Kurulu, 
d) Akademiler inceleme ve Araştırma Ku

rulu, 

e) ihtiyaca göre Akademik seviyede teş
kil edilen ve edilecek olan diğer kuruluşlardan 
ibarettir. 

Hatfb Akademilerinin kuruluş ve kadroları 
SilâMı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gös
terilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ©diyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Organların kuruluş ve görevleri : 

Madde 3. — Harb Akademileri organlarının 
kuruluş ve görevleri şunlardır : 

a) Harb Akademiler1! Komutanlığının gö
revi ; emrindeki komutanlık ve kuruluşların Ge
nelkurmay Başkanlığının direktif ve prensiple
rine, yürürlükteki kanunlar, tüzük ve yönetme
liğe göre eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma 
işlerini yürütmektir. 

b) Kuvvet Harb Akademilerinin görevleri; 
Genelkurmay Başkanlığınca tesfoit edilen esas
lara (ve prensiplere göre Silâhlı Kuvvetlere kur
may subay yetiştirmektir. 

c) Akademiler Kurulumun görevi; öğretim 
ve eğitim ile ilgili konularda prensip kararları 
almak, ıKuvvet Akademilerince karara bağlana-
mıyan konularda kesin karara varmak ve Aka
demilerin bilimsel gelişmesini sağlamaktır. 

Akademiler Kurulu; Harb Akademileri Ko
mutanının Başkanlığında Kuvvet Harb Akade
mileri Komutanları, Akademiler Komutanlığı 
Kurmay Başkanı, Akademiler öğretim başkan
larından kurulur. 

d) Akademiler inceleme ve Araştırma Ku
rulunun görevi; Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum göstereceği konular ile millî güvenlik ve 
savaş prensipleri üzerinde araştırma ve incele
meler yapmaktır. 

Kurul, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış ge
neral, amiral, isubay ve sivil kişilerden kurulur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Sayın 
Hilmi işgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
Başkaca görüşmek istiyen milletvekili var 

mı efendim?... Yok... 
İM önerge vardır, ökultuyoruım: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Harb Akademileri kanun 

tasarlısının 3 ncü madde (a) fıkrasının redaksi
yon düzeltmesi suretiyle aşağıdaki şekilde tkabu-
lünü arz ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 
«Madde 3. — 
a) Harb Akademileri Komutanlığının gö

revi: Genelkurmay Başkanlığının direktif ve 
prensiplerine, yürürlükteki kanunlar, tüzük 
ve yönetmeliğe göre, emrindeki komutanlık ve 
kuruluşlarca eğitim, yönetim ve bilimsel araş
tırma işlerini yürütmektir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harb Akademileri kanun tasarısının 3 ncü 

maddesinin (a) ve (b) bendlerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Madde 3. — Harlb Akademi organlarının 
kuruluş ve görevleri işunlatfdır: 

a) Harb Akademi Komutanlığının görevi; 
emrindeki komutanlık ve kuruluşların, yürür
lükteki kanunlara, tüzük ve yönetmeliklerle 
Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensip
lerine göre eğitim, yönetim ve bilimsel araştır
ma işlerini yürütmek ve bütün akademi kuru
luşlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. 

b) Kuvvet Harb Akademilerinin görevleri; 
Genelkurmay 'Başkanlığınca tanzim ve fcesbit 
©dilen esaslara ve prensiplere, Akademiler ko
mutanlığının koordinasyon direktiflerine göre 
ıSilâJhlı Kuvvetlere (kurmay subay yetiştirmek
tir.» 

BAŞKAN — Her ikisinde halen 3 ncü mad
denin (a) fıkrasının tadili istenmektedir. Sayın 
Hanağası'nm tadil teklfi; maddenin kelime 
yerleri değiştirilmek suretiyle redakte edilme
sidir. Bir daha lokuitacağım... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, her İM 
takriri de rica ediyoruz; okuyalım, bilâhara 
geri verelim. 

BAŞKAN — Dinleyin efendim; maddeyi ge
ri alırsanız madde ile birlikte veririm. 

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

BAŞKAN — Sayın Tural ve İşgüzar'in tak
ririni de bir daha okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — ıSayın Başkan, mad
deyi iki takrirle birlikte geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, takrirler muvacehe
sinde maddeyi geri istemektedir. Madde gerive-
rilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

öğretim ve eğitim 

Harb Akademilerine giriş şartları : 
Madde 4. — Harb Akademilerine giriş şart

ları şunlardır : 
a) Kuvvet Harb Akademilerine alınacak 

öğrenciler sınava tabi tutulur. Sınava Harb 
okullarını bitiren ve bu kanun hükümlerine gö
re çıkarılacak yönetmelikte rütbe, kıdem ve di
ğer nitelikleri belirtilen subaylar katılabilirler. Sı
navı kazananlar Kuvvet Harb Akademilerine 
öğrendi olarak kabul edilir. 

(b) Taksirli suçlar haricolmak üzere, hapis 
cezasına hüküm giyenler ile disiplin mahkeme
lerince toplam olarak 21 gün veya daha fazla 
oda veya göz hapsi ©ezası alanlar Akademilere 
giremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili? 

»GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
>Söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kargaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yım Başkan, sayın milletvekilleri; 
'Bendeniz, müzakeresi yapılan 4 ncü madde

nin (lb) bendi üzerindeki görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Maddenin (fb) bendi; taksirli suçlar ha-
riclolmak üzere, disiplin suçlarından da 20 gün
den fazla ceza ailmıyan kimselerin kurmay ola
bilecekleri, kurmay imltilhanma girebilecekleri 
hususunda bir hüküm gdtirınişjtir. 

Harb Okuluna girenler - büyük mikyasta -
bir ideal olarak kurtmay olmayı arzu ederler ve 
genellikle de Harb Akademilerine girebilmek 
İçin bütün imkânları kullanmalarına rağmen 
en kabiliyeti, en disiplinli kumandanlar, bü
tün tezkiyeleri, sicilleri çok parlak olmasına 
rağmen, kaderin kendilerini sürüklediği bâzı 
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efalden dolayı, istemiyerek kurmaylık hakları- I 
m kaybettikleri malûmunuzdur; şimdi de bu I 
unadde ile bu haklardan mahrum edilmek üze- I 
redirler. I 

'Taksirli suçlar; istenmiyerek, kasıt olma- I 
dan işlenen suçlardır. I 

iBiihassa Türk Ordusunda askerliğin te
mellini disiplin teşkil eder. Temayüz etmiş ve I 
kurmayhk hakkını kazanmış, o imtihana gire- I 
bilme durumuna ve seviyesine gelmiş olan bir 
ısulbay, görevini ifa ederken ve ifa ettiği görev I 
selbelbiyle her hangi bir suretle, astının kendisi
ne karşı vaki olan bir taarruz veyahut bir teca- I 
vüzunii filhal defetmek mecburiyetinde kaldığı 
anda - bu kadar temayüz etmiş bir subay, as- I 
tınm fiilî tecavüzüne karşı eskaza kendisi de I 
filî bir tecavüzde bulunsa, bir tokat atmış 
olsa - bu mevzuaJta göre; eğer bu taksirli su
çun dışımda velev 10 günlük b'ir ceza almış 
olsa bile, âdiyen miüeslsir fiil suçundan ceza I 
almış olsa bile, tecil edilmiş olmasına rağmen I 
ve hattâ para cezası olarak tecil edilmiş olma- I 
sına rağmen, görülüyor ki, bu durumda olan I 
subaylar kurmayhk hakkından istifade ödemi- I 
yorlar, bu okula giremiyorlar, Yüz kızartıcı bir I 
suç bahis konusu da değil; ancak, Ordu di
siplinini korumak ve kollamakla görevli olan 
bir üstün, Ordunun ve askerlik görevinin ica
bı, haysiyetini ve şerefini, ordunun onurunu 
kurtarmak için astından yediği bir tokat veya 
(bir fiili veya kavlî bir tecavüzü filhal defet
mek üzere her naniği bir tokat veya her hangi 
bir hakare'ti tazammun eder bir kelime ile mu
kabele ettiği, hattâ bu suçların karşılıklı iş
lendiği hallerde dahi bu hak ortadan kalkıyor. 
Çok kuvvetli, kıymetli, değerli, fakat vazife es
nasında, vazifesi selbelbiyle istemiyerek başına 
gelen böyle bir vukuattan dolayı, cezaevine gir
memiş, ictenmiyerek kendisine ceza verilmiş ve 
hattâ cezası tecil edilmiş bulunan bir subaya 
Harb Akademilerine girmek üzere bu hakkın 
tanınmasının Yüce Meclisin şanına, şerefine ve 
onuruna uygun düşeceği inancındayım. 

Disiplinsizlik suçunu işliyen bir kimse - as
kerlik yapmamışım, ama. bildiğim kadarı ile -
(«Askerlik yapmadın mı?» sesleri) Ordunun 
disiplinine karşı gelmiş bir kimse demektir; 
Ordunun talimatına, nizamnamesine karşı suç 
işlemiş demektir. 21 gün değil de velev 20 gün, | 
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10 gün, 15 gün dahi olsa disiplinsizlik suçu iş
lemiş bir subayın Akademilere girme hakkı 
mevcut iken, taksirli bir suçtan dolayı mah
kûm olmuş - infaz edilmiş veya edilmemiş - bir 
kimse Akademilere girme hakkını ikti&abeder-
ken, düşününüz ki, kıtası başında bulunan nö
betçi bir üsteğmen vazife yaparken kendisine 
haber vermişlerdir; - böyle bir hâdise de mev
cuttur - «Efendim, askerî cezaevinden veya-
ihutlta koğuşundan veyaJhultta terbiye edilecek 
yerinden tutuklu bulunan bir er kaçıyor..» de
mişlerdir, gelmiştir yakalamıştır. Asker hucuim 
etmiştir, diğerleri çekilmiştir, cesaretli, kud
retli bulunan subay Türk Ordusunun şerefine 
ve onuruna lâyık bir şekilde, onun bütün teca
vüzüne karşı koyarak yakalamıştır. Kendisi
ne kasatura sallanmıştır, kasaturayı yumruk
la defetmiştir. Böyle bir subaya 2 ay, 20 gün, 
40 gün, 50 (gün hapis cezası verildiğini veyahut 
tecil edilmiş bir para cezası verildiğini düşünü
nüz.. Bütün kıita hizmetinde dâima taltif edilmiş, 
tezkiyeleri bulunan ve her türlü teftişte kıta
sının başında onlore edilmiş bir subay olarak 
çıkarılan bir kimsenin de bu haktan mlaJhrum 
edilmiş olduğunu bizatihi duydum ve şaihildol-
dum. 

Bu kabîl hâdiselerin tezahürüne meydan 
vermemek için askerî disiplini vikaye etmek, 
ordunun emrettiği vazifeyi bihakkın yerine ge
tirmek için, bir asker firarisinin, disiplinsiz bir 
askerin uygunsuz hareketine karşı hayatını, 
şerefini, onurunu ve istikbalini tehlikeye atmış 
olan bu subayı bu haktan mahrum ötmemek 
için, Büyük Meclis lütfetsin, bu madde ile bu 
kabîl kimselerin kurmay okulunda sınava gir
me hakkını tamısın. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kabîl insanlar 
Ordu'nun içerilsinde çok azdır; belki birdir, bel
ki ikidir, belki üçjtür, belki istisnadır; hattâ 
istisnanın da isltisnasıdır. Bu durumda olan su
baylarımız belki vardır, belki de olabilecektir. 
Lütfediniz, huzurlarınızda yapmış olduğum bu 
savunmanın samimiyetine ve ciddiyetine inan
mış durumla geliniz ve bu maddeyi bu şekilde 
tadil edelim. 

iBeni dinlediğiniz için teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULBANLI (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 
aniüldty ekolleri; 

ISayın Gıyasdtttin Karaca arkada'şımızm has
sasiyetinden dolayı cidden memnunuz. Yalnız 
§u hususu bu vesile ile burada belirtmek işiti
yorum: «Taksirli suçlar hariöolmak üzere, ha
pis cezasına hüküm giyenler ile disiplin mah
kemelerimden toplam olarak 21 gün veya daha 
fazla oda veya göz hapsi alanlar akademilere 
(gidemezler.» hükmünün yerinde olduğunu söy
lemek istiyorum. Sayın Gıyasettiin Karaöa'nın, 
ifade ettiği gilbi, «Bir astın fiilî tecavüzünü def 
sadedinde üst her türlü tedbiri almaya salâhi-
yettardır.» iç Hizmet Kanunu Madde 2. 

Ayrıca, Askerî Ceza Kanununun 119 ncu 
ımaJdesi, «Üstün astlarını tenkid ve muahezesi 
suç sayılmaz» demektedir. (Siyasettin Karaca 
arkadaşimizın zikerttiği fiillerden ötürü suç 
işlenmişse, esasında o suç sayılmaz, iç Hizmet 
Kanunu ile Askerî OeZa Kanunu üste o hakkı 
ttanımışitır. O bakımdan maddenin arz ektiğimiz 
şekli uygundur, aynen kabulünde fayda var
ıdır. 

Bu hususu belirtmek için söz aldım, teşek
kür ederdim. 

'BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun. 
HİUMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım.; 
Harb Akademilerine giriş şaftların muh

tevi 4 ÖCÜ madde üzerindeki görüşlerimi arz 
etmek için Söz aldım. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, Harb Akade-
nıileri müstesna bir kültür müessesesidir. Aka
demiler; Harb Okulları gibi devamlı şekilde Or
dunun sevk ye idaresinde fiilen vazife gören 
ve sayıları çok olan subaylar arasından elit 
bir sınıfı eğiten, sevk ve idarede generalliğe 
namzet olan kişilerin bilhassa yetişjtirMmesirii 
öngören bir müessese olduğu için, bunu bu yön
den kıymetlendirmek lâzımıgeldiği kanaatini 
taşıyoruz. 

Harb akademileriins giriş şartlan 4 ncü mad
denin (a) ve (b) bendlerinde ayrı ayrı gösteril
miştir; zaman almamak için (a) bendi üzerin
de durmıyacağım. 

(ıb) bendinde, «Taksirli suçlar haricolimak 
üzere, hapis cezasına hüküm giyenler ile disiplin 
mahkemelerince toplam olarak 21 gün veya da

ha fazda oda veya göz hapsi cezası alanlar aka
demilere giremezler^ kaydı getirilmiştir. 

Hemen şunu (ifade edeyim ki, ceza bir suba
yın terfiinde dikkate alınan en önemli faktör
lerden biridir. Bir subay en yüksek rütibe olan 
generalliğe terfi ederken bile, teğmenlikten al-
îbaylîğa kadar a;Ilmış olduğu sicilin ele alınarak 
laymetlendiriMıiği hepimizin malûmudur. .Bura
da ise, bir subayın almış olduğu ceza 21 gim gibi 
bir rakam ile sınırlandırılmakta, 21 günden fazla 
ceza alanlar akademiye gireme'mefetedirler. Bu
nun ise sakıncaları ortadadır. Esas olan, hiç ce
za almamış subaylara akademiye girme hakkı
nın verilmesidir. Ceza almış olanların girmemesi, 
aükerî disiplin yönünden olduğu kadar askerli
ğin icaıbı da olmalıdır. Aksi hal; yani ceza al
ınış olan subayların girmesi, hiç ceza almamış 
subayların girmesini önleyici bir durumu mey
dana getirecektir. Kaldı ki, 21 gün olarak ka
yıtlanırken, 20 gün olursa nasıl olacaktır, 19 gün 
olursa nasıl olacaktır? Askerlik disiplin ister. 
Demin arz ettim, Akademi kurmay subay ye
tiştirmek için kuruldu. 

Bâzı arkadaşlarımız kurmay subayların kı
demlerine taallûk eden hususlara da dokunmak 
suretiyle kusa zamanda emekli olduklarını da 
söylediler. Hemen ifade edelim ki, kurmay su
baylar miktar itibariyle tesbit edilmiştir. İhtiyaç 
dondurulmuştur. Hele 926 sayılı Personel Kanu
nunu kalbui etitikten sonra, Türk Ordusu sözleş
meli subaya doğru gidenken, kurmay subay sa
dece ve sadece general ihtiyaçlarını karşılamak 
için yetiştirilecektir. Bunun için de akademiler 
kurulmuştur. Bu akademilere girişi, «21 gün oda 
ve göz hapsi alanlar ,giremez»( diye tahdidetmek 
yerine, tüm sicilini dikkate alarak ceza almamış 
(subaylara bu hakkı tanımak suretiyle tahdidet
mek lâzımdır. 

'Bâzı arkadaşlarımızın burada beyan ettikleri 
gibi, hepimiz askerlik yaptık; üstüne karşı ge
lenler daima cezalandırılır. Üstlerin yetkileri 
yönetmtelklerinde vardır. Kaldı ki, demin bir 
arkadaşınım burada beyan ettiği husus, disiplin 
cezalan dışmda tamamen Askerî Ceza Kanunu
nu ilgilendiren meseledir. Onun delillerinin tak
diri ya beraetle veya mahkûmiyetle neticelene
cektir. Beraetle neticelendiği takdirde zaten hu
kuk yolları açıktır, mahkûm olduğu zaman gi
remez. 
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Biz bu hususta bir önerge takdim etmek is- I 
tiyonız. Subaylar arasında bu meselenin bilin-
mesiyle, kendilerini ona göre yetiştirmeleri lâ-
zımgelıclıiği kanaatini de taşıdığımız için, bu ka
nun maddesinin (b) fıkrasında, «Taksirli suçlar 
faarioolmak üzere, hapis cezasına hüküm giyenler 
ile disiplin mahkemelerince oda veya göz hapsi 
cezası alanlar akademilere giremeze kaydının 
bulunması hakkaniyete uyar kanaatindeyiz. Çün
kü, binlerce subay içerisinden 50 tane, 25 tane 
alacaksınız. 

Bugünkü üniversite -test imtihanları ortada. 
Devlet Personel Kanununda giriş sınavları tes-
büt edilmiştir. O halde mevcut subaylar arasında 
hiç ceza almamış, disiplin cezası, oda ve göz 
hapsi almamış kişiler varken, olanları neye bu 
sınava sokmak düşünülsün 

Belki de bâzı arkadaşlarımız, «miktarlarını 
artiiraîıın, herkes buraya girsin, imtihandır»! diye 
düşünmektedir. Bunu kabul ettiğiniz takdirde, 
askerî mahkemeler tarafından mahkûm edilmiş 
niıçe subaylar vardır M, belki sınava girdiği za
man birincilikte orayı kazanacaktır. Bu bir usul.. 
Devlet yönetimi budur arkadaşlarım; yani bs, 
usule taallûk eden bir meseledir. Bu sebeple bu 
hükmiün maddeden çıkarılmak suretiyle, «disip
lin cezaları alanlar akademiye giremezler» hük
münün maddeye konmasını rica ediyorum. 

Bülbüa avukalt arkadaşlar bilirler, yargı or
ganlarında usuller konmuştur1; 5 gün müddet, 10 
gün müddet, 20 gün müddet... Haklı olduğu
nuz zaman, onu temyiz etmediğiniz takdirde 
bütün haklarınız yanar, gider. O halde burada 
da böyle bir şekil, böyle bir usul koymak lâzım
dır. 

Arkadaşlarım; diğer memleketlerdeki subay
ların durumu, bizim memleketimizdeki gibi de
ğildir. Türk tarihinde Türk ordusunu sevk ve 
idare eden, yurdumuzu bilhassa dış saldırgan
lara karşı koruyan büyük kahramanlar bu aka
demiden çlknuştır. Bunlar, akademiye alınırken 
üzerinde titizlikle durulmuş, zamanın sınıf bi
rincileri, ikincileri, üçüncüleri sicilleri tetkik 
«dilmek suretiyle akademiye alındığı içindir 
ki, dün Cumhuriyetin temellerini atan kahraman 
Atatürk ve arkadaşları yetişmiştir. Bunun için 
hislerimize kapılmadan, gerçekleri de dikkate 
almak suretiyle bu maddenin değiştirilmesine | 
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mütedair önergemize iltifat buyurmanızı bil
hassa rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyu
run. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım; 

Bu tasarı üzerinde söz almak niyetinde de
ğildim. Ancak, müzakere edilmekte olan mad
denin (b) bendi üzerindeki görüşler, bir fikri 
açıklamak için huzurunuza gelmeyi beni icbar 
etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, asker 

olan, askerlik meslekine özenen herkesin ideali 
kurmay olmaktır. Öyle ise, harb okulundan me
zun subaylarımızın kurmay olması için bütün 
yollan ve imkânları kendilerine açık tutmamız 
•şarttır. Bu ideal ile yetişmiş olan bir subay ta
savvur edin ki, bir kadersizlik veya şanssızlık 
sebebi ile idealine kavuşamamakta ve orduda 
subay olarak kalmaktadır. Bütün ömrü boyun
ca kendisine hedef telâkki ettiği bir akademiye 
girememek, bir tahsili yapamamak, takdir bu
yurursunuz ki, belki de o şahsı ömrü boyunca 
ordu içinde menfi bir insan yapar. Öyle ise, son 
derece önem taşıyan bu fıkra üzerinde müsa
mahanızı istirham etmek bizim için vazife olu
yor. 

Şimdi Sayın Komisyona sormak istiyorum : 
Acaba yüksek komuta heyetinde büyük sorum
luluk almış olan yüksek zevat içerisinde 21 gün 
oda hapsi veya göz hapsi alımyan var mıdır?.. 

Değerli arkadaşlarım; tetkik edecek olursa
nız, bugün en üst kademede bile şu veya bu ta
lihsizlik ile umulmadık bir hâdise içerisinde 21 
günü mütecaviz oda veya göz hapsine mahkûm 
olanlar mevcuttur; ama bunlar en yüksek ka
demeye gelmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; kanunun esprisi ne
dir?... Kanunun esprisi, orduda kurmay subay 
olmaya lâyık olmıyan bir niteliği teısbittir. Ka
bul buyurun ki, birçok subayın başına umulma
dık birçok hâdise de gelebilir. Ayrıca, (b) fık
rası, «Taksirli suçlar haricolmak üzere...» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; âdiyen hakaret fiili
ni düşününüz. Akademi adayı olan bir subay, 
suç işlememek için bütün tedbirini almış olma
sına rağmen, hiç ummadığı bir yerde öyle bir 
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hâdise olur ki bir suçun içine karışabilir. Biraz 
evvel Sayın Karaca arkadaşım garnizon içinde 
bir astın davranışını misal olarak aldı; katılı
yorum, bir subayın her an başına gelebilir; ama 
bir de garnizon dışında bir sivil ile her hangi 
'bir hâdise zuhur edebilir, bundan ötürü bir si
vil mahkeme tarafından yargılanıp, mahkûm 
edilebilir. Cezası tecil edilmiş olsa ve kanuna 
göre para cezasına tahvil edilmiş olsa bile, Sa
yın Komisyon da kabul eder ki, bu subayın 
bu derece umulmadık ve kurmay olmasına mâni 
niteliği asla olmıyan bir hâdise karşısında ha
yatını yıfkıyoruz. Herkesin başına gelebilir... 

Tekrar ediyorum; bugün yüksek kumanda 
heyetini işgal eden değerli kumandanlarımız da 
dâhil, hepsi de böyle birtakım umulmadık hâdi
selerle karşı karşıya kalmış olabilirler. 

Cezanın hedefi elbette ıslahtır, cezalandır
mak değildir. Eğer bir insanın hayatını, ideali
ni yıkmak için bir hüküm koymak istiyorsak, o 
zaman bu 21 günü de kaldıralım, «Birgün oda 
veya göz hapsi ile mahkûm olan bir subay Harb 
Akademisine giremez.» diyelim. 

Her halde ne Sayın Hükümet, ne Sayın Ko
misyon ve ne de Sayın G-enel Kurulunuz böyle 
bir hataya düşnıiyccektir. Hedefimiz Türk Ordu
su içinde Harb Akademisine girmeyi ülkü edin
miş, çok seviyeli, çok kabiliyetli subaylarımızı 
buraya hazırlamaktır değerli arkadaşlarım. He
defimiz, çok kabiliyetli stratejien yetiştirmek 
midir, yoksa 21 gün oda hapsine mahkûm olma
mış insan mı aramaktır? Evvelâ bunu teşhis ede
lim. 

Zannediyorum, hukukun esas ilkeleri, temel 
ilkeleri ve hedefi incelenmeden biraz acele ile 
hazırlanmış bir metinle karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Büyük bir mesuliyet altında görüşülmekte 
olan ve hepimize bir sorumluluk payı düşecek 
olan böyle bir müzakerede, bu fıkra görüşülme
den önce, Sayın Komisyon anlayış göstererek 
lütfen bu maddeyi geri alsınlar ve burada be
liren temayül ve fikirlere göre bu maddeye yeni 
bir şekil versinler. Bunu bilhassa istirham edi
yor ve Yüksek Heyetin de bu istikamette oy 
kullanacağından emin olarak, hepinizi saygıla
rımla selâmlıyorum arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz. 

BAHA MÜDEBRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Görüştüğümüz Harb Akademileri kanun ta
sarısının 4 ncü maddesinin (a) fıkrası Akademi
ye girme şartlarını belirtmektedir. Altı ay zar
fında çıkacak bir yönetmelikle buraya girme ni
telikleri bildirilecektir. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim kısım 
(b) fıkrasıdır. Burada, «Taksirli suçlar hariç ol
mak üzere» denilmektedir. Ayrıca, 21 günden 
az göz hapsi veya oda hapsi alanların da Aka
demiye girmesini (b) fıkrası temin etmektedir. 
Belki, büyük kabiliyetli insanların Akademiye 
girmesini ve kumanda zincirinde vazife alabil
mesini temin bakımından böyle bir madde ted
vin edilmiştir. Ancak, burada taksirli suçları 
da bir hadde kadar hııdııtlandırmak; «üç ay, 
beş ay taksirli suçlardan mahkûm olanlar ha
riç, diğerleri alınabilir.» şeklinde bir hudut çiz
mek gerekir. 

Bendeniz bu hususu temin için bir de önerge 
veriyorum, buna iltifat edilmesini istirham ede
ceğim. 

Daha evvel de arz ettiğim gibi, Komisyon 
Sözcüsü çok acele ederek burada fikirlerini ifa
de etti. Halbuki bizler konuştuktan sonra orta
ya çıkan fikirler muvacehesinde konuşsaydılar, 
belki bu maddeyi geri alacaklardı ve ona göre 
tedvin edeceklerdi. Bu yöne gidilmediği takdir
de, eğer bizim önergemize iltifat ederseniz bü
yük bir hatanın, yanlışlığın ortadan kalkacağı
na inanıyoruz. 

Bu vesile ile hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru

nuz. 
Komisyon üyesi olmanız hasebiyle lehinde 

kokuşacaksınız değil mi efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Kurmay sulbay, insanı severek, gülerek va

tan ve millet için ölüme sevk eden adama der
ler. Kurmay sufoay ve komutan öyle ideal vasıf
lara, öyle niteliklere sahflbolacak ki, maiyeti 
tonun közünü dinlesin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet tasarısının (fo) fıkrası çok isabet

li getirilmiştir, ancak Sayın Geçici Komisyonu-
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muzun değiştirerek getirdiği (b) fıkrası disip
lini yıkmıştır. Çünkü, bir teğmen, bir üstteğ-
ımen, bir yüzbaşı, bir binbaşı, tasavvur eden ki, 
disiplin amirlerince verilecek cezalara rağmen 
Akademiye serbestçe girebilecekler. 

Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı Akade
miye girme hakkını haiz ve bunlar yarbay, al
bay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orge
neralin verdiği disiplin cezalarına rağmen Aka
demiye giriş hakkından mahrum edilmiyor. Bu 
husus Ordumuzda disiplini yıktığı gibi, kurmay 
subay vasfını da tamamen ortadan kaldırır. 

Binaenaleyh, Geçici Komisyonun (b) fıkrası 
disiplinsizlik kapısını açtığı halde bâzı değerli 
arkadaşlarımız bunu dahi hafifletmeye çalış
maktadırlar. 

Bir misal vereyim: Akademi imtihanına 1080 
kişi girdik, 8 kişi kabul ettiler ve bu 8 kişiden 
ancak dördünü mezun ettiler. Tasavvur buyu
runuz bu durumu. Akademiye girişin kapısı 
böyle arkasına kadar açılamaz. 

Binaenaleyh, öyle zannediyorum ki Cum
huriyet Halk Partisinden bir arkadaşımız Hü
kümet tasarısının (b) fıkrasının kabul edilmesi 
için bir önerge vermiştir; Sayın Komisyonumu
zun ve Sayın Hükümetimizin de bu önergeye 
iltifadederek Hükümet tasarısındaki (b) fıkra
sının aynen kabul edilmesini... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, kabul ettiğiniz 
metin aleyhinde konuşmayınız, Komisyon üye
sisiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Olur Sa
yın Başkanım.. 

Böylece, arkadaşlarımızın bunu hafifletmek 
değil, bilâkis disipline etmek yoluma gitmeleri 
daha uygun ve faydalı olur kanaatindeyim. 
Aksi takdirde, kumandanların, subayları üze
rinde hiçbir disiplin yetkisi kalmaz. 

iSaygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, buyuru
nuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülen madde üzerinde muhterem arka
daşlarım iki yönde de görüşlerini ifade ettiler. 
Bendeniz de şu hususu arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum: 

Değerli arkadaşlarım, Harlbiyeyi bitirip va
zifeye başlıyan genç bir teğmenden, olgun, yaşı 
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(başı kemale ermiş bir kumandanım fikrî, ahlâ
ki, kültürel seviyesini bekliyorlar. Halbuki biz 
biliyoruz ki, insan yaradılışında her yönü ile 
bir tekâmül vardır. Bir genç teğmen, gerek 
Karaca arkadaşımızın ve gerekse özdenoğlu 
arkadaşımızın izah ettikleri gibi, her hangi bir 
haksızlık karşısında şahsiyetimi ve bulunduğu 
vazifenin şerefini korumak babında bir müda
halede bulunmuşsa, bunu, ömrü boyunca omuz
larında bir günah olarak çektirmeye hiçbirimi
zin hakkı yoktur kanaatindeyim. 

Biz üste itaati, âmire saygıyı, kanunlara ria
yeti elbette her şeyin üstümde kabul ediyoruz; 
ancak, üstlerin de her zaman mutlaka haklı 
olduğu kanaati de gerçeklere, akla ve mantığa 
uymaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bakımdan genç, istidatlı elemanların bu 

sınıfa katılmasına imkân vermek lâzımdır. Genç 
yaşında, tecrübesiz anında, bilerek veya bilmi-
yerek işlemiş olduğu bir kusurdan dolayı, iler
de bulunduğu sınıfına ve dolayısiyle memleke
te büyük hizmetler bahşedecek bir insanı, bir 
memleket evlâdını bu hizmetten mahrum etmeye 
hakkımız yoktur. 

Öğretmen olan arkadaşlarımız bilirler, tale
belerin haşarı, haylaz olanlarını zekiliğe, çalış
kanlığına yorarız; bilâkis uysal olan talebele
rin, uslu olan talebelerin zekâ yönünden ve di
ğer birçok yönlerden orta veya geri zekâlı ol
duğuna hükmederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu bakımdan, bendeniz, genç yaşta işlenen 

bir hatadan dolayı bir genç teğmenin kurmay 
sınıfına atlamasına mâni olan bu maddenin 
kalkması taraftarılyım. Bu, hiçbir zaman üste 
itaatsizlik, âmire saygısızlık mânasına gelmez. 
Bunun Orduda disiplin şuurunu, disiplin ruhu
nu sarsacağı kanaatine de iltihak edemiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, kifayeti saygılarımla 
arz ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ki
fayetin aleyhinde söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan s'öz istediler, on- | 
dan sonra size vereyim efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUN]VEA BAKANI FERÎD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bu konu arkadaşlar arasında haklı olarak 
uzun tartışmaya yol açtı. Bu fıkradaki şartları 
bâzı arkadaşlarımız ağır, buna mukabil diğer 
arkadaşlarımız da bilakis hafif bulmaktadır
lar. 

Bize göre bu işi hissî cepheden mütalâa et
memek lâzımdır. Hissî açıdan mütalâa edersek, 
bu şartları ağır gören arkadaşlara hak verme
mek elden gelmez. Ama düşünmeli ki, l)ir or
duda, icabında bir ordunun kaderini teslim ede
ceğimiz ve hattâ milletin tüm kaderini teslim 
edeceğimiz insanları yetiştirmek iddiasmdayız; 
insanları seçip alma iddiasmdayız. Bu sebeple, 
bunlarda aranan şartların elbette ki, çok sıkı 
ve hattâ sert olması lâzımdır. 

Bir defa sağlık bakımından ağır şartlar arı
yoruz, tam sıhhat istiyoruz; bilgi bakımından, 
zekâ bakımından, dikkat bakımından vasıflı ol
masını istiyoruz. Ayrıca, bunun yanıbaşında 
ahlâki bakımdan üzerine her hangi bir gölge 
düşmemiş ve disiplin anlayışının da yerinde ol
masını istiyoruz. Eğer bu vasıflan haiz olmaz
sa bir kurmay subay, adayı, onu kurmay yetiş
tirmekte fayda değil zarar vardır, çünkü ileri
de üzerine alacağı sorumluluk çok büyüktür. 

