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MÎLLET MECLÎSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

111. Birleşim 

21 . 5 . 1965 Cuma 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
97 
98 
99 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 99,123 

1. — Manisa Milletveili Neriman Ağa-
oğlu'nun, dünkü birleşimde yaptığı konuş
masındaki Tedbirler Kanuniyle ilgili söz
lerini, yazılı metinden tekrar okumak 
suretiyle, bu kısmın radyoda özeti olarak 
verilmesi sırasında yapılan yanlışlığa de
ğinen konuşması 99 

2. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı İsmet Sezgin'in, Belediyelerin vo 
belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimine dair kanun tasarısının 
gündemdeki diğer işlerden de önce ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkındaki öner
gesi (1/190) 99:100 

3. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin'in, 'Türk eğitim dernekleri
nin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan 

Sayfa 
borçlarının tasfiyesine dair kanun tasarı
sının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkındaki önergesi (1/817) 100 

4. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin'in, Adlî Tıp Müessesesi Ka
nununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (1/577) 100 

'5. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin'in; Çanakkale Milletvekili 
Hilmi Incesulu'nun; 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, 11 Ağustos 1325 ta
rihli Askerî Tekaüt ve İktifa Kanuniyle 
Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve 
İstifa Kanuniyle Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtiyle, 11 Haziran 
1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince 
kendilerine emekli, âdi malûl, vazife malû
lü, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanları
nın aldıkları aylıkların avarlanmasma 
dair teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (2/599) 100 



Sayfa 
6. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

İsmet Sezgin'in, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sa
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanunununun 
93 neü maddesinin (D) (bendinin sonuna 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
liflerinin öncelik ve ivedilikçe görüşülme
sine dair önergesi (2/757) 100:101 

7. — Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcü
sü Nuri Bayar'm, 4936 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerini tadil eden 1!15 sayılı Kanu
nun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında önergesi 
(2/291) 101 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
Nuri Bayar'm, 19.2.1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun geçici dördüncü maddesinin 
değiştirilmesi hakındaki kanun tasarısı
nın gündemdeki diğer bütün işlerden de 
önce ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 
önergesi (1/843) 101 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in; yabancı memleketlerde bulunan yurttaş
ların da oy kulanmalannı sağlamak üzere, 
«"Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi» riin, Dışişleri Ko
misyonundan da 5 üye alınması suretiyle, 
seçimlerle ilgili 1/841 sayılı tasarıyı görüş
mek için kurulmuş olan Geçici Komisyona 
havalesine dair önergesi (2/851) 101 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Nüfusu 200 000 i aşan ilçelerde yeni
den birer ilçe seçim kurulu teşkilini sağla
mak üzere «Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir ıgeçici mad
de eklenmesine dair kanun» teklifinin de 
yine aynı komisyona havalesine dair öner
gesi (2/849) 101:102 

11. — Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayının, Diyanet İşleri ile ilgili konuşma
sında ikinci defa hacca gitmek istiyenlere 
Devletin iç ve dış 'borçlarının ödenmesine 
değin engel olunması yolunda söylediği söz
lerin radyoya yanlış aksettirildiğine dair 
demeci, 126 

Sayfa 
. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş

kanı Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 
merkez ve il memurları kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifi ile, 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışan küçük derece
li memurların maaş ve intibak dereceleri 
hakkında kanun teklifinin komisyonlarına 
havalesine dair önergesi 126 

5. — Görüşülen işler 102,126 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi S. Sayısı : 
968, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 588) 102, 

202:205 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/827, Cumhuriyet Senatosu 1/527) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 956, Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı: 589) 102,206:209 

3. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/825, 
Cumhuriyet Senatosu 1/525) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 587) 102,126 

F — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 102: 
125 

G — İçişleri Bakanlığı Bütçesi 126 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 126 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 126:16p 
4. — Devlet Memurları aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin îçigleri Bakanlığı kısmında de-
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Sayfa 
ğişik yapılması hakkında kamın tasarısı ve 
tçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/704) (S. Sayısı: 883) 160:161 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin, Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve tçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/266) (S. Sayı
sı: 399) 161:166 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
lıloğlu'nun Devlet memurları aylıklarının 

Sayfa 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 
merkez ve il memurları kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/19) (S. Sa
yısı : 793 e 1 ııci ek) 166:169,169:181 

7. — Konya Milletvekili Ahmet Gür-
kan ve 55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük 
dereceli memurların maaş ve intibak dere
celeri hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/181) 1'81 

8. — Uzman Jandarma kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/479) 181:201 

• > • • « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
kabul olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

bütçesi 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Nı 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin A kyurt 

Kâtip 
Amasya 
w zat Şener 

İKİNCİ OTURUM 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçelerinin bö
lüm ve maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de yeter çoğunluk sağlanamadı
ğından gelecek birleşimde tekrar oylanacakları 
bildirildi. 

Adalet Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 

Saat 21.00 ti e toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Nüretin Ok Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Diyanet İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesinin , 
Komisyonca yapılmış olan tadiller üzerinde parti 
grupları arasında mutabakata varılmcaya kadar 
geri bırakılmasına dair C. H. P. Grup Başkanve
kili Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm önerge
si kabul olundu. 

21 . 5 . 1965 Cuma günü saat 10.00 da topla
nılmak üzere (saat 21,30 da) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mekki Keskin Veli Uyar 
Kâtip 
Yozgat 

îsmet Kapısız 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özboy'in, 

Turistlere taarruz edenlere karşı ağır ceza ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/852) (Ada
let Komisyonuna) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
ekilmiyen araziden vergi alınması hakkında ka
nun teklifi (.2/853) (Tarım, İçişleri, Maliye ve 
Plân Komisyonlarına) 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
dışarıya gidecek öğrencilere ve memurlar hak
kında kanun teklifi (2/854) (Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarına) 

Tezkere 
4. — Et ve Balık Kurumu Soğuk Depoculuk 

Limited Şirketinin 1962 -1963 yılı hesaplarının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1187) ('Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî tem

silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektupların onylanması-
nm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı (1/1G6) (GÜNDEME) (S. Sayısı : 971) 

6. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, îdarei Umumiye Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'm, îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, îdarei 
Umumiye Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân Komisyonları raporla
rı (2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (GÜNDEME) 
(S. Sayısı : 973) 
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BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla 
pılacaktr. 

(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

yokUama ya- BAŞKAN — Yok1 ama işlemi bitmiştir. 
günlüğümüz var müzakerelere başlıyoruz. 

Ço-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu, 
dünlıü birleşimde, yıptığı konuşmasındaki Ted
birler Kanuniyle ıgili sözlerini, yazılı metin
den tekrar okumak suretiyle, bu kısmın radyoda 
özet olarak verilmesi sırasında yapılan yanlış
lığa değinen konuşması, 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — N3 hakkında? 
NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Geçen 

zabıt hakkında. 
BAŞKAN — Buyuran lütfen çok kısa olsun. 
NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım-, 

Adalet Bakanlığı bütçesinin dünkü müzake
resinde söz almış ve Teibir er Kanunu üzerin
de konuşmuştum. Bu konuşur m, radyonun Mcc-
l's saatinde söylediklerimin dışında bir mânı 
ile özetlendirilmiştir. Radyoya yanlış aksettiri
len beyanımın aslını aynen tekrar edeceğim : 

«Adalet Bakanlığı, brgün yü ürlükte bulu
nan kanunlarımız arasında adaleti inciten, ya
hut da şartların ve zamanın değişmesiyle uygu
lanmasında fayda kalmıyan, hattâ mahzurlu 
hale gelen hükümleri tasfiye etmenin yolunu ara
malı ve bulmalıdır. 

Tedbirler Kanununun hâ'â bir heyula ha
limde ortada sallanmasını, hiç birimizin hoş gör-
miyeceği manciyle, bu kanunu iyi ik ve kötü-
lükler.yle biı-likte, tarihin sinesine iade etm'dk 

için, gerekli kanun tasarr.,ıın hazırlanışım Hü
kümetimizden ısrarla rica ederim.» 

Benim beyanlarım bunlardır, aynen Meclis 
zabıtlarına da bu şekilde geçmiştir. 

Zabıtları herkes görüp okuyamaz, ama rad
yoyu bütün millet dinler. Eğer kasıt yoksa, 
radyo idaresinin söv'ediklerimizi ters ve yanlış 
aksettirerek söz sahiplerinin umumî efkârda 
müşkül durumda bırakmaması, eğer böyle yapa
caksa konuşulan'ardan hiç bahsetmememi daha 
muvafık olur. 

Saygılarımla. (Soldan alkışlar.) 

