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BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Tunçkanat Haydar
DÎVAN KÂTÎPLERÎ : Esin Numan, Karavelioğlu Kâmil
•»

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, oturumu açıyorıım.
2. — Türkeş Alpaslan'ın, Sivil Müdafaa Ka
nunu teklifi ve Güvenlik Komisyonu
raporu
(2/39)
(1)
BAŞKAN — Evvelâ im kanun sözcüsü Kara
velioğlu Kâmil arkadaşımıza söz 'veriyorum. Bu
yurun efendim.
KARAVELİOĞLU
KÂıMİL — Muhterem
arkadaşlar-; Alb. Alpaslan Türkeş daıha evvel
AIillî Savunma 'Sekreterlikleri hakkında iür tasarı
hazırlamıştı. (Bunun malî cephesi İktisat Encü
meni Tetkik ıve Araştırma Kurulunca tetkik edil
miştir. Bu tasarıda önümüzdeki aydan itibaren
bir kadro isteniyordu. Bu kadrolar yüksek bulun
du ve bunun .bütçeye yüklediği külfet, senelik ola
rak, 30 milyon lira İdi.
Böyle bir kanunu Ibizim İktisat Komisyonu
prensip olarak ka'bul etmedi. Biz ısrar ettik. Fa
kat kadro bakımından çok yüksek görüldü. Alp
aslan Türkeş teklifini geri aldı.
Şimdi buna ibenzer (bir tasarı Dahiliye Bakan
lığından gelmiş ve Güvenlik Komisyonunda görü
şülerek huzurunuza arz •edilmiş bulunmaktadıır.
Fakat 'bu İktisat Komisyonundan geçmedi. Bu
nun çok acele 'olduğunu 'biliyorum. iBilha'ssa 'su
bayların tâyini ile ilgilidir.
'Müsaade ederseniz yarın iktisat Komisyonun
da tetkik ettirelim. Cuma günü, iktisadi ve malî
cephesi de hazır olarak huzurunuza getirelim.

—

da söz istiyorum. Mâruzâtım kısa olacaktır, mü
saade ederseniz arz edeyim.
'
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
TAŞAR DÜNDAR (Devamla) '— Er Ahmet
arkadaşımızla 'bendenizin küçük bir kanun tekli^
fimiz vardır. Müsaade ederseniz onu müzakere
edelim.
BAŞKAN — Şu halde gündemin üçüncü
maddesindeki arkadaşımızın teklifine geçiyoruz.
3. — Taşar Dündar'ın, Türkiye
Cumhuriyeti
Millî Birlik Komitesinin 28 Mayıs 1960 tarihli
Kararnamesinin 1 nei maddesinin (a) fıkrası hük
münden 28 Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan
istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subay ve
askerî memurların da istifa etmesine dair kanun
teklifi ve Güvenlik Komisyonu raporu (2/32) (1)

BAŞKAN — Arkadaşlar, evyelâ Karavelioğlu
Kâmil arkadaşımızın teklifini oyunuza arz ediyo
rum. Ka!bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir.

BAŞKAN —'Efendim, 'bu kanun sözcülüğünü
yapacak olan Er Ahmet arkadaşımıza söz veriyo
rum.
GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER
AHMET — Bizim bundan evvel çıkardığımız
kararnameye eklenecek bir madde ile evvelce
istifa eden subayların mağduriyetini tanıyaca
ğız.
Mevzu şudur. 28 Şubatta terfi eden subay
lara, 6 aylık müddet farklariyle bir intibak
hakkını tanıdık. Şimdi buna istifa, eden subay
lar iştirak edemiyordu. Onların bu şekilde mağ
dur olduklarını görüyoruz. Bu arkadaşların da
mağduriyetlerini önlemek için onların da bu
Kararnameden istifade etmelerini sağlıyacağız.
Bu da ancak 200 - 300 subay kadardır.
«
BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim.

TAŞAE DÜNDAR — Efendim, usul kakkın-

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim,

• (1) 68 ve 68 e ek S. Sayılı basmayazi tutana
ğın sonundadır.

(i) 74 S. Sayılı basmayazi tutanağın
dadır.
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