Düşünün, bir kimse disiplinsizliğe alışmış, 
mütemadiyen disiplin cezası almış ve bu yüz
den hapse girmiş, çıkmış. Böyle bir kimseyi ku
mandan yaparsanız, disiplin tesisine ve disiplin 
mevzuunda titiz olmasına anlayışı müsait de
ğildir. 

Binaenaleyh, disiplin cezasına alışmış bir 
kimseyi ileride disiplin tesisine memur edemez
siniz; çünkü müsamaha eder; kendi başından 
da geçmiştir. Bu sebeple buna cevaz veremeyiz, 
dikkatli olmaya mecburuz. 

Hissî cepheden mütalâa edersek doğrudur, 
«Ne çıkar, zarar yok» diyebiliriz. Birkaç defa 
hata etmiş ve kumandanından ceza almış veya 
mahkemeden disiplin cezası almış, girmiş, çık
mış ama, bu neticeleri bakımından vahîm olur. 
Arz ettiğim gibi, bir milletin, bir ordunun ka
derini teslim edeceğimiz insanlar üzerinde, bu 
hususlarda gayet titiz olmak mecburiyetindeyiz. | 
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Ayrıca, her hangi bir cemiyet içerisinde ma» 
nen yıpranmış olup olmaması da haizi ehemmi
yettir. Bir kurmay subay adayının, birkaç defa 
hapse girip çıkmış bir insanı, ilerde memleketin 
huzuruna büyük bir kumandan olarak nasıl 
takdim edersiniz? Onun mazisinde, hattâ bâzı 
âdi suçlar da olabilir. «Birkaç defa hapse gir
miş, çıkmıştır» denilen bir insan orduya kuman
da edemez. 

Bu mevzuda, bundan dolayı çok titiz davra-
nılmıştır. Arkadaşlarımız işi adalet yönünden 
ve hissî olarak mütalâa ederlerse haklıdırlar, 
ama, işi bu cephesiyle ele alırsak meseleyi sıkı 
tutmaya ve titiz olmaya mecburuz. 

Söz almışken şunu da arz edeyim: Biz ko
misyonla da mutabık değiliz. Komisyon, Hükü
met metnini yumuşatmış ve değiştirmiştir; bu
nu dahi mahzurlu görüyoruz. Hükümet metnin
de bu fıkrada, (Disiplin mahkemeleri veya di
siplin amirlerince toplam olarak 21 gün veya 
daha fazla göz hapsi cezası almış olanlar) ifa
desi vardı. Komisyon bu fıkradaki (disiplin 
âmirleri) ni kaldırmış, sadece mahkemelerce 
verilen cezalara inhisar ettirmiştir. Bu durum
da, disiplin amirlerince 80 defa disiplin cezası 
almış dahi olsa, o kimse kurmay subay olmak 
üzere Akademiye girecektir. Bunu da doğru 
bulmuyoruz. Bu durum aynı zamanda disiplin 
âmirlerinin otoritesine de bir hayli zarar verir. 

Bu sebeple, ümidediyorum, arkadaşlarım bu 
izahatımı dikkate alarak bu mevzuda biraz da
ha müsamahalı olacaklar ve Hükümetin teklif 
ettiği şekilde maddeyi kabul edeceklerdir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Han-

ağası, buyurun. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım. 
Ordudan gelmiş kurmay subay ve arkada

şınız olarak şüphesiz ben de ordunun temel da
yanaklarından birinin disiplin olduğunu bilen
lerdenim. 

Burada söz konusu olan husus, üzerinde dur
duğumuz husus, beklenmedik olayların tevlidet-
tiği kötü akıbetlerdir. Bunlar neler olabilir ve 
ne gibi kötü neticelere müncer olur, bunların 
burada açıklanması gerekir, onun için takri
rin aleyhinde söz aldım. 

Her insan beklenmedik bir anda ve elinde 
olmıyan nedenlerden ötürü birtakım hoş olmı-
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yan durumlarla karşılaşabilir. 21 gün hapis ce
zası ne demektir? Orduda disiplinli subay ister
ken haysiyetli, faziletli ve şerefli insanları da 
istiyoruz; pısırık insanların kurmay subay ol
masını değil. Ben, kurmay subay olacağım di
ye pasif olacağım, bana tecavüz edecekler, eşim 
yanımda iken kolumdan tutup dolmuştan ata
caklar, sivil elbise giymiş bir kişi gelip bana 
yumruk atacak, dayak atacak, buna rağmen şe
ref ve haysiyetimi korumıyacağım, pısırık bir 
şekilde oradan ayrılacağım.. Bunu orduda hiç 
kimse istemez. 

Arkadaşlarım, size bir misal vermek isterim, 
lütfediniz, müsamaha ediniz. 

Kıtada teftişte bulunan bir kumandan, birili
ğime mensup bir s-albayına, «Bu namlunun üze
rindeki kir nedir, görmedin mi?» dedi ve ken
disinin 21 gün hapsedilmesini emretti. Kurmay 
allbay olan komutanımızın karşısında hiç birimi
zin sesi çıkmadı vs üsteğmen hapsedildi. 

Komutan biraz istirahat ettikten sonra gar
nizonu gezip görmek istedi. Yine topların ya
nından geçerken, kendisine, «Komutanım, ba
kınız bu, Kışın soğuk havada donmuş sudur, kir 
değildir.» dedim ve elimle buz parçalarını nam
lunun üzerinden alıp kendisine verdim. Bunun 
üzerine, «Üsteğmene yazık oldu ama, ben as
kerim, artık verdiğim hapsi geri alamam.» dedi. 
işte bunları dikkate alınız. 

Arkadaşlarım, biz, hırsızlık yapmış, çalmış, 
çırpmış, memlekete ihanet etmiş, mahkeme ka-

" nalıyla hükmü kesinleşmiş olanları değil, teoil 
sınırlarını aşmıyan mevzular dâhilinde kalan
ları savunuyoruz; tecil sınırlarını anan insanları 
savunmuyoruz. 

Bu itibarla istirham ediyorum, Komisyon an
layış göstererek bunu geri alsın. 

Bugün isim vermek çok ayıptır ve yerinde de 
değildir; yüksek komuta mevkiine gelmiş niee 
komutanlarımı biliyorum, ki, çoğu katıksız ha
pis, disiplin hapsi veya çeşitli cezalar almışlar
dır. Onun için istirham ediyorum,'Komisyon bu 
hususları tezekkür etmek üzere geri alsın veya 
madde iade edilsin. Aksi takdirde nice kıymet
li elemanlar ordu saflarından dışarda kalırlar. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler vardır, okutuyorum elendim: 
Sayın Başkanlığa 

Genel Kurulda beliren temayül ve Yüksek 
Mecliste şifahen arz ettiğimiz mucip sebepler 
dikkate alınarak, yeniden tedvin edilmek üzere 
4 ncü maddenin (b) bendinin Sayın Komisyon
ca geriye alınmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
4 ncü maddenin (b) bendinin aşağıda yazılı 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 
Değiştin : 
b) Taksirli suçlarla, askerî disiplin ve gö

rev sebebiyle üstün asta karşı, görevinden dola
yı işlemek mecburiyetinde kalıp yüz l^zartıcı 
cinsten olmıyan ve 6 ayı geçmiyen tecilli cezalar 
hariç; toplam olarak 21 gün veya daha fazla 
oda veya göz hapsi cezası alanlar Akademilere 
giremezler. 

GIYASETTİN KASACA (Erzurum) — Sa
yın Başkanım, Sayın özdenoğlu'mm takriri ve 
teklifi karşısında kendi takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca'nm 
takriri geri verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 

Harb Akademileri kanun tasarısının 4 ncü 
maddesinin (b) fıkrasındaki taksirli suçlardan 
3 ayı geçmiyenler hariç olmak üzere tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderrişoğlu Hüsamettin Başer 

Millet. Meclisi Başkanlığına 

Harb Akademileri kanun tasarısının 4 ncü 
maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Madde 4. — b) Taksirli suçlar hariç olmak 
üzere, hapis cezasına hüküm giyenler ile disip
lin mahkemelerince oda veya göz hapsi cezası 
alanlar akademilere giremezler. 

| BAŞKAN — Sayın İşgüzar1, gerekçesini, şi-
I faheiı izah etttiğiniz cihetle okutmuyorum efen-
\ dini. 

„ . 81 -
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HîLMi tşaüZAR (Sinop) — Felci efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan (Harb Akademile

ri kanun tasarısı) nın 4 noü maddesinin (b) 
fıkrasının, şifahen arz edilecek sebeplere bina
en aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

Madde 4. — Harb Akademilerine giriş şart
ları şunlardır : 

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere hapis 
cezasına hüküm giyenler ile disiplin mahkeme
lerince veya disiplin amirlerince toplam olarak 
21 gün veya daha fazla oda veya göz hapsi ce
zası alanlar akademilere giremezler. 

Sayın Başkanlığa 
Harb Akademileri kanun tasarısının 4 ncü 

madde (b) fıkrasını, Hükümet tasarısında oldu
ğu şekliyle kabul edilmesini saygılarımla teklif 
ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, Sayın Yılmaz'in 
takriri de sizin teklifiniz mahiyetindedir. Sayın 
Yılmaz'm takririne kalılıyor musunuz efendim 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Katılıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, Sayın Yılmaz'in 
takrirlerine katılmışlardır. 

Sayın özdenoğlu, takririnizde, «Komisyon
ca geri alınması...» diyorsunuz. Acaba bu tek
lifi Koimsyona mı yapacağız, yoksa Genel Ku
rula mı arz edeceğim? Takririniz bir vuzuh ta
şımıyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, şayet Komisyon geri almazsa, Yüksek He
yetin oylan ile Komisyona tevdiini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon, 4 ncü maddenin (b) fıkrasını ge

ri alma lüzumunu hissediyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

BULDANLI (Muğla) — Hayır. 
BAŞKAN — Hissetmiyorsunuz. Komisyonca 

geri alınması teklif edilmiştir Sayın özdenoğlu 
tarafından. Komisyon geri almıyor. Takriri 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

İİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Nasıl 
olur Sayın Başkan, iyi sayılmadı her halde!.. 
Tereddüt hâsıl olmuştur efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, tekrar oyluyo
rum : 

4 ncü maddenin (b) fıkrasının Komisyona 
iadesi hususunu tekrar oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Aykırılık derecesine göre Saym Tural ve 
Sayın işgüzar'm takrirlerinde disiplin cezaları
nın müddetle (kısıtlanmaması hususu var, 21 gü
nü kaldırıyor. Tekrar okutuyorum: 

(Ankara Milletvekili Suna Tural ve Sinop 
Milletvekili Hilmi işgüzar'in önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (O. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve'Hükümet katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza arz ©diyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 
Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Beşerin öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Hayır. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz 
ve (Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'm öner
geleri tekrar okundu) 

BAŞKAN ı— Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

BULDANLI (Muğla) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır... 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, komisyonun katılmaya hakkı yok
tur. Çünkü, Hükümet teklifi komisyonda müza
kere edilip bir karara varılmıştır. Komisyon 
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temsilcisi komisyonun yeniden kararını alma
dan, «Komisyon bu önergeye katılıyor» dîye ka
rar veremez. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mecli
sin temayülüne uygun olarak. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko
misyon şu anda katılıma kararını veremez. Hü
kümet teklifi daha önce (komisyonda müzakere 
edilmiş ve bir değişikliğe uğramıştır... 

BAŞKAN — Tamam, haklısınız efendim; 
ama bu meseleyi burada bitirmemiz lâzımdır. 

BURHANETTİN ASUTAY (tamir) — Efen
dim, komisyonun buna hakkı yok. 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre komisyon
dan imütalâasını soracağız ve muamele yapaca
ğız, efendim... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, Meçisin 
temayülü istikametinde kabul ediyoruz ve katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Evet... Yani, «Meclise niyabe-
ten görev ve ifa ettiğimiz -cihetle bîr temayül 
gördük, bu sebeple katılıyoruz» diyorsunuz. 

Hükümetin zaten kendi metnidir. 
Bu takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... IKabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Yabancı uyruklu subaylar : 

Madde 5. — Genelkurmay Başkanlığının 
muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üze
rine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uy
ruklu subaylar yalnız Kuvvet Harb Akademile
rine alınabilir. 

Bunların AkademilerdeM öğretim ve eğitim 
süreleri Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeci okutuyorum: 
öğretim ve eğitim süresi : 
Madde 6. — Kuvvet Harb Akademilerinin 

öğretim ve eğitim süresi en az iki yıldır. Bu 
süre Genelkurmay Başkanlığınca artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen Sayın İşgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Kuvvet Harb akademilerinin öğretim ve eği
tim süresi ile ilgili 6 ncı madde üzerinde dur
mak istiyorum. 

6 ncı madde, Kuvvet Harb akademilerinin öğ
retim ve eğitim süresini en az iki sene olarak ön
görmüştür. Ancak bu sürenin Genelkurmay Baş
kanlığınca uzatılabileceğini de hükme bağla
mıştır. 

Arkadaşlar, hemen şurasını ifade edelim ki, 
yalnızca Genelkurmay Başkanlığına yetki veril-
mesman aleyhinde değiliz. Yerindedir. Malûm ol
duğu üzere Harb okullarının öğretim süresi üç 
yıl olarak tesbit edilmiş ve yine Genelkurmay 
Başkanlığına en fazla bir yıl artırma yetkisi o 
kanun tasarısında kabul edilmişti. 

Kaldı ki, Harb akademilerine üç yıllık eği
tim ve öğretim görmüş olan Harb okullarından 
mezun olan subay arkadaşlanımız girmekte ve 
•iki yıl da burada okumak suretiyle kurmay sı
fatını kazanmaktadırlar. İki yılı, süre olarak 
normal görüyoruz. Türk Ordusunun sevk ve 
idaresinde mesuliyet yüklenecek olan kurmay 
sulbay adaylarının, asnn teknik ve ilerliyen as-
fkerlik ilminden gerekli şekilde faydalanabilme
leri için bu iki yıllık süre kâfi gelmediği tak
dirde, Genelkurmay Başkanlığı taJkdir hakkını 
kullanmak suretiyle bu .süreyi uzatacaktır. An
cak, buradaki «uzatabilir»ı kaydını müphem gör
mekteyiz. Bu uzatma süresinin kanunda açıkça 
gösterilmesinde çeşitli faydalar görmekteyiz. 
Hiç değilse «Genelkurmay Başkanlığınca en çok 
'bir yıl daha uzatılabilir»; kaydının konulması 
yerinde olur. 

Biz bu bakımdan bir önerge takdim ediyo-
truz. Bu önergemizde, maddenin ruh ve esprisine 
dokunmadan, «Kuvvet Harb akademilerinin öğ
retim ve eğitim süresi en az iki yıldır, bu süre 
Genelkurmay Başkanlığınca en çok bir yıl daha 
uzatılabilir») hükmünü getirmek istiyoruz, öner
gemize, daha önce kabul ettiğiniz Harb okulları 
kanun tasarısının ışığı altında oy verilmesini ri
ca eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, bu
yurun. 

— 83 — 



M. Meclisi B : 137 26 . 7 . 1971 O : 1 

.HÂYBSÎTÎN HANAĞAJSI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

'Bsıı ,bu kademelerden geçmiş, bu öğretim ve 
•eğ'jitiımi görmüş bir arkadaşınız olarak, gelişen 
ve değişen hu dünya gidişinin hızlı temposuna 
paralel olması gereken bir vasatta öğretim sü
resinin artması lâzımken, kısıtlanmasının sebe
bini anlıyamadım. 

Belki buna cevap olarak, «Harb okulları iki 
yıldı, üç yıla çıktı» denilebilir. Ancak, bir kur
may subay emeklisi olarak ifade edeyim ki, 4 
yıllık sikte içerisinde verilen ve gösterilen ders
ler için öğretim ve eğitimin saatleri yetmezdi; 
gece sabahlara kadar çalışırdık, sosyal hayatı
mız yoktu. Kurmay subayın zalten bir sosyal 
hayata olamazdı. Ayaklarımızdan ekmelerimizi 
veyalhut ayakkabılarımızı çıkartmadan - affeder
siniz - pantolonlarımızı çıkarmadan, bir pijama 
giymeye fırsat bulamadan sabahın dört veya beş
lerinle kadar çalışıp kanlı göçlerimizle ertesi 
gün saat sekizde ders sımalarına oturduğumuz 
günleri biliriz. 

Arkadaşlarını; anlaşıIımıyoT, bu memleketin 
köklü müesseselerinden bir tanesi olan Harb 
akademileri kısıla kısıla ve kırpıla kırpıla o ta
rihî şahsi benliğini ve varlığını yitirmiştir. Gazi 
Alhmet Muhtar PaşaJların, Atatürk'lerin, tarihin 
canlı bir misali olarak aramızda bulunan İnönü'
lerin yetiştiği bu büyük mektep, büyük üniver
site ve büyük kaynak zaman gelmiş bir yıllık 
Süreye indirilmiştir. 

Bir sene gelip okuyacaksın, kıtaya gidecek
sin. Tekrar dönüp gelip bir sene daha okuya
caksın, gideceksin kıtaya, üçüncü sene gelip 
okuyacaksın, yine gideceksin kıtaya. Kopuk film 
(halinde. 

Arkadaşlarım, ananelerimize sadık kalıyo
ruz, bağlı kalıyoruz. Ben burada bir kanun ta
sarısı nedeniyle bir teklifte bulundum; Millî 
Savunma Komisyonu ve Hükümet temsilcileri, 
«ananeye o ağlıyız, biz bunun adını değiştirenle
yiz» dediler. Ananesine bağlı olan bir Devlet, 
btir millet (bu kadar tarihî şıanlı ıbir müessesenin 
eğitim süresini -diörft yıldan iki yıla indirir. Han
gi sdbeple? 

ıBir vesile ile yine söylemiştim,, Harfe Okulu
nun, hattâ Harb Akademisinin en büyük ve en 
zor sonara, «bugünkü ilmî ve teknik alanda en 
(büyük aşama nedir, hava soğutmalı makinalı 

tüfek mi, su soğutmalı maSdnalı tüfek mi idi. 
Ama bugün burada fezaya giden aletlerin elek
tronik yapın soruluyor ve öğretiliyor. 

Arkadaşlar, Türk Milleti daima kendisine, 
kendi otoritesine, kendi varlığına, kendi ordu
suna güvenmiştir. Biz NATO'ya bağlıyız şüphe
siz, ama yarının komutanlarını kendi kucağı
mızdan, kendi kaynağımızdan, kendi yetenekle
rimize, ananemize ve gücümüze göre yetiştir
mek sorundayız. Taklitçilikten vazgeçmeliyiz. 
Nitekim, biraz evvel verdiğim misal, ,bir yıl oku
yacaksın kurmay yardımcısı çıkacaksın, tekrar 
dönüp geleceksin bir yıl latada meşgul olacak
sın, ondan sonra tekrar geleceksin. O halde bu 
olmaz. Biz, stratejik alanda, hattâ bu alanların 
daraldığı bir dünyada ve dünyanın bile bir avu-
ca sığdığı bir samanda dört yıllık akademi ted
risatını iki yıla indiremeyiız arkadaşlar. Biz ko
mutan yetiştireceğiz, stratejik komutan yetiş
tireceğiz; yarının dünya ufkunu, hattâ fezaîar-
arası savaşı kapsıyan ve onun plânını idare 
eden arkadaşları yetiştireceğiz. Bunlara genel 
kültür vereceğiz. Bugünün icaplarına göre ders 
konuları değişmiştir. O halde bu değişen şart
larda süreyi dört yıldan iki yıla nasıl indirirsi
niz? 

Sayın arkadaşlarım, bu itibarla bir önerge 
takdim ettim, önergemin dikkate alınmasını is
tirham ediyorum. Stratejik komutan, kudretli 
(komutan, yarının ülkelerine hükmedecek komu
tan yetiştireceğiz. Bu sebeplerle iki yıllık eğitim 
süresini ben şahsen az görüyorum. Hiç olmazsa 
zamanımızdaki statünün, üç yıl Harb Akademi
si, bir yıl da Yüksek Komuta Akademisi şeklin
deki statünün muhafaza edilmesi mütalâa ve 
kanısındayım. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Harb akademileri kanunu tasarısının 6 ncı 
maddesi üzerinde müzakere açılmıştır. Ordunun 
en yüksek bilim kurumlarından olan Harb aka
demileri, kuruluşundan bugüne kadar bir yö
netmelikle idare edilmekteydi. Bu kanun tasa
rısı büyük bir boşluk doldurmaktadır. 

Bugün kurmayların, diğer subaylarımıza na
zaran, gerek harb sanatı, gerek bilgi ve göıigü, 
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öğretim ve eğitim ve araştırma bakımından üs
tün bir durumları vardur. Kurmaylık orduda 
âdeta ordunun beyni durumundadır. Bugün harıb 
sanatı değişmişiiir, değişen bu harb sanatını 
geniş bir kültür ve bilgi ile takibe tmesi ve ona 
göre stratejik durumları tâyin etmesi lâzımdır. 
Harb okullarını dahi iki seneden üç sene çı
karttık, akademilerin iki sene olması doğru de
ğildir. Bir arkadaşımızın da dediği gifbi evvelce 
dört seneymiş. Bugün orduda generallerin sayı
sını azaltmaktayız. Hiç değilse buradaki müddet 
artırılırsa, burada yetişecekler dana bilgili, da
ha olgun, harb sanatını daha iyi öğrenmiş ola
rak ordu saflarına karışmış olurlar. Bugün, dü
şünün ki, kurmaylıktan Devlet Reisliğine kadar 
yükselme durumları vardır. 

Bu bakımdan buradaki iki senelik müddet 
azdır. Ben bununla ilgili bir önerge verdim, as
gari üç seneye çıkarılması lâzımdır. Hiç değilse 
değişen şartlara göre geniş bilgi, kültür sahibi 
olmaları gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 

Meclisin Sayın Başkanı, çok değerli arkadaş
larını ; 

Türk Harb akademileri bu memlekete yalnız 
kurmay, yalnız kumandan değil, Devlet adamı 
da yetiştiren bir müessesemizdir, çok köklü bir 
ımüessesemizdir. Şu kanun tasarısı gelinceye ka
dar Hava, Kara ve Deniz Harb akademilerimiz 
üçer seneydi, bundan gayri Yüksek Kumanda 
Akademisi vardı, bundan gayri Millî Savunma 
Akademisi vardı. Şimdi bu kanun geldikten 
sonra Millî Savunma Akademisi, Yüksek Ku
manda Akademisi, üç yıllık Hava, Kara ve De
niz akademilerimiz yok oluyor. Bunun yerine 
iki senelik bir kurs mahiyetinde Türkiye Harb 
Akademileri müessesesi getirilerek, ak günü
müzde, kara günümüzde kurmay subay, kuman-
darA ve Devlet adamı yetiştiren bu müessesemiz 
yıkılıyor. Bunun yıkılmasına ya parmak kaldı
racağız veyahut da muhterem arkadaşlarım, bu 
müessesenin Türk Milletinin istikbali için yaşa
masına oy vereceğiz. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Muhale
fet şerhin var mı? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben muha
lefet şerhi vermişim beyefendi. 
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BAŞKAN — Metnin aleyhinde konuşmuyor
sunuz değil mi Sayın Tosyalı? Konulamazsınız 
çünkü. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben Komisyonda üye idim. Ancak, iki 
senelik müddetin aleyhinde bulundum ve imza 
etmedim. 

BAŞKAN — İmzada bulunmamak başka, 
muihalif olmak yine başka. 

HASAN TOSYALI (Devmla) — Ve terk et
tim Komisyonu. 

BAŞKAN — Sizin için «imzada bulunmadı» 
deniyor ama, Komisyonun raporuna şerh verme
diğinize göre aleyhte konuşamazsınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu mem
leketin mukadderatını ak gün, kara günümüz
de üzerine alacak insanları yetiştirmeye iki sene 
(kâfi değildir mıuıh'terem arkadaşlarım, muhak
kak üç sene olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bu şekildeki ko
nuşmanıza.., 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Takdirleri
nize arz ederim. 

IBAŞKAN — Bir daha bu şekilde olmasın. 
Sayın Yılmaz, buyurun. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Bana öyle görünüyor ki, görüşmekte olduğu

muz tasarının en can alıcı, önemli bir maddeci 
üzerinde konuşuyoruz. Benim nâçiz kanaatime 
göre çağımız, bilimin, tekniğin son derece hızla 
ilerlediği bir çağ. Bütün bunları derleyip topar
layıp askerlik sanatında kullanabilmek, bunla
rın incelikleri üzerinde fikir sahibi olmak hiç 
şüphesiz ki yetişmek ister ve bu nitelikte ye
tişmek de zaman ister. 

Şimdi örneklerimi biraz dağıtarak fikrimi 
anlatmaya çalışayım. 

Sevgili arkadaşlar, yeryüzünde mecburî ilk
öğretimi beş yıl olan sadece üç veya dört ülke 
kalmıştır. Bir tanesi biz, bir tanesi Afganistan, 
sanırım iki tanesi de Afrika'da. 

Şimdi bumu yaygınlaşitıralım. Bugün dünya
nın bütün ilerlemiş memleketlerinde ilköğretim 
sekiz sene, dokuz sene. Niçin? Bu niçinin ceva-
fbını aynen bu maddeye de uygulıyalbilirsiniz. 
Artık çağımızda üstün ehliyet şart. Sivil hayat
ta nasıl bir elit, nasıl bir entelijansiye sınıfı, 
grupu yetiştirmeye meebursak, nasıl en iyi mü-
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hendis, en iyi uufttor, en iyi meslek sahibi yetiş- I 
tirmeye muhtaçsak, yükselmek istiyorsak, as- I 
kerlik alanında da bu ehliyetli ada/m yetiştir- I 
me, üstün adam yetiştirme ilkesine bağlı kal- I 
maya mecburuz. Sıradan kumandan değil, birin- I 
ci. sınıf kumandan... I 

Şimdi, eskiden ordular genellikle birbirleriy- I 
le ancak savaş alanlarında karşılaşırlardı. Oysa I 
ki, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, bü- I 
tün memleketlerin üstün kumandanları, askerî 
yöneticileri barış alanında da her an birbirleriyle I 
beraberdirler. Harb oyunlarında, diğer çalışma
larda, manevralarda devamlı birbirlerini tartı
yorlar. Sataşan ben, bir NATO karargâhımda ya
pılan bir tartışmada, bir müzakerede, bir müna- I 
kasada Türk kmmandanmın bir İta'yan kuman
danı yanında küçük duruma düşmesine taham-
lîilül edemem. («Bravo» sesleri. Hangi meslekî 
toplantıda olunsa olsun, Türk kumandanlarının 
yabancı dil bilgisi ile, askerlik bilgisi ile bütün 
yenilikleri takilbetme vasıflariyle oralarda takdir 
toplamasını isteriz. E... peki bunu nasıl sağlıya-
caksmız, ilki sene eğitim vererek mi, yoksa daha 
yufkan seviyede eğitim vererek mi? Bu son de
rece önemli bir meseledir sevgili arkadaşlarım. 

Yok, «'biz sadece belli taktik alanda haribi 
yönetecek, muharebeyi yönetecek kumandan ye
tiştirelim, üstün vasıflı kumandanları nasıl olsa 
NATO karargâhı, yalbancı kumandanlardan bize 
gönderir, nasıl olsa bunu onlar yapacak» gibi, 
h'iiçjbir Türk vatandaşının kabul etmiyeceği bir 
duyguya, istemiyerek, farkında olmıyarak ken
dimizi kaptırıyorısaik, bundan dıoğrusu büyük 
üzüntü duymak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, onun içindir ki değerli 
arkadaşlarımın tavsiyelerine uygun olarak bu 
sürenin hiç olmazsa üç yıl olmasını kabul buyur
manızı saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA feAKANI FERİD ME
LEN (C. Senatosu Van üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde konuşan arkadaşlar umu
miyetle iki yıllık Akademi tahsil süresini az bu
larak bunun üç yıla çıkarılmasını istediler. Bir 
arkadaşımız, «indirildi bu müddet» dedi. 

Muhterem arkadaşlar, 
iki yıl evveline kadar filhakika Akademide 

öğretim süresi üç yıl imiş. Harb okullariyle be- i 
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raber mütalâa edildiği için bu tahsil, yani bir
birinin devamı, birbirinin tamamlayıcısı olduk
ları için, harb okullarında tahsil süresi üç se
neye çıkarıldıktan sonra Akademileri iki senoye 
indirmişlerdir. İndirmenin sebebi budur, indir
me, aslında bir indirme değil, bir seneyi oradan 
alıp, harb okullarına vermedir. Sosyal bilimler 
harb okulları programına alındıktan sonra, 
Akademide geri kalan programı iki senede tat
bik etmek imkânı hâsıl olmuş ve bundan dolayı 
Genelkurmay Askerî Şûranın kararı ile iki se
neye indirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Biliyorsunuz, Akademi içerisinde ayrıca Sa

vunma Akademisi ve Silâhlı Kuvvetler Akade
misi de mevcuttur. Bunların programı da bu 
iki sene içerisinde tedris edilir. 

Başka memleketlere de bakalım; Amerika'
da bir yıl, Almanya'da iki yıl olduğunu görüyo
ruz. ingiltere'de birbuçuk yıl, Fransa'da iki yıl
dır. 

Bu memleketlerde de Akademi programını 
bu süre içerisinde uygulamak imkânı görülmüş
tür ve bizim memlekette de, arz ettiğim gibi, 
bâzı tecrübeler ve tatbikatlar yapıldıktan son
ra bugün bir kurmay subay olarak mezun ede
ceğimiz subaya, bu okulda veyahut Akademide 

- bugün için - verilmesi gerekli bilgiyi iki yıla 
sığdırmak imkânı hâsıl olduğu tecrübe sonunda 
görüldüğü için, arz ettiğim gibi Genelkurmayımız 
Askerî Şûranın da tasvibiyle bunu iki yıla in
dirmiştir, iki yıl evvel. Ama bir eksilme olma
mıştır. Çünkü, vaktiyle Akademilerde okutulan 
derslerin bir kısmı harb okuluna intikal ettiği 
için buna imkân hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Okullar umumiyetle anahtar verir, bilirsiniz. 

Yani, bir komutanı akademi yetiştirmez birden
bire. Akademiden çıktığı anda bir kimse, iste
diğimiz vasıfta stratejik bir komutan olmaz 
arkadaşlarımızın dediği gibi. Bu, iki senede ol
madığı gibi, üç senede de olmaz, dört senede de 
elmas. 

Sonra, harb sanatı sadece kütüphanede öğ
renilen bir sanat da değildir. Diğer ilimlerden, 
bilgilerden farklı bir sanattır ve daha çok tat
bikat meydanlarında, manevralarda öğrenilir 
bir sanattır. 
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Binaenaleyh, akademiler anahtar verir ve 1 
bunları arz ettiğim gibi, manevralarda, tatbi
katlarda tamamlarlar ve ondan sonra kuman
danlar temayül eder, ystigir ve aradığımız va
sıfta stratejik kumandanlar yetişir. 

Bu sebeple, biz Hükümet olarak iki yılı ye
terli buluyoruz. Ancak, maddede elastikiyet var
dır. Madde, gerektiğinde üç yıla çıkarmaya im
kân vermiştir. 

Bu sebeple, eğer bu programı yeni teknik 
sebeplerle, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle da
ha da genişletmek gerektiği takdirde, Genel
kurmayımıza yetki veriyorsunuz bu madde ile, 
bu iki yılı üç yıla veyahut da dört yıla çıkara
bilecektir. Onun da hududunu çizmedik; dört 
yıla da, beş yıla da çıkarma yetkisini Büyük 
Meclis bu madde ile vermektedir. I 

Bu sebeple, maddenin bu şekilde kabulünde 
arz ettiğim gibi bugün için fayda vardır ve her 
hangi bir mahzur da mevcut değildir. Arkadaş- I 
larımızm işaret ettikleri gibi, ihtiyaç duyulur
sa yetki mevcuttur, Genelkurmayımız elbette 
ki iyi vasıfta kurmay yetiştirmeyi arzu eder ve 
bu müddeti gerektiğinde uzatabilir. 

Teşekkür ederim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Bir 

sual soracağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hanağası. 
HAYIİETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakan acaba gu sorumu na
sıl cevaplandırırlar? 

Harb Okulu iki yıl idi, üç yıla çıkardık. Aca
ba bunun üç yıla çıkış sebebi; Harb Akademi-
sindeki program yükünün bir kısmının oraya 
verilmesi midir, yoksa günün şartları, teknolo
jinin, bilimin gelişmesi ile bu durumun ders sa
atlerine fazla yük tahmil etmesi midir? Yani 
harb okullarını bu yüzden mi iki yıldan üç yıla 
çıkardık? 

Bu hususu izah ederlerse memnun olurum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEEİD ME

LEN (Devamla) — Sayın Başkan, hiç şüphesiz 
harb okullarının üç seneye çıkarılması Akade
minin yükünü azaltmak için değil, harb okulun
dan çıkan subaya, Akademide okutulan dersle
rin, bilgilerin bir kısmım vermek ihtiyacından 
doğmuştur. Ama bu yapılınca otomaiikman öte 
tarafta da bu ihtiyaç azalmıştır. I 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz buyurun, sorun 
efendim. 