2. — Bütçe :ve Plân Komisyonu Başkanı İsmet 
Sezgin'in belediyelerin ve belediyelere bağlı •mü-
esses<e ve işletmelerin bir kısım borç arının Ha
zinece terkin ve tahk'mine dair k:,nun tazaıısı-
nm gündemdeki d'ger işlerden de önce ve ivedi
likle görüşülmesi hakkındaki önergesi (1/190) 

BAŞKAN — Muh+erem ark d şiar:m, daha 
evvel Yük~ek Meclisinizin ald ğı bir karar gere-
ğince B şkanlık Divanınız, önceliği teki f edile ı 
konuların önceliğini Heyeti Umumiyeye teklif 
edip, kabulünden sonra B kan'ar Kurulunu 
temsilen gelecek bir üyenin d3 iştirakiyle önceli
ğine karar verilen hususların sırasını tanzim et
mek durumundadır. Bu sebeple önceliği teklif 
edilen bir kaç iş vardır, bunkr a ilgili önerge
leri okutarak sırasiylb oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkan1 ığma 
Komisyonlardan geçmiş bulunan 1/490 nu-
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M. Meclisi B : 111 
maralı dosya «Belediyelerin ve belediyelere bağ
lı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkındaki Kanun 
tasarısının» mühim âmme hizmeti gören bele
diyelerin faaliyet serbestîsine kavuşturulmasını 
temin gayesiyle gündeme alınarak diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Bütçe Pân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, Türk eğitim derneklerinin Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına olan borçların tasfiye
sine dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hakkındaki önergesi (1/817) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Türk Eğitim Derneğinin 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının ehemmiye
tine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyon Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in; Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (1/577) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Adlî Tıp Müessesesi Ka

nununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının ehemmiyetine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in; Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 

21 . 6 . 1965 0 : 1 
ile Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun; 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce, 11 Ağustos 1325 tarih
li Askerî Tekaüt ve İstifa Kanuniyle Memurini 
Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtiyle, 11 Ha
ziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendi
lerine emekli, âdi malûl, vazife malulü, dul ve 
yetim maaşı bağlanmış olanların aldıkları ay
lıkların ayarlanmasına dair teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (2/599) 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan Çanakkale Milletvekili 
Şefik inan ile Çorum Milletvekili Hilmi încesu-
lu'nun 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 11 Ağus
tos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt ve istifa 
Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu 
ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve tadilâ
tı gereğince kendilerine emekli, âdi, malûl, vazi
fe malûlü, dul ve yetim maaşı başlanmış olan
ların aldıkları aylıkların ayarlanması hakkında
ki kanun teklifinin ehemmiyetine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
ismet Sezgin 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in; Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 93 ncü maddesi hakkında
ki kanun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair önergesi (2/757) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Cumhuriyet Senatosu is

tanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü madde
sinin (D) bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin ehemmiyetine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin 
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BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7. — Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Nuri 

Bayar'ın, 4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
tadü eden 115 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle, görüşülmesi hakkında öner
gesi (2/231) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzda 3 . 10 . 1963 tarihinde gö

rüşülüp raporu tanzim edilen 490 sıra ve 2/231 
esas noda kayıtlı olup 4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini tadil eden 115 sayılı Kanunun geçi
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan ka
nun teklifinin prptokola ithal olunarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve talebederim. 

6 . 5 . 1965 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Sözcüsü 
Sakarya Milletvekili -

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Nuri 
Bayar'ın, 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici dördüncü maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının gündemdeki di
ğer bütün işlerden de önce ve ivedilikle, görü
şülmesi hakkındaki önergesi (1/843) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1963 yılında kabul edilen 202 sayılı Kanunla, 

1962, 1963 ve 1964 yıllarında elde edeceği zirai 
kazancını bilanço veya işletme hesabı esasına gö
re tesbite mecbur olan çiftçilere diledikleri tak
dirde adı geçen yıllar zirai kazançları üzerinden 
götürü gider usulüne göre vergilendirilecekleri 
mümkün kılınmıştır. Ancak; henüz zirai gelir 
mükelleflerinin defter tutmaya hazır olmadıkla
rının vergi sonuçlarından anlaşılması, ayrıca ver
gi sistemimizde ıslah çalışmalarının yapılmakta 
olması ve Vergi Reform Komisyonunun kurulmuş 
bulunması, zirai kazançlara ait ilgili vergilendir
me hükümlerinin memleket gerçeklerine uygun 
hale getirilmesi için de çalışılmakta bulunması 
sebepleriyle, mezkûr kanunda 1962, 1963, 1964 
yıllarına aidolan müddetin 1965 ve 1966 yılları
na kadar uzatılmasını derpiş eden ve komisyon
lardan geçmiş bulunan, «1/843 dosya sayılı 
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19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının» diğer işlere takdimen günde
me alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Sakarya Mületvekili 
Nuri Bayar 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; ya
bancı memleketlerde bulunan yurttaşların da oy 
kullanmalarını sağlamak üzere, «Seçimlerin te
mel hükümleri ve seçmen kütükleri Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi» nin, 
Dışişleri Komisyonundan da 5 üye alınması su
retiyle, seçimlerle ilgili 1/841 sayılı tasarıyı gö
rüşmek için kurulmuş olan Geçici Komisyona ha
valesine dair önergesi (2/851) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Re
şit Ülker arkadaşımız tarafından verilmiş olan 
iki seçim kanununun daha evvel kurulmuş olan, 
seçimlerle ilgili tasarıyı tetkik etmek üzere kurul
muş olan Komisyona havalesini istiyen iki öner
gesi vardır. Bunları da okuttuktan sonra günde
me geçeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
«Yabancı memleketlerde bulunan yurtaşlarm 

oy kullanmalarını sağlamak için 26 . 4 . 1961 ta
rihli ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun değiş
tirilmesine dair» kanun teklifimin seçimlerle ilgi
li 1/841 sayılı tasarı için kurulmuş olan Geçici 
Komisyona, Dışişleri Komisyonundan da 5 üye 
seçilerek havalesinin kabulünü saygılarımla rica 
ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; 
Nüfusu 200 000 i aşan İlçelerde yeniden birer il
çe seçim kurulu teşkilini sağlamaJc üzere «Seçim
lerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hak
kındaki Kanunun değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun» tekli
finin de yine aynı komisyona havalesine dair 
önergesi (2/849) 
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Yüksek Başkanlığa 

Nüfusu 200 000 i aşan ilçelerde yeniden birer 
ilçe seçim kurulu teşkilini sağlamak için 
26 . 4 . 1961 tarih ve 306 sayılı «Seçimlerin temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Ka
nun» un değiştirilmesine ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifimin seçimlerle ilgili 
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1/841 sayılı tasarı için kurulmuş olan Geçici Ko
misyona havalesinin kabulünü saygılarımla rica 
ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1965 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/826; 
Cumhuriyet Senatosu 1/526) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 968; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
588) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/827; Cumhuriyet Senatosu 
1/527) (Millet Meclisi S. Sayısı: 956; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 589) 

BAŞKAN — Bu tasarılar ikinci defa açık oya 
sunulacaktır. Kutular sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. 

3. — 1.965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825; Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) 

P) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Tümü üzerinde grupları adına söz alan arka
daşlarımın isimlerini okuyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına Hüsamettin Ata
beyli, C. H. P. Grupu adma Kenan Esengin, 
Y. T. P. Grupu adma Sırrı Öktem, M. P. Gru
pu adma Halil özmen, C. K. M. P. Grupu adı
na da Cevad Odyakmaz söz istemiştir. 

Şahısları adma söz alan üyelerin isimleri : 
Hilmi Aydmçer, Fahir Giritlioğlu, Reşit Ül

ker, Mustafa Kemal Çilesiz, Hasan Tahsin 
Uzun, İsmail Sarıgöz, Müştak Okumuş, Mehmet 
Geçioğlu, Sadi Binay, İhsan Kabadayı, Nazmi 
Özoğul, İhsan Önal, İbrahim Imirzalıoğlu, Ni
hat Diler, Muslihittin Gürer, Ali Dizman. Hâl-
dan Kısayol, Asım Eren, Sait Sına Yücesoy. 

Şimdi sırasiyle üyelere söz veriyorum. 
Adalet Partisi Grupu adma Hüsamettin 

Atabeyli. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HÜ

SAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) —- Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Dünün ve bugünün şartları içerisinde mil-
letsiz bir ordu ve ordusuz bir millet tasavvuru
nun mümkün olmadığı bedahati muvacehesinde, 
Millî Savunma terimiyle topyekûn millî beka 
dâvasını kabul etmek gerektiğini tesbit etmek 
isteriz. 

Hal böyle olunca, kuvvetli ve müstekâr bir 
Millî Savunma potansiyelinin temin ve idame
sinin araştırılması zarureti kendisini göstermek
tedir. 

Güçlü ve istikrarlı bir Millî Savunma Kuv
veti, güçlü, istikrarlı bir iktisadi bünyeye nor
mal, düzenli bir siyasi vasatın mevcudiyetine 
muhtaçtır. Asgari idameyi hayat standartla
rına erişme gayretinde bulunan ve siyasi istik
rarsızlık içerisinde olan cemiyetlerin topyekûn 
ve güçlü bir millî savunmayı temin etmeleri 
beklenemez. 

Bu sebeple, nükleer çağın icap ve ihtiyaç
larına uygun bir savunma gücünü doğuracak 
ve geliştirecek ekonomik seviyenin ibrazı ted
birlerinin isabetle alınması zaruri görülmelidir. 

Dünyanın ideolojik kamplara ayrıldığı bir 
devirde sağlam ve düzenli bir dış politikanın, 
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dâhil bulunduğumuz iktifak manzumesi içeri
sinde bize temin edeceği imkânlarında Millî 
Savunma gücümüze olacak müspet tesirlerini 
keza gözden uzak tutamayız. 

Bütçenin tetkikinden 1965 yılı Millî Savun
ma Bütçesinin geçen senelerde olduğu gibi bir 
idame bütçesi karakterini taşıdığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Harb silâh ve vasıtalarında meydana gelen 
devamlı gelişime ve dünya siyasi tansiyonunun 
yüksekliğini muhafaza etmesi karşısında Millî 
Savunma potansiyelimizde sadece idameyi dü
şünemeyiz. Silâhlı Kuvvetlerimize tahmil et
tiğimiz ağır mükellefiyetleri başaracak imkân
ları da ^aramak mecburiyetindeyiz. Bir taraf
tan savunma gücümüzün kollektif bir anlayışla 
gerçekleşme zaruretini kabul ederken, bu zaru
retle idame bütçelerinin telif edilemiyeceği ha
kikatini de tcsbit etmek isteriz. Bu noktada 
Millî Savunma ihtiyaçlarımız için yeniden tef
rik edilen 250 milyon liralık sarf mezuniyetini 
müspet bir anlayış olarak karşılıyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO standartları
na yükseltilmesinin üç yılda 38,5 milyar liralık 
bir yatırıma ihtiyaç gösterdiği ve millî bütçe
mizin bu yükü tanıyamaması karşısında Genel
kurmay Başkanlığınca hazırlanan (şayani ka
bul asgari standart) için dahi üç yılda 27 mil
yar liralık bir meblâğa ihtiyaç bulunduğu ha
kikatini öğrenmiş bulunuyoruz. Bütün bu ger
çeklere rağmen Millî Savunma gücümüzü ida
me ettirecek, geliştirecek tedbirler üzerinde 
âzami kudret ve imkânlarımızla durmak mecbu
riyetindeyiz. İç ve dış emniyetimizin teminiy
le müşterek müdafaa manzumesi teşkil ettiğimiz 
NATO ve SBNTO grupu devletlerin emniyeti 
bakımından Silâhlı Kuvvetlerimize büyük vazi
feler düşmektedir. 

