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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Genel Kurul toplantısı 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM (Acık) 

1 . 9 . 1960 Perşembe 

Birinci Oturum 
Ataklı Mucip'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 
ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci maddesine 
birer fıkra ve 6306 sayılı Kamuma geçici bir mad
de! eklenmesine] dair Kanun teklifi ve iktisat Ko
misyonu raporu görüşüldü. Görevi başında sa
katlanan polis ve diğer devlet memurlarının da, 
bu kanun kapsamına alınması ve 1961 malî yılı 
Bütçesi ile birlikte görüşülmesi kaydiyle karimi 
teklifinin komisyona geriverilmesi kabul edildi. 

Karavelioglu Kâmil'in, Haksız mal iktisabe-
denler hakkındaki Kanun teklifinin geriveril
mesi, teklif sahibimin isteği üzerine kabul edildi. 

Birleşime on dakika ara verildi. 

İkinci Oturum 
7238 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 

fıkrasında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının bir ve ikinci maddeleri değiştirilerek 
Kanun kabul olundu. 

1960 Genel Tarım sayımının 1 yıl geri bıra
kılmasına dair kamum aynen kabul edildi. 

Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmak

ta bulunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş 
olan inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satınal-
malar hakkındaki kanuni, aynen kabul olundu. 

O'Kan Sezai'nin, Esnaf Demekleri, Esnaf 
Derjuekleri Birlikleri, Esmaf ve Küçük Sanatkâr
lar Teşekkülleri Federasyonu ve Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun 
uzuvlarımın feshi ile yeniden seçimlerimin yapıl
ması hakkındaki 39 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi görü
şüldü. 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle ka-
num 'kabul edildi. 

Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının1, 7269 
sayılı Umumi, hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunum 26 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi görüşüldü ve kanun kabul 
olundu. 

'Birleşime son verildi. 

Bu Birleşim Başkanı Divan Kâtibi 
Akkoyunlu Fazıl Karavelioglu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Er Ahmet 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Ağılma saati : 14,45 

BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Aksoyoglu Refet 

DÎVAN KÂTtPLERİ : Er Ahmet, özdağ Muzaffer 

'» 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Subay ve askerî memurların mecburi hizmet
leri ve istifaları hakkındaki 6077 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi, kanun tasarısı ve Güven
lik Komisyonu raporu (1/71) (1) 

BAŞKAN — ^Gündemde il'k olarak subay ve 
askerî memurların mecburi hizmetleri ve isti
faları hakkındaki 6077 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kânun tasarısı ve Güven
lik Komisyonu raporu vardır. 

Güvenlik Komisyonu Sözcüsü burada mı 
efendim? (Burada sesleri) 

Kanunun gerekçesinin okunmasını Heyeti 
Umumiyeniz ister mi? (Okunsun, zaten kısa 
sesleri.) 

Gerekçenin okunması uygun görülmüştür, 
okuyoruz efendim. 

GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER 
AHMET — Gerekçeyi okuyorum. 

GEREKÇE 
Halen m er'i subay ve askerî memurların 

mecburi hizmet ve istifaları hakkındaki kanun 
mucibince muvazzaf subay ve askerî memurlar, 
nasbedildikleri tarihten itibaren on sene hiz
met etmedikçe istifa edememektedirler. 

Bugün ordumuzda vazife gören kadın su
baylar da bu müddete tâbi bulunmaktadırlar'. 
Fakat kadın subaylar evlendikleri takdirde 
vazifelerini lâyiki veçhile yapamıyacak duru
ma düşmektedirler. Bu se*beple diğer devlet
lerde olduğu gibi, evlenen kadın subayların # 

istifa edebilmelerini sağlamak gayesiyle ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

BAŞKAN, — Maddeleri de bir kere okuya
lım. 

(1) 57 8. Say ıh basmatyazı zaptın sonunda&rr. 

ER AHMET — Maddeleri de okuyorum 
efendim. 

Subay ve askerî ımemurların mecburi hizmet
leri ve istifaları hakkındaki 6077 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Subay ve askerî memurların 
mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki 
6077 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir : 

EK MADDE — Kadın subaylar evlendikle
rinde 10 senelik mecburi hizmetlerini doldur-
masalar dahi istifa edebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — ıMuhterem arkadaş
lar, yabancı orduların statüsünü tetkik ettiği
miz zaman, kadın subayların yetiştirilmesi ve 
hizmet tarzlarının diğer subaylarla aynı statü
ye tâbi olmadığını «görürüz. Bizde ise bunla
rın yetiştirilmesinde hiçbir tefrik yapılmamış
tır. Kadın subaylar için bir statü kabul edil
meli ve bu statü içinde mülâhaza edilmelidir. 
Kadın subayların erkek arkadaşlarına uymıyan 
hususiyetleri vardır. Binaenaleyh bendeniz ge
tirilen bu kanunun reddini ve başka bir kanun
la mütalâa edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar; bu kanun ka
bul edildiği takdirde şu mahzurları olabilecek 
zannediyorum; mademki evlenen bir bayan*su'bay 
arzu ettiği takdirde ordudan ayrılabilir, ordudan 
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ayrılmayı tasarlıyan bu küçük hanım karşılıklı 
bir özel anlaşmanın bir neticesi, olarak .evlenmeye 
kalkar, ordudan ayrılır. Ondan sonra da karşılıklı 
özel anlaşma ile yaptığı izdivaçtan uzaklaşabilir. 
Dışarıya tahsile gönderilmiş bir bayan subay için 
bu daiha enteresan olabilir; orada bir sünnetsizle 
evlenir, istifa halkkiyle beraber orada da kalır. 
Binaenaleyh bu kanunla beraber bunlar da nazarı 
itibara alınmalıdır. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, kadınların fi
ziki bünyeleri bilhassa muJharip sınıflarda çalış
malarına imkân vermemektedir. Bu yünden bu 
kanun tasarısının lebinde konuşmak istiyorum. 
Halen Hava Kuvvetlerinde pilot olarak vazife gö-
ren kadın subaylar vardır. Bunların bir kısmı 
•evlenmiş vaziyettedirler. Ve kendi arzuları ile ay
rılmak istiyorlar. Fakat imkân bulamıyorlar. Ve 
hiçbir zaman da muvaffakiyet gösterememişler
dir. Hava Kuvvetleri için büyük bir yük teşkil et
mektedirler. Bu bakımdan, ya arkadaşl arımızın 
dediği gibi daha mükemmel bir hale getirmek ve
yahut da geçici olarak kadın subaylara bu imkâ
nı vermek lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Sezai Bey arkadaşımı
zı n temas etmiş olduğu bir noktaya bendeniz de 
bir yenisini ilâve etmek istiyorum. Okumayı ve 
buraya girmeyi geçim vasıtası telâkki edilmemeli 
•ve böyle bir yola sapılmamalıdır. Kadın çeşitli 
yollardan talhakkuk ettirip bunu geçim vasıtası 
haline sokabilir. Bu ise hiç de doğru bir şey de
ğildir ve tehlikelidir. 