M. K3MAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Ba
kanın izahatından anlaşıldığına göre, arkadaş
larımın gerçek bir mukayese yapabilmesi için, 
yabancı ileri ülkelerde bu öğretim lise üzerine 
kaş yıldır, ona bakmak lâzımdır. Lütfen Sa
yın Bakan bu konuda bir bilgi verirse, o zaman 
bir mukayese yapmak imkânına kavuşacağız. 
Buna göre reylerimizi daha sıhhatli kullanabi
lirim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEItîD ME
LEN (Devamla) — Efendim, şu anda rakam
lar yanımda değil, dosyadan getirebilirim. An
cak Earb Okulları kanunu tasarısını müzakere 
ettiğimiz zaman yabancı memleketlerde, harb 
okullarındaki tahsil sürelerini arz etmiştim. 
Orada da umumiyetle ikibuçuk sene, üç sene ve 
dört sene idi. Bir iki memlekette dört sene, 
büyük bir kısmında ikibuçuk ve üç sene idi, li
se üzerine. 

Bizde de böyle, hattâ daha fazladır. Çünkü, 
harb okulu üç seneye çıkmıştır; ayrıca bir yıl 
Tatbikat Okulu vardır, dört sene; dört senenin 
üzerine iki yıl Akademi, altı sene. Ayrıca staj
ları, tatbikatları ve sairesi vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde başka görüşecek milletve

kili yok. Takrirler vardır okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Earb Akademileri kanun 
tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 
«Madde 6. — Kuvvet Akademilerinin öğre

tim ve eğitim süresi üç yıldır. Yüksek Komuta 
Akademisinin bir yıllık süresi bu sürenin dışın
dadır.» 

Sayın Başkanlığa 

Harb Akademileri kanun tasarısının 6 ncı 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederiz. 

Nevşehir Kenya 
Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 
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Öğretim ve eğitim süresi : 
«Madde 6. — Kuvvet Harb Akademilerinin 

öğretim ve eğitim süresi en az üç yıldır.» 

(Sayın Başkanlığa 

6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımla arz ©derim. 

TokaJt 
Hüseyin Albhas 

«Madde 6. — Kuvvet Harb Akademilerinin 
öğretim ve eğitim süresi en az üç yıldır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harflb Akademileri kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
ISuna Tural Hilmi işgüzar 

«Madde 6. — Kuvvet Harb Akademilerinin 
öğretim ve eğitim öüresi en az iki yıldır: Bu sü
re Genelkurmay Başkanlığınca en çok bir yıl 
daha uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, madde üzerimde 
ööz istediğinizde, lehinde konuşacağınızı ifade 
ettiniz, ben de size söz verdim. Fakat takriri
niz açıkça metne aykırıdır. Bu sebeple muame
leye koymuyorum, zira Komisyon üyesisiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Komisyonun iki yıllık kararma mu
haliftim. 

BAŞKAN — Bizdeki metinde muhalefet şer
hiniz yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İmzada 
(bulunmadım. 

BAŞKAN — imzada bulunamamak, Meclis 
çalışmaları itibariyle Komisyona katılmamak 
demek değildir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Peki 
«fendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hanağası, Sa
yın Müderris'oğlu ve Baş er ve Sayın Hüseyin 
Abbas'm takrirleri «en az» veyahut «Yüksek 
Komuta Akademisinin 1 yıllık süresi» şeklinde 
ifadece bâzı kelime değişiklikleri arz etmekte
dir. Prensip itibariyle Genel Kurul takrirlerde-
ki müşterek husus olan üç yıllık hükmü kaibul 
ettiği takdirde, o nüansları da maddenin ted
vini bakımından ayrıca oylıyacağım. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, 3 yıl kaibul edilirse benim takririmi 
işleme koymayın. 
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BAŞKAN — Sıra oraya geldiği zaman o hu
susları soracağım. 

Sayın Tural ve Sayın işigüzar'm takrirleri 
hu üç takrire nazaran değişik mahiyet taşımak
tadır. Bu bakımdan bu takriri tekrar okutup, 
Komisyonun fikrini Soracağım. 

(Ankara Milletvekili Suna Tural ve SinJop 
Milletvekili Hilmi işgüzar'm önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Sayın Hanağaısı, sizin takririnizde 3 yılın 
istisnai hükmü var. Siz Baha Müderrisoğlu ve 
Hüsamettin Başer'in takririne katılıyor musu
nuz? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, siz de 
katılıyor musunuz efendim?... Aynı mealdedir... 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — 3 yıllık kıs
ma katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ahbaıs da Baha 
Müderrisoğlu ve Hüsamettin Başer'in önergesi
ne katıldıklarını ifade ettiler. Sayın Müderris-
loğlu ve Başer'in önergelerini tekrar okutuyo
rum : 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

BULDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

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

83 — 
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3 ncü maddenin müzakeresi bitmemişti, iki 
takrir vardı, 3 neti maddeyi tekrar müzakereye 
vas'ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, af buyurun, önerge kabul edilmiş gribi 
geldi bize. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim beyefen
diler. Lütfederiniz bir hususu arz edeceğim. 
Bir maddenin Komisyona iadesi veya bir mad
denin şöyle veya böyle kabul edilmesi hiçbir 
zaman Başkanlığın elinin altında olmadığı gilbi, 
Başkanlık böyle bir şeyi de aklı hayalinden ge
çirmez. Başkanlık, kuMİ eden oyu bulduktan 
sonra diğerini saymamaktadır. Yani.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ona şüp
hemiz yok, itimadımız var. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Zaman 
zaman, Sayın Başkan yorulduğu için, hatalı say
malar oluyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Başkanın yo
rulması mümkün değildir. Hele hele iradeyi tes
cil öden, en mukaddes ve en şerefli Başkanlık 
hizmetlerinden birisi olan iradenin izharının 
sonucunun ilânında asla ihmal olamıyaeağı ka
nısındayım şahsan. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Kafiyen... Her şeyi yaparım, ama iradenin 
izharını telif etmek veya kısıtlamak benim 
haddim olmadığı gibi, hiçbir Başkanın da haddi 
olamaz. 

SİNASİ ÖZENOĞLU (Ankara) — Kasıtlı 
değil Saiym Başkan, fakat bâzan maalesef, şe
refi, itibarı size tevdi edilmiş olan bu Yüce 
Mecliste hepimizin, milletin şerefi, itibarı olan 
oylar sayılırken hata oluiyor. 

BAŞKAN — Hayır, hayır!., Divan üyeleri 
sayıyorlar Beyefendi. 

Yalnız bir husus var muhterem arkadaşla
rımda, kendi istek ve arzuları is'af ©dilmediği 
anda, diğer iradeyi gölgede tutma arzuları sebk 
ediyor. Ben de onu müşahede ediyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hayır 
efendim, ona tenezzül etmeyiz hiç bir zaman... 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde iki tak
rir vardır, okutuyorum efendim : 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Maale
sef oylar bazen noksan sayılıyor... Kişi noksa
nını bilmek gibi irfan olamaz... 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta noksan
lık kabili af değildir tahmin ediyorum. Bir aded 
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rey fark olduğu zaman tereddüdoluyor, «Baş
kanlık tereddüt halindedir.» diyoruz, tereddü
dümüzü izhar ediyoruz, ama 10 - 15 tane rey 
farkı ile kabul edilen şeyde hata olur mu? 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, 
buyurduğunuz hususlar erâlinizle mütenasip 
değildir. Yanlışlık olabilir, hata yapılabilir, 
noksan sayılabilir. Hakikaten biz de vicdanen 
tereddüt içindeyiz. Bunu ifade etmek zannedi
yorum kasıtlı hareket olmadığı igibi, Sayın Baş
kan, size itimatsızlık da değildir. 

BAŞKAN — Efendim, o tereddüdünüzün iz
harı üzerine ikinci defa oya arz ettim. Gecik
tirmedik ki... («ikinci defa oylanmadı.» ses
leri) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — En yük
sek makamı işgal ediyorsunuz, hakkını ver
mek lâzımdır. Haksızlığa karşı direniyoruz, da
ha ne yapalım?.. 

BAŞKAN — 3 noü madde üzerinde iki tak
rir vardır, okutup oyluyacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Harb Akademileri kanun tasarısının 3 ncü 
maddesinin (a) ve (b) bendlerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Madde 3. — Harb Akademi organlarının 
kuruluş ve görevleri şunlardır : 

«a) Harb Akademi Komutanlığının görevi; 
emrindeki komutanlık ve kuruluşların, yürür
lükteki kanunlara, tüzük ve yönetmeliklerle 

Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensip
lerine göre eğitim, yönetim ve bilimsel araştır
ma işlerini yürütmek ve bütün akademi kuru
luşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. 

«b) Kuvvet Harb Akademilerinin görevle
ri; Genelkurmay Başkanlığınca tanzim ve tes-
bit edilen esaslara ve prensiplere, Akademiler 
Komutanlığının koordinasyon direktiflerine gö
re Silâhlı Kuvvetlere kurmay subay yetiştir
mektir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

BULDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Eîmıiyenler... KaJbul edilmemiştir eren
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Harb Akademileri kamum 
tasarlısının 3 ncü madde (a) fıkrasının redaksi
yon düzeltmesi suretiyle aşağıdaki sekide ka
bulünü arz ederim. 

Saygılarımla.. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 
a) Akademileri Komutanlığımın görevi; 

Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensip
lerine, yürürlülkteki kanunlar, tüzük ve yönet
meliğe göre, emrindeki komutanlık ve kuruluş
larca, eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma iş
lerini yürütmektir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

•BULDANLI (Muğla) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz. 

jBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor... Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir efen
dim. 

Tadil şekliyle 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, kabul edilen 6 ncı malddede bir etimle dü
şüklüğü var, arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi kabul ettik efen
dim. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Öğretim ve eğitimin geri bırakılması veya 

isurenin kısaltılması : 
Madde 7. — Savaş veya olağanüstü haller

de Genelkurmay Başkanlığınca Akademi öğre
tim ve eğitimine ara verilebilir veya öğretim sü
resi kısaltılabilir. Öğretime ara verilmesi halin
de Akademilerde öğrenci bulunan veya aday sı
navlarını kazanmış olanların bu hakları saklı 
kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is'ti-
yen sayın millalbvekili? Buyurun Sayın Tııral. 

20 . 7 . 1971 O : 1 

iSUNA TUR AL (Ankara) — Sayın Başkan 
vs değerli mille o vekilleri, 

Harlb Akadûmibfi kanunu tasarısının 7 nci 
maddesinde, Harlb Akademilerinde hiTb veya 
'olağanüstü hallerde öğretime ara veriliyor. 
Haklan korumak üzere de, savaş sonunda aka
demili öğrencileri veya öğrendi adayları tekrar 
•akademiye getiriliyor. 

(Bu subay, akademinin birinci sınıfının ba
şında veya ikinci sınıfının içindeyken savaş 
dolaynsiy'le her haniyi bir kuvveıtin kurmay 
[görevline veriliyor demek! tir. Harlb asgari 1 ilâ 
3 sene sürmüş olsa, bu subay en az 1, ya da 
harbin devamı kadar bMsac yıl fiilen kurmay 
görevini sürdürüyor demektir. 

Tekrar harb dönüşü akademilere gelince 
ne kadar okuyacak? Hay ait ve askerlik okulun, 
da, fiilen harlbte tecrübe görmüş olan bu su
bay, 'her halde akademiye yeni girmdkte olan 
subaylar gibi bir muarnıoleyo tabi tutulursa, 
^haksızlık ve adaletsizlik yapılmış olur. 

Haıfb tariliM iyi bilenler savaş meydanla
rında 'kurmaylüdan tasdik edilmiş subayları 
multlaka üaitıriıyacakîardır. Bu itibarla, savaş 
dolayiisiyle birliklerdeki kurmay görevlerine 
veya komutanlıklara verilmiş olan öğrenciler 
için en çok 6 aylık veya 1 senelik bir bütünle
me tahsiliyle bir hak tanınması uygun olur ka
nısındayım. 

Teşekkür eder, tekrar selâmlarım. 

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

ve muhterem arkadaşlarım, 
öğre'tim ve eğütimin geri bırakılması veya 

sürenin kısaltılması ile ilgili 7 nci madde, sa
vaş veya olağanüstü hallerde Genelkurmay 
Başkanlığınca akademi öğrenim ve eğitimine 
ara verilmesi veya öğretim süresinin kaldırıl
ması hükmünü getirmiştir. 

öğretime ara verilmesi halinde akademi
lende öğrenci bulunan veya aday sınavlarını 
kazanmış olanların haklarının da maMuz oldu
ğu burada öngörülmektedir. 

Mulh'terem arkadaşlarım, Savaş hallerinde, 
olağanüstü hallerde öğretime ara verilmesini, 
öğre'tim sürecinin kısaltılmasını elbeitteki bir 
mecburiyettin ve zaruretini neticesi olarak kabul 
ediyoruz. Yalnız savaş devam ettiği sürece, 
akademide öğrenci olan subaylar yani, akade-
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miye sınava girmiş, kazanmış, okula devam et
miş; o halde savaş veya olağanüstü haller mey
dana gelmiş. Bir böyle. Bir de sınavı kazan
mış, aday olmuş fakalt okula girmemiş durum
da olanlar iğin ayrı ayrı bir hüküm getirilme
mekte, her ikisi de aynı metin içinde mütalâa 
edilmektedir. 

Mulbiteram arkadaşlar, subaylar, kurmay 
görevlerine veya komultanlılkllara verilmiş ol
dukları takdirde savaş süresince, olağanüstü 
hallerin devamı süresince akademilerde gördük
leri derslerle ilgili vazifelerde bulundukları 
sürece, savaşın içerQsinde ve olağanüstü hallerin 
potasında kendi kendilerini yetiştirecekleri, 
geçmiş İstOklâl Savaşında, Cihan Savaşında gö
rülen bir gerçektir. Bunların kurmay subay 
sıfatını kazanabilmeleri, elbetteki her hangi bir 
şekilde tahsil görmeden hukuk bakımından 
mümkün değildir. Bunların elbetteki yeniden 
eğitime, öğretime tabi tutulmak suretiyle, ka
nunların tanıdıkları haklan kazanabilmeleri 
için, kurmay subay sıfatını kazanabilecek bir 
formasyonu kazanmış olmaları lâzımdır. 

Ancak düşününüz ki, harplerin, olağanüstü 
hallerin bir kaç yıl devam ettiğini düşününüz, 
ondan sonra bu kurmay subay sıfatını kazan
mak için Harlb Akademilerinde öğrencilik ya
panların - ki, iki sene olarak katbül ettik - bir 
'sene okuduktan sonra harbe iştirak et
miş bir kurmay subay, bir kaç sene 
ısonra devam eden harlhten sonra kurmay 
sıfatını alabilmeleri için tekrar buraya gelip, 
burada yeniden tahsile devam etmeleri yerine, 
biz, daha elâstikî olması bakımından, pratik ol
ması bakımından bu öğrenci subaylar için hiç 
değilse altı ay ile bir yıllık süreli bir tahsil 
medburiyetinin bu kanunda yer almasını ye
rimde görüyoruz. 

Bu bakımdan aday sınavlarını kazanmış 
fakat, okullarına girmemiş olanlar için bu mad
de yerindedir. Ancak akademiye girmiş, orada 
eğitim ve öğretim görmüş, iki ay, üç ay, beş 
ay, yahut bir sene sonra harbe iştirak eitmiş ve 
sonra da harbte kendi meslekiyle ilgili, kur
may meslekiyle ilgili yerde çalışmış olan kişi
lerin hartb bitiminde, olağanüstü hallerin biti
minde bu sıfatı kazanabilmeleri için hiç değil
se altı ay ile bir yıllık bir eğitime tabi tutul
masının maddede yer almasını istediğimiz için 
bu hususta bir önerge takdim ediyoruz. | 

— 91 

26 . 7 . 1971 0 : 1 

önergemizin iltifat görmesi veya görmemesi 
bir mâna ifade etmez. Biz sadece buradaki ger
çekleri dile getirmek, düşüncelerimizi söyle
mek, milletvekilliği vazifemizi yapmak için 
önergemizi bu görüş açısı içinde tanzim ettik. 
iltifat buyurmanızı rica ederiz. 

MUSTAFA OEHAN DATJT ((Manisa) — 
ıSayın Başkan, usul baklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü Sayın Bauit... 
MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 

Biraz evvel Divanda vazifeliydim. Sayım hata
larından dolayı bâzı arkadaşların itirazları ol
du; bu hususta usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — G-enel Kurulu önemle ilgilen
dirdiği için buyurun. 

MUSTAFA OEHAN DAUT (Manisa) — 
ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Biraz evvel Dlivamda vazife gören bir ar
kadaşınız olarak, Sayın özdenoğlu'nun ve Sa
yın Sükan'ın ithamlarına mâruz kalmanın neti
cesi usul hakkında konuşmak için yerimi yet
kili diğer bir arkadaşa bırakarak huzurunuza 
çıktım. 

Şunu peşinen belirtmek isterim ki, Yüce 
Meclisin bizlere tevdi etmiş olduğu bu ulvî ve 
kultsî görevi yerine getiriı'ken, Sayın Başkan 
veya başkanvekilleri en sıkıntılı anlarında, müş
kül anlarında daima yanlarında yardımcı ola
rak bulunan iki Divan Kâtibinin fikrini almak
ta, sayım neticelerini ona göre ilân etmektedir
ler. 

Biraz evvel görüşmekte olduğumuz kanu
nun maddeleri oylanırken müşkülâta düşüldü
ğü veya tam kesin kanaat hâsıl olmadığı için 
Sayın Başkanı bize sormuş ve bizim de fikri
mizi alarak, mutabakat hâslı olduktan sonra 
neticelerini ilân etmiştir. Eğer böyle olmasaydı, 
eğer bunun aksi bir şey olsaydı, - ki, mümkün 
değilidir - bir senelik çalışma süremde bütün 
başkanvekili arkadaşlarıınin ve Sayın Başkanın 
oylama neticesinde aksi bir neticeyi ilân eit
meleri mümkün olurdu ki, olmamıştır; haltta 
Meclis kurulduğundan beri vâki olduğuna 
inanmıyorum, bu Parlâmentonun kutsiyetine, 
haysiyetine inandığım için inanmıyorum. 

Şunu da peşinen belirtmek istermi ki, yu
karıdan sayımların daiha net ve daha objektif 
olarak görülebildiği hailde aşağıdan sayımların 
itam ve kesin görülemediği kanaatindeyim. 
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Yoksa, başka kanaitler hâsıl olacak, meselâ, I 
fikrinin veya ödenmesinin beriimisenmemesi ha
linde bunu, Meclisin Divanına yüklemenin bü
yük 'haksızlık ve hattâ insaf sizlik olduğunu; 
Igenek Sayın özdenıoğlu'nun, gerekse Sayın Sü-
kan'ın biraz evelki idlialarını da zarafetleriyle 
bağdaştıriamadığımı söylemek isterdim. 

(Saygılar arz ederim. 
İBAŞİKAN — 7 nci madde üzerinde başkaca 

Isöz istiyen sayın milletvekilli? Yok. Bir takrir 
vardır okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harfb Akademileri Kanunu tasarısının 7 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

I Ankara Sinop 
ISuna Tura! Hilmi işiglüzar 

iMaJdde 7. — Savaş veya olağanüstü hallerde 
'Genelkurmay Başkanlığınca akademi eğitim ve 
(öğretimine arla verilelbilir veya öğrenim süresi 
kısaltılabilir. öğretime ara verilmesi halinde 
akademilerde öğrenci bulunan subaylardan sa
vaş dolayısryle birliklerdeki kurmay görevle
rine veya komutanlıklara verilmiş olan öğren
ciler için en çok altı aylık veya bir senelik bü
tünleme tahsili ile öğretim süreleri ikmal etti
rilir. Aday sınavlarını kazanmış olanların bu 
hakları saklı kalır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
BULDANLI (Muğla) — işjtirak etmiyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN ('Cumhuriyet Senatosu Van Üyeöi) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler,.. Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul Cdilmiiştir. 

Akademiyi bitirenler : 
IMadde 8. — Akademiyi başarı ile bitirenle

re o Akademinin diploması verilir ve Genel
kurmay Başkanlığınca kurmaylıkları onayla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?.. Sayın Tural, buyurun. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve değerli milletvekilleri, 
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Kurmay olan subaya bu madde ile yalnız 
bir diploma vermekle iktifa ediliyor. Bu durum, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emir - komuta gele
neğine asla uymıyacağı gibi, bu kademeye kur
may subaylıktan geçerek gelmek sebeplerini de 
ortadan kaldırır, yok eder, öldürür. Binbir so
rumluluk ve komuta kademesine, birinci dere
cede yardım istediğimiz kurmay subaya kıdem 
hakkı tanımamak ve onu diğer subaylarla arada 
bir fark olmaması gerekçesine bağlamak sağ
lam bir görüş değildir. Çünkü, kanun ve nizam 
her subaya akademiye girmek ve kurmay ol
mak sıfatını vermiştir. Bundan herkes faydala
nabilir ve faydalananın da başarı gösteremiye-
ne karşı bir üstünlüğü var demektir. Bu üs
tünlüğü bile bile giörmemezlikten gelemeyiz. 

Ayrıca, 926 sayılı Kanunu tadil eden teklif
lerle bekleme müddetlerinde yapılan değişik
liklerde generallere birer yıl daha kıdem eklen
miştir. Hiç olmazsa bu dört yıllık beklemeyi 
dört yıllık bir kıdem müessesesiyle genç kur
may subaya kazandırmak, silâhlı kuvvetler için 
emir - komuta bakımından ciddî bir hizmet ve 
destek olacaktır. 

Keyfiyeti arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz efen

dim. 
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın arka

daşlarım, akademiyi bitirenlerle ilgili Geçici Ko
misyonun değiştiricini biz yerinde görmüyoruz. 
«Akademiyi başarı ile bitirenlere o akademinin 
diploması verilir ve Genelkurmay Başkanlığm-
ca kurmaylıkları onaylanır.» şeklindeki Hükü
met teklifinin tamamen aksine Geçici Komisyon 
bir madde getirmiştir. Hükümet teklifi esasın
da yerindedir. Hükümet teklifi elbet'teki bir ça
lışmanın neticesi olmakla beraber Geçici Ko
misyon da bir çalışma yapmak suretiyle buraya 
bu maddeyi getirmiştir. Ama, hiçbir şekilde hiç 
kimseyi itham etmemek suretiyle ifade edelim 
ki, bâzı hissî hareketlerin yapıldığını burada 
çoğu zaman görmekteyiz. Biz bu müesseseyi, 
kurmaylık müessesesini, sivil hayatta olan, özel
lik taşryan bâzı müesseselerle mukayese edeme
yiz. Bunları, demin de burada arz ve ifadeye 
çalıştığım veçhile, istisnai bir mahiyeti olan bir 
müessese olarak kabul etmek zorundayız. Hele 
Türkiye için... 

Bu kıdem, kurmaylığın hakkı ve özelliğidir. 
Kurmay meslekinin kıymetlerinden, cazibelerin-
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den birisidir. Ordunun mazisinde yatar bu kı
dem meselesi. Bugüne kadar kurmay subayları
mızın birçokları bundan istifade etmiştir. Kur
may sıfatını taşıyan, ordumuzun içerisinde bu
lunan ve general rütbesine gelmiş olan çok de
ğerli kişiler bunu bilirler. 

Kurmay subaylarda elbette çeşitli avantaj
lar olacaktır. Bunu diğer subaylarla mukayese 
etmek hakkını haiz değiliz arkadaşlar. Her mes
lekin bir icabı vardır. Bugün avukatlar için ayrı 
düşünüyorsunuz, tabipler için ayrı düşünüyor
sunuz, yargı organları için ayrı düşünüyorsu
nuz. Evet, her biri için ayrı ayrı düşünmüyor 
musunuz? Yargı organları, yasama organları 
üyeleri iki yılda bir terfi ettiği halde diğerleri 
üç senede, dört senede, beş senede terfi etmek
tedir. Bunda adaletten bahsedilebilir mi? Bu, 
mesleklerin icaplarıdır. Bu bakımdan kurmay 
subay diğer subaylarla mukayese edilemez ar
kadaşlarım. Kim ne derse desin, bu, mümkün 
değildir. Hak, hukuk bakımından da mümkün 
değildir. 

Size bir misal vermek isterim : Sivil hayat
ta lise mezunları veya üniversite mezunları 
Devlet memuriyetini ifa ederken Orta - Doğu 
Âmme Enstitüsüne gider, orada yedi - sekiz ay 
bir kurs görür, hukuk fakültesinin birinci sını
fında okutulan dersler okutulur ve bir yıl kı
dem alır. «Nasıl olur da bu kıdem alır» diye bu
nun karşısına çıkamazsınız. O müessesenin he
defi o şekilde tanzim edilmiştir, diye öyle ka
bul ediyoruz. 

Kurmaylara kıdem verilmesinin aleyhinde 
olanlar genç yaşta kurmay subayların emekli 
olacaklarını ileri sürmektedirler ki, bu da ta
mamen hilafı hakikattir. Kurmay subay sayıla
rı ihtiyaca göre tanzim edilirse, kurmay okulla
rı olan akademilere kurmay ve general ihtiyaç
larına göre öğrenci alınırsa elbette ki, kurmay 
subaylar genç yaşta emekli olmaz. 

Bir hava filosuna üç general, beş general 
yetiştirecek şekilde kurmay subay alırsanız, bir 
gemide beş tane amiral vazife alacak şekilde 
kurmay yetiştirirseniz, elbette ki, albay rütbe
sine gelen arkadaşların birçoğu generalliğe ge
çerken tıkanacak ve emekli olacaktır. Bunların 
kurmay sıfatiyle tarifi ve ifadesi de mümkün 
değildir. 
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Benden önce konuşan kıymetli arkadaşım 
Suna Tural'm da ifade buyurdukları gibi, ge
nerallik bekleme süresinin dört yıla çıkarılma
sının nedeni nedir, sebebi nedir, niçin bunu dört 
yıla çıkardık? Generallerimizden, tuğgeneral
den orgenerale kadar olan general sınıfından 
birer yıl daha istifade edelim esbabı mucibesiy-
dört yıla çıkardık. Halbuki, bu kıdem imkânını 
tanırsanız, iki yıllık kıdemi tanırsanız kıymetli 
bir kurmay subay, diğerlerinden iki yıl daha 
önce, daha genç yaşta, daha dinamik, daha iyi 
çalışır bir vaziyete generallik mertebesine, aşa
masına gidecektir. Bunda ordunun menfaati 
vardır. 

Bunu, «efendim, subaylar arasındaki eşitlik 
ilkesini zedeliyor» şeklinde almak da doğru 
değildir. Subaylar harb okulunda üç sene tah
sil görmek suretiyle mezun oluyor, imtihan 
açılıyor; şimdi kabul ettiğiniz maddeye göre 
asgari iki sene orada okuduğuna göre, elbette-
ki, bunlar kıdem alacaktır.. Aksi takdirde, aka
deminin ne kıymeti vardır? Madem bunlar 
genç yaşta emekli olacakmış, general olmıya-
cakmaş.. 

Arkadaşlarım kurmayların idealleri general 
olmaktır, sevk ve idarede yer almaktır. Siz eğer 
bidayette okula alırken öğrenci sayısını tanzim 
etmezseniz o zaman kurmay sıfatının ve kur
may sınıfının kıymeti kalmaz ve akademilerin 
açılmasına hiç lüzum yoktur. Bunu çok değerli 
sayın subay arkadaşlarım gayet iyi takdir eder
ler, bu bir gerçektir. Bunu başka şekilde tarif 
ve izah etmek suretiyle gerçekleri örtmek de 
mümkün değildir. 

Bugünkü mevzuat içinde Türk toplumunda 
subayların bugüne kadar yaptıkları vazifenin 
ağırlığı yönünden, kıdem aleyhinde olmak 
mümkün değildir. Askerî alanda kurmay su
baylara, bizim kanaatimize göre, daha yıllarca 
Türk toplumunun - komşularımızı da dikkate 
almak suretiyle - Türk Ordusunun ve Türk Ge
nelkurmayının sadece savaşla ilgili vazifeleri 
dışında sosyal, ekonomik, kültürel alanda yapa
cakları hizmetlerin ağırlığını da dikkate al
mak suretiyle kıdem esasını kabul etmek zo
rundayız. Çünkü, kurmay subayları imkân öl
çüleri içerisinde kısa zamanda general sınıfına 
doğru itmek ve generallikte, sevk ve idarede, 
tam yetkili yerlerde Türk toplumuna büyük 



M. Meclisi B : 137 

(katkıda bulunduracak şekilde onlara imkân ha
zırlamak Meclislerin de, milletlerin de vazifesi
dir. 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, Türkiye'de 
demokrasinin, hürriyetin ve Atatürk ilkelerinin 
bekçiliğini ıbile subaylar ve onların başındaki 
kumandanları olan kurmay subaylar yapmışlar
dır arkadaşlarım. Onun için biz, bunlardan iki 
yıllık kıdemi esirgemek durumuna düşmiyelim 
ve bu, bir liyakatin, bir kültürün ve bir okuma
nın karşılığı olarak kabul edilmek suretiyle ve
rilmelidir. Çünkü, süresi iki yıldır ve buna biz 
akademi diyoruz; Harb Akademisi, yüksek okul 
üzerine kurulan ikinci bir müessesedir. Harb 
okulları, yüksek okullar seviyesine getirilmiş
tir, oradan mezun olduktan sonra tekrar bura
ya girecek, iki veya üç yıl da burada okuduk
tan sonra mezun olacak. E., bunlara iki yıl kı
dem tanımıyacak mısınız? Orta Doğu Âmme 
Enstitüsüne giden herkes bir yıl kıdem alıyor. 

Onun için ıSayın Millî Savunma Bakanı ar
kadaşımızın ve Komisyonda vazifeli olan kişile
rin ve çok değerli milletvekili arkadaşlarımı-
zm kültüre, ilme ve tekniğe değer veriyorsak, 
Hükümet teklifini kabul etmelerini istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Normal çalışma süresi hitam 
bulmuştur. Devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Sezai Orkunt, buyurunuz. 
SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 

Komisyon üyesi olmam sıfatiyle bu tasarı
nın sekizinci maddesinin lehinde konuşacağımı 
arz ederim. 

Bir askerî kanun tasarısını ve bunun gibi 
bir harb okulu, harb akademileri kanunu tasa
rısını mütalâa ederken, gözden uzak tutmıya-
cağımız bir noktaya parmak basmak isterim Bu 
nokta şudur: Bir tasarı hazırlanırken bir sistem 
içinde mütalâa edilmek mecburiyetindedir. 
Eğer sistemi gözden kaçıracak olursak, - biraz 
evvel arkadaşlarımızın burada söyledikleri gi
bi - süreleri üçe çıkarmak, dörde çıkarmak ve-' 
yahut ikiye indirmek gibi her hangi bir müta
lâayı rahatça söylemek mümkündür. Ama sis
temi kabul ederseniz, sistemi aşağıdan yukarı
ya doğru ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki, 
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her şey yerli yerine oturmuştur. Bu harb aka
demileri kanunu tasarısı da yeni subay yetiş
tirme esaslarını, 926 sayılı Askerî Personel Ka
nunumuz muvacehesinde mütalâa etmiş ve bir
birini tamamlıyan hükümler getirmiştir. Eğer 
bu sistem içinde tekrar mütalâa edersek, biraz 
evvel söylediğim gibi, üç veya dört yıllık harb 
okulu tahsili üstüne iki yıllık bir harb akademi
si tahsili ile süre tekemmül etmektedir. 

Kıdem müessesesi, 926 sayılı Kanun ile ta
mamen kaldırılmıştır. Dolayısiyle harb akade
milerinden mezun olacak olan subaylarımıza 
da kıdem vermemek, meriyette olan 926 sayılı 
Kanunun 141 nci maddesini değiştiren 1323, sa
yılı Kanun ile tesbit edilmiştir. Bu kanun, harb 
akademilerinden mezun olan subaylarımıza kı
dem değil, yani terfi değil, terfih esasını getir
miş, iki kademe ilerlemeyi sağlamıştır. Demek 
ki, harb akademilerinde okuyan subaylarımıza, 
- yalnız harb akademileri değil, yüksek tahsil 
yapmış olan diğer subaylarımıza - kademe iler
lemesi temin edilmiştir; terfi esası kaldırılmış, 
terfih esası konulmuştur. Bu itibarla, tahsil 
karşılığı bir ilmî müktesebata karşılık verilmiş 
olan bâzı haklar vardır. Bu hak, biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, rütbeye inikas etmemekte, 
doğrudan doğruya maddeye inikas etmektedir. 