Daimî bir gelişme içerisinde bulunan silâh
ların millî bütçeden temini imkânı olmadığı 
gibi dış yardımlara da her zaman ve devamlı 
olarak bel bağlayamayız. O halde bünyede bir
takım tedbirlerin alınması lüzumu kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye'nin % 3 oranında olan nüfus artışı 

ile askerlik çağma gelen nüfusun muvazeneli 
şekilde eğitime tabi tutulması gün geçtikçe 
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güçleşecektir. Bu tabiî dengesizliğin doğur
duğu zarureti tasarruf tedbirlerinin lüzumu ile 
birleştirerek mevcut nizamın ıslahını düşünme
liyiz. Asıl muharip subay sınıfını yetiştiren 
harb okullarına istenilen seviyede lise mezunu 
bulmak mümkün olduğuna göre askerî orta ve 
liselerin idamesinde kesin bir zaruret bulun
mamaktadır. 

Azalan dış yardımlar karşısında savunma 
ihtiyaçlarımıza sağlam millî kaynaklar ikame 
etmek zorundayız. Bu itibarla Kırıkkale ve di
ğer fabrikalarımızla bilhassa Gölcük tersanesi
nin randımanlarını artırıcı tedbirler yanında 
millî harb ekonomisinin plânlarını da kısa za
manda hazırlayıp tatbik mevkiine koymalıyız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Nükleer ve terme nükleer harb çağında faik 

vurucu kuvvetin cesameti mütecavizi en çok 
düşündürecek bir problemdir. Bu itibarla hare
ket kabiliyeti en yüksek olan Hava Kuvvetle
rinin yüksek bir savaş kudretine ulaştırılması 
kaçınılmaz bir zarurettir. Buna rağmen Sa
vunma bütçesi içerisinde işgal ettiği mevkii tat
minkâr olmaktan uzaktır. Keza 6 000 Km. yi 
aşan deniz hududumuzun bekçilerine a y ı l ı ğ ı 
mız tahsisat ise bir idame bütçesi karakterini 
bile taşımamaktadır. 

Kıbrıs ihtilâfı dolayısiyle mâruz kaldığımız 
müşkülât bu kuvvete verilmesi gereken öne
min en bariz delilidir. Savunma bütçemizin en 
büvük payını alan Kara Kuvvetlerimizin perso
nel, teçhizat ve normal cari giderlerinin vüs'ati 
nazara alınırsa yüksek görünen nisbetin haki
katte bu ihtiyaçların asgari karşılığı olduğu 
meydana çıkar. 

Hulâsa olarak, kuvvet1 erin modern harb 
tekniğinin ve fonksiyonlarının icaplarına göre 
bütçe içerisinde muvazancli tutulmaları zarure
tini tebarüz ettirmek isteriz. Bu muvazene ise 
Millî Savunma bütçesinin genel bütçe içerisin
de ihraz ettiği % ile sıkı sıkıya bağlıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Enfrastrüktür tesislerinin savunma po

tansiyeline olan tesirleri ile bu tesislerin savaş 
sırasındaki inşaa güçlükleri nazari itibara alı
nırsa taşıdıkları önem kendiliğinden ortaya çı
kar. Askerî değerleri yanında ekonomimize 
olan müspet tesirleri bakımından da bu tesis
lerin inşaatına verilen Önem devam etmelidir. 
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Yurdun dört köşesine dağılmış Millî Savun

ma hizmetlerinin ifasında erinden en yüksek 
kumandanına kadar (kabul olunabilir) bir 
standardı temin etmek, moral gücün asgari 
şartıdır. Çadırlı ordugâh devri tarihe karış
mıştır. Barış garnizonlarımızın plânlı bir şe
kilde tesbit, inşa ve ikmalinde zaruret bulundu
ğu gibi, mahrumiyet bölgelerine öncelik tanın
mak suretiyle lojman inşasına da gerekli öne
min verilmesi lâzımdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin asıl yapısını teşkil 
eden erlerimizin iaşe ve ibate durumlarının mü
kemmel olmadığı bir gerçektir. Bundan mil
letçe üzüntü duymaktayız. Asker alma usulle
rimizin iptidailiği yanında bunun ıslahı tedbir
lerinin düşünülmemesi şayanı teessürdür. As
kerlik Kanunu ve celp usulleri modern ordu-
lardaki seviyelere yükseltilmedikce beklenen 
randımana erişmeye imkân yoktur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin çok önemli bir me
selesi de muvazzaf ve yedek subaylarımızın ye
tiştirilmesidir. Evvel, kimlerin subay olup 
kimlerin olamıyacağı ciddî araştırmalara tabi 
tutulmalıdır. Bu araştırmaları yapmıyan dün
yada hemen hiçbir Devlet yoktur. Oysa ki, 
Türk askerî geleneğinin bu mevzuudaki hassa
siyeti bütün miletlerden daha eski ve köklüdür. 
Bu noktada Subay terfih Kanununa da bir neb
ze temas etmek isteriz. 

Yeni kanunun bugüne kadar çıkarılmamış 
olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Şevki idare 
niteliğini azaltması ve moral bozukluğuna sebe
biyet vermesi tehlikelerinin mevcudiyeti kanu
nun önemini ifade eden kâfi sebeplerdir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kıymetli bir rüknü 
olan astsubaylarımız için orta seviyede bir tah
sille yetinilmesini bugünün teknik gelişmesi ile 
bağdaştıramamaktayız, mevkilerine uygun ye
tişme ve hayat standartlarının geliştirilmesi 
lüzumuna kaaniiz. 

Bakanlığın istihdam ettiği sivil personelin 
ifa ettiği önemli karargâh hizmetleri karşısında 
birçok haklardan mahrum bulundukları gerçek
tir. Millî Savunma Bakanlığı yönünden bu 
hizmetlilerin durumlarını da ıslah etmesini bek
lediğimiz Askerî Personel Kanununun biran ev
vel realize edilmesi lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye'deki emeklilik statüsünün normal 

olmadığı hepnizin malûmudur. Millî Savunma 

Bakanlığımız da bu durumdan kendisini kurta-
ramamıştır. Çetin savaşlarda kudsi hizmetleri 
ifa etmiş bir avuç şehit ve gazimizin dul ve ye
timlerine dahi bugün rütbelerine ta'kabül eden 
rütbelerdekilerin çok dûnunda maaş vermekte
yiz. Değişik seneler itibariyle emekliye sevk 
olunanlar arasında meydana gelen bariz denge
sizlikler haklı şikâyetlere sebebolmaktaclır. Bu 
çok değişik statülerin tevhit zamanı gelip geç
miştir. En kısa zamanda mevzuun ele anılıp 
hali gerekmektedir. 

Anayasa hükmü olarak çıkarılması zaruri 
bulunan Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkur
may Başkanlığının görev ve yetkilerini düzen* 
üyen kanun, Sıkıyönetim Kanunu, Silâhlı Kuv
vetler Teşkilât Kanunu, îaşe Kanunu, Harb 
okulları ve Harb Akademileri Kanunu gibi bir 
kısmı Bakanlar Kuruluna, Meclise ve komisyon
lara gelmiş bulunan kanunların biran önce çı
karılmasına Millî Savunmamız yönünden büyük 
zaruret vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Önemli gördüğümüz birtakım mevzuları de

taylarına inmeden ifade etmek isterim: 
1. Yasak bölgeler hakkındaki anlayışlı tu

tumun turizme olan müspet tesirleri de göz 
önüne alınarak genişletilmesi daha da faydalı 
olacaktır. 

2. Ordu Yardımlaşma ve Ordu pazarları
nın genişliyen sermayelerini iktisadi kalkınma
ya yardım edecek tesislere yatırması, gayri
menkul yatırımları asgari seviyeye indirilmesi 
şarttır. Kuruluş gayesine muvazi olarak münha
sıran üyelerinin istifadesine mahsus bulunması 
da ayrıca piyasa ekonomisi bakımından önem
lidir. 

3. Ordumuzun eğitimine zarar vermeden 
kalkınma hizmetlerine iştirakini müspet karşı
larken bu faaliyetlerin şahsi inisiyatifler dışın
da ve bir plân tahtında gerçekleştirilmesi şa
yanı arzudur. 

4. Silâhlı Kuvvet mensupları ile dul ve ye
timlerinin, bilhassa büyük merkezlerdeki has
tanelerde, muayene ve tedavileri izdiham içeri
sinde olmaktadır. Bu hizmete matuf olarak 
birtakım hafifletici tedbirlerin alınmasını te
menni ederiz. 

5. Ordumuzun iaşe temini işlerinde tatbik 
olunan metot artık demode olmuştur. Büyük 
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menzil teşkilâtlarının mucidi ve harb ekonomi
sinin kurucuları atalarımızın yüzbinlik ordula
rı o günün şartları içerisinde nasıl iaşe ettikle
rine bakıp da bugün üzüntü duymamak müm
kün değildir. 