BAŞKAN — Esin Numan. 
ESİN NUMAN — Efendim, ordumuz için za

ten kadın subayların yetiştirilmiş olması bizim örf 
ve âdetlerimizle kabili telif bir şey değildir. Vak
tiyle bu yola gidilmiş olması bazı fantazüden doğ
muş olsa gerektir. Kadın subayların istihdam olu
nabileceği bazı yerler, görevler olmakla beraber 
şayet orduda kadınlara ihtiyacolacaksa, ben zan
netmiyorum, .bunların o vakit yenibaştan teşki-
lâtlandırılmiası Lâzımdır. Bu bakımdan arkadaşla
rımın fikirlerine katılıyorum. Fakat önümüzdeki 
kanun tasarısı da bir ihtiyacı karşılıyacak mahi
yettedir. Zaten sayıları maihdut olan bu kadın su
bayların bir kısmının istifa etmek suretiyle ordu
dan ayrılmalarına böylece yol açılmış olacak ve 
hatalı olan yoldan dönülmüş olacaktır. Bu itibar
la bu kanunun kabul edilmesini fakat meselenin 
tam olarak ele alınması mevzuunda Millî Savun-

1960 O : 1 
ma Bakanlığından lüzumlu tasarıların hazırlan
masının istenmesini arz ve teklif ederini. 

TU-NÇKANAT HAYDAR — Efendim, arka
daşlarım bu kadın subaylar mevzuunda fikirle
rini söylemiş bulunuyorlar. Bu memlekette eği
timci subay az olduğu için bunlardan bu sahada 
faydalanılabilir. Diğer taraftan önümüze getiril
miş olan kanun tasarısı da ihtiyacın karşılığıdır. 
Zaten mahdut olan bu kadın subaylardan bir kıs
mı evlenmişlerdir. Ayrılmak istiyorlar. Mademki 
biz bunları bu şartlar altında devam ettirmek is
temiyoruz şu vaziyette bir kapı açılmış ve bunlar 
da bu kapıdan kendiliklerinden çözülmüş olurlar. 
Binaenaleyh ben kanunun lehimleyim. Kabulünü 
rica ediyorum. Eğer arkadaşlarım bu kanunu ka
bul ederlerse yuva kurmuş olan kadın subayları
mız da yuvalarında rahatça oturacaklardır. Bu
nun bazı mahzurları da olsa, yine de faydadan 
hali değildir. 

BAŞKAN — Karaıvelioğlu Kâmil. 
KARAVELÎıOÖLU KÂMİL — Konuşmaya 

lüzum görmüyorum. 
BAŞKAN — Er Ahmet. 
ER AHMET — Efendim, bunu şu zaviyeden 

ele alıyoruz. Bugün ordudan kadın subayların ay
rılması dikkati çekecek vaziyettedir. Hepimiz 
Millî Birlik ruhu etrafında toplanırken orduda 
kadın subaylarımızın feraigatla çalışması arzu 
edilir. Bu bakımdan kadın subaylarımızın ordu
dan ayrılmalarını doğru bulmuyorum. Bugünkü 
atmosfer içinde bu personelin şimdilik ayrılması 
doğru değildir. Binaenaleyh ayrılmamaları doğru 
olur. 

KAPLAN MUSTAFA — Sezai Bey kanunun 
mahzurlarını güzel belirttiler. Burada esas me
sele on seneden evvel istedikleri zaman istifa 
etmeleri meselesidir ki, bunu bu hanımlara ver
diğimiz zaman altı ay sonra da yapar. Mektebi 
bitirir, bir göreve verilir, daha o göreve başla
madan evlenebilir. Bunun üzerinde bilhassa dur
mak lâzımdır. Yoksa kadınlarımızın askerî mü
esseselerde çalışmasına mâni olmak değil. 

İkincisi; bir Personel Dairesi kuruluyor. Bu 
daire hanımlarımızın hangi branşlarda muvaffa
kiyetle çalışacaklarına karar verecek. Ordumuz
da kadınlarımız aktif ve ağır işlerde çalışamaz. 
Esasen gaye bu değildir. Gaye; bu 10 seneyi 
doldurmadan istifa edebilmeleridir. Binaenaleyh 
bu avantajı bu hanımlara vermiyelim. Çok faz-

— 4 
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la suiistimal olur. Bunun üzerinde bilhassa dur
mak lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar yeniden söz almak 
istiyen arkadaşlarımız var mı? 