Diğer bir nokta : Bu tecrübelerden ben de 
geçmiş olduğum için tecrübe geçiren bir arka
daşınız olarak ifade ediyorum ki, kıdem mües
sesesi, genç yaşlardaki subaylarda menfi ola
rak işlemektedir. Her ne kadar üst rütbelere 
daha genç yaşlarda gelmesini sağlamakta ise 
de, genç yaşlarda kıdemi verdiğiniz takdirde, 
o yaşların icabettirdiği tecrübeyi kıtalarda ge-
çirememektedir. Meselâ, benim zamanımda 
- Sayın Hasan Tosyalı da burada söyledi - üç 
yıllık bir harb akademisi eğitimi mevcut idi, 
bunu bitiren üç yıllık kıdem almakta idi; Ge
nelkurmayda staja gitmekte idi, bir sene tez 
yapmakta idi ve o tezin karşılığı da bir sene 
tez kıdemi almakta idi, yani dört yıl.. Demek 
ki, harb akademisine üsteğmenliğinin son se
nelerinde giren bir subay üç sene akademide 
okumakta, yüzbaşı olarak mektebi bitirmekte, 
üç sene kıdem almakta, bir sene de tez kıdemi 
eder dört, iki yıl da Genelkurmayda staj eder 
altı, bölük kumandandığı yapma tecrübesi yok, 
iki sene kıtaya çıkarıyorsunuz, iki senelik bölük 
kumandanlığı gibi, ordunun belkemiği olan bir 
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hizmeti ancak iki yıl bilfiil yaptırıyorsunuz. 
Ben şahsan bunun sıkıntısını çektim. Bir sene 
yüzbaşılık yaptım kıtada, bütün geri hizmetle
rini akademide ve kurmay stajı olarak Genel
kurmayda geçirdim, dolayısiyle bu bir yıllık 
kıta hizmetinin, çok ileri rütbelere kadar dai
ma sıkıntısını çektim. 

Bu itibarla kıdem, daima tecrübe aleyhine 
işler. Bu kanun tasarısı ve 926 sayılı Kanun ile 
bunlar tamamen ortadan kaldırılmış ve kıdem, 
tecrübe aleyhine çalışmıyacak bir hale getiril
miştir. Filvaki, arkadaşlarımızın ifade ettiği 
gibi, kıdem verildiği takdirde daha genç yaş
larda komuta mevkiine gelmeyi sağlar, doğru
dur. Ama 1961 senesini nazarı dikkate alırsa
nız, bu Meclislere müracaat ©den Eminsu arka
daşlarımızı da göz önüne getirirseniz şu tablo
yu burada da çizmek gerekir: 

Genç yaşlardaki bu subaylara kurmay kı
demi veyahut diğer tahsil kıdemlerini verdiği
niz zaman; üçer yıllık kıdem, o zamanki kanu
na göre bulunduğu sınıfta, hava ve deniz su
bayları karacılara nisibetle birer sene daha ev
vel terfi ettikleri için, sınıf kıdemleri, zait kur
may kıdemleri, zait diğer kıdemler; 43 yaşında 
general olmuş insanlar vardır. 

Ben 44 yaşında amiral oldum, 49 - 50 yaşın
da emekli oldum. Rütbemin icabı bekleme süre
sini tamamladığım için, daha üst rütbede kad
ro bulunmadığından dolayı 50 yaşında emekli 
oldum. 

Demek ki, böyle bir kıdemi almak suretiyle 
gerçekten çok genç yaşlarda üst rütbelere ge
lebilirler, ama o üst rütbelere geldikleri zaman 
da kaderlerine emeklilikle razı olurlar. 

Bugün orgeneral rütbesinde olan bir arka
daşımız emekli olacağı gün belki de 65 yaşma 
12 senesi kalmış olacak; öyle emekli olacak 
orgenerallikte, daha gideceği yer yok. 

Bu bakımdan, filvaki genç yaşta insanı yu
karıya çıkartır, ama çok genç yaşlarda, en isti
fade edilebilecek çağlarda, olgun çağlarında o 
insanın da feda edilmesini gerektirir. 

Bu kıdem esası belki harib şartlarında işli-
yebilir, fakat barış şartlarında kıdem, dünya
nın hiçbir yerinde mevcut değildir. Batı ordu
larına bakacak olursanız, bu mevcut değildir. 
Ancak, buna mukabil bâzı hükümler vardır; bu 
hükümler, 926 sayılı Kanun tasarısı hazırlandı
ğı zaman bu tasarıda yer almıştı, fakat sonra 

alışmadığımız bir sistemi getirdiği için bu, ka
nun tasarısından çıkarıldı. O, itibari rütbe idi; 
liyakat gösteren subaylara muayyen bir bekle
me süresinden sonra daha üst bir rütbeyi itiba
ri olarak vermek, daha üst rütbe mevkilerinde 
istihdam etmek imkânını bu tasarı hazırlamış
tı, fakat alışmadığımız bir sistem olduğu için 
bunun bizde kabili tatbik olamıyacağı düşünül
dü ve çıkarıldı. Bu konsaydı o zaman bu ka
nun tamamlanacaktı; kıdem kalkmış olacaktı 
ve Batı ordularmdâki usule uygun olarak iti
bari kıdem sistemi, terfi sistemi getirilmek su
retiyle daha genç olan insanları bir üst rütbe
de istihdam etmek imkânı bulunacaktı. Yani, 
seçme suretiyle bir kişi burdan alınacak, bir 
kuvvetin başına getirilecek, o kuvvetin başına 
geldiği zaman kuvvet komutanlığının yeri or
general olduğu için, itibari rütbesi olarak ken
disine orgenerallik rütbesi verilebilecekti. Bu
na mümasil diğer mevkilere de bu şekilde iti
bari rütbelerle gelinecekti. Bu, kanunda yer 
almadığı için, şimdi sistemde belki bir boşluk 
varmış gibi görünebilir. 

Uzun zamandan beri yanlış bir alışkanlığı
mız var; devamlı olarak silâhlı kuvvetlerde 
tahsil karşılığı rütbe almak eğilimi mevcuttur. 
Bu, böyle verilmiştir. Bu da uzun yıllardan be
ri alışkanlık haline getirilmiştir. İlmî müktese-
batm karşılığı rütbe değildir. Rütbe, otorite
dir. Rütbe sevk ve idaredir, emrü komutadır. 
Rütbe kıskançlıkla verilir ama ilme karşıhk 
birtakım maddi terfih usulleri getirilebilir. Ka
nun da bu maddi terfih usullerini, yan ilerle
meler temin etmek suretiyle arkadaşlarına te-
vakufu bu şekilde sağlamıştır. Binaenaleyh 
terfi ile terfih arasındaki bu biraz evvel ifade 
ettiğim farkı gözden uzak tutmamak lâzım
dır. Emri komuta rütbe ile kaimdir. Rütbe 
kıskançlıkla verilir ama terfihe geldiğiniz za
man ilmî müktesebatma karşı bu terfih imkâ
nını kolaylıkla verirsiniz. 

Bu bakımdan Yüce Heyetinizin kanun mad
desinde Komisyonun öngördüğü şekli kabul 
buyurmasını hassaten rica ederim. Saygılarım
la. (Soldan ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, bu madde aslında sivil hayattaki 
üniversite tahsilini, Harb okulları tahsili, eğiti-
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mî karşılığı aldığımız takdirde, onun üstünde 
yani üniversite üstünde bir eğitim, bir sanatın 
eğitimi kargılığıdır. Böyle olunca bu işe gir
mek için binlerce, onbinlerce Türk subayı rü
yalarında bunu görerek daha üstün kumanda 
hakkını ve bilgisini elde etmek için bu mesleke, 
Harb Akademilerine müracaat ederler ve de
min üzerinde uzun tartıştığımız sıkı şartlardan 
geçtikten sonra iki yıl, üç yıl, - Burada iki yıl 
kabul edilmiş - iki yıl ayrı bir öğrenim görür
ler. Dil bilgileri özel surette, genel surette bi
zim liselerde okuduğumuz gibi umumi mânada 
bir dilbilgisi değil, özel surette bir dilMlgisine 
sahiıbolmaları lâzımıdır ve orada da harb sana
tını öğrenirler. 

Simidi işin bir tarafı budur. Elbette M, bu
nun karşılığı olarak, yani daha fazla bir gay
ret, daha fazla bir mesai, daha fazla bir eziyet 
çekerek, daha üstün bilgiler elde etmek isti-
yenlere mutlaka bir karşılık vermek lâzımdır. 
Yani bu, adalet kuralı icaJbıdır. 

Şimdi burada bu noktaya vardığımız da ak
la iki teklif geliyor, zaten öyle konuşulmakta
dır. Bunlardan birisi, terfih, birisi de kıdem. 
Konuşulan iki fikir budur. Yalnız «harb aka
demisi» dediğimiz yer yüksek okul, yahut dok
tora - «savaş ilminin doktorası» diyelim ona 
benzetilebilir - savaş için yapılan bir şeydir. 
Bunun neticesi, savaş ilmini öğrenmenin neti
cesi, savaşa etkili olmalıdır, savaşla bir ilişkisi 
kurulmuş bulunmalıdır. Yani, mademki iki se
ne okudu, öyle ise bunun karşılığını verelim, 
okuduğunun karşılığını alsın, üst tarafını da 
genel hatlar içerisinde, genel anlam içerisinde 
halleder düşüncesi üzerinde durmak lâzımdır. 

Ben, 926 sayılı Kanun burada konuşulur
ken kıdemlerin kaldırılmasına bu kürsüden kar
şı çıkmış bir arkadaşınızım. Bunun için de şu 
sebebi ileri sürmüştüm; Türk Ordusunun savaş 
gücünü nazara almak mecburiyetindeyiz. Şu 
anda (bir savaş olmıyalbilir, şu anda 926 sayılı 
Kanunun geçici maddesi gereğince orduda bu
lunanların müktesep haklan saklı olduğu için 
(bizden geçsin de denilebilir, yahut da çok ilgi 
gösterilmiyehilir. Pakat bizim Meclis olarak 
içimizde meslekten gelenlerimiz, bizden daha 
iyi bilenlerimiz vardır. Aşağıdan arkadaşım 
«ne çok asker varmış» dedi de ben cevap ver
dim; kabul ediyorum ki, benden evvel çıkan 
arkadaşım bu alanda gerçekten benden üstün 

bilgilere sahiptir. Bunu burada söylemekle an
cak şeref duyarım. Yalnız burası Millet Mecli
sidir, burası bir açık meydandır, Türk Milleti
nin menfaatlerini ilgilendiren konularda fikir
leri ortaya atarız, en doğrusu ne ise onu bulu
ruz. 

Benim üzerinde durduğum nokta şudur: 
926 sayılı Kanunun sistemine göre belli yüksek 
bir yaşta ancak general olunabiliyor. 48 mi, 50 
mi yanlış söylemiyeyim, zabıtlara yanlış geçme
sin, yüksek bir yaşta olunabiliyor. O zaman mü
nakaşasını yapmıştık. Şimdi, bugünün harble-
rine baktığınız zaman ve insan ka/biliyetlerini 
kendimizden de, etrafımızdan da, kitaplardan 
da ölçtüğümüz zaman genç kumandanın önemi 
vardır, arkadaşlar. Bakınız bizim İstiklâl (Sa
vaşımızı kazananlara, onlar genç kumandanlar
dır. 

SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Fatih gibi, 
iskender gibi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla.) — Ben onlar
dan bahsetmiyorum. Fatih Sultan Mehmet za
manında böyle bir eğitim sistemi yoktu. Ayrı 
bîr saray içinde eğitim vardı, onun için on
larla karşılaştırmak istemiyorum. Napoîyon 
da öyle gsnç yaşta bir kumandandır. 

IGenç kumandanın önemi vardır. Savaşlarda 
genç kumandanı sağlamak lâzımdır. Bu ıse-
beple buradaki kıdemi, yani Hükümetin ilk 
getirdiği şekli, 1963 te inönü Hükümetlerinin 
getirdiği, sonra benimle birlikte dokuz arka
daşımızın yenilediği, sonra İSayın ilhami San-
car ile birlikte yenilediğimiz metinlerde kıdeon 
essin mevcuttur. Yani bizim savunduğumuz 
noktada bir tutarlılığımız mevcutttur. Bu 
noktanın üzerinde durmak lâzımdır. Aıma di
yeceksiniz ki, bunun çözüm yeri burası mıdır? 
Doğru olan şeylerin çözüm yeri yoktur. Doğ
ruyu nerede bulursak orada «çjöreziz, icabeder
se 928 sayılı Kanunda da değişikliği yaparız. 

Kaldı ki, Sayın Orkunt, biraa evvel değer
li izahatlarını verirlerken çok önemli bir nok
taya temas ettiler. Ancak, «buna mukabil» de
diler «başka memleketlerde itibari rütbe var
dır» dediler. Bendenizin söylediği ile itibari 
rütbe arasında fair fark yoktur. Ben isim üze
rinde duruyor değilim. Genç bir kumaıılianın, 

j ehliyeti ola/n, ehliyeti diğer kumandanlar ta-
ı rafından, üstleri tarafından teslim edilen 
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genç kumandanın iş başına geçmesi beni ilgi
lendirir. İsterseniz buna «kıdem» deyiniz, is
terseniz «itibari rütbe» deyiniz; bendeniz bun
ların üzerinde durmuyorum. Ben bunun tek
nisyeni değilim. Ama, Sayın Amiralin belirt
tikleri itibari rütbe meselesinin başka memle
ketlerde olması, bizde de 926 sayılı Kanunda 
getirilmiş olması «karşılık doğurur, alıştığı
mız bir usuldür» diye vazgeçilen itibari rütbe 
sisteminin üzerinde durulması, bu ihtiyacı, 
bendenizin ifade etmeye çalıştığım, benden ev
vel de birçok arkadaşların ifade etmeye çalış
tıkları ihtiyacı ortaya koyan güçlü bir delil-
dir. 

Bu sebeple, bizim burada kıdemi kabul et
memiz doğru olur. Türk Ordusunun belki bu
gün için değil, fakat ileride savaş gücüne 
yardım etmiş oluruz. 

(Saygılarımla. . 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu buyu
runuz efendim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkam, değerli arkadaşlarım, huzurunuzu 
fazla işgal edecek değilim. 

Önce bu sekizinci maddenin yazılış sekimde 
bir fazlalık olduğu kanısındayız. Madde şöy
le başlıyor: «Akademiyi başarı ile bitirenlere 
o Akademinin diploması verilir.» 

Değerli arkadaşlarım, hangi okulun, hangi 
üniversitenin, hangi fakültenin statüsünde, o 
fakülteyi bitirenlere o fakültenin veya okulun 
diploması verilir, diye bir kayıt vardır? Bu 
bir haşivdir. Gayet tabiî, bir fakülteyi, bir 
okulu, bir akademiyi bitirenler otomatikman 
müktesep hak olarak o akademiyi bitirenlere 
tanınan hakkı ihraz ederler ve otomatikman 
zaten diploma alırlar. Yani, malûmu ilâm ka
bilinden bir neticedir. ISayın Komisyon, bilmi
yorum nasıl düşünüyor? Buna lüzum yoktur. 
«Akademiyi bitirenlere o akaminin diploması 
Verilir» deniliyor, gayet tabiî verilir. Yani, 
bu, gayet tabiî bir şeydir, bir haktır. Bina
enaleyh, bunun maddeden çıkarılmasında haki
katen fayda vardır. 

Î5u kurmaylıklar, diplomadan ötürü veril
miş bir hak ise bunun mutlaka «Genelkurmay 
Başkanlığınca tasdiki» diye bir mecburiyet 
var mıdır? Bunu sormak isterim. Yani, diplo

ma belli haklar verir. Bu haklar, akademiyi1 

bitiren subayın aldığı hak bir kurmayın mük-
tesebatıdır. Binaenaleyh, zaten ©otomatikman 
aldığı için bu hak tescil ediliyor, öyle ise bu
nun «Genelkurmay Başkanınca tesdiki şarttır» 
gibi bir şey, lüzumsuz bir formalitedir. Daha 
doğrusu burada yer alması lâzımıgelen bir hu
sus değildir. Belki de yönetmelikle tesbit edi
lebilir, ama bir kanun hükmüne bu girmeme
lidir. Haşivdir, fazladır. 

Bunu arz ettikten sonra daha önce konuşan 
arkadaşlarımın fikirlerine, bir noktayı tavzih 
ile katılacağım. O da şudur: 

Değerli arkadaşlarım, bu kıdem, bir imti
yaz değildir. Yani burada bir imtiyaz verir 
gjbi kıdeım üzerinde hassas olmamalıyız. Bir 
hak veriyorsunuz. Niye hak veriyorsunuz? Ne
den haktır? Girişi takyidediyorsunuz, sınava 
tabi tutuyorsunuz. Belli derslerden sınava gi
riyor. Yabancı dilbilgisi arıyorsunuz ve gir
dikten sonra fazladan, diğer subayların germe
diği, okumadığı birtakım dersleri okutuyorsu
nuz. Siyasi tarih okutuyorsunuz, devletler 
umumi hukuku okutuyorsunuz, sosyal bilim
ler okutuyorsunuz. Yani, bir kurmay subay 
abında alâlede bir usman da değildir, bizim 
görüşümüze göre. Büyük perspektiften dünya 
meselelerime bakabilecek liyakatta, ehliyette 
adamdır. Biz böyle görüyoruz, biz öyle idea-
lize ediyoruz. Yani, talidir buyurursunuz ki, 
sadece ha.rb oyunlarında değil, ama milletler
arası anılaşmalarda başka ülkelerin komutan
ları ile karşı karşıya müzakereye oturuyor, 
NATO meselesinde oturuyor, Birleşmiş Millet
ler meselesinde oturabiliyor. Öyle ise değerli 
arkadaşlarım, sadece askerlik bilgisi ile mü
cehhez olması yetmiyor. Onun geniş bir açı
dan dünya meselelerine bakması ve birtakım 
neticelere varması icabediyor. Bunun içim de 
gerçekten bir fikir hamulesi ile yüklü olması 
ve gerçekten dörtbaşı mamur bir sistem içinde 
eğitilmesi gerekiyor. 

iŞimdi bütün bu devrelerden geçiriyorsunuz, 
olağanüstü bir eğitimden geçiriyorsunuz ve 
ondan sonra kendisine âdeta bir imtiyaz verir 
gibi, âdeta kıskanarak bir kıdemi vermiyor
sunuz, esirgiyorsunuz. Olmaz böyle şey. 

îSaym Orkunt, takdir ettiğimiz bir arka
daşımızdır. 44 yaşında amiral olmuşlar, 50 ya
şında emekli olmuşlardır. Çok temenni eder-
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dik ki, daha ileri kademelere gelmiş olsalar
dı. Ama tek barikat şu idi .arkadaşlar: Neden 
emekli olmuştur? Çünkü, önündeki hizmet kad-
rusu açılmamıştır. 

Şimdi, kabul etmiş olduğunuz statü ile, 926 
sayılı Kanunla belli bir sistem koydunuz. Ya
ni, yukarıya doğru terfi güçleşiyor; ama yaş 
bahis konusu olmaksızın belli bir rütbeyi ih
raz etmiş olanın üst dereceye terfii daha da ko
laylaşıyor gayet taJMî, yüzde 5 olarak tesbit 
ettiniz. Binaenaleyh, daha korkusuz, daha 
emniyetli bir saha açılıyor. Yaşım günahı ne
dir? Dinamizm, yalnız sivil hayatta değil; 
askerlik hay atında da büyük faktördür arka
daşlarım, Tecrübeye değer veriyoruz; ama 
balli tecrübeyi ihraz etmiş adamın, o tecrübe
yi icra edecek, infaz edecek gücü yoksa, ener
jisi yoksa tecrübenin ne değeri var? öyle ise, 
sadece tecrübeye değer vermek, meseleyi tek 
yöaılü olarak ele almak demektir. 

iGene yaşta yetişmiş, kültürlü ve dünya 
meselelerine liyakatle bakacak seviyede ve ni
telikte general yetiştirmek, üst kumanda he
yeti kadrosu yetiştirmek Yüce Meclisin hede
fi olmalıdır. 

Bu itibarla, kıdem meselesinde Yüce He
yetinizin hak ve nesafet kaidelerine göre ha
reket edip.bu işi, bir kıskançlık mevzuu ölçü
sü dışında, bir hakkın tescili olarak kabul et
mek suretiyle akademiyi başarı ile bitirmiş 
olanlardan iki yıllık kıdemdin esirgenmeme sini 
saygılarımla istirham eder ve bu konuda bir 
enerimi, maddenin daha evvel de arz ettiğim 
fazlalığını ida çıkartmak suretiyle takdim edi-
yorum. Kabule şayan olmasını ve iltifat buyu-
rulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUMA BAKANI PERİtD ME
LEN (0. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, evvelâ Sayın öz-
denoğlun'un madde hakkındaki sözlerine iliş
mek istiyorum. 

Bu madde, bir haşiv maddesi değil, fazla
lık da yok. Sayın özdenoğlu, akaldemiyi bir 
tek müessese olarak dikkate aldı sanıyorum, bu 
mütalâayı serdederken. Halbuki üç akademi 
vardır. Bu madde o sebeple yazılmıştır. Han
gi akademiyi bitirmişse onun diploması verilir. 
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Yoksa umumiyetle akademi diploması verilmez. 
Hava Akademisi var, Deniz Akademisi var ve 
Kara Akademisi var. iltibas olmaması için 
«hangi akademiyi bitirmişse onun diploması 
verilir» şeklinde yazılmıştır ki, doğrudur. Bu 
nu çıkardığınız takdirde o vakit, ne akademisi 
diploması verilir? Belki o hususta bir tered
düt olur. Olmasa belki olabilirdi; ama olma
sında da zarar yoktur, öyle arz edeyim. 

ISonra muhterem arkadaşlar, ISayın Or-
kunt, yetki ile bu madde hakkında b'enim 
söyliyeceklerimi ifade buyurdular, onları tek
rar etmiyeyim. önce şuna işaret edeyim; Hü
kümet Komisyonla mutabıktır. Yani, Komis
yon, Hükümetin metni hilâfına bir metin tes
bit etmiş değildir. Bu nıetiınler arasındaki 
fark, arkadaşımız da işaret etti, şundan ol
muştur; bu kanun tasarısı 1983 te gelmiştir, 
1983 ten bu yana kadük olmuştur, yenilenmiş
tir, tekrar kadük olmuştur. O tarihte bir kı
dem sistemi kabul ediliyordu, bir kıdem siste
mi yürütülmekte idi. Bilâhara 1987 de, yani 
Personel Kanununun yapıldığı tarihte bir baş
ka sistem kabul edildi, umumiyetle kıdemler 
kaldırıldı. Bu, sadece askeriyede değil, sivil 
baremde de böyle oldu. Sivil baremde de Dev
let memuru iken, bir ayrı okulu bitirenlere 
bundan dolayı artık kıdem verilememektedir, 
Orada da bir muvazilik oldu, teadül oldu. 

Muhterem arkadaşlar; bunun kalkmasında 
Sayın Orkunt'un saydığı sebeplere ilâveten ben 
de bir iki şey daha söyliyeyim. Bir defa kı
dem vermenin tatbikatta, ordu içinde mahzu
ru olduğu anlaşılmıştır. Kıdem verince, uzun 
saman beraber çalışacakları sınıf arkadaşları
nın üstüne çıkmışlardır. Aynı sene mezun ol
muştur, ara yerde akademiye gidip kıdem 
alan, birden bire birkaç sene sonra gelip sınıf 
arkadaşlarının üstü haline gelmiştir ki, bu, 
ordu içerisinde uzun zamain bir huzursuzluğa 
sebebolmuştur. Bu, başlıca kaldır ı lması ya
ni kıdem siısteminden vazgeçilmesini gerektiren 
sebeplerden birisi olmuştur. 

Harb Akademisinden mezun olanlara ki 
dem verilimce, bunun dışında faraza doktora 
yapanlara, başka şekilde tahsil yapanlara da 
ayrıca kıdem vermek lâzım. Bunu yaptığımız 
takdirde ordu içinde, hiyerarşik sistem içeri
sinde yeni bir huzursuzluk doğabilir endişesi 
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vardır ve sadece endişeden ibaret değildir, 
tatbikatta bu huzursuzluk olmuştur. Kıdem 
sistemlinden vazgeçilmesini gerektiren başlıca 
sebep bu olmuştur. Bunun yerine, böyle bir 
huzursuzluk doğurmıyacak başka bir sisteme 
gidilmiştir. O da yeni Personel Kanununun 
verdiği imkândan faydalanarak kademe ilerle
mesi esasıdır. Bu, aynı zamanda hiyerarşiyi 
bozmadan bir maddi terfih sağlamıştır. 

(Muhterem arkadaşlar, dünyanın başka or
dularında da, Sayın Orkunt'un işaret ettiği 
gibi, kıdem usulü, arz ettiğim sebeplerle yok
tur, kaldırılmıştır. Bizim de buna uymamız 
için başka memleketlerin tecrübesi bize yol 
göstermektedir. 

Akademi tahsilini yapanlar için başkaca 
avantajlar mevcuttur, hiç avantaj yok dene 
mez. Bir defa, kademe ilerlemesi mevcuttur 
bir, ikincisi generalliğe terfi hususunda kur
maylar büyük bir avantaja sahiptirler. Ayrı 
ca, Kanunumuzda kurmay olmadan ancak 
tümgeneralliğe kadar yükselinebilir, korgene
rallik, orgeneralliğe yükselebilmek için behe-
mahal akademi tahsili görmesi şartı mevcuttur. 

Arz ettiğim gibi, başkaca teşvik tedbirleri 
vardır ve bunlar bugüne kadar da yeterli gö
rülmektedir. Kıdem usulü 1987 de kaldırıl
mıştır; ama 1967 den bu yana akademiye mü-
racaatlerin sayısı eksilmemiştir, bilâkis art
mıştır ve artmaktadır. Binaenaleyh, mevcut 
teşvik tedbirleri yeterli görülmektedir. 

Bayın Orkunt diğer hususlara yetki ile te
mas ettiği için onlara, temas etmiyeceğim, Bu 
sebeple madde yerndedir. Hükümet de Ko
misyonum tertibettiği metne katılmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Dört takrir vardır, okutuyorum efend;m 

S^yın Has?n TosvaVnın da bir takriri vardır. 
Kcmhyon üye^i olmnsı, muhalefet şerhi bu
lunmaması hasebiyle metne muhalif bulunan 
önergesini okutmuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 8. — Akademiyi başarı ile bitiren 

kurmay subaylara iki yıl kıdem verilir. Bu 
kıdemler, bulunduğu rütbeyi takibeden ilk 

iki rütbeye yükselmelerinde birer sene olarak 
verilir.» 

Ankara 
Sinasi ö'zdenoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Harb Akademileri kanunu tasarısının 8 nci 
maddecinin Hükümet teklifini oya konulması
nı öneririm. 

« 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Harb akademileri kanunu tasarısının 8 nci 
maddesi olarak Hükümetin teklifinin kabulünü 
arz ve istirham ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi izgüzar 

Sayın Başkanlığa 

8 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril-
medni saygılarımla arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

«Madde 8. — Akademiyi başarı ile bitiren
lere kurmaylık diploması verilir ve iki sene 
kıdem alırlar» 

BAŞKAN — Dört takrir de aynı mahiyet
tedir, Hükümet metninde öngörülen, iki sene
lik bir İadem tanınması ve her rütbede bunun 
yedirilmek suretiyle itfasını, kapsamaktadır. 
Bu sebeple zaman tasarrufu bakımından bir 
teklifi alarak oya koyacağım, tik defa veril
miş olan Sayın Suna Tural ile Hilmi îşguzar'ın 
m takrirlerine, ıSayın Reşit Ülker acaba buna 
katılır mı? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Aynı mahi
yette efendim, katılıyorum. 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir katılıyorsu
nuz. 

Sayın Hüseyin Abbas, siz de katılıyor mu
sunuz efendim? Aynı mahiyette, iki sene kı
dem. verilmesini istiyorsunuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Evet. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. 
Sayın Şinasi özdemoğlu, zaitıâlinizin de, tak

riri aynı mıahiiyeitJte, isiz dle kaitılıyor musunuz? 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Katılı

yorum. 
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BAŞKAN — Sayın özdenoğlfu'da katıldık
larını ifade etmiişleirdir. 

Tefe olarak Hilmi işgüzar ve Suna Tuıral'ım 
takririni tekrar ofaultup, Komisyon ve Hükü-
meltten sorup oylarınıza arz edeceğim. 

(Ankara Mille1 fcvekili Suna Tural ve Sinop 
Milletvekili Hilmi işgüzarın önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

BULDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, katılmadıkları husu
sunu gerekli izahatında belirtiler. 

Takriri oylarıma arzediyoram. Kabul bu
yuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiş-
tir, efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul' 
edenler. Etmeyenler. Kaibul edilmiştir. 

Akademilerden çıkarılma : 
Madde 9. — Taksirli suçlar haricolmak üze

re, malhkemıe kararı ile hapis cezalıma hüküm gi-
yımh&r, disiplin mahkemelerince veya disiplin 
amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha 
fazla oda veya göz hapsi alanlar, öğretimi ya
pan Kuvvet Akademileri öğrEifmenler Kurulu
nun 2/3 çoğunluğu ile kurmay subay olma ni
teliğini haiz olmfaldiklarına karar verilenler, gi
rişle illgili nitelikleri haiz olmadıkları öğretim 
sırasında anlatılanlar ile ıbu kanun hükümlerine 
göre çıkarılacak yönetlnıeıükte foelMilen sınıf 
geçme notundan aşağı not alanların akaldemü-
lerdeki öğrenimlerime son verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milleltivekili?. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuruar 

efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

arkadaşlarım, 9 ncu madde üzerinde söz alma
mın sebebi, 4 ncü maddenin (b) fıkrası ile çeli
şik durumda oluşumu ifaide ve izah içindir. -

Harp Akademilerine giriş bölümünde komis
yon sözcüsü ve geçici komisyon üyelerinin d© 
gayet iyi bildikleri gibi, (b) fıkrasında şöylü 
demektedir: «Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 
hapis cezasına hüküm giyenler ile, disiplini 
mahkemelerince toplanı olarak 21 gvja veya 
daha fazla oda göz hapsi cezası alanlar akade
milere giremezler.» 

Şimdiki, görüşülmekte olan 9 ncu madde ise. 
BAŞKAN — O tâdil edildi Sayın İşgüzar,, 

. onu hafarlatayîm. Hüküm'e'trın metni oya arz edil
mek suretiyle tâdil edildi, «Disiplin mahkeme
leri ve disiplin âımirHeırince» şekliyle tashih gör
dü, ona arz edeyim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Evet, onu 
arz ediyorum. 

O zaman, burada taksirli suiçlar haricinde 
kalan bütüm cezaların dahi 21 gün olarak yer 
almış olmasını yerinde görmediğimizi beyan et
miştik. 

Saym Millî Savunma Bakamı arkadaşımız} 
fcirias evvel burada kıdemle ilgili konuşmaların
da, kıidem verilmediği halde harp akademileri
ne girmek için binlerce müracaat yapıldığımı 
ileri sürdüler. Denmek ki, bu kadar fazla bir ta
lep karşısında buttıların girişte olduğu gibi, çı
kışta da çok iyi bir fekilde inteelenmeisine doğru 
gitmek yerindedir. 

Yufkanda arz ettiğim gilbi, 9 ncu maddenin 
çıkışla ilgili kısımlarında, bilhassa akademilerde 
vazifeli öğretmen arkadaşların üçte iki çoğun
luğu ile, kurmay niıtıeüıiğine haiz olmayanlar tes-
hit edildiği takdirde çıkarılabilir. Biz bu hük
mü yerinde görüyoruz. Yalnuz, daha önce harb 
okulları kanunu tasarısında da yer aldığı gibi, 
burada giriş miteKklerini haiz olan subayın sı
navı kazandıktan sonra akademiye devam eder
ken giriş nilteliklerinii haiz olma'dıkları öğreni
lenlerim de okuldan çıkarılmasına mütedair1 

olan kılsnımı (biz, hukuk baikımındaın yerinde 
görmüyoruz. 

Burada diyor ki; «... girişle ilgili nitelik
leri haiz olmadıkları öğretim sırasında anlaşı
lanlar..» Bir taraftan sınav koyuyoruz, (a) ve 
(b) bendlerinde esaslarını tadat etmişiz, bunla
rın hiçbiri görülmemiş, telslbiıt edilmemiş, on-
ıdam sonra öğrenime gelmiş, arzedelim, bu öğre
nim müddetinin sionumda tam sınavlara gireceği 
(bir sırada, yani tam kurmay subay olacağı bir 
sırada diyorsunuz M, siz kurmay subay olabil-̂  
mek için akademiye girme şartlarını haiz değil
siniz, giriş mitıeliklerimdeın şunlar yok.. Böylie 
şey olur mu, muh'teılem arkadaşlar? Nasıl tas
hih edeceksinfiz, bunu? 

Şimdi, Sayın Millî Savunma Bakanımızdan 
ve sayın Komisyondam soruyaru'm: Bu arkadaş 
bininci sınıfı geçti, ikinci sınıfı da geçti, mese-
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lâ 5 dersten imtihana girmesi lâzım, ikisini ver- I 
di, üçüncüsüne girecekken f arkettiniz, nasıl ç> I 
karacaksınız? Böyle şev olur mu? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olur. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Olamaz, 

hukuku kabul ©diyorsanız. Burada kusur, dai- I 
ma idarenin ve müessesenindir. Müessesenin ku- I 
surunu ve okulların kusurunu, giriş sınavlarını I 
ve incelemeleri yapan komisyonların kusurunu I 
hiçbir zaman o öğrencinin üzerine yükleyemez- I 
siniz. Bu bakımdan, bu kısmın maddeden çıka- I 
rılması için bir önerge takdim ediyorum. I 

Ayrıca, 9 ncu maidde ile ilgili bir önergemiz I 
de var, müsaade buyursamız, sayın Başkanlığa, I 
hemen redakte etmek suretiyle vereceğiz. I 

Saygılar ısunarıan. I 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başkaca I 
görüşmek isteyen sayın Üye?.. Yok. I 

Sayın işgüzar, takrir mi vereceksiniz? 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

sonradan giriş niteliklerini haiz olmadıkları an
laşılan Öğrencilerin okuldan çıkarılması kaydı
nın maddeden çıkarılmasını teklif edeceğiz. 