Muhterem milletvekilleri 
Komptrolörlük teşkilâtına hususi bir önem at

fetmek isteriz. Âmme hizmetlerinin ifasında 
aranan ekonomik ve verimlilik tedbirlerini bü
tün milletler bilhassa İkinci Dünya Savaşından 
sonra almaya yönelmişlerdir. Bizde 1955 yılın
dan itibaren maliyet esasına dayanan program 
bütçe tekliflerini Millî Savunma Bakanlığının 
gerçekleştirmiş olmasını tebrik ederim. Bu 
maksatla kurulmuş bulunan Komptrolörlük teş
kilâtının özel bir kanunla kurulmasındaki za
rureti kabul mecburiyetindeyiz. Silâhlı Kuv
vetlerimizde halen, Bakanlık ve Kuvvet komu
tanlıkları seviyesine kadar inmiş bulunan bu 
Teşkilâtın ordu ve muadili kademelere teşmili
ni temenni ederiz. Ayrıca bu hayırlı hizmet 
için yetişmiş ve yetişecek subayların bir statü 
altında birleştirilmesinde hizmet ve personel ve
rimi bakımından büyük faydalar mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri; 

Sözlerimizin sonuna yaklaşırken sınırlı bir 
mesaiye tabi bulunmadan çalışan Millî Savun
ma memsufplarDm.iiza ve Ibu Ibtüyülk hizmetin ica-
lb ettirdiği silâh ve vasıtalarım tedarikine, (onla
rı kullanacak subay, astsubay ve erlerimizin 
eğitimlerine vermemiz icabeden ile verebildiği
miz arasında büyük uçurumlar vardır. Hizme
tin hayati önemi karşısında mazeret sebepleri
mizin çok haklı olması lâzımdır. Evvelâ uh
demize düşeni yapacak, tedbirlerimizi alacak 
ondan sonra da Millî Savunma mensuplarının 
feragat ve fedakârlığını istiyeceğiz. 

Millî Savunma Bütçemize grupumuzun müs
pet oy kullanacağını ifade eder bütçenin vata
nımız ve milletimiz için hayırlı olması dileğiyle 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Kenan Esengin. 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN ESEN-
GÎN (Zonguldak) — Millî Savunma Bakanlı
ğının 1965 yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupunun görüşlerini ge
nel olarak arz edeceğim. 
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Sayın arkadaşlar, 
Normal ve kural olarak bir memleketin mil

lî savunma gücü ve bu gücün geliştirilmesi, o 
memleketin topyekûn gücü yani millî gücü ile 
orantılı olarak yürütülür. Fakat Türkiye'mi
zin, coğrafi mevkii, stratejik ve jeopolitik du
rumu aynı zamanda dünya siyasetinin etkisi 
altında, özel olarak 1939 İkinci Dünya Sava
şının başından bu yana büyük kuvvetleri si
lâh altında tutmak ve bu uğurda geniş ve 
kudret üstü harcamalar yapmak zorunluğu-
ııu doğurmuştur. 

Yurdunun korunmasınn millî egemenliğini 
ve özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan ve sa
yan Türk Milleti de bu duygu ve düşüncelerle 
Silâhlı Kuvvetlerine büyük fedakârlıklar kar
şılığını her yû mümkün olanı vermeyi öngör
müştür. 

Ancak hemen arz etmek gerekir ki, her dev
rede ve her yıl Millî Savunma bütçesi, silâh al
tında tutmaya mecbur olduğumuz kuvvetle
rin kuruluş ve sayısına göre daima az olmuş, 
bir geliştirme (bütçeleri olamamış, bir idame büt
çesi olarak kalmıştır. 

Şimdi bu çıkış noktasından hareket ederek 
MiUî Savunma bütçemizin bugünkü durumu
nu bâzı memleketlere göre millî gelirimiz içe
risindeki yeri ile genel bütçeye olan oranını 
görelim. 

Bizim Millî Savunma bütçemizin millî ge
lir içerisindeki nisbeti 4,39 ile Kanada ve İsveç'
le aynı seviyededir. Diğer devletlerde bu nis-
bet daha çok yüksektir. Genel bütçe içinde ise, 
şöyledir; 

Türkiye % 20, 
İngiltere % 26, 
Amerika % 56. 
Almanya % 30, 
Fransa % 25, 
Yunanistan % 21, 
Kanada % 21, 
İsveç % 25 dir. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, dünyanın siyasi durumu do-

layısiyle bütçelerinden büyük pay ayırmak 
zorunda kalan memleket yalnız biz değiliz. 
Belli yönlerde tasarruf yapmak, yalnız silâh
lı kuvvetlerde olamaz. Bütün Devlet organları
nın varlığına bu fikir sindirilmeli ve hükümet
ler bunu ciddî olarak kontrol etmelidirler. 
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Sayın arkadaşlar, 
Millî Savunma harcamalar, duran, donmuş 

masraflar değildir. Savaş konsepti değiştikçe 
silâh, araç ve gereçler de değişir. Bunun so
nucu olarak yeni silâhlar ve teknik savaş va
sıtaları ya alınır veya yaptırılır. Bu bakımdan 
yurt savunması ile yurt ekonomisi arasında 
her zaman bir denge kurmak mümkün olamaz. 
Bazan o, bazan ötekisinin lehine çalışır. Suvun-
ma gücümüzü savaş konseptine paralel olarak 
geliştirmek, modern silâh ve malzeme ile do
natmak zorunluğu her zaman mevcut olmuş ve 
yine olacaktır. 

Millî Savunmamızın bir var olma meselesi 
ve ıbunu milletlerin kaderi olarak kabul et
mek yanlış olmaz kanısındayız. 

Açık olarak söylemek isteriz ki, bu yılki 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi de evvelce dü
şünülen ve bu defa ekolarak çıkarılan 250 mil
yon liraya rağmen bir idame bütçesi karekte-
rindedir. Bunu kolayca görmek mümkündür. 

Kanaatimizce bu durum böyle devam ede
mez. Bu hal ile Silâhlı Kuvvetlerimizi isteni
len seviyeye çıkarmaya imkân veremez. Büt
çe ile silâh altında bulundurmak zorunda ol
duğumuz kuvvetler arasında büyük boşluk var
dır. îdame bütçesinde bile tek erin ve tümen
lerin masrafları diğer memleketlere nazaran 
çok düşüktür. Bir Alman erinin yıllık masra
fı 2,5 Türk erine ve bir Alman tümeninin mas
rafı da 4 l ü r k tümenine karşılıktır. 

Bu bakımdan Millî Savunma bütçesini va
sıflı ve geliştirici bir bütçe haline getirmek 
zorundayız. Bu nas:l olur? 

1. Bütçeyi kuvvetler ölçüsünde artırmak
la, 

2. Harcamaları sabit tutmak fakat silâhlı 
kuvvetlerin mevcudunu azaltmakla, 

3. NATO yardımlarının artırılmasını sağ
lamakla, 

4. Millî Emniyetimizi temin edici siyasi ted
birler almak, karşılıklı tehdit ve tehlikeleri azal
tıcı millî bir siyaset güdümüne girmek, dostluk
ları çoğaltmak ve başkaları hesabına fazla fe
dakârlıklara girmemek olur. («Bravo» sesleri) 

Bu durumu incelemek ve bir çözüm yolu bul
mak gerdkir. Ei'befcte 'bunun .münakaşası ve 
çözüm yeri bir bütçe görüşmesi olamaz. Biz 
bunların yollarını ancak genel olarak çizdik. 
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Dünyanın nüfus ve menfaat bölgelerine ay

rılmış olduğu ve bu işte baş rolü oynıyanlarm 
gerçek tutumları artık kavranmıştır. Blok baş
ları için önemli olan meseleler diğer devletler 
için aynı değildir. Meselâ onlara göre gelecek 
savakların önem sırası Nükleer savaş, genel 
konvansiyonel savaş, sonra lokal ve memleket 
içi savaklardır. Oysa küçük devletler için bu 
sıra tam tersine !bir önem tapmaktadır Bizde 
ittifaklar içi vecibelerimizi ve millî güvenliğimi
zi bu açıdan ele alarak kuvvet hedeflerimizi tâ
yin etmek ve buna göre yeni tedbirler almak 
zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarm; 
Silâhlı Kuvvetler ve memleket kalkınması 

üzerinde de düşüncelerimizi arz edeceğiz. 
Sayın arkadaşlar, 
Dış politika esaslarında ortak fikirlere sahi-

bolduğumuz gibi, Devlet ve millet varlığını ko
rumakla görevli bulunan millî savunma politi
kamızda da ortak bir tutum ve fikir birliği ha
linde olmak gerekir. Böyle bir gelenekle ancak 
millî savunma politikamızın gerekli itina ve 
anlayışla üzerinde eğilmek mümkün olabilir. 
Buna zaruret vardır. 

Az gelişmiş memleketlerde silâhlı kuvvetlerin 
kalkınmada büyük rolü görülür. Zaman za
man Silâhlı Kuvvetlere ayrılan harcamalar yü
zünden kalkınmamızın güçleştiğini söyliyenler 
olmuştur. Fakat unutmamak gerekir ki, dün
yanın hiçbir hükümran ülkesinde ordusuz ve
ya zayıf ordu ile güven içinde ve gerçek an
lamda kalkınma yapmanın mümkün olduğu gö
rülmemiştir. Bizde de Silâhlı Kuvvetlerin fiilî 
çalışmaları dışında güvenilir varlığı sayesinde 
memlekete dost yardımlar sağlamış, milyarlarca 
döviz girmiş, geniş iş sahaları açılmıştır. An
cak bu yardımlar başlangıçtan itibaren iyi kul
lanılmadığından tüm halinde kalkınmak henüz 
mümkün olamamıştır. 

Burada bir olayı arz etmeden geçemiyece-
ğim : 

1953 te eski NATO Başkumandanı General 
Ridguay, Amerika Kara Kuvvetleri Kumanda
nı olmu'jş idi. Tcksas'a yaptığı gezisinde bizim 
ataıemilctcri de yanma almıştı. Orada ki nut
kunda şunları söylemişti : (Şimdi sizlere müt
tefikimiz Türkiye'den bahsedeceğim: Ben, Türk 
askerini, Türk Ordusunu Kore'de gördüm, Sov-
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yet hududunda gördüm. Dünyanın en savaşçı 
en güvenilir askeri Türk askeridir. NATO için
de en çok güvendiğimiz kuvvet Türk Ordusu
dur. Türkler hürriyet ve bağımsızlıklarına 
çok bağlıdırlar. Onlara her çeşit yardımı yap
mak bizim için vazifedir. 