TUNÇKANAT İAYDAR — Hakikaten bu 
kadınların adedi çok t azdır. Ve bunlar yeni yeni 
girmektedirler. Bir kısmı bu sene daha henüz 
üsteğmen oldular. Fakat doktor olarak, öğret
men olarak ileride bir hayli yüksek yekûna ba
liğ olacaklarına hiç şüphe yoktur. Mademki 
bunları yeni şartlara göre almak istiyoruz ve 
içlerinde eski şartlara göre çok avantajlı duru
ma erişmiş olanlar var, bugün üsteğmenlik mer
tebesine erişmiş olan bu subayların istikbalde ne 
olacağı malûm değildir. Bunlar karşımıza bir
takım haklarla çıkacak ve yük olacaklardır. Ya
kında bunlar Yüksek Hava Harb Akademisine 
girmek için hazırlanmaktadırlar. Bunları kur
may yapacak mıyız, yapmıyaeak mıyız? Bunları 
önleyici kanuni bir tedbir yoktur. O bakımdan 
bunu düşünmek de vazifemizdir. Sadece süs ola
rak alınmış olan bu kadın subaylar ileride bize 
çok daha büyük bir yük teşkil edecektir. Bu 
kanun kabul edildiği takdirde bu dâva kendili
ğinden halledilmiş olacaktır. Binaenaleyh, ben
deniz bu kanunun kabulünü arz ve teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Soyuyüce Şefik. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Kanunun ek madde

sini okuyorum arkadaşlar; «Kadın subaylar ev
lendiklerinde, on senelik mecburi hizmetlerini 
doldurmasalar dahi istifa edebilirler.» 

Burada arzu etmiyenler ayrılacak arzu eden
ler oturacak demektir. Bu kadar külfete katlan
dığımız elemanların ayrılmasına neden bu ka
pıyı açıyoruz arkadaşlar... Bunlara bir statü tâ
yin edilecekse hepsine birden yapılsın. Aksi tak
dirde ayrılmak istiyen ayrılacak istemiyen yine 
kalacaktır. Yeni bir statüye ihtiyaç aşikârdır. 
Vekâleti bu yolda ikâz lâzımdır. 

O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlar, bu 
hanım subayların, hakikaten bâzı arkadaşları
mızın temas ettikleri gibi, ileride bir üzüntü 
mevzuu olmak endişesi varsa bunu ancak şu
rada musluğun ağzım evvelâ kapatırız ve dışa
rıya çıkmış olan suyu atmaya çalışırız. Yoksa 
musluğu kapamadan, suyu atmaya çalışmak bir 
fayda temin etmez. Bundan sonra hanım subay 
çıkması mahzurlu görülür de önlenirse, bunu eh
veni şer bulurum. Yoksa bir taraftan hanım su-
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I bay çıkar bir taraftan da bunlara bu kapı açık 
I bırakılırsa, ancak bir kese yolda aile biyogra-
I fisi içinde bayanın subay olması zevk ve şere-
I fini tatması gibi kaprisi yer alır, subay çıkar. 
I Doktor, mühendis, kimyager, öğretmen çıkabi

lir. Jet pilotu olabilir, üç beş saat uçar, ondan 
I sonra evlenir ve aile biyografisine bu şerefi ver

miş olur. Bu sayede yapmış olduğu izdivaç da 
başka sahalardan daha iyi olur ve böylece ticari 
bir zihniyete sapılmış olur. Bugün fakülte ve 

I liseden mezun olan bir bayanın yapmış olduğu 
izdivaçla orduya katılmış bayan subayın yapa
cağı izdivaç her halde farklı olsa gerektir. Ol
masın mı? Olsun ama bunu millî müdafaayı is
tismar etmek suretiyle olmasın. Açık kapıyı ka-
pataeaksak önliyelim. Aksi takdirde ayrılmak 

I istiyenler on seneyi doldurmadan ayrılacaklar is-
temiyenler yine kalacaklardır. Evlenseler dahi 
kalacaklardır. Bu hususa dikkat nazarınızı çe-

I İçerim. 
REİS— Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Sezai Beyin ikinci defa 

konuştuğu şekle uyuyorum. Diğer arkadaşları
ma uymıyaeağım. Kadın subay ihtiyacımızın sa
haları tesbit edilmek suretiyle bu kanun tadil 
edilmek için komisyona iade edilmeli ve bu ka
nunda kadın subayların hangi sahalarda kulla
nılabileceği tesbit edilmelidir. Kanaatimce bun
lar ancak doktor, eczacı, dişçi ve saire gibi hiz
metlerde bulunabilirler. Muharip sınıflarda ka
dın subay kullanılması mahzurludur. Binaen
aleyh bu kanımla kendi kendilerini tasfiye et
sinler, diye açık kapı veriyoruz. Eğer yalnız tas
fiye bir çare değilse arkadaşların dediği gibi, bu 
kanun iade edilmeli, sahalar tesbit edilmeli ve 
ondan sonra kadın subaylar için de bu kapı 
açık bırakılarak kendi kendilerini tasfiye etme
leri imkânı verilmelidir. Ve artık muharip sı
nıflar iein kadın subay kabul edilmemelidir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Kifayet teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim kifayeti müzakereyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, iki hal tarzı vardır. 
Bunlardan birisi bu kanunu olduğu gibi kabul et
mek ve ondan sonra orduya kadın subay almama-
ya karar vermek. 

KAPLAN KADRİ — Böyle bir teklif yoktur. 
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(BAŞKAN —• Kanunu sadece bu şekliyle kabul I 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkincisi; komisyona iade edilmesi, kadın su

baylar kullanılacaksa, hangi sahalarda kadın su- I 
baylardan istifade edileceği hususunun bir statü
ye bağlanarak bir kanun teklifi halinde buraya I 
getirilmesidir. Bunu' reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
komisyona iade edilmiştir. I 

BAŞKAN — Ruznamenin ikinci maddesine I 
geçiyoruz. 

2. — 1700 sayılı İçişleri memurları Kânunu- I 
nun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 mci mad- I 
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı I 
ve Güvenlik Komisyonu raporu (1/80) (1) I 

BAŞKAN — Bu kanunun sözcüsü Er Ah- I 
met'tir. 