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş »bir takrir 
yoktur. Omum için maddeyi oylarınıza arz edi- I 
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçları: I 
Madde 10. — Harb Akademilerinde öğrenim

de bulunan öğrencilerin öğretim ve eğitimde 
kullanacakları araç ve gereçler Devlet tarafın
dan karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ödtyorum. Kabul 
edenler.. Kabul ©tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri : 
Madde 11. — Türk veya yabancı uyruklu 

siviller ile yabancı uyruklu general, amiral ve 
subaylar akademilerde öğretim üyesi ve konfe
ransçı olarak görevlendirilebilirler. 

Üniversitelerden temin edilecek Türk Öğre
tim üyelerine ve Akademiler Kurulunun seçece
ği sivil konferansçılara beher ders ve konferans | 
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saati için her yıl bütçe kanunlarında tesbit edi
lecek ücretler ödenir. 

Asli görevleri üniversiltelerde bulunan öğre
tim üyelerinden Harb akadamilerinde görev 
alanlara verilecek ücretler bunların asıl görev
leri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, taz
minat ve diğer ödemeklere halel getirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tural, 
buyurun. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve sayın milletvekilleri; 

Harb Akademilerinde sivil ve ecnebi perso
nelin öğretim üyesi olarak kullanılması fikri 
prensip itibariyle uygundur. Ancak, Türk ve 
özellikle yabancı personel ancak «uzman» va
sıfları ile akademilerde kullanılmalı ve bunların 
yanında akdemilerin bulunduracağı kurmay su
baylar dersin esas sorumlusu olmalıdır. Geçmiş
te bu personelin kendilerine göre özel bir yol 
tuttukları, ya da yabancı fikirler aşılamaya ça
lıştıkları görülmüştür. Bu itibarla akademiler
de sorumluluk ve yetkiler, dışarıdan gelecek 
personele verilmek suretiyle akademilerin inisi
yatifi başkalarına devredilmemelidir. 

Ayrıca, akademilerimizde askerlik meslek ve 
sanatını bütün inceliği ile öğrencilerine veren 
kendi kurmay subay ve generallerimize bir un
van vermekten de daima kaçmmışızdır. Nasıl 
üniversitelerimizde öğretim üyeliği derecelendi-
rilmişse, harb akademilerinde basarı ile öğret
menlik yapan asker personelimize de her iki 
veya üç yıl için bir unvan kademelendirilmesi 
yapılmalı ve fakat bu kademelerin terfi ile mü
nasebeti olmaması temin edilmelidir. 

Ayrıca, sivil personele verilen ders veya 
konferans karşılığı tanınmış olan maddi imkân
ların, fazla ders saati olan askerî personele de 
verilmesi uygun olur. 

12 nci maddede söz alıp vakitlerinizi israf 
etmemek için bir cümle ile temas edip, sözlerim3 
nihayet vermek isterim. 

11 nci maddede arz ettiğimiz gibi, asker öğ
retim görevlilerinin unvanları meselesi de 12 nci 
maddeye eklenerek bu imkân, çıkarılacak yö
netmelikte kanunla irtibatlandırılmış olmalıdır. 
Bu keyfiyeti de arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Orkunt, buyurun. 
SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, Sayın Tural'm 11 nci madde üze-
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rindeki bir beyanı üzerine söz almış bulunuyo- I 
rum. - ; ; 

Bu maddeye «Türk veya yabancı uyruklu 
Siviller ile yabancı uyruklu general ve ami
ral...» ifadesinin konmasında bir maksat var
dır, bunu yanlış anlamamak gerekir. Bunun 
konması da şundan ileri gelir: Harb akademi
leri askerlik meslekini veren bir yüksek öğre
tim müessesesidir. Harblerde edinilmiş olan 
tecrübelerin harb akademilerinde gösterilmesi, 
okutulması gereklidir. Türkiye, ikinci Dünya 
Harbine katılmamıştır, ikinci Dünya Harbi 
içinde tecrübe görmüş memleketlerin değerli ki
şilerini davet etmek suretiyle onların harb tec
rübelerinden, harb tarihindeki değerlendirme
lerinden istifade etmek elbette lüzumludur. Eğer 
bunu yapmıyacak olursak, yalnız millî bir an
layış içinde harb tecrübesi geçirmemiş öğretmen
lerimizin nazari bilgilerine istinaden harb aka
demilerinde birtakım dersler vermeye kalkarsa
nız, o takdirde gereken tecrübeyi, gereken bil
giyi aktarmamış olursunuz. Bunun, elbette ki, 
millî akademi hüviyetini düşünmek hepimizin 
vazifesidir. Yalnız, bu millî akademi hüviyetini 
düşünürken de yanındaki ilmî hüviyetini de dü
şünmek mecburiyeti vardır, ilim, hiçbir zaman 
millî hüviyeti olmıyan bir araçtır. Bu aracı 
kendi akademilerimiz içinde yalnız o hüviyeti 
ile kullanmak da elbette ki, bilgi seviyesini ar
tırmak bakımından gereklidir. 

Bu bakımdan, maddedeki bu cümlenin yan
lış anlaşılmamasını temin kasdı ile söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir cümle ile yerimden arz edeyim, müsaade 
ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Orkunt, 

benim arz ettiğim sebeplerden dolayı akademi
lerde vazifeli ecnebi personelin vazifelerine son 
verildiği hakikatlarını belirttiler. Benim maru
zatım o yönde idi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

Yönetmelik : 
Madde 12. — Kuvvet Harb akademilerine 

giriş, şart, usul ve sınavı, akademilerde öğretim 
üyesi olacak Türk veya yabancı uyruklu subay 
veya sivil kişilerin seçimleri, yetiştirilmeleri, gö
revlerine son verilmesi, Akademiler Kurulu ile 
Akademiler inceleme ve Araştırma Kurulunun 
ve akademilerin öğretmenler kurullarının yetki 
ve çalışma usulleri ile, kanunun uygulanmasiy-
le ilgili diğer hususlar bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 
Madde 13. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 14. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. 
Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun ta
sarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nash edilenler e giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen tarafından verilmiş bir takrir var
dır, okutuyorum. 

(1) 318 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan «Türk Silâhlı Kuvvet

lerinde astsubay nasbedilenlere giyecek ve teçhi
zat verilmesi hakkında kanun tasarısı» nın di
ğer konulara takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Önergede bahsi geçen kanun ta
sarısının öncelikle görüşülmesi Sayın Millî Sa
vunma Bakanı tarafından teklif edilmektedir. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Komisyon raporunun okunmaması hususu Genel 
Kurulca kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay nasbedi
lenlere giyecek ve teçjhizat verilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
(Jandarma dâhil) astsubay nasbedilenlere, okul
larından çıkışlarında bir defaya mahsus olmak 
üzere giyecek ve teçhizat verilir. 

Giyecek ve teçhizatın neleri ihtiva edeceği, 
verilme şekli ve sair hususlar Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye Bakanlığının müştereken ha-
zırlıyacakları bir Yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kafbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden iti

baren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
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Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen Sayın üye?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksadiyle 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) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde mevcut «Afyon Milletvekili Rı
za Çerçel ve . Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Millî Hava Sanayiimizin kurulması 
maksadiyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendi
rilmesine katılma payı hakkında kanun tekli
finin önemine ve biran önce kanunlaşması zo-
runluğuna banaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

45 No. lu Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

H. Turgut Toker 

BAŞKAN — Kanun teklifinin, bütün kanun
lara takdimen öncelikle görüşülmesi talebedil-
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması hususu Genel Kurulca kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I (1) 354 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
I nuna eklidir. 
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ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Millî Hava Sanayiimizin kurulması için Türk 
Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciyle 
katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 

bu gayeye sarfını temin hakkında Kanun 
Konu : 
Madde 1. — Belediye hudutları içindeki 

her türlü spor müsabaka ve gösteriler ile sine
ma, tiyatro, konser, sirk ve at yarışlarına giriş 
biletleri ve at yarışı müşterek bahis biletleri 
Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirmesine katıl
ma payına tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Mükellef ve sorumlu : 
Madde 2. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç

lendirilmesine katılma payının mükellefi bilet
leri satmalanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Nisbet : 
Madde 3. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç

lendirilmesine katılma payı, nispî veya maktu 
olarak alınır. 

Katılma payı at yarışı müşterek bahis bilet
lerinde bilet bedelinin % 10 udur. 

Maktu pay, birinci maddede yazılı yerlere 
ait beher giriş bileti için 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı biletler üzerinde, be
delden-ayrı bir kalem halinde gösterilir. 

BAŞKAN <— Madde üzerinde! söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Geçici Komisyon Başkanı ta
rafından verilmiş bir önıerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sunulan gerekçedeki sakıncalar nedeniyle 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine ka
tılma payı hakkındaki kanun teklifinin üçün

cü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

«Madde 3. — Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesin© katılma payı nispî veya mak
tu olarak alınır. 

Katılma payı, at yansı müşterek bahis bilet
lerinde satılan bilet değerine bakılmaksızın bi
let başına 10 kuruştur. 

Maktu pay, at yarışlarında kapı hasılatının 
yüzde 50 si, birinci maddede yazılı diğer yerle
re ait beher giriş bileti için 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı, at yarışları müşterek 
bahis biletleri hariç diğer biletler üzerinde be
delden ayrı bir kalem ihalinde gösterilebilir.» 

Ankara 
H. Turgut Toker 

BAŞKAN — Yalnız yüzde 10 u yüzde 50 ye 
mi çıkarıyorsunuz? Tadil olarak yalnız onu gö
rüyorum. 

GEÇİDİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Yüzde 
10 u yüzde 50 ye çıkarıyoruz. Bir de, «müşte
rek bahis biletlerinde bilet bedelinin yüzde 10 
dur» yerine, «bilet bedeli ne olursa olsun 10 
kuruş alınır» diyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
verilmiş bulunan takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi, tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul eednler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
ödeme : 
Madde 4. — ikinci maddede belirtilen so

rumlular, tahsil ettikleri katılma payını Eğlence 
Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi ederler. 
Bu merciler bir ay içinde tahsil ettikleri katıl
ma 'payı tutarını, mutaakıp ayın sonuna kadar, 
T. O. Merkez Bankasında Türk Hava Kuvvetle
rini Güçlendirme Vakfı adıma açılacak hesaba 
ödemek veya göndermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
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Millî Piyango hasılatının devri : I 
Madde 5. — 5 Temmuz 1939 tarih ve 4255 

sayılı Millî Piyango teşkiline dair* Kanunun 11 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değişlârilmiştir : 

Hazineye tevdi edilecek olan piyango safi 
hasılatı, bir taraftan bütçeye irat, diğer taraf
tan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açıla
cak, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
yardım bölümüne ödenek kaydolunur. 

BURHANETTİN ASTJTAY (izmir) — Nis-
beti nedir, bunu (açıklamaları mümkün mü? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Eskiden ol
duğu gibi, tamamı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Katılma payının tahsil, muha

sebe ve ödemesine ilişkin hususlar, Millî Savun
ma, Maliye ve içişleri bakanlıklarınca müştere
ken hazırlanacak Yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
Madde 7. — Bu kanun 1 . 8 . 1971 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?... Yok. Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 7 nci maddesinin aaşğıdaki şekilde 

değiştirilmesini teklif ederim. 
Adana 

Cevdet Akçalı 
«Madde 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü

rürlüğe girer.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet okunmuş bulunan takrire katılıyorlar mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Arkadaşı
mız, «Yayımı tarihini takibeden aybaşından iti
baren yürürlüğe girer» şeklini kabul ederlerse 
katılmamız mümkündür. Bu konuda bir önerge 
veriyorum. | 
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BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı tara
fından verilmiş bulunan bir önerge vardır, oku? 
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

7 nci maddenin aşağıdaki sekilide değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
H. Turgut Toker 

«Madde 7. — Bu kanun, yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, Sayın Toker'in 
önergesine katılmanız mümkün mü?.. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Pek iyi efendim, önergeniz geri 
verilecektir. 

Hükümet, okunmuş bulunan takrire katılı
yor mu efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. S. Van üyesi) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı ta
rafından verilmiş bulunan takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, tadil şekliyle oylarınıza ar zediyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
Madde 8. — Bu kanunu Millî Savunma, İç

işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... 

SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Orkunt. 
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kanunun tümü üzerinde, başta değil de son

da, söz alışımın bir başka ifadesi vardır. 
Kanun, Silâhlı Kuvvetlerimizin hava kesimi

ne hayırlı ve uğurlu olsun. 
Ancak, şunu hâtıra olarak arz etmek iste

rim : Silâhlı Kuvvetleri iane ile geliştirme eği-
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timinden Türk Meclisleri vazgeçmelidir, böyle 
teklifler yapılmamalıdır. Silahlı Kuvvetler Dev
let eliyle geliştirilir. Bundan evvel geçirmiş ol
duğunuz bir kanunla Deniz Kuvvetleri için 500 
milyon liralık bir tahsisat ayırdınız, Deniz Kuv
vetlerimizi güçlendirme bakımından gereken 
imkânları verdiniz. Aynı imkân Hava Kuvvet
lerimize de verilebilir, bu imkân bulunabilir. 
Devletin yapamadığını halktan alman iane ile 
veyahut - bu bir nevi vergidir - vergilerle yap
tırmak uygun bir keyfiyet değildir. 

Bir tayyare bugün 3 milyon dolar civarında 
satınalınmaktadır. Tekemmül etmiş bir uçağı 
7 milyon dolara almak mümkündür. Aşağı yu
karı 20 uçaktan ibaret bir filoyu meydana ge
tirmek isteseniz bunun bedeli 1 milyar liraya 
yakındır. 

Binaenaleyh, yapmış olduğumuz işlerde, ya
pacağımız kanunlarda çok daha ağırbaşlı olma
ya mecburuz ve bu gibi yüklemeleri getirirken, 
bunun devletin mi, milletin mi üzerinde olacağı 
farkını gözetmemiz gerekir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Toker. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Türk Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfına bir malî destek getiren 
kanun teklifinin müzakere edilip, kısa zamanda 
sonuçlandırılması ve Yüce Heyetinizin olumlu 
tutumu dolayısiyle teşekkür ederim. 

Yalnız burada bir noktayı kaydetmek isti
yorum; Sayın Orkunt'un sözlerine aynen işti
rak ederim; elbetteki Türk Devleti, Türk Par
lâmentosu Silâhlı Kuvvetlerini kendi öz bütçe
sinden, imkânlarının âzamisi nisbetinde, destek
lemek suretiyle güçlendirme azmindedir. Yalmz, 
şu bilinmelidir ki, müzakere mevzuu olan kanun 
teklifi, bir iane kanun teklifi olmayıp, tahsisi 
varidat yoluyla vatandaşlardan temin edilecek 
vergi ve resim suretiyle elde edilecek meblâğın 
Türk Hava Kuvvetlerine değil, Türk Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfına tahsisine müte
dair bir kanun teklifidir. Bilinmesi lâzımgelen 
bir diğer husus da, bugüne kadar genel bütçe 
içinde tahsis edilen ve genel bütçe ile muhtelif 
âmme hizmetlerine verilen Millî Piyango gelir
lerine ait bir meblâğın Türk Hava Kuvvetleri 

Güçlendirme Vakfına tahsisidir. Bunu kaydet
meyi bir vazife bildim. 

Tekrar teşekkürlerimi arz eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Melen, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekilleri; 

Silâhlı Kuvvetlerimize kurmay subay yetiş
tiren Harb akademileri kanunu tasarısı ile, 
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
aidolup değerli üyeler tarafından hazırlanan 
kanun teklifini ve yine okulu bitiren astsubay
larımıza muvazzaf subaylar gibi teçhizat veril
mesine dair olan kanun tasarısını, geç vakitle
re kadar çalışmak suretiyle, dikkatli ve titiz 
'>ir inceleme sonunda kabul buyuran Büyük 
v̂Tfieiisa ve onun Sayın Başkanına Hükümetir» 

şükranlarını arz etmeyi vazife bildim. Bunuı 
için söz aldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, lehinde buyu
run. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; geç saatler
de, iki dakika için dahi olsa, huzurunuzu işgal 
<îtmek istemezdim. Ama çok Sayın Orkunt bir 
noktaya işaret etti ve benim içim burkuldu. 

Bir müessesenin iane ile kurulduğu düşünü
lemez. Ve Meclis, Hava Kuvvetlerini bir iane 
müessesesi olarak da düşünmez. O bakımdan
dır ki, fikirlerine iştirak etmek mümkün değil
dir. 

Hava sanayiinin kurulması bugüne kadar 
milletçe ele alınmıştır. Bugüne kadar bu mües
seseye bankalardan, hususi teşebbüslerden, işçi 
teşkilâtlarından milyara yaklaşan miktarda 
para gönderilmiştir ve gönderilmeye devam 
edilmektedir. Millet, bu sanayi kuruluşunun is
tikbalde bize çok yeterli bir hale geelceğine 
inanmıştır. 

Kanunun 1 nci maddesinde sinemalara, spor 
gösterilerine, tiyatrolara, konserlere, sirklere, 
at yarışlarına giriş biletlerinden muayyen bir 
meblâğın bu kuruluş için alınması öngörülmek* 
tedir. Burada başka türlü bir mesele yoktur. 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve mümasili 
müesseseler daima halkın sevgisini üzerlerinde 
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taşıyabildikleri için onlardan devamlı yardım 
almaktadırlar. Binaenaleyh, bu, bir iane de
ğil, halkın için'den kopup gelen bir yardım ar
zusunun tezahürüdür. Halk, meselâ sinemaya 
girerken Kızılay için ödediği yardım pulu gibi, 
bir meblâğı bu müessese için de aynı arzu ile 
seve seve ödayecektir. Bu müessese iane ile ku- | 
rulan bir müessese olmayıp, kurulmasında hal
kın fikir birliği yaptığı bir müessesedir. İane 

kelimesinin bu müesseseye yakışmadığına işa
ret ederek, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kanun üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Gelecek birleşimde açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

28 Temmuz Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,21 

>>-€>« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

137 NCÎ BİRLEŞİM 

26 . 7 .1971 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Onman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
.Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komlisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
•Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma 
rtarihi : 16 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasımı Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtıma 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12&, 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 MeclM İçtüzüğünüm 195 ve 196 
nci maddelerinin d'eğ^tdrilmesiııe dair tüziik 
teklifi ve gündem© alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971)ı 

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

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

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



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

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura! ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz'in Gene! af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/3183, 2/430, 2/4)82) 
(IS. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 15.6.1871) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(12/9) (S. Sayısı : 3<6Ö) (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 tarihî : 
16.6.1971) 

10. — 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) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğiu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenıimıaballe 
10 hanede kayıtlı Mustafa Barmıaksız'ın 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) 

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

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

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

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,. 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkmda kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tairihi : 21 .6 .1971) 

16. — (Oumlhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi: 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
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) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley^in, ellerinde sağlıik muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayeme fişi verilmesi hakkında-
kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — 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) 

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

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zâbüti 
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) (Dağıtana tarihi: 
12 . 7 . 1971). 

21. — E k e Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1905 tarih ve 057 sayılı Devlet Memurları Kana-
nunum 79 ne a maddesine (bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkında Karma Ko
misyon rapora (Millet Meclisi : 2/407; Cumhu
riyet Senatosu : 2/310) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 241 e 2 nci ek, Cumhuriyet Senatosu ıS. 
«Sayısı : 1550) (Dağıtma tarihi : 21 . 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, ıkaUa ve ustalıik tamın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Mil î Eğıitiım, Çalışma ve Plân 
ikomiisyonİarıınıdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçidi 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 tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 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 : 
18 . 3 . 1971) 

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

X 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 kc^ıisyonlarmıdan seçÜLen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geeioi Komoısyofa 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 606 sayılı 
Kanunun 12ı3 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 «sayılı Sosyal Sigortalaır Kanu
numun İ23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kamum, teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyıon-
^arından 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) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile îstanJbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıflıar kanunu töHiıfi ve îmıar ve İskan, Içiışıleırî 
ve Plân komisyonılanndan 5 er üyie seçilerek Jkuı-
müıan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (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 Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
mıasnedileniere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hıakkıoda kanun tasarısı ile Trıalbzon Miletve-
<küi Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara veralecek ellbise ve ıteçlhizat hak-
îkıınida ıkanun teHifi ve İçişleri, MMî Savunana 
ve H â n koanisyıoniLarı naporSıara (1/269, 2/3?6) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

14. — Hanb Akademileri kanunu tasarısı ve 
Istan/bul Milletvekili Hıaımi Sancar ille 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Mil î Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağılma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

15. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım özeke ve izmir 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 değiştirir 
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 16. — Gümrük kanunu 'tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul 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 istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi

len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

17. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13(27 sayılı Kanunla eklenen efe (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkımda kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) ('S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

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

19. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 3191 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) 

20. — Bıoğazlıyan ilçesine (bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü ŞaJhin^den doğma Melhmıet -Mi 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (0/290) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

21. — Artvin ilinin .Şavşat ilçesinin merkeze 
'bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/93) (S. Sayısı : 349) (Dağıtıma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

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



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

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

25. — Aykut Alpergün'ün, Özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 26. — Afyon Milletvekili Kıza Çerce! ve 
Hatay Mlletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilin esine 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) 

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

X 28. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların-

I I ^ 1 

5 — 

I dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

29. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
I 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 30. Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
i Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se

çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

31. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 32. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

33. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili 1. Hakkı Tekine!'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklif i. ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 inci ek) (Da-

I ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

\tm • • 

(Millet Meclisi 137 nci Birleşim) 





Dönem : 3 O I Ö 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü I O 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedilenlere giyecek ve 
teçhizat verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf astsubaylara verilecek 
elbise ve teçhizat hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 

ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 

T.C. 
Başbakanlık 20 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-849/2113 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 3 . 1969 tarih ve 71-849/1583 sayılı yazımız. 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku

rulunca 17 . 3 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsuibay nasbedilen
lere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Silâhlı Kuvvetlerde önemli görevler yapan astsubaylar, görevlerini yaptıkları sırada muhtelif 
kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince belirli giyim ve teçhizata sahip bulunmakla 
mükellef tutulmaktadırlar. 

Özellikle okullarını bitirdikten hemen sonra, kıyafet kararnamesi gereğince belirli bir kıyafet ile 
görevlerine başlamak zorunda bulunan astsubayların bu olanaktan yoksun bulunmaları çeşitli 
sıkıntı ve güçlükler yaratmaktadır. 

Okullarını bitirip subay nasbediUen Harb Okulu öğrencilerine veya fakülte veya yüksek okul as
kerî öğrencilerine de aynı sebep ve şartlar altın da 10.7.1944 tarih ve 4608 sayılı Kanun ile bir 
deıaya mahsus olmak üzere aynı giyim eşyası ve teçhizat verilmektedir. 

Tasarının kanunlaşması halinde astsubayların da böyle bir olanağa kavuşmaları sağlanmış 
olacaktır. 

TraJtozom Milletvekilli Ahmet Şenier ve 3 arkadaşının, Muvazzaf astsubaylara verilecek elbise ve 
teçhizat hakkında kanun ıteküfi (2/376) 

11 . 6 . 1970 

Milet Meclisi Ba^kaniığıına 

Muvazzaf astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hakkındaki kanun teklif imiz gerekçesiyle bir
likte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
Trabzon Milletvekilli Burdur Milletvekili Hatay Milletvekili Bursa Milletvekili 

Ahmet Şener Nadir Yavuzkan Hüsnü Özkan Sadrettin Çanga 
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GEREKÇE 

Muvazzaf astsubay sınıfı, 926 sayılı Silâhlı Kuvvettiler Personel Kanunu ile, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin «Daimî personeli» ni teşkil eden bir kaynak olarak tesbit olunmuştur. 

Bu durumun tabiî bir sonucu olarak muvazzaf astsubay da muvazzaf subay gibi, ömrünün bü
yük bir kısmını Türk Ordusuna hasretmekte, gerek 'eğitici, gerekse yönetici olarak muvazzaf su
bayın hemen yanında yer almakta ve onun yardımcısı olmaktadır. 

Hizmetimin ve devamlılık niteliği ve önemi göz önünde tutulduğunda, Türk Ordusunun temel 
kaynaklarından birini teşkil eden muvazzaf astsubayların da, muvazzaf subaylara (Yine hizmet
lerinin benzer özelliği sebebiyle) sağlanmış bulunan bâzı haklardan istifade edebilmeleri, ordu 
içerisinde' adalet ve tesanüdü temin ve hizmetin yürütülmesi bakımından zorunludur. 

Bu çok önemli realiteye rağmen, 4608 sayılı Kanun ve bu kanuna bir madde ekliyen 11281 
sayılı Kanunlar ile, «Muvazzaf subaylara verilecek elbise ve teçhizat» tesbit olunduğu ve hak sa
hiplerine verilmekte olduğu halde, hizmetin her türlü icap ve şartları içinde bu sınıfın yanında 
yer alan ve ona yardımcı olan ^«Muvazzaf astsubay sınıfı» (için aynı hakkın bugüne kadar sağ
lanmamış olması önemli bir eksiklik olarak görül inektedir. 

Gerçi, bu kanuna ekli listenin 8 nci sırasında yer alan «Ordu tipi tabanca» muvazzaf astsubay
lardan talebedenlere «bedeli mukabilinde» verilin ektedir. Ancak «bedeli mukabilinde de olsa» mu
vazzaf astsubaya verilmesi uygun görülen aynı bir eşyanın muvazzaf subaya bedelsiz olarak ve
rilmesine mukabil muvazzaf astsubaya bedeli mukabili verilmesinin mâkul bir sebebi olamııyacağı 
açıkça görülmektedir. 

'Bu kanun ile, muvazzaf astsubaylara verilmesi teklif olunan elbise ve teçhizat ile gözetilen 
amaç, başlıca iki noktada toplanmaktadır : 

1. Objektif amaç : Hak sahibi kişilerin gerek muvazzaflık, gerekse yedeklik hizmet süreleri 
içerisinde hizmetin beklenmedik, değişen şartlarına kolayca intibak edebilmelerini, bu suretle 
hizmetin çabuk ve düzenli olarak ifasını temin etmek. 

2. Sübjektif amaç : Ordudan malûl, müstafi veya emekli olarak ayrılmış bulunan hak sahibi 
kişinin, uzun yıllarını vakfetmiş olduğu Türk Ordusu ile mânevi (özellikle moral) bağlarının de
vamını sağlamaktır, 

TRABZON MlLıLETVEKİLÎ AHMET ŞENER VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Muvazzaf Astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hakkında Kanun teklifi 

MGADDE 1. — Türk iSilâhlı Kuvvetlerimde göıiev ifa ;ejt!mjejk üzıere, 9126 sayılı Kanun gereğince 
yeltişjtdırdilerek muvaaziaf aısltsubay oılmia niteliğini feazamimıış olaın hıer astsubaya, asltfsuibay çavuş nas-
bolunduğuinida bir defaya maıhsıus olimalk üzere e k i 'üstede 'göıslteriHen elbise ve tıeçhıiızat aymıen 
verilir. 

ıMAıBDE 2. — Eikli listede gösterilen ^elbise. ve 'teıçlhüziatun dinsleriınde gereıkM değişâkliiği yap
maya (ve 1 f- 7 ısıtaada. yer alan eşyanın renk ve ışekliml hak sahibinim mensup bulunduğu kuvvet 
ikdmiultaınhğımıa uygun şekfiMe teıslbilt etinueye Millî Savunma Bakanlığı yetlkillidJir. 

'GiEÇlıGl MADDE 1. — Bu kanonun yürürlüğe girdiği ;taı#ıite Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
bulunan muvazzaf astsubaylara, eıklıi İjisıtenıin 1 v e 2 nci sırasında yeırialian eşyadan maadası ay
nen verilir. Bu eşya; ımıüstiafli, malûl ve <emekli oliaraik ordudan ayrılmak üzıere olan hak sahip
lerine ayrılmalarından öınoe, diğerlerine iıse en ; geç bu kanunun yü;rürlülk tarihlini tiaknlbedem ilik 
30 Ağustos güınıü veriilıir. 

'GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kamunun yürürlüğe igürdiği • tarihten lönıcıe elkli listenin 8 nci sıra-
sıında yer allan «Ordu tipd tabancayı» bedel ödeyerek almış bulunan muvazzaf astsubaylarla bir 
daha tabanca verilmez. 

IMADDE 3. — Bu 'kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi ••(İS. iSaJyıöı : 318) 
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MADDE 4. — Bu kanun hülriimfleırtiınji Millî Savunanla Bıaikanı yürütür. 

(•MJadldje tL dıe aınıJİan Ek liste) 

Sıra No. 

1 

a 
3 
4 
6 
6 
7 
8 

Eşyamın cinısıi 

(Elbise (Oeıkelt, pantolon, ş 
Ibe işıareltli) 
Paırdıesü 
Bağlıfoltdn 
(Gocuk ve başlığı 
Yün baittanıiye 
Yıaitalk hurcu 
El ç.anttası 
Ondu tıipli tabanca (Ikı'lıfı, 
jürü, harbisi, tariinam-esi, 

apkıa 

ye 
iıki 

ve 

dek 

TÜİ-

şar-
aded te-

üritm, ye 25 aded harp meırfmıM ile 
ilikte) 

bir-

ûMıiktaırı 

1 Tıalkim 
1 Aded 
1 Çift 
1 Takım 
1 Aded 
1 » 
1 » 

1 Aded 

içişleri Komisyonu Raporu 

i.Mület MecUsi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/269 
Karar No. : 28 

14 . ^ . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Türlk Silâhlı Kuvvettlerânde asitsusbay naisbedileulene giyecek ve teıçhizıait verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı, ilglila Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda göırüşüldü. 

Tümü üzerinde yaıpılian görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzöre, okullarını 
bitirip subay nasbedilen harbokuilu öğrencilerinle verildiği gibi, okullarını bitiren asltsuibaylaria da 
giyim eşyası ve teıçnüızıalt verilmesini /teımin maiksadiyle baKiırlanımış bulunan tasan, Koımisyonu-
muizjcıa da yerinde görülecek, tasarı mıetni ve ona bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunana Komisyonuna tevdi buyurulımıak üzere Yüksek Bıaşfcanllığa 
sunuiljuır. 

[Başkan Söızeü Kâtip 
Yozgalt Kütahya ıGiresun Diyarbakır 

1. Hakkı Akdoğan A. Fuat Azmioğlu H. İpek A. Ensarioğlu 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

GünııüşıaJnie 
M. Karaman 

(Kars 
/ . Hakkı Alaca 

Nevşehir 
E. Kırathoğlu 

Niğde 
M. Naci Çerezci 

Millet Meclisi •S. Sayısı : 318) 
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Millî Savmama Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 11 . 3 . 1971 

Esas No. : 1/269, 2/376 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı (Kuvvetlerinde [Astsubay nasbedilenlere 'giyecek ve teçhizat verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ile 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf astsubaylara ve
rilecek elbise ve teçhizat hakkımda kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasıarı ve teklif aynı mahiyette olduklarından birleştirilnijiş ve (tasarı müzakerelere esas olarak 
alınmıştır. 

Tasıarınm gerekçesinde arz ve izah olunduğu gibi, okullarını bitirip subay nasbedilen Harbo-
Ikulu ile Yüksek okul ve fakülte öğrencilerine verilen -giyecek ve teçhizat bu tasarı kanunlaştı

ğı takdirde astsubay nasbedilenlere de verilmiş olacak, böylece 'Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hem 
eşitlik sağlıanmış olacak hem de astsubayların mağduriyeti önlenmiş olacaktır. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi tasarının esprisini prensibolarak kabul eden Komis
yonumuz maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile bağlı cetvellerde neler verileceği tek, tek tasrih edilmiş bulunmak
ta 'bu ise kanunun teferruata inmesi bakımından Komisyonumuzca mahzurlu görülmüş, keza za
manla ihtiyaçların değişmesinin normal olduğu meselâ matra, çizme, mıahmuz ve manevra devir
lerinin geçtiği, hem de kanuna elastikiyet verümesinin gerektiği, aynı zamanda bağlı cetvelde 
verilecek giyeceklerin Türk (Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararnamesine uygun olacağını, teçhiza
tın renk, şekil ve ebatlarının tesbitini gösteren not dıa kanun tekniğine uymadığından tamamen 
metinden çıkarılması ve tasarının Komisyonumuzca yeniden tadadedilmesi uygun mütalâa olun
muştur. 