Memlekete itibar edilmesinin, askerî ve ve 
ekonomik yardımların yapılmasının, yabancı 
sermayenin güvenle gelmesinin esas sebeplerini 
bu sözlerden çıkarmak mümkündür. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz normal vazifelerine de
vam ederken her zaman memleket kalkınmasına 
da yardımcı olmuşlardır. 

Sayın arkadaşlar, 
üzerinde durulması gereken bir mesele de 

millî savaş sanayimizdir : 
Bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşından sonra 

büyük fedekâlıklarla bir millî savaş sanayii ku
rulmuştu. Fakat ne yazık ki, bâzı etkilerle 
1951 de çıkarılan 5591 sayılı Kanunla askerî 
fabrikalar Sanayi Bakanlığına bağlı bir İktisadî 
Devlet Teşekkülü haline konuldu. Ondan sonra 
her şey bitti. Makina Kimya Kurumu silâh 
yapışını terk etti. Lüzumlu siparişleri vaktinde 
yapmadı, araç ve silâhların geliştirilmesine şim
diye kadar gayret edilmemiştir, yeni bir tesis 
kurulmamış, eskiler de bozulmuş veya başka 
maksatlara tahsis edilmiştir. Bugünkü ıstırap
ların bir kısmı da buradan gelmektedir. 

Arkadaşlar, ittifaklar ve dış yardımlar ne 
olursa olsun her hükümran devletin bir ölçü 
içinde millî bir savaş sanayiine ihtiyacı vardır. 
Bunun çok acılarını gördük, bugün de görmek
teyiz, Bu hususta büyük bir dosya ve acı ger
çekler vardır. Millî Savunma Bakanlığının bu 
meseleyi Millî Güvenlik Komitesine getirmesini 
ve Silâhlı. Kuvveti er mensuplarına güven verici 
tedbirler almasını rica ederiz. 

Diğer konulara gelince : 

1. Silâhlı Kuvvetlerimizde moral eğitimine 
daha çok önem verilmelidir. Bu arada bulanık 
bir akımlar devrinde olduğumuzu göz önünde 
tutarak, erlere devrim tarihimiz Atatürk ilkeleri 
hakkında askerlik süresince bilgi verilmelidir. 
Yine erlere mahsus bir dergi çıkarılmalıdır. Bu 
konuda evvelcede çalışmalar vardı. Hazırlığını 
önceden yapmıştık. 
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2. Jandarma subay kadrosu da ölçüsüz ola

rak zayıflatılmıştır. Memleketin asayiş ve em
niyeti bakımından ordudan geçici süreli veya 
arzu edenleri sınıf değiştirerek jandarmaya ver
melidir. 

3. Gittikçe artan nüfus sayısı dolayısiyle 
silâh altına alınacak doğumlarda nüfus fazlalığı 
olacaktır. Bu insan gücünden faydalanmak 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğünü sormak is
tiyorum. -Bu hal askerlik süresini kısaltma şek
linde düşünülemez. 

4. Bir plânlı çalışma ve kalkınma devresine 
girmiş bulunuyoruz. Oldukça da mesefe aldık. 
Millî savunma hizmetlerinin de rasyonel ve 
ekonomik esaslara göre yürütülmesi, treş milyara 
yaklaşan bütçenin hazırlanması ve maksada uy
gun kullanılması mevcut kontrolörlük tcşkilâ-
tiyle mümkün olamaz. Bu bakımdan Devletin 
ve Millî Savunmanın malî politikasını yürüt
mek için bir malî sınıf ihdas olunmalıdır. 

5. Yudumuzdaki NATO müşterek savunma 
tesisleri hem Millî Savunma, hem de NATO büt
çesinden finanse edilir. Sorumluluğun tamamı 
Millî Savunma Bakanlığına aittir, fakat bütçe
sine bu maksatla konulan tahsisat, hizmet daire
leri itibariyle, kısmen Bayındırlık Bakanlığını, 
Hava Meydanları, Ulaştırma ve Ticaret Bakan
lığına bağlı Petrol Ofisi teşkilâtı, ikmâl ve 
NATO tesisleri gibi tamamen ilgili dairelere bı
rakılmıştır. Bu tesisleri tamamen Millî Savun
ma Bakanlığına bağlamak, zarureti vardır. Bu 
husustaki Bakanlık fikrini öğrenmek istiyoruz. 
Bu hal aynı zamanda Meclislerin murakabesine 
de imkân vermemektedir. 

Petrol Ofisi bünyesinde 1092 sayılı Kararna
me ile kurulan askerî ikmâl ve NATO tesisleri 
İşletme Başkanlığını bir örnek jvermek mümkün
dür. Millî güvenliğimizle ilgili olan bu konu 
üzerinde son günlerdeki Millî Savunma Bakan
lığı murakabe ve faaliyetini memnuniyetle gör
mekteyiz. Gelecek için bu bir ümittir. 

6. Şimdi aynı derecede önemli olan bir di
ğer konuya temas edeceğim : 

NATO Andlaşmasmm icabı olarak askerî teş
kilâtlanma için yani Kuvvetler statüsü ve karar
gâhlar Andlaşması ile bir emir ve kumanda zin
ciri içinde kuvvetlerin yer almakta olduğunu 
biliyoruz. Memleketimizde hareket kontrolü ba
kımından, bir. kısım kuvvetler hariç, Kara ve 
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Hava Kuvvetlerimizin bağlı bulunduğu iki müş
terek karargâh vardır. Bu karargâhların kad
roları Andlaşma gereğince, çoğu Türk, Ameri
kan, Yunan personelinden olmak üzere ingiliz, 
Fransız ve İtalyan'lardan müteşekkildir. 

İzmir'de bulunan karargâhtaki Yunan per
soneli Kıbrıs hâdiseleri çıkınca karargâhı terk 
ederek Yunanistan'a gitmişlerdir. Bu persone
lin bir kısmı kritik mevkilerde bulunmakta idi
ler. Güvenliğimiz bakımından bunun mânasını 
takdir edersiniz. 

Yunanlılar, Selanik'te kurulacak ayrı bir 
NATO karargâhında vazife alacaklarını yay
maktadırlar. Bu NATO karargâhları hakkında 
Hükümetin ve Millî Savunma Bakanlığının ne 
düşündüklerini ve süratle ne gibi tedbirler al-. 
mak istediklerini öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 

NATO ve Amerikan yardımları hakkında da 
bâzı noktaları aydınlatmak zarureti vardır. 

Amerikan yardımı 1948 yılında Truman ve 
Marşal yardımlariyle başlamıştı. Amerikalılar 
ve yaptıkları yardımları getiren insanlar Türki
ye'ye geldikleri vakit çok saygılı, çok çekingen 
ve çok ihtiyatlı idiler. Askerlerin cebinde Tür
kiye'de nasıl hassasiyetle hareket edecekleri 
dahi not ettirilmişti. Fakat bundan sonra 
NATO'ya girerken yaptığımız teslimiyet ile ve 
ilgili Andlaşmalardaki imtiyazlarla ve Millî 
Andlaşmalarla bağdaşmıyan bir teslimiyetle bu
günkü mevkie gelmiş bulunuyoruz. 

Bâzı sorumlu kişilerin ve bu arada Başba-" 
yan Yardımcısının da geçen gün yaptığı beyan
lar gibi, Amerikan yardımları son yıllarda azal
mış değildir. Amerikan yardımları 1954 ten iti
baren arz ettiğim tutum ve davranışların ve yar
dımların gelişi güzel' istenilmesi ve kullanıl
ması yüzünden vasfını kaybetmiştir. 

7. İttifaklar çerçevesinde olduğu gibi millî 
güvenliğimiz bakımından da ayrıca- kuvvet he
defleri iyi tâyin ve tesbit olunarak Kara, Hava 
ve Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları yardımlar
dan ve millî kaynaklardan buna göre sağlanma
lıdır. 

8. Deniz Kuvvetlerimizi çevremizde vurucu 
ve koruyucu bir niteliğe çıkarmak zorundayız. 
Bunun yalnız bütçe ile gerçekleşmesi çok güç
tür. Bir donanma kurumu meydana getirmek { 
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fikrinin geliştiğini gördük. Çok memnun ol
duk. Kanun tasarısının biran önce Yüksek 
Meclise getirilmesini ve Hava Kurumunun da 
Hava Kuvvetlerine yarar bir hale sokulmasını 
rica ediyoruz. Görülüyor ki Millî Savunma Ba
kanlığınca üzerinde durulması gerekli çok me
selelerimiz vardır. 

Sayın arkadaşlar, 
Tarihi boyunca daima ilerici, medeniyetçi, 

akıncı fikir ve davranışların öncülük ve önder
liğini yapan, bunları destekliyen, yurdun ve 
millî varlığın korunmasında hiçbir fedakârlık
tan çekinmiyen, zulmün, kötülüklerin ve karan
lık emellerin karşısına demir pençesiyle çıkan 
Silâhlı Kuvvetlerimiz bugün de aynı duygu ve 
heyecanla normal vazifelerini yapmakta ve ge
leceğin muhtemel olaylarını bütün gücüyle kar
şılamak üzere hazırlanmaktadır. Her zamankin
den daha çok uyanık olması gereken Silâhlı 
Kuvvetlerimize ve onun yurtsever mensuplarına 
güvenimiz sonsuzdur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu ola
rak biz de bu duygu ve heyecanla onları gönül
den selâmlar, 1965 bütçesinin hayırlı olmasını 
dileriz. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Sırrı öktem. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SIRRI ÖKTEM 
(Kars) — Sayın Başlkan, muhterem milletve
killeri, aziz silâh arkadaşlarım, 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
görüşlerimiz, ısizleri sıkmadan, sabırlarınızı suiis
timal etmeden bâzı ana konular üzerinde ola
caktır. Esasen iki defa Senatoda, üçüncü defa 
da Mecliste bütün parti sözcülerinin ve bir çok 
hatiplerin konuşmasiyle temas edilebilecek mü
him noktalar pek kalmamıştır sanırız. 