Bu kanunun gerekçesi ile birlikte okunmasını I 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. I 

(Kanunun gerekçesi)' I 
«27 Mayıs inkılâbından sonra memleketimiz- I 

deki Millî Birlik ruhu dolayısiyle idare âmirleri- I 
miz&n çok mühim bir vazife ile karşı karşıya bu
lunmaları mevcudiyetlerini şart kılmaktadır. Bil- I 
hassa İnkılâp umdelerinin halka her fırsatta an
latabilmesi, düşük iktidar faaliyetleri ve kötü
lüklerinin açık olarak izah edilebilmesi gibi va
zifelerin ilçe merkezlerinde Hükümeti temsil eden 
kaymakamın, bulunmasına ve asil olaraik vazife 
görmesine bağlı bulunmaktadır. Memleketimizin { 
en ücra köşelerine kadar her zaman vazife ile gi
debilecek olan kaymakamın bu mühim rolü dola
yısiyle ilçelerimizin kaymakamsız bırakılması İn
kılâp ruhu ile telif edilemiyecek bir mahiyet arz 

* eylemektedir. I 

•Düşük iktidar zamanında münhal bulunan ka
za adedimiz 152 iken bugün 156 olmuştur. Ancak 
bu boşluğun .1281 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde ordudan ve jandarma subaylarından dol
durulması mümkün olamadığından emekliye ay- I 
rılmış, istifa etmiş subaylardan almak suretiyle 
bunlardan da istifade «dilmesi düşünülmüştür. I 
Kaymakamlığa tâyin edilecek bu emekli ve müs
tafi subaylar 1700 sayılı İçişleri memurları Ka-

(1) 58 S. Sayih basmayazı tutanağın sonun-
dadvr. I 
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nunu ve tâdil ve eklerinde sarih olarak gösterilen 
kaymakamın kanuni şartlarını 'haiz olmamaları 
dolayısiyle böyle bir kanun tedvinine lüzum hâsıl 
olmuş ve tasarı bu maksatla hazırlanmıştır.» 

I E B AHMET — Bu gerekçeye uygun olarak 
açıklamada bulunayım; 1700 sayılı Kanun önü
müzde bulunuyor. Bu kanun Dâhiliye memur
ları Kanunudur. 9 Haziran 1930 da çıkarılmış-
tıı*. 

f4 . 3 .1949 tarih ve 5354 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ikinci maddesi vardır. Burada bir ka
za kaymakamının nasıl yetiştirildiği izah edil
mektedir. Ayrıca kaymakamda aranan şartlar 
da burada belirtilmiştir. Arzu buyurulursa bu 
şartları da okuyayım müsadenizle. 

Evvelâ şu ciheti arz edeyim; İçişleri Vekâ
leti memurları dereceleniyor. İki sınıfa ayrılı
yor. Birisi merkez memurları, ikincisi de vilâ
yetler memurlarıdır. 

Merkez 
«Derece 

1 Müsteşar 
2 Teftiş Heyeti Reisi, umum müdür

ler, vekâlet hukuk müşaviri 
•S Umum müdür muavinleri, hukuk mü

şavir muavini 
4 Şube müdürleri 
5 Şefler ve memurlar 
6 Kâtipler 

Vilâyetlerde 
1 Umumi müfettişler 
2 Valiler 
3 Vali muavinleri 
4 Kaymakamlar, mektupçular, hukuk 

işleri müdürleri ve polis müdürleri 
5 Nüfus, iskân, nahiye müdürleri, vilâ

yet maiyet memurları, mektupçuluk 
kalemi mümeyyizleri 

6 Vilâyet mektupçuluk kalemi, idare 
heyeti ve nüfus başkâtipleri iskân ve 
evrak memurları, kaza tahrirat kâ
tipleri, nüfus ve iskân memurları 

7 Nahiye tahrirat kâtipleri, nahiye nü
fus memurları, kaza tahrirat kâtibi re
fikleri ve nüfus kâtipleri.» 

Dikkat buyurulursa burada dört kademe
den bahsediliyor. Bu kanunun 1 maddesinde ya
zılı dördüncü ve daha yukarıki sınıflardaki 
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memurluklara geçebilmesi ve tâyin olunması 
için Siyasal Bilgiler Fakültesinden veya Hukuk 
Fakültesinden mezun olması şarttır. Merî kanun 
budur arkadaşlar. 

(C) fıkrası da şöyledir; «Siyasal Bilgiler Fa
kültesinden ve Hukuk Fakültesi mezunların
dan yaşları 28 i geçmemiş olanlar ve dışarda 
vazife görmelerine mâni bir halleri bulunup 
bulunmadığını tesbit eden, tam teşekküllü Dev
let Hastanesinden rapor alanlar maiyet memur
luklarına aday olarak tâyin olunur.» 

Görülüyor ki, kaymakamlar kaymakamlığa 
maiyet memurluğuyle başlıyorlar. Evvelâ aday 
gösterilecek olanlar Mülkiye ve Hukuk mezunu 
olacaklar. Ondan sonra maiyet memurluğu ile 
başlıyor. Evvelâ aday gösteriliyor, 6 ay aday
lık sonunda valilerce ehliyeti tasdik edilenler 
asil olarak maiyet memurluğunda bir buçuk se
ne kaymakamlık stajı ve 6 aylık kaymakamlık 
kursuna tâbi tutuluyorlar. 

Şu kadar ki, fiilî askerlik ödevine çağırıpta 
29 yaşım bu ödevleri sırasında geçirmiş bulu
nanların terhislerinden itibaren altı ay içinde 
müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları 
aday olarak maiyet memurluklarına alınmaları
na engel teşkil etmez. 

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmiyen maiyet 
memuru adayları başka bir yere nakledilerek 
haklarında (A) fıkrası gereğince genel hüküm
ler uygulanır. Ondan sonra 5354 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin (A) fıkrasında kaymakamlık 
stajından bahsedilmektedir. Okuyorum: 

«A) Kaymakamlık stajı; maiyet memurla
rına, İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esas
lar dâhilinde bucak müdürlüklerinde, illerin 
çeşitli idari şubelerinde, ilçe kaymakamlıkları 
refakatinde, kaymakamlık vekâletinde ve bu
ralardaki belediyelerde, fiilen çalıştırılmak su
retiyle, yaptırılır. Adaylık süresi de dâhil, iki 
yıllık staj sonunda, kaymakam olmıya ehliyet
leri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hu
susta birbirine zıt işarda bulunmaları halinde 
İçişleri Bakanlığınca tasdik olunanlar Bakan
lık tayf ından kaymakamlık kursuna çağırılırlar. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri 
Bakanlığınca tesbit olunur. Kaymakamlık kur
sunu başarı ile bitirenler, mezkûr kanunun 3 
ve 8 nci maddesi mucibince kaymakamlığa tâ
yin olunurlar. 
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Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam ol

maya ehliyetli bulunmadığı anlaşılanlar, kay
makamlık kursunda muvaffak olamıyanlar, İç
işleri Bakanlığının diğer memurluklarına tâyin 
edilirler. 