Havalesi gereğince iPlân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 'Yüksek [Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan (Sözcü 
Çankırı Bursa Ankara 'Bingöl 

H. Bağlı M. Tayyar §. Özdenoğlu M. Bilgin 
Denizli İstanbul İstanbul İstanbul 

M. Emin Burul R. Ülker S. Orkunt t. Sancar 
Konya ^ [Muğla 

Söz hakkım mahfuzdur. A. BuldanU 
S. Koçaş 

\ 
Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 11 . 5 . 1971 

Esas No. : 1/269, 2/376 
Karar No. : 86 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkülki hususu komisyonumuza havale buyurulan (Türk iSilâhlı Kuvvetlerimde lasfeufoay maslbe-
d'ilenılere giyecek ve teçhizat vesri'Umeısi hakkında kanun 'tasarısı) üe Tralbzom Milletvekili Ahmet 
Şener ve üç arkadaşınım, aynı ımahiyeıtteki (Muvazzaf astsubaylara veriteeek lelb&se ve teçhizat 

Millet Meclisi (S. ıSayisı : 318) 
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(hakkında kanun teklifi) ve lö^avaleleri gereğince İçişleri ve Malî Savnntmıa föoimisyonuınıcıa <M-
<zenlenen rapor, MiHı 'Savunma ve Malye (bakanlıkları temsiık^eMaanıoi *die Ihaıziır (bdkunıdîuıMıarı otu
rumda g'öröş'üldtü; 

Silâhlı Kuvvetlerimizde 'önemli 'görevlerle yükümlü oilian 'astsubaylar, ımjuihtelf kanuni, tüzük, 
yönetmelik ve kararnıameler filcaibı ıgörev 'esnasında (belirli giyim 'eşyası ve ıteçhizıata sıahip îbultın-
ımalk medburiyetinide oldukları gdfbıi, 'özellikle okullarını (bitirdikten hemem sonra Kıyafet Karama-
raresi gereğince (belirli Ibiır kıyafet ile 'göreve (banlamak o r u n d a kalıp, olanıakıLarmın yetersizliği ne
denliyle de 'çeşitli sıkıntılara demektedirler . 

Hallbuki, gerek BJarlb Okulunu ve (gerekse fakülte veya yüksek okulları (bitiren (askerî öğrenci
lere aynı nedenlerle 4608 sayılı Kanuni hükümleri (uyarınca bir ıdef aya smıahsuıs (ofllmıak üzere ıgerekii 
giylim eşyası ve teçhizat verilmefofceclir. 

iSilâlhlı Kuvvetlerimiz Ibünyesinıdeki ayırımı giderecek ve (astsubayları cila (b'öyle fbdtr olanağa ka
vuşturacak olan tıasıarıyı komisyonumuz tüm olarak kalbule şjayan ve (kanıum tekniği yiönün&en Mil î 
iSavunmıa Komisyonunca yapman ıdeğişikiliği de yerinde ımütiai'âa ederek, 

İMillî (Savunma Komisyonu ıdeğiişitirişini ıgörüş melere asıas lalmıştır. 
'Taşanının tümü üzerinlde vaki ıgör%rnıeleri imüta'akıp, 
1 mci ımaddenin ıgörü§ülm>esiın>e ıgeçilmilş, Mil î Şavunmıa Kotaisyoınu d'eğilşjtirişindeki «akçalı yü

kümlülüğün her yıl (bütçe kanunlarında tgösterilir.» hükmünü havi 12 mci fıkra, lastsuibayiarın okul. 
'dan mezuniyet tarihleri ile uyuşmazlık doğuracağı cihetle ve esasen maıddeniın 13 n'eü fıkrası lanüa-
mı tam (bir fıkra olduğundan (bu nedenle ımıadde mertminiden ıçıkanfllrmış, 

Tasarının 3 încü malddesi 2 mci muadlde, 4 midi. maddesi 8 öncü ımadde A r a k ?ayn©n Ifealbul 'edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle ıg&rüışuıimek ve Oeniel Kurulun talsviplerine atfz 'eldillmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
Ankara Erzurum Adıyıamian Ankama 

M. K. Yılmaz B. Danışman Y. Z. Yılmaz H. Balan 

Ankara 
H. T. Tak&r 

Bolu 
H. 1. Cop 

îzmlilr 
M. Akan 

tunaaidja ıbdlujnjaımıadı 

Manlilsıa 
H. Okçu 

Tokat 
/. H. Balcı 

Ankara 
A. YaJLçıın 

Imızıalda îbulumıaimajda 

Diyarbakır 
H. Değer 

tmızalda ibuluınıajmıadı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manas 
A. İmamoğlu 

Yozgat 
1. Kapısız 

Arnikana 
G. Yorulmaz 

Efökişjelhiiir 
M. 1. Angı 

Klana 
K. Okyay 

Nipe 
M. N. Çerezci 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Hatay 
H. Özkan 

Baistlaimofnju 
H. Tosyalı 

İmaaida Ibuluınıatınıaıdı 

Samsun 
1. Kılıç 

ZongııİKİalk 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı • 318} 
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. JJükiİHi&tin teklifi 

Mürk SilâhKKuvvetlerinde. AsU: 

şu^ay msbedilenl&r e. ̂ giyecek ve, 
teçhizat verilmesi hakkında .ka-

,-nım tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı 
Ku wetlerinde *(Jandarma • dâ« 
• Kil) öğrenim yaparak ; okulları** 
m başarı ile bitirip astsubay 
•nasfeecülenlere, - çıkışlarındaki^ 

:«defaya'-'mahsus olmak üzere 
bağlliı cetveldeki giyecek ve teç" 
hizat verilir. 

MADDE 2. — Cetvelde gös
terilen giyecek ve teçhizatın 
cins ve vasıf larmda değişiklik • 
yapmaya'Millî Savunma ve îç*-" 
işleri bakanları yetkilidir. 

MA$DE 3. - ^ B u kanun yas 
yımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4 — B u kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu5 

yürütür. 

,17 . 3 . 1970 

Başbakan 
S\ D emir el 

Devlet Bakanı 
•R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet, «Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

MW&Î ^ayrımına JSomisyonunun 

Türk Silâhh Kuvvetlerinde Ast-r 
subay-nasbedilenlere giyecek ve, 
teçhizat verilmesi ^hakkında.-ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Türk-SilâMSf 
• Kuvvetlerinde (Jandarma1 dâ-> 
hil) astsubay nasbedilenlere, 
okullarından çıkışlarında bir ' 

• defaya mahsus' olmak üzere gi-f 

yeeek ve teçhizat verilir. 
; Bu giyecek ve teçhizatın her 

kişi-için en çok ne kadar bir ' 
akçalı yükümlülük taşıyacağı i 
her y ı l bütçe kanunlarında gös- > 
terilir. ,? 

Giyecek ve: • teghizatm neleri} 
i ihtiva-edeceği, verilme şekli, ve 
,sair hususlar Millî ^Savunmaf 3 
İçişleri ve Maliye Bakanlığının 

; müştereken-Jiazırlıyacakları bir 
yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya* 
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bijtçe-iPJân Kpj^yonıuyın 
n^İŞtİ r iŞİ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde' Ast
subay nasbedilenlere.-giyecek ve 
teçhizat: verilmesi .hakkında ka

nun .tasarısı 

•MADDE 1. — Türk Silâhlı 
"Kuvvetlerinde (Jandarma dâ
hili) astsubay nasbedilenlere, 
; okullarından çıkışlarında bir 

• defaya-mahsus'olmak üzere gi-
yeeek ve teçhizat verilir. 

Giyecek ve teçhizatın neleri 
ihtiva edeceği, verilme şekli ve 
sair hususlar »Millî Savunma, 

> tejjşleri ve > Maliye; Bakanlığın m 
müştereken hazırlıyacakları bir 
/Yönetmelikte- gösterilir. 

MADDE 2.. — Ta®arıınnı 
3 ncü maddesi 2 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
4 ncü .maddesi 3 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İçişleri Bakanı 
* H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 
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Hükümetin teklifi 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. 0. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. Cevheri 

İmar ve îskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Sıra No. 

2 
3 
4 
'5 
6 
7 
8 
9 

10 

Cinsi 

Hükümetin teklifine bağlı 

LİSTE 
Miktarı Açıklama 

Elbise (günlük) 

Yazlık eğitim ve bürto elbisesi 
İskarpin 
Gömlek (kravat ile) 
Deri eldiven 
Kaput veya trençfcot 
Portatif karyola 
Battaniye 
Hurç 
Bavul 

1 Takımı 

Takım 
Çift 
Aded 
Çift 
Aded 
Aded 
Aded 
Aded 
Aded 

Hangi mevsimde nasbedilmiş iseler o mevsime 
ıait .elbise verilir. (Deniz Kuvvelerinde kışlık ve 
yazlık iki takım (bir şapka ile) 
Yalnız Deniz Kuvvetlerinde verilir. 

Deniz Kuvvetlerinde verilmez. 
Deniz Kuvvetlerinde verilmez. 
Deniz Kuvvetlerinde verilmez. 

NOT : 
1. Giyecekler, Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararına uygun olarak verilir. 
2. Teçhizatın renk, şekil ve ebatları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığmce tesbit edilir. 
3. Bu kanunla verilen elbise, iskarpin ve kaput veya trengkotun miatları bitmeden 7471 

sayılı Kanunla zikredilen hizmet giyecekleri verilmez. 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişine bağlı 
LİSTE 

Tasarıya bağlı liste çıkarılmıştır. 

Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı 

LİSTE 
Tasarıya bağlı liste çıkarılmıştır. 

« • » 
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D*»»» 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Topl&ntt : S 

Harb Akademileri Kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili İlhami 
Sancar ile 15 arkadaşının, Harb Akademileri Kanun teklifi ve Ma
liye, M. Savunma ve Plân Komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku

rulu 22 numaralı geçici Komisyon raporu (1/159,2/143) 

T. C. 
Ba§bakanlık 8.1. 1970 

Kanunim' ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -195/211 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

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

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

HARB AKADEMİLERİ KANUN TASARISI 

1. Tasarının genel gerekçesi : 

Harb Akademileri halen 29 Eylül 1956 tarih ve 228/10603 sayılı «Harb Akademileri Talimatı» 
ile yönetilmektedir. Bu talimat üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve son defa 14 Ağustos 1963 
tarihinde yeniden yayınlanmıştır. 

Yüksek bir öğretim müessesesi olan Harb Akademileri mezunlarına bâzı haklar tanınmakta ve 
öğrencilerine bâzı müeyyideler uygulanmaktadır. Hakların tanınmasında, müeyyidelerin uygulan
masında tatbikatçı kurum ve şahısların kanundan destek ve kuvvet alması gerekmektedir. Bunu 
sağlıyacak bir kanunun yokluğu Harb Akademileri Kanununu çıkarmak zorunluluğunu doğur
muştur. Arz olunan tasarı bu yokluğun ve zaruretin bir sonucudur. 

2. Tasan maddelerinin gerekçesi : 

Madde 1. — Bu madde kuruluş maddesidir. Harb Akademilerinin amacına uygun bir kuru
luş olarak tanımı yapılmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimizin en yüksek dereceli öğretim ve eğitim 
kuruluşu olan Harb Akademilerinin Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak, yüksek sevk ve idare 
elemanı yetiştirmek üzere akademik öğretim, eğitim ve araştırmalar yaptığını belirtmektedir. Ay
rıca kuruluşu ve derecesi bakımından Harb Akademileri kendisinin ve Silâhlı Kuvvetlerin gelişip 
ilerlemesini sağlayıcı araştırma ve incelemelerde bulunan yüksek seviyede bir bilim ve uzmanlık 
kuruluşu olduğu açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Harb Akademileri bünyesindeki organların tadadını yapan bu madde; aynı za
manda komutanlık teşkilâtının Silâhlı Kuvvetlerin kuruluş ve kadrolarında gösterileceğini de 
belirtmektedir. Bu kuruluşlar Harb Akademileri Komutanlığının amaca ulaşabilmesi için gerekli 
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olan çalışma, araştırma ve incelemeleri yapabilecek öğretim ve eğitimi verebilecek kuruluşlardır. 
Bunlar çalışmaları organize edip düzenliydi, denetleme ve işbirliğini sağlıyan komutanlık karar
gâhı ile kuvvet ayırımı esasına ve kuvvetlerin yapı ve anlamca haklılık gösteren özelliklerine 
göre eğitim - öğretim yapan kuvvet Harb Akademileri komutanlıkları; Akademilerin tümünü ilgi
lendiren hususlarda prensip kararlarına varmak, kesin sonuca bağlanamıyan konuları sonuçlan
dırmak gibi görevlerinin yanında ilmî danışmanlık görevlerini yapan Akademiler Kurulu; harb 
ilkelerindeki gelişme ve değişiklikleri araştırıp inceliyen Akademiler inceleme ve Araştırma Ku
rulu olarak tesbit olunmuştur. Bu maddeye «... ihtiyaca göre akademik seviyedeki diğer kuruluş
lar» fıkrasının eklenmesinden amaç; çağın gösterdiği hızlı gelişme ve değişiklikleri izlemek zorun
lu ğu karşısında gerekli çalışmaları yapabilecek kuruluşların yaratılmasına imkân vermektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile Harb Akademileri, bünyesinde bulunan 'organların görevleri belir
tilmek istenmiştir. 2 nci maddede tanımları yapılan kuruluşların görev, yetki ve amaçlarına en 
uygun şekilde çalışmalarını sağlamak ve yetki ve görev kakışmasını önlemek için bu madde lüzum
lu görülmüştür. Böylece kuruluşlar arasında daha düzenli bir çalışma sağlanmış, «doğabilecek 
yetki - görev ihtilâfları da önlenmiş olacaktır. 

Madde 4. — Harb Akademilerine öğrenci olarak alınacak personelin hizmetin selâmeti bakı
mından bâzı koşullara bağlanması gereklidir. Bu nedenle hazırlanan 4 neü madde iki fıkra halin
de düzenlenmiştir. Birinci fıkra gerekli meslekî bilgi ve tecrübeleri edinmiş hizmete en uygun per
sonelin akademilere kabullerini sağlayıcı hükmü taşımaktadır. (Seçimde önemli bir aşama olarak 
sınavlar kabul edilmiştir. İkinci fıkra ise genel tutumları ahlâk anlayışları disiplin ilkeleri itiba
riyle Harb Akademilerinden beklenen yüksek amaca uymayanlar, uyuşmazlık halleri yetkili or
gan ve kişilerin kararları ile sâdık olanların akademilere alınmayacakları hükmünü taşımaktadır. 

Madde 5. — 'Yabancı ülkelerin, Türk Harb Akademilerinde öğrenim yaptırmak istedikleri 
personeline bu imkânı vermek için getirilen bu madde halen tatbik alanında bulunan bir uygula
manın ifadesidir. Ancak, yabancı uyruklu personelin kabulünde ulusal çıkarların önplânda bu
lundurulmasını gerektiği noktasından hareket edilerek mezkûr şahısların yalnız Kuvvet Harb 
Akademilerine alınabileceği belirtilmiştir. Aynı madde ile yabancıların Harb Akademilerine ka
bullerinin; Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak 
ikili anlaşmalarla olabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. —Tasar ının 6 ncı maddesi öğretim ve eğitim süresini kapsamaktadır. Çağın göster
diği teknik gelişmeler, harb konusunda da değişiklik ve yeniliklere sebeb olmaktadır. Bu neden
le Harb Akademilerinin öğretim ve eğitim süresinin dondurup ifade şekli yerine; gelişme ve yeni
liklere göre bu süreyi ayarlamak imkânını veren bir ifade kullanılmıştır. Madde, bu süreyi «en az 
iki yıl» ifadesiyle asgari ölçüsü içinde saptamış, günün şartlarına ve ihtiyaca göre ayarlanması 
imkânını ilgili ve yetkili merci olan Genelkurmay Başkanlığına vermiştir. 

Madde 7. — Bu madde; savaş ve olağanüstü hallerde Harb Akademilerinin öğretim ve eğitim 
süresinin Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilineceğini, öğretim ve eğitime geçici olarak ara 
verilebileceğini açıklamaktadır. Böylelikle savaş ya da olağanüstü hallerde öğretime başlamış 
personelden de yararlanmak olanağı yaratılmış olmaktadır. Müktesep hakları korumak, savaş ve
ya olağanüstü hal nedeniyle noksan kalan öğretim ve eğitimi tamamlamak için de personelin hak
larının saklı tutulacağı bu madde ile ayrıca belirtilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde Harb Akademilerini başarı ile bitiren subaylara bitirdikleri akademi
nin diplomasının verileceğini belirtmektedir. Kurmaylık görev ve sorumluluk bakımından farklı
lık gösteren bir statü olup, Silâhlı Kuvvetlerin yönetiminde kurmay subaylar daha sorumlu ve 
daha a:ğır görevler almaktadırlar. Güçlü, yeterli ve seçkin subayları Harb Akademilerine alabil
mek için meslekin ve sınıfın cazip hale getirilmesi icabetmektedir. Bu nedenle kıdem vermek esa
sı kabul edilmiştir. Ancak bu kıdem subayın bulunduğu rütbeyi takibeden ilk iki rütbede birer 
sene kıdem verilmek şeklinde uygulanacaktır. Böylece kurmay subaylar aynı sınıfta okumuş su
bay arasında büyük rütbe farklarının doğması da önlenmiş olacaktır. Evvelce her sınıfın sonunda, 
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staj ve İSilâhlı Kuvvetler Akademisinin bitirilmesini mütaıakıp olmak üzere ceman dört yıl kıdem 
verilmek şekli uygulanmış ancak bu tarz kurmay subayın sınıfdaşlarını çok geçmek gibi bir sonuç 
doğurmuştu. cEldeki tasarının bu maddesi arz edilen psikolojik sakıncayı giderecek şekilde düzen
lenmiştir. 

IMJadde 9. — İBu madde öğrenci subayların akademilerden çıkarılma koşullarını açıklama 
amacı ile tasarıya konulmuştur. Her öğretim ve eğitim komutanlık ve kuruluşlarında olduğu 
gibi, seçim ve sınavlardan sonna, öğretim - eğitim esnasında öğrencilerde olumsuz yönde değişik
likler olabilir. Yetersizlik, amaca uygun nitelikleri yitirme ve öğretim - eğitim gayesinin dışında 
kalma gibi hallerde bu tip öğrencileri öğretim - eğitime devam ettirmek faydadan çok zarar ve
rebilir. Madde, bu öğrencileri akademilerden çıkarmayı mümkün kılmakta ve bu gibi hallerde 
uygulayıcı makamlara kanundan alınmış bir uygulama desteği ve kuvveti sağlamaktadır. 

Madde 10. — Akademilerde öğrenimde bulunan öğrencilerin inceleme - araştırma olanakları
nı takviye etmek, onların akademik öğrenimin gerektirdiği çalışmalarında maddi ve özellikle malî 
engellerini gidermek için tasarıya konulan bu madde, öğretim ve eğitimde kullanılacak araç ve 
gereçlerin Devlet tarafından karşılanacağını belirtmektedir. Akademilerin öğrencileri hayata 
atılmış, aile geçimini yüklenmiş personeldir. Yüksek ve akademik bir öğrenim ise, geniş ölçüde 
iaraç - gereç çalışmasını gerektirmektedir. Bu çalışmaların tam ve umulan verimde olması için öğ
rencinin gerekli malzemeyi bir malî külfete girmeden sağlaması lâzımdır ki, madde, bu imkânı 
vermektedir. 

Madde 11. — Çağın, askerî ve topyekûn savaş konularını doğrudan doğruya ve büyük ölçüde 
etikiliyen teknik ve bilim gelişmelerini de izleyip öğrencilerine laktarmak zorunluluğunda bulunan 
akademilerde, bu amacı gerçekleştirebilecek bir öğretim üyesi kadrosunu da sağlamak lâzımdır. 
İBu nedenle, 11 nci madde Türk sivil veya yabancı uyruklu sivillerle subaylardan öğretim üyesi 
veya görevlisi olarak yararlanmayı mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir. Özellikle, tekniğin 
uluslararası bir kimlik kazandığı çağımızda, telknik ileri milletlerin uzman ve yetkili personelin
den yararlanmak çok olumlu sonuçlar verecektir. Aynı şekilde, Türk sivil uzmanlardan da yarar
lanmak büyük imkânlar sağlıyacaktır. Bu sayede askerliği, harb tekniğini dolaylı ya da doğrudan 
doğruya etkiliyen, kurmay subayın askerî konular dışında hayat görüş ufkunu, kültürünü geliş
tiren bilimleri de öğrenmesi sağlanacaktır. 

Madde 12. — Yetki, sorumluluk ve görevlerin yönetmeliklerle saptanmalarının gerekliliği nok
tasından hareket edilerek bu madde ile; 

a) Akademiler Yönetmeliğinin, bu kanunun neşrinden altı ay sonrta çıkarılacağını, 
b) Kanunun neşrinden altı ay sonra çıkarılacak olan bu yönetmelikle; giriş usul ve sınavları, 

öğrenci ve müdavimlerin, öğretim görevlisi olacak Türk ve yabancı uyruklu subay ve sivil perso
nelin nitelik ve seçimleri, yetiştirilmeleri, görevlerine son verilmesi, akademilerin bünyesindeki ku
rulların kuruluş, yetki ve görevleri ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların belirtile
ceği öngörülmüştür. 

Madde 13. — Yürürlük maddesi olup, kanunun, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girece
ğini belirtmektedir. 

Madde 14. — Yürütm,e maddesi olup, bu hususun Bakanlar Kurulu ile sağlanacağını açıkla
maktadır. 
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istanbul Milletvekili ilhami Sancar ve 15 arkadaşının, Harib Akademileri kanun teklifi (2/143) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

II nci dönemde Içjtıüizüğün. 69 .nen (maddesi gereğince foükümjsiüız Ikalan kâğıtlar arasınlda bulu
nan 2/103 esas sayılı İsltanibul Milletvekili Reşit Üliker ve 11 arkadaşının (Harb Akademileri ka
nun teklifi) mi benimsiyoıruz, yeniden muameleye ıkonulm-aısmı arz ve teklif ederiz. 

Isıtanlbul 
/. Sancar 

îstaıibul 
0. Kabibay 

Trabzon 
M. Aslantürk 

Elâzığ 
H. Hanağası 

İstanbul 
E. Ülker 

Hatay 
A. Yılmaz 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Adana 
E. Postacı 

İstanbul 
S. Orkunt 

KJonya 
S. Koçaş 

Hatay 
H. Özkan 

İstanbul 
S. Bilgiç 

fetanlbul 
0. Eyüboğlu 

Mamisa 
C. S. Gümüşpala 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

(Bursa 
M. Tayyar 

15 . B . 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

iGeiçjem döauemıde YHioe Meclise sunulup dönemin' soma 'erimesiyle ınuküimsüz Ikailian il/600 sayılı 
«Harb Akademileri kanun tasarısı» nı İçtüzüğün G9 mcu ımaddesi ıgereğitnıoe Ibenâimsiyoruız. Gereği
nim yapıllmıasını rftoa 'eldeniz. 

İJsftıafnJbul Milletvekili 
R. Ülker 

Samisun Milletvekili 
1. Kılıç 

Sivas Milletvekili 
K. Kangal 

fetaoılbul Milletvekilli 
/. Sancar 

Tunceli Milletvekili 
H. Ünlü 

Sinop Milletvekili 
N. Özgüç 

Balıkesir Milletvekili 
S. Koç 

Zonguldak Milletvekili 
K. Ergin 

Erzurum Milletvekili 
O. Karaca 

Giresun Milletvekili 
M. K. Çüesiz 

ISivas MiJieltvefcili 
M. K. Palaoğlu 

Gaziantep MMletveklü 
H. Yılmaz 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -195/5832 

Millet Meclisi Başkanlığına 

llllgi : Kanunlar MüJdürlüğü : '219 . 10 . 1<9I65 tarfhli ve 19/T182Ö sayılı yaizımlız. 
iSeçâm idönıeminiin ısoma eırmıeısi ıdolayıısiyle sıonuçjlianıdıırıillmıayııp Balhllî NüzıamınıaımettiHn '69 nieu ımad-

fdesd gereğdlnfee ihülkümslülz kiaimılş /bullumıaın ve ilişte ııizin 1/600 sırasında kayıtlı «Harb Akademileri 
kanunun tıasarusı» ııun itelknar 'gıörüışülımê iıne müsaıadielerini Tİoa «derim. 

Süleyman Demirel 
'Başbakan 
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T. C. 
Başbakanlık 3 . 12 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2138/5240 
Millet Meclisi Başkanlığına 

IMMî iSavuınımja Bıafcanlığıncıa ıhazırlıaıuaaı ve Türkiye Büyüik Mallett Meclisline anzı BakanHaa* Kuru^ 
luınica 15 . i l . H968 taraftıinıde kararllıaştunlan «Harb Akademileri kanun tasarısı» gerekçesiyle bir-
llklte ilalşilk olarak siuınuilm'uıştuT. 

iöereğinin yapılmıaısınii irica öderim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

iSâlâMı Kuvvetlerin em yüksek aslkerî (bilim kurulu olan Harb Akademileri, kuruluşundan bugü
ne kadar rb'aÜJİmiaJtJjaırîIıa adare 'edilımfilş, kurum ve ımcnsuplarmm ıkanunıi Ibir Idayamıağı buftunırnamıası 
yüzünden müstakar bir idareye kavuşamamıştır. Talimat ımaddeleri sarmamı zanuan (zorlaşmış. ve or
taya 'çözüleımiyeaı hulkukî problemler çıkmıştır. Bu du^um. kargışımda gerek kurumum, ve ıgerekıse 
mensuplarınım (Komutam, öğrenmem, föğremıci) M Î ve statül'erinıin (bir Ikanumla Itesfbiti zorunlu 'görü
lerek bu kanım 'tasarısı Ihaziiiüıanımıışttıir. 

Maddelerin iaçılklıanmuası : 
Tasarının 1 nei maddesinde : Harb Akademileri Kamutamlığmıın ıGıenelikunmay Başkanlığıma 

bağlı olarak teşkilâtlandığı ıgösterMımilşttir. Üç kuvvet 'akademilerimin laihenkli olarak 'çalışmıalariinı 
ve liktisıadi 'öLmasımı sağlamak djüşünıc esiyle idari kolaylıklar yönümden' lakademıiıler Ibir Ikömıultamlli'k 
altımda toplanmıştır. 

]2 medı muadele dile; Harjb Akademilerimin, lafcaidemiık öğretim, iiiicelame ve Silâhlı KuWetlerim da
nışma organı bulunduğu ıgtösterilmıiştıir. 

5 n'cü ımtadd'ede; yetişltirıilleeelk personelden hu hsedülmiş ve Harb Akademilerinde Silâhlı Kuvvet
lerin (kurmay ve feom/utamlık görevleTfei yapacak subayların ve mııemilefcetJn ıtopyekûın savummıası 
için Bevlet sektörü ille 'özel sefktöırde ibulunıan sivil kifliıt personellin yettilştiriılecieği laçıklanımıştır. 

4 mcü maddede; Harb Akademilerinin kuruluşu ıgenlel olarak ffifaide leldlmîş ve bu ısnuretle Ikumi'-
duş, kanununun Ihimayesdınde bulümduralmıuştur. 

'5 nci ım'alddede; teferruatın tesbiltinıin yoneıtmeliıkle yapılacağı Ikalbul -edilmiştıir. 
6 neı ve 7 nci maddelerde; kuvvet Harb Akademilerinin; 'Silahlı Kuvvetler Akaıdemisdmıimı; 8 nci 

madde ile Millî 'Güvenlik Akademisimıkı; larmacı, süresi ve subaylar ile asker olmıyam kişilerin seçil
me şart lan gösterilmiştir. 

9 oncu 'maddede : Kurslar (komutanlığımın -amacı, süresi ve öğrenlci seçimıi Igösterilfmiştir. 
10 mieu ımaddede; öğreitiım programlarımın nie şekilde hazırlaınaciağı belirtilmiştir. 
İli inci maddede; ısınıtf ıgeçme ve mıefzum olmanın şartları (gösterftlimıişjtir. 
12 inci ;m/addede : Kurtaay sulbıay mitoeliğiınıi haiz olmadığına feara,r verilenler, disiplin voliyle 21 

gün Veya 'dalha fazla süre ile 'cezalandırılanlar ve 70 ten vaşağı sınıf ıgeiçme notu lalaınılarıın öğrenim
lerine som verileceği igüstertilm%t^ 

13 üçündü ımaddede : 'Harb Akademileri G-emelkurmay Başkanlığıma bağlı bubın/duğu için ıaika-
demilere öğretmen ydtiiştiriılimiesinin 'de 'Gıenelkurmay B,aşkanlığınıa Ibıırakıltdığı belirtilmiştir. 

(14 mıeü maddede; yalbancı öğrencilerin yalnız ıkuvvet akademilerinin öğrenimime fkatı'laıeakları 
açıiklanımıştır. 
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1(5 inci maddede; dkğamıüsıtü duruımlarda 'hıarb akademilerinin öğrenim isürelerinıin Genelkurmay 

Başkanlığının teiMMiyie Bakanlar Kurulu (kararı üzerine kı&aittılalbiiecieği toalbuıl edilmiştir. 
,16 ncı onaddede; ögrencilere (kitap, kırtfcasiye gibi öğrenim malzemesi verilmekte olduğundan 

dalha yararlı olması düşüncesiyle bunun para tolarak ve yıılida bir ıdefaya imalhsuıs olmak üzeıre nak-
ten veriılmesi ıkalbuıl edilmiştir. 

117 nıci maddede; öğrenim ve ihtisas yapan subaylara verilecek kıdemler gösterilmiştir. 
18 nci maddede; Harb Akademilerinin Silâhlı Kuvvetlerin en yüksek Ibilim kurumu olması, 'öğ

retim sistemlimin üniversiteye paralel bulunması ve üstün nitelikte öğretmenleri akademide tuîtalbii-
mek amaciyle Harb Akademilerinde görevli öğretmenlere bir tazminat tamıntması uyigun görülmüş
tür. 

19 ncıı madde ile; Harb Akademilerinin bütçesinin Millî (Savunma Bakanlığı (Bütçesi içinde 'bu
lunduğu kabul edilmiştir. 

120 nci madde ile; ytömetmieliğkı ıhanıgi ısüre içimde çıkarılacağı (belirtilmiştir. 
21 nıci maddede; 42)7(3 sayılı Kanunla bu Ikanuna ıeık ve bunları değiştiren kanunların bu kanuna 

aykırı olan. (hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 
G-eçici madd6 ile; kanunen yayımı tarihinde öğrenimde bulunan subaylarla yönetmelik çılkarı-

lıncaya kadar akademilere aiınıaoak subaylar hakkında ,esiki hükümlerin uygulanacağı gösiterilmiş-
tir. 

'22 nci ve 213 neü maddeler; kanunun yürürlük ve yürütülmesine aittir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İLHAMI SAN
CAK VE 15 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Harb Akademileri kanun tasarısı 

I NCt BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Harb Akademileri Komutan
lığı, Genelkurmay Başkanlığıma bağlı olarak 
yeniden teşklâtllandırılmııştır. 

MADDE 2. — Harb Akademileri akademik 
öğretim, inceleme ve araştırıma yapan ve Silâh
lı Kuvvetlerin yüksek seviyede danışıma organa 
olan bir bildin ve ihtisas kurumudur. 

MADDE 3. -— Harb Akademillerli Kojmaiıtaıılı-
ğı Türkiye C huriyetii Silâhlı Kuvvetlerinde 
kurmay ve k :•. tanlık görevleri, Devlet sektö
rü ille özel sek' ':.•./} Millî Savunma hizmet ve ça-
lışmalariyle ilgi/: . öreviler alacak asker ve si
vil personelin y e / tirilme ve değeri endiriima 
esaslarına tâyin ve ti. Vblit odeır. 

II NCİ BÖLÜM 

Kuruluş, yetiştirme ve öğretim 

MADDE 4. — Harb Akademileri Komutanlı
ğ ı 

a) Harb Akademileri Komutanlığı Karar
gâhı, 

b)! Kuvvet (Kara, Deniz, Hava) Harb aka
demileri, 

e) Silâhlı Kuvvetler Akademisi, 
ç) Millî Güvenlik Akademisi, 

. d) Akademi Kurslar Komutanlığı, 
e) Destek Birlikleri ve gerekliiı kuıruluış<-

lardsan, 
Teşekkül eder. 
f) Kuruluşa ait teferruat, kuruluş ve kad

rolarda gösterilir. 

MADDE 5. — Harb Akademileri1 Komutanj-
lığı ile bağlıları komutanüıklairın görev, yetki 
ve îsoruımilululkları, bakanlıklar, askerî ve sivil 
makamlar ile ilişkileri, öğretim üyeleriinlin se-
ejilmdlerli ve görevlendirilmelerinle ait esaslar 
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Harb Akademileri YÖnetniieliğinde beKirtilir. 

MADDE 6. — Kuvvet (Kara,. Deniz, Hava) 
Ha,rb aikadeımaılıerinıin; 

a) Amacı : Silâhtı Kuvvetlerden seçihnilş 
subayilıarı kemdi ikuvvetlerinlin, bütün binlik ve 
Iklaıdeımelerdeki kurmay ve komutanlık görevle
nil (içini yetiştirmektir. 

b) Süresi : İki öğretilin yılıdır. (Bir öğre
tilin yuh âzamli on aydır) 

c) Kuvvet harb akademilierini başarı dl'd 
bitiren subaylar Geınıelkuıınıay Baışkan|llığı ve 
küvet koımaıtanllığı karargâhlarınla staja çıka-
rılıirler, staj isüresi 1 - 2 yıldır. Stajda başarı 
gösterenler 'kurmay subay olurlar ve atanma
ları yapılır. 

ç) Giriş şaırtilaırı : 
1. Harb okulu mezunu olmak, 
2. Üstüm ehliyette bulunpııaJk ve çok iyi de

recede sicil almak. 
3. Girliş. sınavına klazanımuş oıllmak, 
4. Sınava giriş tarihlinde kıdemli üsteğmen, 

1 yıllık kıdemli yüzbaşı rütbeıslmıde bullunlnıak, 
(bu süre liçerişinde üç defa sınava girme haikkı 
tanınır.) 