Uhdeme verilen Ibu şerefli vazifeyi dördün
cü defadır yerine getirmekten duyduğum zevki 
belirterek sözlerime başlıyorum; 

4 yıl geri gittiğimiz zaman Devlet hayatı
mızda ibretle anacağımız acı hâtıralar vardır. 
Bu kısa müddet bir milletin haya/tında elbette 
mühim bir zaman fasılası sayılmaz. Faikat bu 

-zamana sığan hâdiseler o kadar mühimdir 'ki, 
tarihimizin, Meclisimizin, rejimimizin bir döne
mecini teşkil edecektir sanırız. Çok iyi hatırlı
yorum, 21 Şubat 1962 günü yine bu 'kürsüde 
aynı vazife ile huzurunuzda idim. O günlerin 
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ağır atmosferini bir an için hatırlarsak, bugün
kü atmosferle kıyasladığımız zaman demokrasi
miz lehine mühim bir dönemeci döndüğümüzü 
gönül ferahlığı ile müşahade ederiz. Bunda, de
mokrasiye hizmette Silâhlı Kuvvetlerimizin ro
lü büyük olmuştur. Bunun mânası kısaca, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Büyük Ata'nın izinde -ve 
direktiflerinde, çağdaş ileri memleketlerin sevi
yesine ulaşmada ve nihayet Türk Milletinin hiz
metinde oluşunu ispat etmiş olmasıdır. Demok
ratik hayatımızda ço'k mühim olan bu davranışı 
ve gelişmeyi takdirle belirtmek, Yeni Türkiye 
Partisi için şerefli bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memnuniyetle ifade etmek isteriz 'ki, son iki 

senedir, Millî Savunma bütçesi vesilesiyle yapı
lan müzakereler, tartışmalar, gittikçe gelişen 
bir tutum birliği havası içinde geçmektedir. 
Bunun sebeplerini kısaca araştırımak; Millî 
Savunma Bütçemizin hazırlanışı realiteye daya
nır, samimidir, takdim şekli diğer bakanlık
lara benzemiyen bir itina ilte yapılır, ikna edici
dir, memleketimizin malî ve ekonomik şartları
na feragatla bağlıdır. Bütün bunlar Yüksek 
Meclisimizle Millî Savunma mensuplarını bir 
anlayış ve tutum birliği havasına götürmüştür 
kanaatindeyiz. Bu vesileyle yapılan müzakere
lerde, sayın parti sözcüleri ve şahısları adına 
konuşan arkadaşlar, Millî Savunmamızın her 
sene daha iyiye gitmesine, ihtiyaçlarının datia 
çok tamamlanmasına gayret sarf etmektedirler. 
Hattâ Millî Savunma bu istekler karşısında özel 
öncelikler kabul ediyor. fHudut karakollarımı
zı ı>. inşası gibi.) 

Bunları belirtmekteki maksadımız, parti ola
rak, Millî Savunma politikamız ve hizmetlerimiz 
evvelâ Yüksek Meclisiminizin şuuruna yerleş-
melidir diyoruz. Millî Savunmamızın probem-
J erini, dertlerini herkesten evvel bizler daha 
iyi bilmeliyiz. Yine parti olarak İsrar edeceğiz : 
Devletin ana hizmetlerinden biri ve en mühimi 
olan Millî Savunma hizmetlerinin Yüksek He
yetiniz önünde açıkça görüşülmesi, gereken ti
tizlikle tanzim ve dikkatlie murakabe edilmesi 
baş şarttır diyoruz. Bütün ileri demokratik mem
leketlerin tutumu böyledir diyoruz. Biz bu
rada Genelkurmayımızın mahrem şeylerini, ha-
refeâlt projelerini ve sairesdni dafcemâyioruız. is
tediğimiz şey bütün demokratik memleketlerde 
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olduğu gibi, bu konuda açıklanması mûtat olan 
hususlardır. Hemen ilâve etmeliyiz ki, Millî Sa 
vunma mensupları tertipledikleri brifink!er; 
Bütçe Komisyonu müzakereleri, bazan gizli mü
zakerelerle demokratik tutumun güzel örnek
lerini vermişlerdir. îşte bunun içindir ki, son 
iki senedir, Millî Savunma Bütçesinin komis
yondaki ve Meclislerdeki müzakereleri, tartış
maları gittikçe gelişen bir tutum birliği havası 
içinde cereyan etmektedir. Bunun daha da ge
lişmesini ve gelecek yıllarda bir gelenek haline 
gelmesini temenni ve ısrar ediyoruz. Çünkü, an
cak böylelikle Millî Savunma politikamızı, millî 
menfaatlerimizle paralel ve gittikçe gelişen şah
siyetli bir politika halinde yürütmeye muvaffak 
olabiliriz. Yukarıda belirttiğimiz gibi Meclisi
mize hâkim olan bu anlayış sayesindedir M, 
Millî Savunma politikamız gittikçe gelişen şah
siyetli bir politika havasına bürünmüştür. Hattâ 
son zamanlara kadar olan dış politikamızdan 
daha şahsiyetli olduğunu ifade edebiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, bu görüşlerimizin 
ışığı altında dünya siyasi durumuna bir göz ata
cak olursak; feza çağına giren ihtiyar dünya
mızda barış içinde yaşama ümitleri ve bu uğur
daki çabalar olumlu bir sonuca varmış değildir. 
Hattâ geçen yıla nazaran dünya devletleri ve 
blokları arasındaki gerginlik daha da hissedilir 
bir durumdadır. Şimdiye kadar ihtiyar dünya
mızı Doğu ve Batı diye iki blöka ayrılmış kabul 
eder idi. Halbuki bugün gittikçe ağır basan bir 
tarafsızlar blbku Dünya siyasetinde mühim rol 
oyanmaktadır. Bunun sebebi açıktır. Bugün 
Dünyadaki bütün devletlerin yansı tarafsız
dır ve yeni devletler kuruldukça denge tarafsız
lar lehine bozulmaktadır. Dünya devletlerinin 
diğer yarısı ise Doğu ve Batı blokuna ayrıl
mıştır. Şu halde Doğu ve Batı arasındaki mü
cadele tarafsızlar hangi tarafın tezini destek
lerse denge o istikamette ağır basmaktadır. Bun
dan Amerika bile gocunuyor Bunun içindir ki 
son defa yeni devletler nezdinde muhtelif iyi 
niyet heyetleri gönderdik. Haklı olduğumuz Kıb
rıs dâvamızı izah ettik ve iyi neticeler aldık. 
Fakat politik sahadaki başarı kafi gelmiyor. O 
zaman Millî Savunma Politikamıza daha hassa
siyetle eğiliyoruz. Bugün bu safhadayız. 

Murterem arkadaşlarım, Amerikan Askerî 
yardım konusunda Sayın Bakanın Senatodaki 
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sözleri bir realitenin ifadesidir. Bakanlıkça bu 
mühim konuda hassasiyetle durulduğuna inanı
yor ve yapılmış teşebbüslerin olumlu bir sonuca 
ulaşmasını diliyoruz. 

Deniz Kuvvetlerimizin takviyesinden bir çok 
arkadaşlarımız söz açtılar. Bunları biz de payla
şıyoruz. Biz bu konuda daha geçen seneıki büt
çe tenkitlerimizde söylemiştik. Bundan bâzı pa
sajlar okumakla yetineceğiz : 

«Bildiğimize göre son üç sene zarfında Ame> 
rÜka Yunanistan'a daha yeni ve mütekâmil 6 
muhrip, 2 denizaltı gemisi ve tam teçhizattı bir 
alayı taşımaya muktedir 8 çıkarma gemisi hibe 
etmiştir. Böylelikle Ege Denizindeki dengeyi Yu
nanistan lehine bozmuştur. Ege Denizi strateji
sinde Türk - Yunan ilgisi en azından eşidolması-
na rağmen dostumuz ve müttefikimiz Amerika'
nın bu tercihli hareketinin mânasını anlamak 
güçtür. Bir bakıma kolaydır. Türkiye'ye üvey ev
lât muamelesi yapmaktadır. Rumu Türke tercih 
etmektedir. Halbuki Türkiye bütün silâhlı kuv
vetlerini NATO emrine vermiştir. Türkiye, doğu 
blcku ile en. çok kara ve deniz hudutlarına sahiptir. 
Türkiye Amerika'nın ileri karakol vazifesini yap
raktadır. Sözümün eri, dostluğuna güvenilir., ta
ahhütlerine sadık Türkiye'mize karşı, dostumuz 
ve müttefikimiz Amerika'nın davranışından duy
duğumuz haklı reaksiyonu bu kürsüden belirtme
den geçemiyoruz. Millî Savunmamızın bu konu
da daha ısrarlı bir gayret göstermesini temenni 
ediyoruz» demişiz. Bugünkü reaksiyon bundan 
çok daha kuvvetlidir. Bu durum ibret vericidir 
ve aynı zamanda bizi hislerimizden sıyırarak ak 
h selime davet etmiştir. Ve bir bakıma faydalı 
olmuştur. 

Enfrastrüktür. ile ilgili çalışmalarımız : 

S a v u m a g'üdümüızün aKaıaısOyle sıkı irtübatı 
olan bu hayati konu üzerinde, Yeni Türkiye Par
tisi olarak, yine ısrarla duracağız. 