Kaymakamlık stajı sırasında bucak müdür
lüklerinde çalıştırılacak maiyet memurları bu
rada kendi maaşları ile ve bucak müdürü un
vanı altında istihdam olunurlar. Ancak bu 
takdirde bucak müdürlüğü kadrosu mevkuf tu
tulur. 

Muayyen staj yerlerinde bunlar...» 
Ve böyle devam ediyor efendim. Bu aşağı 

yukarı bir kaymakamın tâbi olduğu staj ve kurs 
yerlerini gösteriyor. Fakat bizde ise bu emekli 
subaylardan belki hukuk ve siyasal mezunu var. 
Fakat binde 999 u bu fakültelerden mezun olmı-
yabilir. Buna göre bu kanunun ruhu böyle 
kademelerden geçmiyen emekli subaylar için 
vasat hazırlıyor. Onlara da imkân veriyor. 

Maddeyi de okuyorum; 
Ek madde «Ordudan emekliye ayrılan veya 

istifa eden subaylar bu kanun hükümlerine bağlı 
olmaksızın İçişleri Bakanlığınca, geçici bir sü
re için, kaymakam olarak tâyin ve istihdam 
olunabilirler.» 

Madde budur. 
Efendim; bu Hükümetin teklificlir. Güvenlik 

Komisyonunun teklifinden geçen kısmı da oku
yorum : 

«Ek fıkra — Ordudan emekliye ayrılan ve
ya istifa eden subaylaıl bu kanun hükümlerine 
bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığınca, geçici 
bir süre için, kaymakam olarak tâyin ve istih
dam olunabilirler. Emekli subaylardan bu su
retle tâyin olunanlara kadro aylıklarının üçte 
ikisi verilir. 

Bunların, emekli aylıkları kesilmez ve bu 
görevlerde geçen müddetleri emeklilikten sayıl
maz. 

Bu fıkra hükmü jandarma subayları hak
kında da uygulanabilir.» 

BAŞKAN — 'Efendim bu kanun hakkında 
konuşmak istiyen arkadaş var mı? 

SOYUYÜCö ŞEFİK — Arkadaşlar bende
niz de böyle bir kanuna ihtiyaeolduğuna kaa-
niim. Yalnız bu kanunun kabulü şurada bu ka
nunla tasarruf yetkisi tamamiyle İçişleri Baka
nına verilmiştir. Vekâlet alacak, kullanacak, 
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ondan sonra da buyur arkadaş diyecek. Ar
kadaşlarımız. oraya birçok külfetler altında git
mişlerdir. Bir mukavele ile oraya bağlanmış ol
maları icabetmez mi? Bunun tetkik edilmesi lâ-
zımgelir kanaatindeyim. Ba bakımdan istediği 
zaman çıkarmak değil, muayyen bir süre, beş 
senelik süre şeklinde bir ifade konursa, zanne
derim şahıslar da tatmin edilmiş olacaktır. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Kanunun ruhunu, 
mâna ve mefhumunu biliyoruz. Okuduk, anla
dık. Ben tümünün kabulünü arzu ediyorum. 
Ve kifayeti müzakere ile birlikte Sayın Yarba
yımın ifade ettiği bir hususa ben de temas et
mek istiyorum. Memur bir mukavele ile bağlı 
değildir. Devlet bu konuda faili muhtardır. 
Kişiye bu şekilde salâhiyet verilmez. İçişleri 
Bakanlığı yetkisinin yerinde olduğu kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Akkoyunlu Fazıl, 
AKKOYÜNLÜ FAZIL — Bumdan evvel alı

nan kararla ordudan ve jandarmadan bâzı ar
kadaşlar tâyin edildiler. Küre gördüler, gitti
ler. Onların statüsü ne olacaktır?.. Bu kanun
la onlar tekrar orduya iade edilip ayrılan emek
li 'suibaylardan mı bu kadro doldurulacaktır?.. 

ikincisi ;bu giden arkadaşların, halen ordu
dan ayrılıp kaymakamlığa tâyin edilen arka
daşların ,malî durumları nedir? Maaşlarını alı
yorlar, makam ödeneği veya o makam m maa
şına ait 'de Ibir şey alıyorlar mı ?.. 

Bunlar hakkında açıklama rica ediyorum. 

REİS — Osman Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Efendim halen emek

liye ayrılmamış 'birçok kaymakam binbaşılar 
vardır. Halbuki burada yalnız emeklilerden 
baihise'diliyor. Halen orduda, istihdam edilen bin
başılardan kaymakamlar 'vardır. Binaenaleyh 
'bu kamuna göre onlar ne olacaklardır? 

O'KAN SEZAİ — Bu ek fıkrada neden 
«geçici olarak» denilmiştir. Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Bir de mademki emekli ve müstafi suibay
lardan bha'sedilmiştir. Ayrıca «fbu fıkra ihükmü 
jandarma subayları (hakkımda da uygulanabi
lir» delmekte ne gibi bir fayda mütalâa edil
miştir. Bunlar da eğer emekli ve müstafiler
den olacaksa, emekli ve müstafi subaylar ara
sında zikredilebilirlerdi. Bunları tasrîh etme
nin sebebi nedir? Tasrih edildiğine göre mu-
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vazzaf j an d arıma subayları da geçici olarak 
tâyin edilecektir, denilmektedir. 

Biraz evvel Dahiliye Vekâletinden bir ilgi
li ile görüştük. 70 tane muvazzaf ısulbay arka
daşımızın tâyinleri çıkıyormuş. Kaymakamla
rı ıı tâyini bususıınu bugünkü idarenin elinde 
'bulunduruyoruz diye, istenilen subayları isteni
len yere tâyin etmek imkânını buluyor'sak, o 
hakle bu hükmü de kamun içerisine koymamız 
icabetler. Neden konim amıştır? Bu hukukun 
'açıklanmasını rica. edeceğim. 