MADDE 7. — Silâhlı Kuvvetler Akademisi-
ııinı; 

a) Amam : Kara,,, Demiz ve Hava kurmay 
subaylarına müşterek harekâtın planlanması, 
sevk ve idarecinde komutanlık ve 'kuınmay gö
revleri iiıçiıu yetiiştirımektir. 

b) Süresi : Bir öğıietim yılıdır (âzami 10 
ay) 

c) Giriş şartları : 
1. Kurimay binbaşı - kumruay yarbay ırüt-

b esinde bulunmak,, 
2. Kuvvet (Kara, Deniz, Hava) Harb Aka

demilerini bitirdikten sonra en az üç yıl kenldti 
'kuvvetlerinde çalışımış olmak, 

3. Kuvvet akademilerine giriştelu ahlâki 
niteliğini korumak, 

MADDE 8. — Millî Güvenlik Akademisin'ım; 
a) Amacı : Topyekûn savaş esasları ile, 

ımıillî ve yabancı güçleri tanıtmak, oırtaik bir, 
Millî Savunma ve işbirliği anlayışı yaratmak 
suretiiyUe Devlet ve bakan/lıkllararası plânlama 
görevleri liiçiin; yüksek seviyede ehliyetli perso
nel 'eytiiştıiılnuektir. 
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b) Süre,-! : Rir (iğretim. y;bdı,r. (Âzami 10 

ay) 
e) Seçilme şartlan ı : 
i - Subaytor için : 
1. Albay, Tuğgeınera.! (Tuğamiraı.l) rütbe

sinde 1 »ulunmak, 
2. Kuvvet komutanlıklarınıca aday göste

rilenler içindeni Genelkurmay Başka nOığınea se
çilmiş olmak, 

II - Asker otmıyan /küsiler İçin : 
J. Üniversite veya yüksek okul mezunu ol-

malk ve en ıaz J0 yıl Devlet hiziinetinde çailiışımıtf 
oDüiak, 

2. 1-4 üncü barem derecesi arasmdakii ımıaa,-
sa ımüstehak olmak. 

3. Özeli sektörde (1) sayılı benidde yazık 
ııi t elikler göz önlünde tutulmak şartiyle Mıh 
Jî Güvenlik Kurulunca tesbit edilen; yetkili ida
re leileımanı olmak, 

Asker olnnyiauJ ardan kaç kilsinin ve hangi 
baıkaıulııklaırdan alınacağı yönetmelikte belirti
lir. 

MADDE 9. —• Akademik Kurslar Komutan
lığının,; 

a) Almacı : Genclkınrımay Başkan'lığmıııl 
emredeceği ortak veya akademik nitelikte olan 
kurslar açarak lijlgiıli subaylara gerekli bilgiyi 
vermektir. 

b) Süresi : İhtiyaç ve lüzuma göne Gemıel-, 
kurmay Başkanlığınca tesbit edilir. 

e) Seçilme : Kurslara katılacak subaylar! 
Gıomelkuirttiıay Başkanlığınca belirtilecek nite
liğe göre laıvvet ikemıutanlıklıarınca seçilir. 

MADDE 10. — Öğretim programları, Kuv
vet Komutanlıkları ve Harb Akademileri Ko
mutanlığının teklif ve düşünceleri alınarak Ge
nelkurmay Başkanlığının her yıl vereceği direk
tiflere göre Harb Akademileri Komutanlığınca 
plânlanır. 

MADDE 11. —• Sınıf geçime ve bitd/rme : 
a) Kuvvet Akademileri, Silâhlı Kuvvetler 

Akademisi ve kurslar da sınıf geçme veya bi
tirmede başarı için 100 numara üzerinden en az 
70 ınumara almak gerektir. 

ıb) Millî Güvenlik Akademisine devam eden
lerin başarıları konferans tartışmalaonda ve 
Harb Akademileri Komutanlığının kanaatlariylc 
tesbit edilir. 
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MADDE 12. — Disiplin yoliyle yirımibir gün 

veya daha fazla süre ile cezalandırılanlar veya 
Akademiler Kurulunun 2/3 çoğunluğu ile Kur
may subay ;olma niteliğini haiz olmadığına ka
rar verilenler ile sınıf geçmie notu 70 den aşa
ğı 'olanların, Akademilerdelki öğrenimlerine sıon 
verilir ve atanmaları yapılır. 

MADDE 13. — Harb Akademileri için öğ
retmen yetiştirilmek üzere yabancı Devlett Aka
demilerine Genelkurmay Başkanlığının seçeceği 
subaylar gönderilebilir. 

MADDE 14. — Yaibancı sulbaylar karşılıklı 
anlaşmalarla yalnız Kuvvet Akademilerinim -öğ-' 
reniımine katılabilirler. 

MADDE 15. — Olağanüstü hallerde Harb 
Akaderaıileriniın öğrenim sürelerinin kısaltılması 
Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun karariyle yapılır. 

III NCÜ BÖLÜM 
özlük haklar ve tazminatlar 

MADDE 16. — Harb Akademilerinde öğre
nimde bulunan subay ve sivil .öğrencilere her 
yıl (yıllıik öğrenim süresi içinde 'bir defaya maih-
ısus olmak üzere) Genelkurmay Başkanlığının 
(teklifi üzerine Maliye Bakanlığının uygun mü-
ıtalâasına dayanarak Millî Savunıma Bakanlığın
ca tesîbit olunacak miktar üzerinden öğrenim 
giderleri oıalktien verilir. 

MADDE 17. — öğrenim ve ihtisas yapan 
sulbaylara verilecek kıdemler : 

a) Kara, Denk ve Hava Harb akademile
rini başarı ile bitiren sulbaylara Kurmay unvanı 
ile birlikte 1 yıl, 

b) Kurmay unvanı kazandığı rüftlbeyi ta-
(kibeden rütlbede (ayrıca 1 yıl, 

ıc) iSilâhlı Kuvvetler Akademisini başariyle 
bitirenlere (a) ve (b) fıfcralarındakilere ilâve
ten 1 yıl daha, 

ç) Yurt içindeki Harb Akaldömilerine; gir
me hakkını kazanmış olanlardan yurt dışındaki 
Akademileri [bitirenlere de sonradan eşitliği 
onaylanmak şantiyle yuınt dlçindefci Akademileri 
'bitirenlere verilen öğrenim kıdemleri; 

Verilir. 
MADDE 18. — öğrenim tazminatı : 
a) Başöğretmenlere ayda 300 lira, 
'b) Öğretmenlere ayda 200 'lira:, 
c) Yardımcı öğretmenlere ayda 100 lira, 

öğretim tazminatı verilir. 

Bu tazminat 5027 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ödenir. 

MADDE 19. — Harb Akademileri Komutan
lığınca plânlanan her çeşit ödenek Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinde Harb Akademileri Ko
mutanlığı adına ilgili bölümlere konulur. 

MADDE 20. — Harb Akademileri Yönetme
liği bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç 6 ay içinde çıkarılır. 

MADDE 21. — 4273 sayılı Kanunla buna 
ek ve bunları değiştiren kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihinde Harb Akademilerinde öğrenimde bu
lunan subaylarla yeniden öğrenime başlıyacak 
subaylar hakkında 20 ne i maddede anılan yö
netmelik yürürlüğe girinceye kadar bunun ye
rine eski hükümler uygulanır. 

MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

15 .11.1963 
Başbakan Devlet Bakanı ve 

İsmet İnönü Başbakan Yardımcısı 
E. Alican 

Devlet Balkanı ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer T. Feyzioğlu 
Devleit 'Bakanı Devlet Bakanı 

V. Pirinççioğlu R. Aybar 
D'evlteit Babanı Adalet Bakanı 

N. Öktem A. K. Yörükoğlu 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

1. Sancar î. Seçkin 
Dışişleri Bakanı Maliye Balkanı 

F. C. Erkin E. Melen 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

1. Öktem A. H. Onat 
Ticaret Bakanı Sa, ve So. Y. Bakanı 

A. Oğuz Y. Azizoğlu 
Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

O. Öztrak M. İzmen 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

/. Ş. Dura B. Ecevit 
Sanayi Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakamı 

F. Çelikbas N. Ardıçoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

F.K.Oökay 
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Millet Meclisi Geçici Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 18 . 5 .1971 
Esas No: 1/159, 2/143 

Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 8 . 1 . 1971 tarihinde kararlaştırılan Harb Akademileri kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili İlhami Sancar ve 15 arkadaşının, Harb Akademileri kanun teklifini görüşmek üzere Genel 
Kurulun 14 . 1 . 1971 tarihli 25 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici Komis
yonda müzakere edilmeden toplantı yılının sona ermesi ve Millet Meclisinde siyasi partiler mev
cut oranlarının değişmesi nedeniyle, Genel Kurulun 1 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde yeni
den teşkili gereken Geçici Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde müzakereye esas olarak tasarı öne alındı. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile Harb Akademileri 29 Eylül 1956 tarih 
ve 228/1603 sayılı Harb Akademileri Talimatı ile yönetilmektedir. Ve bu Talimat da o günden 
buyana birçok değişiklikler görmüştür. Yüksek bir öğretim müessesesi olan Harb Akademilerini 
bir yönetmelikle idare etmek, mezunlarına haklar tanınmasında^ öğrencilerine müeyyideler uygu
lanmasına tatbikatçı kurum ve şahısların kanundan destek ve kuvvet alması gerekmekte bu ise bİT 
kanunun zorunluluğunu meydana çıkarmaktadır. Bu gayeyle hazırlanan tasarı prensibolarak Geçici 
Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Kuruluş matlabı altında tasarının birinci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Harb Akademileri bünyesindeki organların tadadını yapan tasarının ikinci maddesinin (e) fık
rasına vuzuh vermek, kanun çıkmadan veya çıktıktan sonra, ihtiyaca göre Akademik seviyede 
teşkil edilen ve edilecek olan kuruluşları da içine almak ve böylece metne 'bir esneklik ver-mek 
gayesiyle değiştirilmiş ve bu şekliyle ikinci maddde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Organların görevlerini gösteren tasarının 3 ncü maddesinin birinci satırındaki (Harb Akade
milerinin) ibaresindeki «nin» edaclı dil bilgisine uyularak çıkarılmış, madde fıkralarında Harb 
Akademileri organlarının kuruluş ve görevleri zikredildiğinden madde matlabı ile fıkralar arasın
daki insicamı temin etmek gayesiyle matlab «organların kuruluş ve görevleri» olarak düzeltilmiş, 
yine birinci siatırdaki (... görevleri) kelimesinden evvel «kuruluş ve» ibaresi matlaba mütenazır 
olarak eklenmiş, (a.) fıkrasındaki (yasalar) kelimesi tasarı metnindeki yeknesaklığı temin etmek 
bakımından (kanunlar) olarak düzeltilmiş ve (yasalar) kelimesinden sonra «tüzük» kelimesinin 
ilâvesi zaruri görülmüş, (c) fıkrasının son kelimesi olan (-kuruludur.) kanun diline uyularak «ku
rulur» şeklinde düzeltilmiş, (d) fıkrasında bir bilim müessesesi olan Akademiler İnceleme ve Araş
tırma Kurulunun görevi de Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstereceği konular ile Millî Güven
lik ve savaş prensipleri üzerinde araştırma ve inceleme yapmak şeklinde snırlandırılmış, Millî Gü
venlikle ilgili tasarı ve yönetmölikler üzerinde tatbikatçı bir organ olmadığından araştırmalar yap
ması mahzurlu görüldüğünden madde metninden çıkarılmış ve bu değişiklikle tasarının 3 ncü mad
desi Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Harb Akademilerine giriş şartlarını gösteren 4 ncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde : 
Yer yüzündeki bütün ülkelerin ve NATO'nun Harb Akademilerine girmek için mutlaka asgari 
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binbaşı rütbesinde olmak gerekir. Bizde olduğu gibi henüz yeterli askerî tecrübelerden geçme
miş üsteğmen rütbesindeki kişilere ordular grupu stratejisini öğretmeye kalkmak bir tenakus ya
ratır. Ve bu bilgilere muhtemelen bu şahıslar hazmetmiyebilirler. Bu bakımdan günün ihtiyaçları 
ve icapları nazarı itibara alınarak ve maddeye de suplex vermek gayesiyle, bu kanun hüküm
lerime göre çıkarılacak yönetmelikle rütbe, kıdem ve diğer nitelikleri belirtilen subayların Akade
milere imtihanla alınması daha uygun mütalâa edilmiş ve (a) fıkrası da buna göre değiştirilerek, 
(b) fıkrasında, disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha fazla oda veya göz hapsi 
cezası alanların, tek kişinin vereceği ceza hissî olabileceği ve bu yüzden ilerde büyük bir kuman
dan olabilecek vasıftaki bir subayın istikbalini söndürmemek gayesiyle (disiplin amirlerince) 
verilecek cezalar madde metninden çıkarılmış ve bu değişiklikle tasarının 4 ncü maddesi Geçici Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yabancı uyruklu subaylar, öğretim ve eğitim süresi, öğretim ve eğitimin geri bırakılması veya 
sürenin kısaltılması matlapları altındaki tasarının 5, 6 ve 7 ned maddeleri Geçici Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Akademiyi bitiren subaylar başlığı altında tasarının 8 nci maddesi ille kurmaylığı onaylanan 
subaylara 2 sene kıdem verilmesi öngörülmüştür. Gerek dünya ordularında ve gerekse Osmanlı 
Ordusunda kıdem müessesesi yoktur. Kurmay subay göreceği vazifelerde zaten imtiyazını alır, 
sınıf arkadaşları arasında farklılık yaratmak, emekli çağma süratle yaklaşma dolayısiyle daha 
az silâhlı kuvvetlere hizmet etme, hem de 'rütbelerinde olgunlaşmadan üst rütbelere geçme 
sakıncaları muvacehesinde, keza 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 141 nci 
maddesini değiştiren 1323 sayılı Kanun 2 kademe yükseltilmesi veriyor, özlük hakları Askerî Per
sonel Kanununda derpiş edildiğinden her iki kanun arasında paralelliği temin etmek bakımın
dan ve de tekerrüre düşmemek gayesiyle metninden çıkarılmış ve bu değişiklikle tasarının 8 nci 
maddesi Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Akademilerden çıkarılma matlabı altındaki tasarının 9 ncu maddesinde sınıf geçme notu kanun 
teferruata dalması bakımından mahzurlu görüldüğünden yönetmeliğe bırakılmış ve madde metnin
den çıkarılarak bu değişiklikle mezkûr madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçlarını Devletçe karşılanacağını gösteren tasarının 10 ncu 
maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çağın askerî, teknik, bilim gelişmelerini akademi öğrencilerine öğretecek olan Türk ve yaban
cı uyruklu öğretmenlerin ders verebilecekleri ve beher ders için alacakları ücretleri gösteren tasa
rının 11 nci maddesinde ( . . . beher ders ve konferans saati için Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilecek ücretler) ibaresinde ücretin Bakanlar Kurulunca tesbiti yerine kendi bütçe kanunla
rında gösterilmesi daha uygun olacağı mülâhazası ile değiştirilmiş, maddenin son fıkrası da; 
7244 sayılı Üniversiteler Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kaldırılmasına rağmen, 
Üniversiteler Kanunu çıkıncaya kadar işlediğinden bu fıkraya lüzum görülmediğinden madde 
metninden çıkarılmış ve yapılan bu değişiklikle tasarının 11 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

' Yönetmelik matlabı altında tasarının 12 nci maddesinin birinci satırına ( . . . giriş) kelime
sinden sonra «şart» kelimesi ilâve olunmuş böylece akademiye giriş bir şarta bağlanmış yapılan 
bu ilâveyle madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük maddeleri olan 13 ve 14 ncü maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

/. Sancar 

Bursa 
M. Tayyar 

Sözcü 
Muğla 

A. BuldanU 

Bolu 
H. t. Cop 

Kâtip 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
M. F. Armç 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
A. N. Budak 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
S. Orkunt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Harb Akademileri kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Kuruluş ve görev 

Kurulu§ : 
MADDE 1. — Harb Akademileri; Genelkurmay Başkanlığına bağlı; Silâhlı Kuvvetlere topye-

kûn savaş esaslarına uygun yüksek sevk ve idare elemanı yetiştirmek üzere Akademik öğretim, 
eğitim ve araştırmalar yapan; Genelkurmay Başkanlığının yüksek seviyede inceleme organı olan 
bir bilim ve ihtisas kuruluşudur. 

Organlar : 

MADDE 2. — Harb Akademileri : 
a) Harb Akademileri Komutanlığı, 
b) Kuvvet Harb Akademileri, 
c) Akademiler Kurulu, 
d) Akademiler İnceleme ve Araştırma Kurula, 
e) İhtiyaca göre Akademik seviyede diğer kuruluşlardan kuruludur. 
Harb Akademilerinin kuruluş ve kadroları Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Organların görevleri : 

MADDE 3. — Harb Akademilerinin" organlarının görevleri şunlardır : 
a) Harb Akademileri Komutanlığının görevi; emrindeki Komutanlık ve kuruluşların Genel

kurmay Başkanlığının direktif ve prensiplerine, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliğe göre eğitim, 
yönetim ve bilimsel araştırma işlerini yürütmektir. 

b) Kuvvet Harb Akademilerinin görevleri, Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilen esas
lara ve prensiplere göre Silâhlı Kuvvetlere kurmay subay yetiştirmektir. 

c) Akademiler Kurulunun görevi, öğretim ve eğitim ile ilgili konularda prensip kararları al
mak, Kuvvet Akademilerince karara bağlanamıyan konularda kesin karara varmak ve Akade
milerin bilimsel gelişmesini sağlamaktır. 

Akademiler Kurulu; Harb Akademileri Komutanının Başkanlığında Kuvvet Harb Akademileri 
Komutanları, Akademiler Komutanlığı Kurmay Başkanı, Akademiler öğretim başkanlarından ku
ruludur. 

d) Akademiler inceleme ve araştırma kurulunun görevi; Genelkurmay Başkanlığının lüzum 
göstereceği konular ile savaş prensipleri, Millî Güvenlikle ilgili kanun ve yönetmelikler üzerinde 
araştırma ve incelemeler yapmaktır. 

Kurul, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış general, amiral, subay ve sivil kişilerden kurulur. 

İKİNCİ KISIM 

öğretim ve eğitim 

Harb Akademilerine giriş §ar'ttan : 

MADDE 4. — Harb Akademilerine giriş şartlan şunlardır : 
a) Kuvvet Harb Akademilerine alınacak öğrenciler sınava tabi tutulur. Sınava Harb Okulla

rını bitiren ve üsteğmenlik rütbesinde iki yılını tamamlamışlar ile, yüzbaşılık rütbesinde üçün
cü yıla girmemiş olanlar, «Deniz ve Hava Kuvvetlerinde üsteğmenlik rütbesinde 4 yılını tamam-
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GEÇİCİ KOMİSYONUN METNİ 

Harb Akademileri Kanunu 

BÎRÎNCt KISIM 

Kuruluş ve görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Organlar : 
MADDE 2. — Harb Akademileri; 
a) Harb Akademileri Komutanlığı, 
b) Kuvvet Harb Akademileri, 
c) Akademiler Kurulu, 
d) Akademiler İnceleme ve Araştırma Kurulu, 
e) İhtiyaca göre Akademik seviyede teşkil edilen ve edilecek olan diğer kuruluşlardan iba

rettir. 
Harb Akademilerinin kuruluş ve kadroları Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösteri

lir. 

Organların kuruluş ve görevleri: 

MADDE 3. — Harb Akademileri organlarının kuruluş ve görevleri şunlardır : 
a) Harb Akademileri Komutanlığının görevi; emrindeki komutanlık ve kuruluşların Genel

kurmay Başkanlığının direktif ve prensiplerine, yürürlükteki kanunlar, tüzük ve yönetmeliğe gö
re eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma işlerini yürütmektir. 

b) Kuvvet Harb Akademilerinin görevleri; Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilen esaslara 
ve prensiplere göre Silâhlı Kuvvetlere kurmay subay yetiştirmektir. 

c) Akademiler Kurulunun görevi; öğretim ve eğitim ile ilgili konularda prensip kararlan 
almak, Kuvvet Akademilerince karara bağlanamıyan konularda kesin karara varmak ve Akademi
lerin bilimsel gelişmesini sağlamaktır. 

Akademiler Kurulu; Harb Akademileri Komutanının Başkanlığında Kuvvet Harb Akademileri 
Komutanları, Akademiler Komutanlığı Kurmay Başkanı Akademiler Öğretim Başkanlarından ku
rulur. 

d) Akademiler İnceleme ve Araştırma Kurulunun görevi; Genelkurmay Başkanlığının lüzum 
göstereceği konular ile millî güvenlik ve savaş prensipleri üzerinde araştırma ve incelemeler yap
maktır. 

Kurul, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış general, amiral, subay ve sivil kişilerden kurulur. 

İKİNCİ KISIM 

Öğretim ve eğitim 

Harb Akademilerine giriş şartları: 

MADDE 4. — Harb Akademilerine giriş şartları şunlardır : 
a) Kuvvet Harb Akademilerine alınacak Öğrenciler sınava tabi tutulur. Sınava Harb okulları

nı bitiren ve bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte rütbe, kıdem ve diğer nitelik-
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lamışlar ile yüzbaşılık rütbesinde beşinci yıla girmemiş olanlar» katılabilirler. Sınavı kaza
nanlar Kuvvet Harb Akademilerine öğrenci olarak kabul edilirler. 

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere hapis cezasına hüküm giyenler ile disiplin mahkemele
rince veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha fazla oda veya göz hapsi cezası 
alanlar Akademilere giremezler. 

Yabancı uyruklu subaylar : 

MADDE 5. — Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun karan üzeri
ne yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar yalnız Kuvvet Harb Akademilerine 
alınabilir. 

Bunların Akademilerdeki öğretim ve eğitim süreleri Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir. 

Öğretim ve Eğitim süresi : 

MADDE 6. — Kuvvet Harb Akademilerinin öğretim ve eğitim süresi enaz iki yıldır. Bu süre 
Genelkurmay Başkanlığınca artırabilir. 

Öğretim ve Eğitimin geri bırakılması veya sürenin kısaltılması : 

MADDE 7. — Savaş veya olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca Akademi öğretim 
ve eğitimine ara verilebilir veya öğretim süresi kısaltılabilir. öğretime ara verilmesi halinde 
Akademilerde öğrenci bulunan veya aday sınavlarını kazanmış olanların bu hakları saklı kalır. 

Akademiyi Mtirenler : 

MADDE 8. — Akademileri başarı ile bitirenlere o Akademinin diploması verilir ve Genelkur
may Başkanlığınca Kurmaylıkları onaylanır. Kurmaylığı onaylanan subaylara 2 sene kıdem veri
lir. Bu kıdemler bulunduğu rütbeyi takibeden ilk iki rütbeye yükselmelerinde birer sene olarak 
verilir. 

Akademilerden çıkarılma : 

MADDE 9. — Taksirli suçlar harioolımak üzere mahkeme kararı ile hapis cezasına hüküm 
giyenler, disiplin mahkemelerince veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha 
fazla oda veya göz hapsi alanlar, öğretimi yapan kuvvet Akademileri öğretmenler kurulunun 2/3 
çoğunluğu ile kurmay subay olma niteliğini haiz almadıklarına karar verilenler ile sınıf geçme 
notu tam not 100 itibariyle 70 ten aşağı* not alanlar ve girişle ilgili nitelikleri haiz olmadık
ları öğretim sırasında anlaşılanların Akademilerdeki öğrenimlerine son verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ıçfeşitli hükümler 

Öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçları : 

MADDE 10. Harb Akademilerinde öğrenimde bulunan öğrencilerin öğretim ve eğitimde kul
lanacakları araç ve gereçler Devlet tarafından karşılanır. 

Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri : 

MADDE 11. — Türk veya yabancı uyruklu siviller ile yabancı uyruklu general, amiral ve 
subaylar Akademilerde öğretim üyesi ve konferansçı olarak görevlendirilebilirler. 
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leri belirtilen subaylar katılabilirler. Sınavı kazananlar Kuvvet Harfo Akademilerine öğrenci ola
rak kabul edilirler. 

b) Taksirli suçlar haricolmak üzere, hapis cezasına hüküm giyenler ile disiplin mahkemele
rince toplam olarak 21 gün veya daha fazla oda veya göz hapsi cezası alanlar Akademilere gire
mezler. 

Yabancı uyruklu subaylar : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitimin geri bırakılması veya sürenin kısaltılması: 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Akademiyi bitirenler : 

MADDE 8. — Akademiyi başarı ile bitirenlere o Akademinin diploması verilir ve Genelkur
may Başkanlığınca kurmaylıkları onaylanır, 

Akademilerden çıkarılma : 

MADDE 9. — Taksirli suçlar haricolmak üzere, mahkeme kararı ile hapis cezasına hüküm gi
yenler, disiplin mahkemelerince veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha fazla 
oda veya göz hapsi alanlar, öğretimi yapan Kuvvet Akademileri Öğretmenler Kurulunun 2/3 ço
ğunluğu ile kurmay sulbay olma niteliğini haiz olmadıklarına karar verilenler, girişle ilgili nitelik
leri haiz olmadıkları öğretim sırasında anlaşılanlar ile bu kanun hükümleriine göre çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilen sınıf geçme notundan aşağı not alanların akademilerdeki öğrenimlerine son 
verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçları : 

(MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 

Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri : 

MADDE 11. — Türk veya yabancı uyruklu siviller ile yabancı uyruklu general, amiral ve su
baylar akademilerde öğretim üyesi ve konferansçı olarak görevlendirilebilirler. 
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thıiıversitelerden temin edilecek Türk sivil öğretim üyelerine ve Akademiler Kurulunun se
çeceği sivil konferansçılara beher ders ve konferans saati için Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek ücretler ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyelerinden Harb Akademilerinde görev alan
ların üniversite tazminatlan kesilemez ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükümleri uygulanmaz. 

Yönetmelik : 

MADDE 12. — Kuvvet Harb Akademilerine giriş usul ve sınavı, Akademilerde öğretim üyesi 
'olacak Türk veya yabancı uyruklu subay veya sivil kişilerin seçimleri, yetiştirilmeleri, görev
lerine son verilmesi, Akademiler kurulu ile Akademiler inceleme ve araştırma kurulunun 
ve Akademilerin öğretmenler kurullarının yetki ve çalışma usulleri ile, kanunun uygulanmasiyle 
ilgili diğer hususlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 14. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

îmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu \ 

A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy işleri Bakanı 
T. Kapanlı 

8 . 1 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

içişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
î. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakam 
/. Sezgin 
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Üniversitelerden temin edilecek Türk öğretim üyelerine ve Akademiler Kurulunun seçeceği sivil 
konferansçılara beher ders ve konferans saati için her yıl bütçe kanunlarında tesbit edilecek ücret
ler ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyelerinden Haıib akademilerinde görev alanlara 
verilecek ücretler bunların asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer 
ödeneklere halel getirmez. 

Yönetmelik : 

MADDE 12. — Kuvvet Harb akademilerine giriş, şart, usul ve sınavı, akademilerde öğretim 
üyesi olacak Türk veya yabancı uyruklu subay veya sivil kişilerin seçimleri, yetiştirilmeleri, görev
lerine «on verilmesi, Akademiler Kurulu ile Akademiler İnceleme ve Araştırma Kurulunun ve 
akademilerin öğretmenler kurullarının yetki ve çalışma usulleri ile, kanunun uygulanmasiyle il
gili diğer hususlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 3 
Toptotı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekilleri Eşref Derinçay ve Kâzım Özeke ve İzmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Millet
vekili Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonla
rından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(2/463, 2 /487, 2 /512) 

İstanbul Milletvekilleri Eşref Derinçay ve Kâzım özeke'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun, 1186 saydı Kanunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/463) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz ve gerekçesi ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Eşref Derinçay Kâzım özeke 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi 

Genel gerekçe : Modern Devletin başgörev]erinden biri sosyal güvenliğin sağlanmasıdır. 
Devlet, bütün çalışan kişilerin insanca yaşaması, çalışma hayatının kararlılık içinde geçmesi ve ge
lişmesi için sosyal, ekonomik ve malî tedbirleri almakla yükümlü bulunmaktadır. Çalışanlar, 
belli bir süreden sonra çalışamaz hale geldiklerinde sosyal güvenliğin gereği olarak hayatlarını 
sıkıntısız geçirmek hakkına sahiptirler. Bu sosyal güvenlik kurumlarının, sosyal sigortaların 
gerçekleştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Gerçekten bizim Anayasamız da bu hususları dikkate ala
rak gerek çalışma hayatiyle, gerek sosyal güvenlik ve sosyal sigortalarla ilgili hükümler getirmiş
tir. _ Anayasamızın bir başka hükmü de hefkesitti kanunlar önünde eşidolması, hiçbir kimseye, hiç
bir zümreye1, sınıfa imtiyaz tanmmamasiyle ilgilidir. 

Bizim mevzuatımıza göre, özel sektörde çalışanların tümü, resmî sektörde çalışanların bir kısmı 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı bulunmaktadır. Memurlar ise Emekli Sandığına bağlanmışlardır. 
Şöyle veya böyle her iki1 kuruluşa bağlı olanların hepsi millet hizmetinde çalışmaktadırlar. Her iki 
kuruluş birer sosyal güvenlik kuruluşudur ve çalışanları yaşlılık yıllarında muhtaç durumda bı
rakmamak için kurulmuştur. Her iki kuruluşa bağlı olanlar belli bir süreden sonra almakta ol
dukları aylıklarının yüzde yetmişi üzerinden emekliliğe hak kazanmaktadırlar. Ancak Sosyal Sigor-
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talar Kurumuna bağlı olanlar ne kadar yüksek aylık alırlarsa alsınlar 3 600 liralık tavanın yuka
rısı için prim ödeme imkânından kanunen mahrum edildiklerinden emeklilikleri bu ölçüde dü
şük olmaktadır. Emekli Sandığına bağlı olanlar ise Devlet Personel Kanununun verdiği imkânla 
çok daha yüksek aylıklar üzerinden emekli olma hakkına kavuşturulmuşlardır. Bugünkü durum
da bir Devlet memuru, katsayı yedi olduğuna göre 7 000 lira üzerinden yüzde yetmişten emekli 
olacak, 4 900 lira emekli aylığı alabilecektir. Halbuki Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak 
çalışan bir kimse ise Devlet memuru gibi yedi bin lira aylık alsa dahi, bu kimsenin sigorta prim
lerine esas olan günlük kazanç tavanı 120, aylık tavan 3 600 lira olarak sınırlandırıldığından 
emekli aylığı 2 520 lirayı geçmiyecektir. Bu çalışanları ikiye ayırmakta, ayrıcalıklar yaratmakta 
ve bir tarafa imtiyazlar tanımaktadır. Bu, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığına bağlı 
olarak çalışanların emeklilik aylıkları arasında bir paralellik bir eşitlik sağlamakla ortadan kaldı
rılabilecektir. 

Teklif, yukardan beri izah edilen bu ayrıcalığı ortadan kaldırmak için hazırlanmıştır. 

Madde 1. — Devlet Personel Kanunu ve yedi katsayı Devlet memurunun 7 000 liralık aylığın 
yüzde yetmişi üzerinden emekli maaşına hak sahibi kılmıştır. Ayda yedi bin, hattâ daha fazla 
maaş alan sigortalılar vardır. Ancak bunların aldıkları aylık üzerinden prim ödemeleri önlen
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 78 nci maddesindeki günlük kazancın üst sınırı, 
bu amaç la 120 liradan 240 liraya, alt sının da 12 liradan asgari ücret olan 18 liraya çıkarılmıştır. 
Böylece Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışanların aleyhine işliyen bir durum ortadan 
kaldırılmaktadır. 

Geçici maddel. — Kanun, 1 Mart 1970 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine göre, kanunun 
yayım tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süre içindeki sigorta primi noksanlarının tamam
lanması, ödenmesi gerekmektedir. Kuruma ve işverene külfet olmaması amacı ile aradaki noksan 
primlerin işçi tarafından ve bir yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. Devlet Personel Kanunu ve yedi katsayı 1 Mart 1970 
tarihinde yürürlüğe girdiği için ayrıcalıklı durum bu tarihten başlamıştır. Bu bakımdan bu kanu
nun da yürürlük tarihi 1 Mart 1970 ten itibaren başlatılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı s 337) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ EŞREF DERİNÇAY VE KÂZIM ÖZEKE'NİN TEKLİFİ 

606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 
günlük kazançların üst sınırı 240 lira, alt sınırı 18 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari hadden az olanlarla, ücretsiz çalışan sigortalıların 
günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 240 liranın üstünde olanların kazançları 
da 240 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta 
primlerinin tâimıünü İşveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı 
halinde hissesi oranında kendisine geri verilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihi ile yürürlük tarihi arasındaki, primlere esas 
olan günlük kazançların alt ve üst sınırlarının değiştirilmesinden doğan, işçi ve işveren primle
rinin noksan kalan miktarı sigortalının isteği halinde ve bir yıl içinde sigortalı tarafından ödenir. 