Evvelâ belirtmek isteriz ki, bu hizmetleri 
Amerika Askerî Yardımı ile karıştırmamak lâ
zımdır. Bunlar birbirinden tamamen ayrı ve 
mühim konulardır. Enfrastrüktür hizmetleri, ya
ni barış zamanında her NATO memleketinde 
yaptırılan alt yapı dediğimiz sabit tesisler mem
leketimizde her sene çoğaldıkça Millî Savunma 
gücümüz de her yıl artmaktadır. Bu hizmetler bu
nun için hayati ehemmiyeti haizdir, ikinci büyük 
faydamız da bu tesislerin inşası için memleketimi-
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ze mühim miktarda döviz girmektedir. NATO'ya 
girdiğimiz tarihten 1964 sonuna kadar memleke
timizde harcanan döviz miktarı ikibuçuik milyar 
TL. sı civarındadır. Dolayısiyle iş sahaları açıl
makta ve gelişmektedir. Tamamen modern yeril 
cihazlar girmiştir ve girmektedir. Birçok perso
nelin yetişmesi sağlanmıştır. Diğerlerinden sar
fınazar sadece bu iki mühim sebep Enfrastrük
tür ile ilgili çalışmalarımızın önemini bütün 
açıklığı ile ortaya koymaktadır. Memnuniyetle 
öğrendiğimize göre son defa bitirilen ve inşa ha
linde olan başlıca tesislerimiz şunlardır : 

— Akar yakıt boru tesislerimizden Şark bölge
sine tahsis edilenler bitirilmiş ve Şark bölgemiz 
tamamlanmıştır. Garb Bölgemizde ise son safha
ya gelinmiştir. NATO devletleri içinde en uzun 
boru hatları Türkiye'dedir. 

— Hava meydanlarımızdan halen çalışılmak
ta olan son ikisi hariç diğerleri tamamlanmıştır. 

— Erken hava ihbar radarları bitirilmiştir. 
Halen harekât ödevi yapmaktadır. Radar zinciri 
içinde en iyi çalışan radar merkezleri Türkiye'
dedir. 

— Bu radarlarla birlikte ileri neşir istasyon
ları tamamlanmış ve servise girmiştir. 

—• Denizde bütün cephane, akar yakıt ve ku
ru erzak depolarımız tamamlanmıştır. 

— Sahil gözetleme radarlarımız tamamlan
mıştır. 

— Mayın gözetleme radar inşaatına geçil
miş, cihaz siparişi yapılmıştır. 

—• Mühim bir denizaltı sığmağımız bu yıl 
içindo tamamlaınacaktı-r. 

— Mühim olarak hava savunma yer elektro
nik tesislerinin inşasına bu yıl başlanacaktır. 
Memleketimize tahsis edilen para miktar itiba
riyle NATO devletleri arasında ikincidir... Elh. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, iyi 
işliycn ve verimli çalışan bir organizasyonla 
millî savunma gücümüz her yıl artmaktadır. 
Bu konuda önemle durmamızın sebebi budur. 
Şunu da ilâve edelim ki, memleketimizde te
sisler çoğaldıkça bunların, millî mükellefiyet 
olan işletme ve bakım masrafları da artmakta
dır. Bu da şüphesiz bütçemize bir yük teşkil et
mektedir. Bu tesislerden bir kısmının işletme ve 
bakım masrafları NATO dan temin edilmiştir. 
Diğer NATO tesislerinin de bu usule bağlanması 
çok yerinde olur, kanaatindeyiz ve bunda haklı 
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sebeplerimiz vardır. Bu hususta teşebbüse ge
çildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Dışişleri Bakan
lığımızla müştereken bunun sağlanmasını Sayın 
Bakandan rica ve temenni ediyoruz. 

Hulâsa, son yıllarda enfrastrüktür ile ilgili 
çalışmalar millî savunmamızın başarılı hizmet
lerinden biridir. Takdir ve iftiharla belirtmek 
isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Her zaman olduğu gibi, Dünyanın bu kritik 

devrinde de en başta dayanağımız Silâhlı Kuv-
vetlerimizdir. Ağır vazifesine ilâveten memleke
timizin kalkınmasında, kültür hayatında, sos
yal hayatında, ekonomik hayatında da Türk 
Milletinin hizmetindedir. Bu itibarla Silâhlı 
Kuvvetlerimize karşı en azından minnet borcu
muz vardır. 

Demokratik rejimin sağlam temellere otur
duğu bu intikal devresinde, Meclisçe vazifele
rimizi ve sorumluluğumuzu müdrik olarak 1965 
yılı Millî Savunma Bütçesinin memleketimize 
hayırlı olmasını diler Kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize Yeni Türkiye Partisinin yürekten sev
gilerini ve saygılarını sunarız. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa

yın Kâmil înal 1 
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Ben ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Siz mi konuşacaksınız? 
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Daha 

evvel ben konuşacağım, diye Divana bildirmiş
tim. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil inal yerine, Sa
yın Memduh Erdemir konuşacaktır. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MlR (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyoruz. 

Türkiye'miz Dünyanın en önemli bir bölge
sinde ve her an haricî tehlikelerle karşıkarşıya 
bulunmaktadır. Bilhassa, komşumuz Rusya'nın 
Büyük Pctro'dan itibaren hakkımızda hiç dc-
ğişmiyen emelleri muvacehesinde millet olarak 
katlanmamız gereken askerî külfetlerin ağır
lığı ortada bulunmaktadır. Diğer bâzı komşiı-
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larımızm da, bütün hüsnüniyetimize ve fedakâr
lıklarımıza rağmen, en küçük fırsatta bize reva 
görecekleri muameleyi hatırda tutmaya mecbu
ruz. 

Deniz ve kara cephesi geniş, dört tarafı sa
mimiyetten uzak sözde dost devletlerle çevrili 
bir vatana sahip bulunmaktayız. 

ifade etmeye çalıştığımız şu durum, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bugün yüklendiği ve ya
rın yükleneceği ağırlığını ve önemini ortaya 
koymaya kâfidir. Binaenaleyh, Silâhlı Kuvvet
lerimiz, ülkemizin içte ve dışta emniyetini her 
an ve yüzde yüz olarak sağlıyacak kudret vo 
kabiliyete sahip bulunmalıdır. 

Diğer taraftan, ilmin ve fenni inkişafı mo
dern ve kudretli orduların masraflarını ağırlaş
tırmakta ve her yıl eskisine nazaran biraz daha 
artmaktadır. ; 

Bu. genel durumu nazara alan Millet Partisi 
Meclis Grupu, eski yıllardaki bütçe görüşme
leri sırasında, Silâhlı Kuvvetlerimizde mekanik, 
elektronik, atomik silâhların çoğaltılması ge
rektiğini, bunları kullanacak ordu elemanlarının 
da mükemmel bir eğitime tabi tutulmaları icabe-
deceğini, daha yüksek ve uzun süreli tahsil gör
müş subaylara ihtiyacımız bulunduğunu ifade 
ile Meclisin, savunma bütçesindeki rakamı hiç 
olmazsa gelecek yıllarda artırmak zorunluğun-
da olduğunu defaatle belirtmiş, Hükümetin lü
zumlu tedbirleri almasını temenni etmiş idi. 

Grupumuzun bu temenniyi Yüce Heyetinize 
arz ettiği 1963 yılında, millî savunmaya tahsis 
edilen bütçe, konsolide bütçenin % 23,6 sı yani 
2 803 G78 514 lira idi. 1964 te bu rakam 
% 2i;G4 e ve 1965 te ise % 21 e düşürülmüş 
bulunmaktadır, iki senedir savunma bütçemiz 
konsolide bütçenin beşte biri mertebesindedir. 
Vatanın müdafaası ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için 
hoşa gitmiyecek bir netice... 

Sayın milletvekilleri, 
Bu yıl savunma bütçemiz için ayrılan meblâğ 

3 ncü inönü Hükümetinin 1964 yılı bütçe raka
mından 96 479 003 lira fazla ve 3 007 292 303 
liradır. 4 ncü Koalisyon Hükümetinin savunma 
bütçesi, inönü Hükümetinin düşmesini intace-
dcn. bütçe rakamından 28 milyon lira fazla bu
lunmaktadır. Bu fazlalık, geçenlerde Meclisi-
nizce kanunlaştırılan 250 milyon liralık ek öde
nekle 278 milyon liraya ulaşmaktadır. Bu fark 
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gösteriyor ki, 4 ncü Koalisyon Hükümeti Millî 
Savunma Bütçemiz için înönü Hükümetinden 
daha cömert davranmıştır. Hükümetin bu cö
mertliğini şükranla karşılamaktayız. 

Yukarda arz ettiğimiz 278 milyon liralık far
ka rağmen, savunma bütçemizin yeter bir mik
tarda olduğunu söylemek asla mümkün değil
dir. Son defa Meclisimizce 250 milyon liralık ek 
ödenek verilmesi keyfiyeti de gösteriyor ki, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı maalesef karşı-
lanmamaktadır. Verilen tahsisat, yenileme ve 
geliştirme şöyle dursun, idame masraflarına 
dahi kâfi gelmemektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz için tahsis olunan 1965 
bütçe rakamına nüfusumuzla mukayese ettiği
miz zaman fert başına 100 lira düştüğü hemen 
görülmektedir. 

Can ve mal emniyetini madde ile ölçenler, 
her yıl sigortalara üç - beş yüz lira ödemekte
dirler. Silâhlı Kuvvetlerimiz, sadece malımızın 
ve canımızın değil, aynı zamanda haysiyetimizin 
ve şerefimizin sigortasıdır. Biz bu sigorta mas
raflarını bizzat ve zamanında ödiyecek yerde, 
yardımlarla kısmen karşılama yolunu tercih 
ediyoruz. İşlediğimiz hatanın büyüklüğünü bir 
türlü kavrıyamıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugün Silâhlı Kuvvetlerimiz, mütefikleri-

mizden yardım görmektedir. D.ünya dengesinde 
bir bozulma hali veya hesaba katmadığımız baş
ka şartların zamanla inkişafı, bu yardımların 
kesilmesine müncer olabilir; 

Nitekim, Türk Milletini yıllardır üzen Kıb
rıs hâdisesinin gelişme tarzı yardımların bir 
raddede kesilebileceği intibaını vermektedir. 
Oysa ki, yardımlar esas itibariyle kifayetsiz, za
man geçtikçe de azaltılmaktadır. 

Vatan müdafaasız kalmıyacağma, kudretli 
ve kabiliyetli bir Silâhlı Kuvvetimizin her an 
milletin hizmetinde bulunması zaruri olduğuna 
göre her türlü ihtimali. çlikkate alarak hazırlık 
yapmaya ve tedbir almaya mecburuz. 