TUNOKANAT HAYDAR — Ben Güvenlik 
Komisyonunun değiştirdiği fıkra üzerinde su
al soracağım. 'Emekli »subaylara maaş ve aylık
larının üçte ikisi verilir diyor. Zaten böyle bir 
yere tâyin yapıldığı takdirde bu arkadaş ya 
emekli veya tâyin olduğu ye rıh maaşını alacak. 
Buradaki istisnanın mânasını anlayamadım. 

REÎS — iBuyurun. 
ESİN NUMAN ^ - Arkadaşlarımız belirtti

ler; burada yalnız emekli ve miMafi subaylar 
için büküm var. Halbuki orduda bulunan su
baylardan bir kısmının kaym'alk'aımlılk göreviyle 
vazife'lendirildiği yakıdır ve eteasen böyle bir 
«resele mevcuttur. Bu itibarla ek fıkranın bu 
şekilde tadili lâzımdır'. Ve ordudaki subaylar' 
da ele alınmalıdır. 

ikincisi; ben emekliye ayrılacak veya müs
tafi lol'an subayların ordudaki maaşlarından 
daha fazla bir maaş almaları ta'arftarı değilim. 
Bir taraftan maaşımın üçte ikisini bir; taraftan 
emekli aylığını alacak. Bu vaziyette onlara or
duda kalanlara nazaran avantaj sağlamış olu
yoruz. Onun için bu iki kısım arasında bir 
muvazene kurmamız lâzımıdır. Bu itibarla Gü
venlik Komisyonunun değiştirdiği bu bu'su'su, 
bu görüş altında yeniden tadil etmek lâzımdır. 

ER AHMET — Sayın Fazıl Akkoyunlu ar
kadaşımızın .sorusunu tekrar etme'sirıi rica ede
ceğim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Esas benim so
rum değildir. Arkadaşlarımızın beyanlarından 
halen kaymakamlık yapmakta, bulunanların 
•da yeniden tâyin edileceklerini öğrendik. Bun
lar İçinde ordu memfsubu arkadaşlarımız da 
var. 'Bunların statüsü ne olacaktır? 

KÜÇÜK SAMİ — Ben iki noktaya temas 
edeceğim. 
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Mevcut kanunlara göre valiler ve hariciye

ciler /memur addedilmiyorlar. 33u se'beple bu
ralara hariç'ten tâyinler yapılalbiliyor. Faikat 
kaymaikamli'k ımemur|yetıten ad'dedilme/kte ve 
bâzı 'kayıtlara tâbi tutulma'ktadır. Halen tâyini 
düşünülen 'emekli ilbaylarla, 'muvazzaf subay 
olarak tâyin ettiğimiz -bir kısım sunay arka
daşlar mevcuttur. Muvazzaf olanlardan bir kıs
mı emekliye ayrılmış bulunuyorlar. Halbuki 'bu 
15 gün veya azamı bir ay evvel vazifeye baş
lamış olan Ibu arkadaşların vazifelerinin deva
mını sağlıyacak bir kanundur. Bu suretle 
emeldi!erin kaymakamlık yapması sağlanıyor. 

İkinci kısım; «'kaynıakamlığa tâyin edilen
lere kadro maaşlarının ücjte Misi verilir» deni
yor. Buna itiraz edeceğim. Hem emekli maaşı 
alacalk, hem kadro maaşının üçte ikisini ala
cak. Halbuki ordudaki muvazzaf arkaidaşlarm-
dan fazla maaş almaması hakkaniyet bakımın
dan şaı'ttır. 

GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER 
AHMET — Efendim sorulan sorulara cevapları
mı arz ediyorum. 

Yarbay Soyuyüee'nin «geçici bir süre» kay
dı hususundaki görüşlerine aynen iştirak etmek
teyim. Öyle zannediyorum ki, meselâ Dâhiliye 
Vekili, geçici süre kaydına göre üç ay için kay
makamı kullanır ve sonra ayırabilir. Bu halde, 
ben de soru soranın fikrine iştirak ederim. Bu 
«geçici süre için» kaydım kaldırırsak; içişleri Ba
kanı bunu kendi hususiyetine göre yürütür. 

O KAN SEZAİ — İdari tasarrufunu kulla
nır. 

ER AHMET (Devamla) — Bunu kaldırmak 
istersek; bir yeni kanunla «kaldırılmıştır» der ve 
kaldırırız. Binaenaleyh, «geçici bir süre için» 
kaydının kanundan kaldırılması uygun olur. 

İkinci soruyu da Koksal Albayım sordular. 
Emekli subaylardan başka, ordudan suibay veril
mesi düşünülebilir. Biz bunu düşünüyoruz. Bü
tün bunlara rağmen yine de bâzı subaylar vardır. 
Binaenaleyh ordu mensuplarından olup doğru
dan doğruya kaymakamlık vazifesi görecek su
baylar için de bu fıkraya bir cümlenin eklenmesi 
şarttır. Halen onlara verdiğimiz vazifeler, aşağı 
yukarı, re'sen Millî Birlik Komitesi tasarrufudur. 
33unlar hakkında bir kanun maddesi bulunma
maktadır. Binaenaleyh bu fıkraya bir cümle ilâ
vesiyle, «orduda fiilen hizmet gören subaylarla. 
emekli subaylar» kaydını koyabiliriz. 
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I Gelelim Jandarma subaylarına: Bu fıkranın 

sonundaki «Bu madde hükmü jandarma subayla
rı hakkında da uygulanır» cümlesiyle madde bun
lara da teşmil edilmiş bulunmaktadır. Bununla 
beraber bu, başka mâna da taşıyabilir. Yani jan-
darına subayları hakkında da. uygulanır sözü, ha
len vazife başında bulunanları ifade eddbilir. Bu 
itibarla burada bir düzeltme yapılarak «Bu fıkra 
hükmü jandarma subaylarına da uygulanır» kay
dının ilâvesi lâzımdır. Arkadaşlarımız kadro ma
aşının üçte ikisinin veril meşime itiraz ettiler. Doğ
rudur. Kaymakamların maaşları dolgundur. Ayrı
ca teftiş harcırahları vardır ki, senede 1 500 -
2 000 lira tutar. Bunlardan başka ayda 250 lira 
da makam tahsisatları vardır. Bunlar burada 
tasrih edilme mistir. Bu kanun çıkacak olsaydı 
bu makam tahsisatını, harcıra'hım ve maaşının 
üçte ikisini alacaktı. 