Geçen" süre içindeki günlük kazançların miktarı ve noksan kalan primler tutarı Sosyal Sigorta
lar burumuna verilen bordrolardaki aylık ödenti üzerinden hesaplanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

^JADDJJ 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 6 arkadaşının, 606 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla 
d<eği|ik 78 nşi maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici ek madde eklenmesine dair (kanun 

teklifi (2/487) 

Sayın Başkanlığa 
12 . 2 . 1971 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici ek madde eklenmesine dair kanun teklifi gerekçesi ile sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 

İzmir Milletvekili Kayseri Milletvekili IzmSr Milletvekili Yozgat Milletvekili 
B. Asutay E. Turgut O. Sorguç A. Ba§türk 

İstanbul Milletvekü' İstanbul Milletvekili Adana Mületveküi 
B. Ersoy H. Türkay §. Y%lmo» 

;eşt M&m ('S. Jâayagşı : $37) 
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ÎZMİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTÎN ASUTAY VE 6 ARAKADAŞICIN TEKLİFİ 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiştirilmesine ve tou (kanuna 
geçici ek madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutu
lan günlük kazançların üst sınırı 120 lira, alt sınırı 18 liradır. 

Günlük kazançların yukarda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 120 liranın üstünde olanların 
kazançları da 120 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt smır arasındaki farka ait sigorta 
primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler 
yukarda yazılı üst smır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı üze
rine hissesi oranında kendisine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlanmasına 
hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine 
bağlanan aylıklar ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bağlanan aylıklara esas tutulan 
günlük kazançların alt sunin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 liraya çıkartılır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GEREKÇE ' 

1186 sayılı yasa ile değişik 506 sayılı yasanın 78 nci maddesinde ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların alt sınırı 12 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Buna mukabil ülkemizde işçi ücretlerinin asgari sınırı asgari ücret komisyonunca tesbit olun
muş ve 17 - 19,50 lira arasında değişen bölgelere göre asgari ücretler saptanmıştır. Bu ücretlerin 
birbuçuk yıldan beri uygulanmakta olduğu ve kısa bir süre sonra yeniden asgari ücret tesbitine 
geçilebileceği bilinen bir vakıadır. Yani uzun bir süreden beri 12 lira üzerinden ücret alan işçi ül
kemizde mevcut değildir. Hal böyle iken 506 sayılı Kanunda bu miktarın muhafazası, tatbik ka
biliyeti olmıyan bir madde hükmü mahiyetindedir. 

Ayrıca Emekli Sandığı Kanununda yapılan son değişiklikler sonucunda memurların emekli 
aylıklarının alt sınırı liraya yükseltilmiştir. Bu suretle memur emeklilerinin değişen hayat 
şartları karşısında geçimlerini devam ettirebilmek imkânı kısmen de olsa sağlanmıştır. îşçi emek
lileri kanunundaki âmir hüküm muvacehesinden hâlâ alt smır olan 12 lira üzerinden saptanan 
emekli aylıklarını almaya devam etmektedirler. Bu suretle iki sosyal güvenlik müessesesinden 
Emekli Sandığına tabi memurlar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işçiler arasında kanunda 
değişiklik yapılmadığı takdirde emekli aylığı yönünden büyük farklar doğmuştur. 

Geçim şartlarının zorluğu karşısında emekli bir işçinin 360 lira ile geçinemiyeceği aşikârdır. 
Teklifimiz işçi niteliğnideki emekli işçilerin geçimlerini devam ettirecekleri seviyede bir emekli ay
lığına kavuşmalarını temine matuftur. 

Sayın Başkanlığa 12.2.1971 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci ımaddösiinkıı ıdeğiştirilımeslıne ve bu ka
nuna igeçici ek madde «dklenjmeisine dair kanun teklifi gerekçesi die sunulmuştur. 

Gereğini saygı ille arz 'ederiz. 

Izımir Milletvekili Kayseri Milletvekili İzmir Mlletvelkili Yozgat Milletvekili 
Burhanettin Asutay Enver Turgut Orhan Sorguç Abdullah Ba§türk 

fetanfoul Milletvekilli İstanbul Milletvekili Adana Milletveikili 
Bahir Ersoy r Hasan Türkay Şevket Tilmaz 

MilM Meclisi ('S. Sayısı : 3'37) 



Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşımın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna ek bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/912) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanununa ek bir -mladde eMenanesi ile ilgili karnın teklifimiz ve 
gerekmesi ekte sunulmuştur. 

TeMifimizin ilgili komisyonlara havale edilerek gereğinin yapılmasını faygı ile arz ve tekftif ederiz. 
6 . 4 , 1 9 7 1 

Denizli MilİetveMii Kocaeli Milletvekili Sakarya MiMvekiM Elâzığ MüetveMd 
. Hasan Korkmazcan Vehbi Eriğiz Vedat önsal Samet Gitidoğan 

Rize MMetçekili İstanbul MHetvekili Giresun Milletvekili Traıbzon Milletvekili 
Hasan Basri Albayrak İbrahim Abak Abdullah tzmen Necati Çahroğ^u 

(DENİZLİ MİLLETVEKİLİ HASAN KORKMAZOAN VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ) 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek bir madde eklenmesine dair kanun teklif i 

MADDE 1. —©06 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununa aşağudaki ek maidde eMeınmigtiir. 

EK MADDE — 1186 ve 1189 «sayılı kanunların yürürlüğe gi-ndiği taıtiihften «onra fbu kanunla
rın hükümlerinden yararlananfliamın daha önce çalışmakta oldukları işyerlerinde aynı unvan, bramg, 
derece ve ilişikteki İşleri hailen yapmakta dan işçülerin üeretlerinde vâki aıftı§lar nitfbeitimle emek
liye ayrıdan işçilerin veyia dul ve yetimlerdmn ayiMarnDda da iki yıllıda fbiiır ayarlama yapılır. 

Bu ayariamanın esasları Çalınma Bakanlığınca hazırlanacak re en geç affltı ay içinde yürürlüğe 
konacak Jbdr tüıaükle (teslbit'ekilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kamun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

G E R E K Ç E 

1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesiyle Devlet memurlarının ücretlerinde vâki' artıkların 
emekli, dul ve yetim aylıklarına aynı oranlar dahilinde intikal ettirilmesi kanuni bir hüküm ha
line gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu 25 nci Genel Kurulunda seçilen Dilek, Teşkilât ve 
Mevzuat Komisyonu raporunun 4 ncü sayfasında aynı konuda yapılan teklif K^mdfeyonea benim
senmiş olup Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Anayasamızın sosyal güvenlik ve sosyal adalet prensiplerinin işçi, memur, emekli ayırımı yap
madan uygulanması bizatihi Anayasamızın esprisi içinde yer almaktadır. Bu sebepler kd, teklifin 
kabulü ve aslında çdk zor şartlar altında yaşıyan işçilerimizin emeklilik hallerândeki aylıklaraun 
ayarlanmasında da zaruret vardır. 

Milet Meclisi (S. Sayaa : 337) 
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41 Numaralı Oeçiei Komiiyo» Raporu 

Mittei Meclisi 
41 Numarah Geçici Komisyonu 
Esas No: 2/487, 463 ve 512 

Karar No: 3 

26 .4.1971 

Yüksek BagkaîUığa 
(İenel Kurulun 12 . 3 . 1971 ve 9 . 4 . 1971 tarihli 70 ve 84 ncü Birleşimlerinde, Komfoyonu-

mua&â, förj^üfenefiiıie karar verilen; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11&6 sayılı Kanun
la d«â^M^n 7B nei maddesine değişiklik getirilmesini öngören İzmir Milletvekili Burlıanettin 
Aşsutay ve 6 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay ve 1 arkadaşının ve Denizli Millet
vekilli fîa^an Korkm'azcan ve 7 arkadaşının teklifleri, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilci
leri ve teklif sahiplerinin huzuru ile müzakere konusu yapıldı. 

Üç teklifin benzerliği* gerekçesiyle, tekliflerden birinin esas alınmak suretiyle görüşmenin ya
pılması teklif olundu. Oylama sonucu İzmir Milletve'kild Burlıanettin Asutay ve arka<laşlarının 
teklifinin müzakereye esas alınması Komisyonca kabul edildi. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmeye geçildi. 
657 sayılı Personel Kanununu tadil eden 1327/sayılı Kanunun getirdiği imkânlar ile 1969 yılın

da neşredilen ve yürürlüğe konan işçi asgari ücretleri ve geçinîne imkân ve seviyesi gerekçesiy
le ihtiyarlık ödemesi alt ve üst sınırının yeniden tesbiflini öngören teklifin maki<ielerine geçilmesi 
-JKkaadsyonumuzıea kabul edildi. 
r'-*" Teklifte ihtiyarlık ödemesine esas günlük kazancın alt sınırının 18 lira olarak tesbiti uygun 
görüldü. Üst sanır konusunda 150 lirayı öngören Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz ve ar-
teadaşlaa'inan önergesi Komisyonca kabul edildi, bu değişikliği ile madde oylandj, Komisyonca ka
bul edilerek karara bağlandı. 

Teklifin, son fıkrası ve yürürlük tarihi ile ilgili 2 nei maddesi, Sosyal Sigortalar Kurumunca 
ihtiyarlık ve diğer ödemelerinin 3 ayda bir yapıldığı ve bu ödeme tarihine Kurum ve işçi dilinde 
(Dönem başı) ifade edildiği cihetle kabul edilen Yozgat Milletvekili AbduUah Baştürk'e ait öner
ge istikametinde değişiklik yapılması karara bağlandı. 

Teklifin 3 ncü maddesi Komisyonca aynen kabul edildi. 
Öncelik ve ivedilik teklifi oylandı, Komisyonca kabul edildi. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

. Mütet Meclisi 
41 Numaralı Geçici Komisyon 

Başkanı 
Ankara 
T. Töker 

Sözcü 
İzmir 

B. Asutay 
Ankara 

C. Yorulmaz 
Bursa 

K. önadım 

İstanbul Kastamonu '. 
$st sınırın 1£0 liraya (Söz hakkam mahfuz) 

y,ükseltijmesine muhalifim ff. Tosyah 
H. Türkây 

Kayseri 
(Söz hakkım mahfuz) 

E. Turguû 

Malatya 
ff. Gökçe 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Yozgat 
A. Bağtürk 

•mm Me*î (&-9wm-:: m) 
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41 NUMABALI GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞ1ŞTİRİŞ1 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, üst sınırı 150 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigorta
lıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 150 liranın üstünde olanların ka
zançları da 150 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta 
primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda 1 den fazla 'işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler 
yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı üze
rine hissesi oranında kendisine ödenir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış olan malu
liyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklar ve iş 
kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bağlanan aylıklara esas tutulan günlük kazançların alt 
sınırı, bu kanunun yayım tarihini takib^den dönem başından itibaren 18 liraya çıkanlarak ödeme 
bu esasa göre yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı tarihini takibeden Kurumun ödeme dönemi başın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

* 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 337) 





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

Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Millî Hava Sanayimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 

seçilen 4 er üyeden kurulu 45 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2 /462) 

19 . 1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hatay [Milletvekili Hüsnü Özkan ile birlikte hazırladığımız (Millî Hava Sanayiimizin kurulma
sı maksadiyle 'Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı hakkındaki karnın teklifi 
üç nüsha olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla riea ederim. 
Afyon Milletvekili Hatay Milletvekili 

R. Çerçel H. Özkan 

Millî 'Hava Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava Kuıvvetlerinin güçlendirilmesine ka
tılma payı hakkında kanun teklifi gerekçesi 

Çağımızda havacılığın ulaştığı aşamalar ve geleceğin harblerinde milletlerin var ya da yok 
olmaları arasındaki mesafeyi ve zaman kavramını fevkalâde daraltan kudreti karşısında, yurdu
muzun savunmasında Hava {Kuvvetlerimizin, hava sanayiine dayanması noktasında, alınması ge
rekli olan tedbirlerin ittihazında, ihmali caiz olmıyan bir önem taşımaktadır. 

Bu realite muvacehesinde, Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme yolunda, Devlet bütçesinden 
ayrılan ödeneğin, son derecede lüzumlu bir hizmete harcanmakta olduğu ve bugün için artırılma
sına da imkân bulunamadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Bu hususu böylece tesbit etmekle 
beraber, büyük malî külfetlere İhtiyaç göstermesi yüzünden, memleketimizde bugüne kadar millî 
bir hava sanayiinin kurulması maalesef mümkün olamadığından, bugünkü haliyle, ister istemez, 
bu konuda büyük güce sahip milletlere dönük haliyle ve hattâ bu milletlerin de kopması müm
kün fırtınalar içinde şimdiden kesinlikle kestirilemiyecek olan davranışları karşısında hava sa
nayimden yoksun milletimiz için vahamet arz edebilecek bir durumun yarattığı endişeler, aziz 
milletimizce bir destekleme kampanyası açılması lüzumunu meydana getirmiştir. 

Memnuniyetle tesbit edelim ki, bu cümleden olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizle çok sıkı bir 
işbirliği yapılmak suretiyle (Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme vakfı) teessüs etmiş, millî 
müesseselerimizle vatanperver halkımızın büyük teşvik ve yardımlariyle, yurdumuzda millî hava
cılık sanayiinin kurulmasını hedef tutan çalışmalara geçilmiştir. 

Xarmlara güven vermekte geeikmiyen bu güzel çalışmalara ve bugünkü tezahürlerine göz 
atınca, vatanımızın tehlikeye düştüğü bir anda kahraman Atamızın rehberliği ile yaptığımız ba
ğımsızlık savaşında, aziz milletimizin, hayatı istihkar noktalarına varan feragatte gösterdiği ör
nek ve bezlettiği hamiyet ve şefkat duygulariyle yüklü olan vaıtandaşlanmızm, bu kere de gönül 
birliği halinde kurulması öngörülen havacılık sanayiinin reaüze edilmesine muhakkak nazarı ile 
bakmamak için hiçbir sebep yoktur. 
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'Bununla beraber, başlangıçta bu önemli teşebbüsü plâna ve programa bağlamak suretiyle çalış
maları hızlandırmak ve realize etmek için muayyen ve muhammen bir kaynağa ihtiyaç olacağı 
tabiî görüldüğünden, hiç değilse böylelikle 5 yıl gibi geçici bir dönem için mevzua bir jön veri
lebileceği görüşü doğmuş ve bu görüş bu kanunun teklifinde âmil olmuştur. 

Tesbit edilen hükümlerde görüleceği veçhile, kanun teklifi, katılma paylarını hissedilmiyecek 
ve sıkıntı vermjyecek derecede küçük ölçüde tutmuş olmakla, daha büyük ölçülerde yardımda bu
lunmak istiyen hamiyetli vatandaşlarımızın, doğrudan doğruya teberru müracaatlarını d,a açık ve 
serbest bırakmıştır. 

JPayların hesabı ve bu payların yatırılması ve devri hususunda tasarruf ve kolaylık prensiple
rinden hareketle 5 yılda gerekli tesislerin havacılık ısanayiine. bir yön verebilecek seviyeye ulaşa
bileceği düşünülmüştür. 

Geçici kanun teklifinin 1 nci maddesinde katılma payları ve ölçüleri, 2 nci maddesinde katıl
mâ  paylarının ne suretle toplanacağı, 3 ncü maddesinde devir zamanı, 4 neü maddesinde vergi, 
resim ve hare muafiyeti ve 5 nci maddesinde de süre belirtilmiştir. 'Bilet ve kuponlardan alınacak 
paylar bilet ve kuponların üzerinde bedelden ayrı olarak gösterilecek bilet ve kuponların değe
rine değil, adedine bakılacak, bu paylar bilet ve/kuponları satanlar tarafından toplanacak ve mü
teakip ay devredilecektir. Örneğin, sinema biletlerinin üzerine seyyanen onar kuruş ilâve edile
cek ve sinemacılar bu biletlere ait eğlence resmiyle birlikte ilgili mercie tevdi edeceklerdir, ilgili 
merci bir- ay içinde toplanan katılma paylarını ertesi ay vakfa devredecektir. 

At yarışı müşterek bahis biletleri ister bir liralık, isterse beş, on, elli veya yüz liralık olsun 
değerine bakılmıyacak ve her birinden seyyanen onar kuruş toplanacak ve bu paylar bedelden 
ayrı olarak bilet üzerinde gösterilecektir. Millî piyango biletleri için de tam, yarım, çeyrek veya 
beşte bir veya onda bir olmasına bakılmaksızın seyyanen yirmibeşer kuruş toplanacak ve bu 
paylar bilet bedelinden ayrı olarak bilet üzerinde gösterilecektir. İSpor Toto oynıyanlar için oyna
dıkları kolon 'adedine bakılmıyacak, her kupon için bir defa yanı bir kişiye yirmibeş kuruş şek
linde toplanacaktır. 'Kupon üzerinde katılma payı ayrıca gösterilecektir. 

Binde bir nisbetine göre hesaplanacak katılma paylarında hesap sonunda yirmibeş kuruş ve 
katları olan 50 veya 75 kuruşluk lira kesirleri bulunacaktır. Bu konuda bozuk para sıkıntısının 
yaratacağı güçlüklerin bertaraf edilmesi öngörülmüştür. Örneğin, (1 200) lira Gelir Vergisi ödi-
yen bir vatandaş için (120) kuruşluk hesap yapılacak ve lira kesiri olan 20 kuruş en yakın 25 
kuruşa iblâğ edilecek ve böylece vatandaşın (1.25) liralık katılma payı alınmış olacaktır. İthal 
ettiği bir otomobil için '(10 000) liralık Gümrük Vergisi ödiyen bir vatandaş sadece (10) liralık 
katılma payı verecek ve bu pay, gümrük makbuzunda ayrıca gösterilecektir. Gümrük İdaresi ve 
yukardaki örnekte Vergi Dairesi, bir ay içinde toplanan katılma paylarını ertesi ay sonuna ka
dar vakfa devredecektir. 

İnikasları mucibolacak mahiyetteki katılma paylarının toplanmasına muafiyet verilmiş olmak
la bu katılma paylarının hayat pahalılğını artıracağı yolunda yanlış kanaatlere yer verilmemesine 
gayret edilmiştir. (Tekel maddelerinden ve akaryakıttan alman istihsal vergisi ile akaryakıt 
Gümrük Vergisinde olduğu gibi) 

Vergi, resim ve hare muafiyeti, katılma paylarının tamamen maksada tevcih edildiğinin ifade
si olmak üzere getirilmektedir. 

Katılma payı toplanması için süre konmuş olması bu konuda daimî külfet yüklenilmesinin ba
his konusu edilmediğini açıkça belirtmiş olmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '364) 



_ 3 — 

45 Numaralı Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
45 numaralı Geçici Komisyonu 11 . 6 . 1971 

Esas No. : 2/462 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Milletvekili Rıza Çereel ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava Sanayiimi
zin kurulması umaksadiyle Türk Hava Kuvvetlerinin (güçlendirilmesine katılma payı hakkındaki 
kanun teklifi; itıdklif ısahipleri, Millî ıSavunnıa, İeıişrleri ve Maliye Bakanlıkları teımısilcilerinin 
iştirakiyle, öenel Krulun 3 . 5 . 1971 tarihli 94 ncü 'Birleşiminde kurulması kabul edilen 45 nu
maralı Geçici Komisyonumuzda tetkik ve müzakere esdildi. 

Tümü üzeninde cereyan eden uzun imüzalkencler neticesinde, ıgerekç'ede .de 'belirtilmiş olduğu 
veçhile, !Türk Hava Kuvvetlerinin 'güçlendirilmesine ktılma payı ihdasına matuf olarak hazırlan
mış bulunan ikanun teklifi, prensip itibariyle Geçici Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek 
maddelerin 'müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinde katılma payları ve ölçüleri, 2 inci [maddesinde katılma paylarının 
ne suretle toplanacağı, 3 ncü ımadıdesinde devir süresi, 4 ncü maddesinde vergi, resim ve harç 
muafiyeti ve '5 nci maddesinde de kanunun uygulama süresi (belirtilmiştir. 

ıMaidde 1. — Kanun teklifinin 1 nci maddesinin (A) fıkrasında, at yarışı 'müşterek ba
his bileti ile sinema bileti satmalanlar için, katılma payı, bilet başına 10 kuruş: (B) fıkrasında 
da at yarışı, futbol maçı, konser, tiyatro giriş bileti ile, millî piyango bileti satmalanlar için, 
bilet hasma; isıpor toto oynıyanlar için de, kupon 'başına 25 kuruş katılma payı Öngörülmüştür. 

Geçici Komisyonumuzca yapılan değişiklikler ilerde 'gerekçeleriyle açıklanacağı üzere, Millî 
Piyamıgio safi hasılatının Türk Hava Kuvvetlerin in ıgüçlendirilmesine tahsisi uygun görüldüğüm
den, piyango biletleri katılma payı alınmaması; buna mukabil katılma payının spor branşlarımdan 
sadece futbol maçlarıma inhisar ettirilmeyip, her türlü spor müsabaka ve gösterilerime teşmili hu
susları Komisyonumuzca yerimde görülmüştür. Diğer taraftan Millî Hava 'Sanayiimizin kuruluşuma 
•gerçeklten etkili olması için teklifte 10 kuruş olarak derpiş olunan katılma paylarının da 215 kuru
şa ıçıkarıljiması, diğer taraftan gerçek bâzı tesbit ve hasılatı etkilemeimesi yönümden at yarışları 
müşterek bahislerinde katılma payının bilet bedeli üzerimden % 10 nisbetinde alınması; Spor Toto 
Ibiletlerinden alınması 'öngörülen katılma payımın bu konudaki talebin hassasiyeti ve • ıdolayısiyle 
hasılata menfi yönde 'tesiri göz önünde bulundurularak fıkra metinden çıkarılmasınla ve yukarda 
açıklanan hususlar da maizara alınarak (A) ve (B) fıkrlarının 1 nci maddesinin tek fıkrası olarak 
tedvini uygum 'görülmüştür. 

Ancak katılma payının nisibdt ve miktarına ilişkin maktu miktar ve 'yüzde oranlarınım kamum 
tedvin tekniği olarak ayrı bir maddede (Koımisyonumuzca Ihaızırlamam ımetmin 3 nıcü maddesinde) 
gösterilmesi kabul 'edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinin (c) fıkrasında, hemen tamamen bütün vergi, resim, kare, para ce
zaları, vergi ve zam cezaları, trafik cezaları üzerimden ve nispî olarak katılma payı öngörülmüş
tür. 

Mezkûr katılma paiyımım (hesap, kayıt, tahsil işlemlerinin verigi idaresine tahmil edeceği büyük 
fcülfet ve masraf,- vergi ve ceza ihtilâfları dolayısiyle vâki ıolacak uygulama 'güçlükleri ve diğer 
idareler bakımımdan 'doğacak zorluklar nazarı itibara alınarak bahse konu katılma payı uygun mü
talâa edikmemiş ve dolayısiyle bu fıkra hükmümün metinden 'çıkarılması (uygun ıgörülmüştıür. 

Buna mukabil, '5 Temimuiz '19819 tarih ve 41255 ısayıb Millî Piyango teşkilime dair Kanun gere
ğince sağlamam piyango safi hâsılatınım 'Millî Hava Samayiimizin kurulması için Millî Savumıma Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak «Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Vakfına Yardım» bölümüne öde-
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nelk kaydolunmak sureciyle 'Türk Hava Kuvvetlerine italhısisi Komisyonuimuzea uyigun görülmüş ve 
fbunu 'teminen Komisyonıuımuaca fcabul edilen ime-tinde '5 nci madde »tedvin, edilmiştir. 

Madde 2. — Kanun ıteklifinln (bu- ımıafcLdesin'de giriş ve 'müşterek Ibaihis Ibiletl eriyle, vergi, resim, 
harçlar ve 'cezalar üzerinden alınacak ikatılma paylarına i'lişikiın ödemie ışetoli igiösiterillmiıştir. 

Verigi, resim, ha^ç, para, vetfgi ve1 aaim cezaları üzerinden' pay alımna'sı hususu Komisyonumuz
ca fealbul edilmediğinden, Ibuna ilişkin olarak payların yatırıilmaisiiyle ilgili madde imıeltninde yer 
alan (B) ve (C) fıkralarının ınueıtinden çıkarılması, ayrıca 'giriş Ibiîetleri vıe ait yanışları müşterek 
baJhis Ibileitlerinden alınmıaısı öngörülen katılma payının ödenmesine ilişkin (A) fıkrasının ısüre ve 
ödeme esansları yeniden 'tanzim edilmek fsuretiyle 'Ve 'kanun /tedvin -tefkniğine uygun 'olarak ve ka-
nunfun 4 ncü maddesi (halindıe ıtedvini uygun 'görülmüştür. 

Teklifte yer alan 2 nci madde yerine de, katılma payı mükellef ve sorumlusunu belirten madde 
vaz'ı kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Teklifin bu maddesi de ödeme ile ilgilidir. Buna ilişkin hükümlere Komisyonu
muzca kabul edilen 4 ncü maddede yer verildiğinden, bu hüküm teklif metninden çıkarılması; bu
na karşılık kanun tedvin tekniğine uygun olarak 3 ncü madde halinde katılma paymm nisbetine 
ilişkin hüküm vaz'ı kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Katılma paylarının her türlü vergi, resim, hare ve tasarruf bonosundan muafiye
tini derpiş eden teklif maddesi, gereksiz ve lüzumsuz görülerek madde metninden çıkarılmış ve 
4 ncü madde olarak metinde, yukarda açıklandığı üzere katılma paymm ödenmesine ilişkin hükme 
yer verilmiştir. 

Madde 5. — Kanunun yürürlük süresini 5 yıl olarak tesbit eden hüküm değiştirilerek, müddet 
tahdidi kaldırılmış ve yürürlüğe ilişkin hükme komisyonca kabul edilen metnin 7 nci maddesin
de yer verilmiştir. 

Buna mukabil raporun yukarıki kısımlarmdabelirtildiği üzere, güçlü bir Millî Hava Sanayiinin 
kurulması için, Millî Piyango safi hasılatının Türk Hava Kuvvetlerine tahsisini temin eden hük
me 5 nci madde olarak metinde yer verilmiş, kanun başlığı da buna göre tedvin edilmiştir. 

Madde 6. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütülmesine ilişkin bu hüküm değiştirilerek, 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlarınca yürütülmesi öngörülmüş ve yürütme ile ilgili mez
kûr hükme Komisyonca hazırlanan metinde 8 nci madde olarak yer verilmiştir. 

Buna mukabil katılma paymm muhasebe, tahsil ve devri işlemlerine ilişkin ve adı geçen üç ba
kanlıkça bir yürütme çıkarılmasına ilişkin bu hükme 6 nci madde olarak metinde yer verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Yukarda da açıklandığı üzere, yürürlük tarihine i l i şk in i nci maddede ve 1 . 8 . 1971 olarak 
ve yürütme yetkisiyle ilgili hükmün de 8 nci madde olarak metinde yer alması uygun görülmüştür. 

Kanunun Genel Kurulda öncelik ve ve ivedilikle görüşülmesi ile ilgili teklif, Komisyonumuzca 
oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

G-enel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Ankara 
T. Toker 

Bolu 
Ş. Kiykıoğlu 

Sözcü 
Eskişehir 

§. Asbuzoğlu 

Çanakkale 
M. H. önür 

Van 
F. Türkoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
Z. Kürşad 

Van 
K. Kartal 

-
Ankara 

C. Yorulmaz 

Uşak 
0. Dengiz 
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AFYON MİLLETVEKİLİ RIZA CERÇEL VE 
HATAY MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ ÖZKAN'IN 

TEKLİFİ 

Millî Hava Sanayiimizin kurulması maksadiyle 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine ka

tılma payı hakkında kanun teklifi 

Katılma payı : 

MADDE 1. — Millî hava sanayiimizin ku
rulması maksadiyle Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine katılma payları aşağıda göste
rilmiştir : 

A) At yarışı müşterek bahis bileti ile sine
ma bileti satınalanlar için, bilet değerlerine ba
kılmaksızın, bilet başına (10) kuruş; 

B) At yarışı, futbol maçı, konser, tiyatro 
giriş bileti ile Millî Piyango bileti satınalanlar 
için, bilet değerine bakılmaksızın, bilet başına, 
spor - toto oynıyanlar için, kolan adedine ba
kılmaksızın, kupon basma (25) kuruş; 

C) Para cezalan, vergi ve zam cezaları tra
fik cezalan, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
Veraset ve intikal Vergisi, Motorlu Kara Ta
şıtları Vergisi, ithalde alman istihsal Vergisi, 
dâhilde alman istihsal Vergisi (Tekel madde
lerinden alman istihsal Vergisi ile Akaryakıt 
istihsal Vergisi hariç) Banka ve Sigorta Mua
meleleri Vergisi, Nakliyat Vergisi, Gümrük Ver
gisi (Akaryakıt Gümrük Vergisi hariç), Emlâk 
Alım Vergisi, Emlâk Vergisi, İthalât Damga 
Resmi, Rıhtım Resmi, Tapu Harçları, Mahkeme 
Harçları, Noter Harçları, Pasaport ve Kançılar
ya Hardan , Trafik Hardan , Petrolden Devlet 
hissesi ve madenlerden Devlet hakkı ödiyen 
özel ve tüzel kişiler için, Devlet hakkı ve hisse
lerinin, Millî Piyango ikramiyesiyle bilet başı
na (5) lirayı aşan at yarışı müşterek bahis ka
zancı sağlıyanlar için, kazandıkları paraların 
(binde biri) dir. Bu hesabın yapılmasında lira 
kesirleri (25) kuruş ve katlarma yükseltilir. 

45 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Millî Hava Sanayiimizin kurulması için Türk 
Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciyle ka
tılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının bu 

gayeye sarfını temin hakkında Kanun 

Konu : 

MADDE 1. — Belediye hudutlan içindeki 
her türlü spor müsabaka ve gösteriler ile sine
ma, tiyatro, konser, sirk ve at yanşlarma giriş 
biletleri ve at yarışı müşterek bahis biletleri 
Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirmesine katıl
ma payına tabidir. 
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Afyon Milletvekilli Eıza Çerçel ve Hatay Millet

vekili Hünsü Özkan'ın teklifi 

Yatırma şekli ve zamanı : 

MADDE 2. — Birinci maddenin : 
A) (A) ve (B) bendlerinde belirtilen katıl

ma payları, aynı bendlerdeki bilet ve kuponları 
satanlara yatırılır. Bu satıcılar topladıkları ka
tılma paylarını, Eğlence Resmi ile birlikte, ilgi
li mercilere tevdi ederler. Katılma payları, bi
let ve kuponların üzerinde, bedelden ayrı bir ka
lem halinde gösterilir. 

B) (C) bendindeki ödemelere bağlı katıl
ma payları katılma payına esas alman ödeme
ler için, bu ödemelerin yapıldığı mercilere öde
me anında yatırılır ve ödemeye ait tahsilat fi
şinde ayrıca gösterilir. 

O) (C) bendindeki ikramiye ve kazançlara 
bağlı katılma payları, bu ikramiye ve kazançları 
ödiyenlere yatırılır. 

Devir : 

MADDE 3. — ikinci maddenin (A) ve (B) 
bendlerinde belirtilen mercilerle aynı maddenin 
(0) bendine göre katılma payı toplayan idare 
ve kurumlar, topladıkları katılma paylarını mu
taakıp ayın sonuna kadar (Türk Hava Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı) na devrederler. 

Muafiyet: 

MADDE 4. — Katılma payları, her türlü 
vergi, resim, hare ve tasarruf bonosundan mu
aftır. / • 

45 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi 

Mükellef ve sorumlu : 

MADDE 2. — Türk Hava Kuvvetlerinin 
güçlendirilmesine katılma payının mükellefi bi
letleri satın alanlardır. 

Sorumlu bilet satanlardır. 

Nisbet : 

MADDE S. — Türk Hava Kuvvetlerinin güç
lendirilmesine katılma payı, nispî veya maktu 
olarak alınır, 

Katılma payı at yarışı müşterek bahis bilet
lerinde bilet bedelinin % 10 udur. 

Maktu pay, birinci maddede yazılı yerlere 
ait beher giriş bileti için 25 kuruştur. 

Katılma payı miktarı biletler üzerinde, be
delden ayrı bir kalem halinde gösterilir. 

Ödeme : 

MADDE 4. — ikinci maddede belirtilen so
rumlular, tahsil ettikleri katılma payını Eğlence 
Resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi ederler. 
Bu merciler bir ay içinde tahsil ettikleri katıl
ma payı tutarını, mutaakıp ayın sonuna kadar, 
T. C. Merkez Bankasında Türk Hava Kuvvetle
rini Güçlendirme Vakfı adına açılacak hesaba 
ödemek veya göndermek zorundadırlar. 
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Yürürlük : 
MADDE 5. — Bu kanun, yayımını takibeden 

ay başında yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdi
ği tarihi takibeden 5 yıl sonunda yürürlükten 
kalkar. 

Yürütme : 
MADDE 6. 

yürütür. 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

45 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi 

Millî Piyango hasılatının devri : 

MADDE 5 . - 5 Temmuz 1939 tarih ve 4255 
sayılı Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 11 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hazineye tevdi edilecek ,olan Piyango safi 
hâsılatı, bir taraftan bütçeye irat, diğer taraf
tan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açıla
cak, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
yardım bölümüne ödenek kaydolunur. 

MADDE 6. — Katılma payının tahsil, muha
sebe ve ödemesine ilişkin hususlar, Millî Savun
ma, Maliye ve içişleri bakanlıklarınca müştere
ken hazırlanacak Yönetmelikte gösterilir. 

Yürürlük : 

MADDE 7. — Bu kanun 1 . 8 . 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 8. — Bu kanunu Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 
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