Arkadaşlarımız da çok güzel ifade ettiler. 
Aşağı yukarı bir emekli subayın maaşı 2 000 li
rayı bulacaktır, (l^vleri de var, sesleri) Evet, ev
leri de vardır. Her kaymakamın mutlaka bir loj
manı vardır; ıbir jipi, vardır. Bu evlerin bedeli 
iki liradan, otuz liraya kadar değişmektedir. Bi
naenaleyh, bütün bu avantajlar ordudaki arka
daşları gıcıklıyabilir. Yani, doğrudan doğruya 
emekli maaşlariyle makam tahsisatlarını almaları; 
ayrıca bir maaş almamaları hususu düşünülebi
lir. Ben şahsan, umumi fikre iştirak ederim. 

'Sayın Akkoyunlu'nım sorusu; hali hazırda 
kaymakam subaylarımız var. Bunlarla, bu kanun
la kaymakam olacak emekli subaylarımız hakkın
da tatbik edilecek statü ne olacaktır. 

Bir kere bugün fiilen kaymakamlık vazifesi 
gören ordu mensupları için buraya bir cümle ek
lenmesi lâzımdır. • Aksi takdirde onlar Millî Bir
likçe tâyin edilen subaylar olmaktan ileri gide
mezler. 

Zannediyorum sorulan sualler bunlardan ifba-
retti. Arkadaşlarımızın başka soruları varsa ce
vaplandırayım. 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayeti müzakere 
teklifi var. Altı arkadaş konuşmuş .bulunuyor. 
Bu itibarla bu teklifi reyinize arz etmekle mükel
lefim. 

KÜÇÜK SAMİ — Müsaade ederseniz usul 
hakkında söz istiyorum. 

33AŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Altı arkadaş da söz istemiştir. Evvelâ, kifa-

I yeti müzakere takririni reye arz edeceğim : 
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KÜÇÜK SAMÎ — Teklif edilen bir hususun 

usulü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Muvazzaf subay kaydı ko

nulsun dendi. Buna, zannedersem, lüzum yok
tur*. Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakan
lığı arasında bir anlaşma yapılır, muvazzaf su
baylar muayyen sürede diğer bakanlığa aktar
ma edilir. Orada bu vazifeyi görürler. Eskiden 
l)iı usul vardı ve halen câridir. 

GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER 
AHMET — Arz edeyim: Bu kaydın konulması 
şarttır. Bir vekâletten bir vekâlete memur akta

rılabilir. Yalnız biı* vekâletten diğer vekâlete 
aktarılan memur statüsünün ötekine şekil bakı
mından. uymak mecburiyetindedir. Meselâ, Su
lar İdaresinden Karayollarına memur aktarıl
ması gibi. (Millî Müdafaadan, Devlet Demiryol-

. larına aktarılması gibi, sesleri) Evet. Demiryol
larının Statüsünün üstünde ise mesele yoktur. 
Bunun aşağısında ise, o zaman bunu formüle et
mek lâzımdır. 

Vali olmak için hiçbir şart yoktur. İlk okul 
mezunu bir kimse de vali olabilir. Fakat, kay
makamlık için muayyen, şartlar vardır. Meselâ 
İktisattan mezun olan bir kimse kaymakam ola
rak tâyin edilemez. 

KOKSAL OSMAN — Kanunu okudunuz mu? 
Kanunda ayırıyor. 

GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER 
AHMET (Devamla) — Evet okudum. Şartları 
haiz olmak lâzımdır. Onun için bu maddeye lü-
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zum vardır. Bu bakımdan biz buraya muvazzaf 
subayı koymaya mecburuz. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakerelerin kifayetini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, kanun tasarısının, arkadaşlarımızın 
söyledikleri hususları da ihtiva edecek şekilde 
ikmal edilmek üzere Güvenlik Komisyonuna ia
desini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KOKSAL OSMAN — Yalnız bu sürat istiyen 
bir kanundur. Komisyonun müstaceliyetle tetkik 
ve Komiteye arz etmesi gerekmektedir. -

GÜVENLİK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER 
AHMET —• Müsaade ederseniz komisyona dâhil 
birkaç arkadaşla hemen çalışmalara başlıyalım. 

ESİN NUMAN — Kanun müstacel olduğu 
için, biz şimdi bunun prensibini kabul edelim. 
Şayet kanunu reddedersek tekrar buraya gel
mesi muhtelif usuli safhaları gerektirecek ve ka
nunun müstaceliyetle çıkarılması gecikecektir. 
O itibarla burada müzakere konusu yapılan hu
susları da ihtiva edecek şekilde Güvenlik Ko
misyonunu vazifelendirelim ve yarınki günde
me getirilmek üzere o komisyona iade edelim. 

(Esasen kanun reddedilmiştir, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, gündemde görüşüle

cek kanun tasarısı kalmamıştır. 10 dakika isti
rahat verilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati : 15,40 

» e « 
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Subay ye askerî memurların mecburi hizmetleri ve istifaları 

hakkındaki 6077 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Güvenlik Komisyonu raporu (1 /71) 

T. C. 
Başbakanlık _ 26 Ağustos 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Şayi : 71 -1208/1984. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca, Millî Birlik Komitesine arzı 24 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan, «Subay ve 
askerî memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair geçici kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
" . Cemal Gürsel 

GERıEKOE 

Halen mer'i Subay ve askerî memurların mecburi hizmet ve istifaları hakkındaki Kanun .mucibince 
muvazzaf subay ve askerî memurlar, nasbedildikleri tarihten itibaren 10 sene hizmet etmedikçe istifa 
edememektedirler. 

Bugün ordumuzda vazife gören kadın subaylar da bu müddete tâbi bulunmaktadırlar. Fakat kadın 
subaylar evlendikleri takdirde vazifelerini lâyıkı veçhile yapamryacak duruma düşmektedirler. Bu se
beple diğer devletlerde olduğu gibi evlenen kadın subayların istifa edebilmelerini, sağlamak gayesiyle 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

p • - - - • • Güvenlik Komisyonu raporu 

r. c. 
Millî Birlik Komitesi • 2 . 9 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 1/71 
Karar No: 32 

Yüksek. [Başkanlığa 

Subay re askerî" memurların mecburi-hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 -sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair olan kanun 'tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü : 



— 2 — 
Gerekçede de belirtildiği üzere; hizmetin aksamama.sını temin gayesiyle hazırlanmış olan tasarı, 

bir ihtiyacın ifadesi olarak komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Hükümet metni aynen'kabul 
edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine, arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güvenlik Komisyonu 

Başkanı Başkan vekil i Sözcü 
Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet 

Üye 
Ataklı Mucip 

Üye 
Köseoğlu Münir 

' Üye 
Kabibay 0\rhan 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
TJlay Sıtkı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların mecburi hizmetleri 
ve istifaları hakkındaki 6077 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Subay ve askerî memurların 
mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Kadın subaylar evlendikle
rinde 10 senelik mecburi hizmetlerini doldurnıa-
salar dahi istifa edebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. -

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
S. İrıan 

21 . 8 .1960 

Devlet Bakanı 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İr.en 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
S. Vlay 

Sanayi Bakanı 
M, Ulu er 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. V. Bakanı 

AT. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Turhan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

««•*» 

(S. Sayısı: 571 
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1700 sayılı İçişleri Memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 nci maddesine bir fıkra eklıenmesine dair kanun 

tasarısı ve Güvenlik Komisyonu raporu (1 /80) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :71 -1257/2043 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 29 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «1700 
sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal. Gürsel 

G E R E K Ç E 

27 Mayıs İnkılâbından sonra memleketimizdeki Millî Birlik ruhu dolay isiyle idare âmirlerimizin 
çok mühim bir vazife ile karşıkarşıya bulunmaları mevcudiyetlerini şart kılmaktadır. Bilhassa İnkı
lâp umdelerinin halka her fırsatta antatılabilmesi, düşük iktidar faaliyetleri ve kötülüklerinin açık 
olarak izaHı edilebilmesi gibi vazifelerin ilçe merkezlerinde Hükümeti temsil eden kaymakamın bulun
masına ve asil olarak vazife görmesine bağlı bulunmaktadır. Memleketimizin en lıücra köşelerine ka
dar her zaman vazife ile gidebilecek olan kaymakamın bu mühim rolü dolayısiyle ilçelerimizin kay-
makamsız bırakılması İnkılâp ruhu ile telif edilemiyecek bir mahiyet arz eylemektedir. 

Düşük iktidar zamanında münhal bulunan kaza adedimiz (152) iken bugün (156) olmuştur. An
cak bu boşluğun 1281 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ordudan ve jandarma subaylarından dol
durulması mümkün olamadığından emekliye ayrılmış, istifa etmiş subaylardan almak suretiyle bun
lardan da istifade edilmesi düşünülmüştür. 

Kaymakamlığa tâyin edilecek bu emekli ve müstafi subaylar 1700 sayılı İçişleri memurları Ka
nunu ve tadil ve eklerinde sarih olarak gösterilen kaymakamın kanuni şartlarını 'haiz olmamaları 
dolayısiyle (böyle bir kanun tedvinine lüzum hâsıl olmuş ve tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

29 . 8 . 1960 



Güvenlik Komisyonu raporu 

2\ C. 
Millî Birlik Komitesi 2.9 .1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. 1/80 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar muvacehesinde, tasarı prensip itibariyle kabule şayan 
«örülmüştür. 

Ancak, fıkra, malî hususları da ihtiva edecek şekilde değiştirilmiş, 2 ve 3 ncü maddeler ay
nen bırakılmış ve tasarı, bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu Başkanı Başkan Vekili Sözcü Kâtip 
özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
Köseoğhı Münir Madanoğlu Cemal TJlay Sıtkı 

($. Sayısı: 68>J 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
— S — 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİL 

1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1700 sayılı İçişleri memurları 
Kanujmırajn 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«EK FIKRA — Ordudan emekliye ayrılan ve
ya istifa eden subaylar 'bu kanun hükümleıri-
ne bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığınca, geçici 
bir süre için, kaymakam olarak tâyin ve istih
dam olunabilirler.» 

Bu fıkra hükmü jandarma subayları hakkın
da da uygulanabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

29 . 8 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Başkan V. 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı V. Sa. ve So. Y. Bakanı Y. 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
Devlet Bakanı Y. ve 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 

F. Aşkın 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Â§km 
Ulaştırma Bakanı ve 

Bayındırlık B. V. 
8. Vlay 

Sanayi Bakanı Y. 
E. îplikçi 

N. H. Fişek 
Tarım Bakanı 

O. Tosun . 

Çalışma Bakanı V. 
E. Alicm 

Ya. ve Tu. Bakam Y. 
8. Safpef 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1700 sayılı İçişleri memurları 
Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«EK FIKRA — Ordudan emekliye ayrılan ve
ya istifa eden subaylar bu kanun hükümleri
ne bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığınca, geçici 
bir süre için, kaymakam olarak tâyin ve istih
dam olunabilirler. Emekli subaylardan bu su
retle tâyin olunanlara kadro aylıklarının üçte 
ikisi verilir. , 

Bunların, emekli aylıkları kesilmez ve bu gö
revlerde geqen müddetleri emeklilikten sayıl
maz. 

Bu fıkra hükmü jandarma subayları hakkın
da da uygulanabilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 . '— Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

**•» • * • < 
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