Hazır para ile başkasından silâh satmalmak, 
teçhizat temin etmek yolunu veya bunları yar
dımlarla karşılama şıkkını artık terk etmeliyiz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları her ne 
pahasına olursa olsun mümkün olduğu kadar 
'kendi öz kaynaklarımızdan temin edilmelidir. 
Bu maksadın sağlanması için, yerli sanayiimiz 
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süratle geliştirilmelidir. Bu cümleden olmak 
üzere : 

1. — Kimya Sanayi tesislerimiz tevsi edilme
lidir. 

2. — Makine ve silâh imalinde kullanılacak 
yüksek evsaflı çelik imal edebilecek sanayi ku
rulmalıdır. 

3. — Motor sanayiini mutlaka tesis etmeli
yiz. 

4. — Hükümet programında yer alan ve 
«Silâhlı Kuvvetler lojistiğinin endüstriyel des
teğini temin için 440 sayılı Kanunun öngördüğü 
hususların ışığı altında Makine - Kimya Endüst
risi Kurumu statüsü yeniden gözden geçirile
cektir.» ibaresi lafta kalmamalıdır. 

5. — Alüminyum ve benzeri hafif metal sa
nayii süratle kurulmalıdır. 

Bu saydığımız sanayi kolları tesis edildiği 
zaman, savunma ihtiyacımızın mühim bir kısmı 
kolaylıkla dâhilden karşılanabilecektir. Bu sana
yi tesislerinin kurulmasiyle ayrıca sağlanacak 
iki büyük fayda daha vardır. 

1. — istihsal ve imalât imkânımız çoğalacak, 
binnetice millî gelirimiz yükselecek artırılacak 
ve bu suretle bir kısım vatandaşlarımız daha 
Sosyal Adalet kapsamına girmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının ikma

li için geniş ölçüde öz kaynaklarımıza başvur
madığımız, yukarıda tadadedilen endüstri üze
rinde ciddî surette durmadığımız takdirde, ik
mal keyfiyeti mevcut tempo ile devam edecek 
demektir. Bu yol, ise, takriben sekiz asırlık bir 
zamana ihtiyaç göstermektedir. Dünya siyaseti
nin değiştiği bir merhalede ise, milletimizin uğ-
rıyacağı müşkülât büyük olacaktır. Tedbirsizlik, 
hele askerî sahada ihmal olunacak bir tedbir, 
tarihen sabittir ki, bazan milletlerin hayatına 
mal olmaktadır. 

Bütçe İmkânlarımızın mahdut oluşunu ele 
alarak, ileri sürdüğümüz fikirlerin gerçekleş
mesini mümkün görmiyenler çıkabilir. Onlara 
bir hususu hatırlatmayı faydalı ve hattâ zaruri 
bulmaktayız. 

1965 yılı bütçesinin % 50 sini cari giderler 
teşkil etmektedir. Devlet dairelerindeki masraf
ları esaslı bir reorganizasyonla geniş ölçüde 
azaltmak mümkündür. Resmî sektördeki lüksün 
ve israfın önüne geçmek zamanı çoktan gelmiş
tir. 
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Bu itibarla, cari masraflardan yapılacak 

ciddî kısıntılar, önemli bir rakamı bulacaktır. 
Bunları da savunmamızın ihtiyacına tahsis et
memize mani olacak bir hal mevcut değildir. 

Şunu unutmıyalım ki Silâhlı Kuvvetlerimi
zin ihtiyacı için ayıracağınız her meblâğ mille
timizin beka teminatını artıracaktır. 

Aklı başında hiçbir milletin, hiçlbir nesli, ken
di zamanındaki dünya siyasetini lehinde kabul 
edip, askerî tedbirleri almakta geri kalmamış
tır. Kaldı ki, bizim bugün için kâfi göreceğiniz 
bir siyasi konjoktur de mevcudolmadığı gibi, 
Kıbrıs hâdisesi göstermiştir ki, dünya siyaseti 
lehimizde inkişaf etmemektedir. Bu sebepledir 
ki. Silâhlı Kuvvetlerimizin bilcümle ihtiyacı de
vamlı surette karşılanmalı ve yurt hizmetine 
amade bir vaziyette bulundurulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Millet Partisi Meclis Grupu yukarıda izah 

edilen düşünce ve görüşlerin ışığı altında Bütçe 
Karma Komisyonuna savunma bütçemiz hak
kında verilmiş olan raporun temenniler kısmın
daki bâzı pasajları üzerinde durmayı vazife say
maktadır. Şöyle ki : 

Sözü gecen raporda, Ordu mevcudunun azal
tılması ve bir kısmının lâğvedilmesi ileri sürül
mekte, kuvvetli ordulara, ancak malî ve iktisadi 
bakımdan kuvvetli olan milletlerin sahibolabile-
ceği fikri savunulmaktadır. 

Sanayiimizin geliştirilmesine ve sınai üreti
min artırılmasına, malî ve iktisadi bakımdan 
kuvvetlenene kadar, prensibolarak azaltılması 
düşünülen Ordumuzun geri kalanının da, ikti
sadi kalkınma faaliyetlerimizde çalıştırılması 
tal ebedilmektedir. 

Bu raporu tanzim edenlerin iktisadi mülâ
hazalarla hareket ettikleri ve bugünkü dünya 
siyasetini memleketimiz için yeterli buldukları 
anlaşılmaktadır. 

Başımızda bulunan Kıbrıs derdi bir tarafa, 
bir müddet evvel Lübnan'da aleyhimizde yapı
lan ermeni nümayişi dahi raportörlere bir fikir 
ilham etmemiştir. Mevcut dünya şartlarını son 
derece dar bir açıdan mütalâa eden bu rapor
törler, sadece kendi tarimizin ibret levhalarını 
dahi göz önüne getirmemişlerdir. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak biz bu 
görüşe iştirak etmiyoruz. Aksine olarak Silâhlı 
Kuvvetlerimizin sadece hareket kabiliyetini de-
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ğil miktar itibariyle de artırılmasını düşünüyo
ruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
T. B. M. M. hiçbir devresinde böylesine ha

fif bir anlayışı asla benimsemiyecek, tarihî so
rumluluğunu daima hatırlıyacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin miktarı artırılmaz ve 
mübrem ihtiyaçları karşılanmazsa, hâdise olmaz, 
sükûnetin devam ettiği zannedilir. Fakat Allah 
göstermesin bir harb felâketiyle karşılaşırsak, 
bugün sessiz duran ihtiyaçlar en şiddetli intika
mı bizden alırlar. Asla merhamet etmezler. Ta
rih önünde bunların mesulü bizler oluruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Millet Partisi Meclis Grupu 1965 yılı bütçe 

görüşmeleri esnasında Silâhlı Kuvvetlerimizin 
takviyesine ilâveten, şu hususların da gerçek
leşmesini istemiştir: 

1. — Silâhlı Kuvvetlerin esas unsuru olan 
subayları yetiştiren Harbokullarmm dört sene
ye çıkartılması. 

Harb Akademilerinde müşterek akademi tah
silinin beşbuçuk aydan bir seneye çıkartılması. 

2. — Anayasanın 110 ncu maddesi gereğin
ce Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığı teşkilât, vazife ve salâhiyet kanun 
tasarısının Meclise getirilmesi. 

3. — Küçük rütbeli subay kadro noksanlı
ğının ikmaline çalışılması. 

4. — Silâhlı Kuvvetlerin silâh, malzeme ve 
vasıta eksiklerinin tamamlanmasını yalnız yar
dımdan beklemek yerine kendi bütçe imkânları
mızdan bu eksikliklerin temini. 

5. — Stokların biran evvel yani sekiz asır 
beklemeden tamamlanması. 

6. — Millî Savunma bütçesinin, konsolide 
bütçenin % 25 inden aşağı düşürülmemesi. 

Bu temennilerimizden bâzılarına ait kanun 
tasarısı Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmakta
dır. Diğerleri için ise üzülerek ifade edelim ki 
hiçbir tedbir derpiş edilmemiştir. 

Anayasanın 110 ncu maddesi gereğince Mec
lise sevk edilmiş bulunan Genelkurmay Başkan
lığı vazife ve salâhiyet kanun tasarısının Hükü
metçe takibedilip biran evvel çıkartılmam ası es
ki statünün devamına imkân vermiştir. Mevcut 
statüde ise bilindiği üzere, Genelkurmay Baş
kanlığı ile Kuvvetler Komutanlıklarının kesin 
olarak vazife, yetki ve sorumlulukları belirtil-
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miş değildir. Bu teşkilâtta hangisinin karar ve 
hangisinin bu kararı icra makamları oldukları 
belirtilmemiştir. Bunun neticesi, olarak da Ge
nelkurmay, içinde diğer kuvvetlerden irtibat su
bayları bulunan daha büyük bir Kara Kuvvet
leri Komutanlığı manzarası arz etmektedir. 

Yukarıda her yıl olduğu gibi arz ve izaha 
çalıştığımız tahsisat bakımından tamamen kifa- . 
yetsiz olan Millî Savunma bütçesinin bütün ek
sikliklerine rağmen çarnaçar milletimize hayırlı 
olmasını diler, halimizin bekçisi istikbalimizin 
ümit ışığı, kanaatkar ve feragatli Silâhlı Kuv
vetlerimize inancımızı beyan eder, sevgiler yol
lar, hepinizi Millet Partisi Meclis Grupu adına 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Pantıleıi Grupu adına Sayın Odyakmıaz. 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA CEVAD 
ODYAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
si adına Millî Savunma Bakanlığı 1965 bütçesi 
hakkındaki görüşlorimhi arz edeseğim. 

Yalnız sözlerime başlamadan evvel şunu arz 
etmek isterim ki, benden evvel konuşmuş olan 
değerli grup sözcüleri arkadaşlarımın beyanla
rına taallûk eden hususları hazfederek, onların 
dokunmamış oldukları veya bizim başka açılar
dan gördüğümüz hususları belirtmekle iktifa 
edeceğim. 

Filhakika .1965 bütçesi, bundan evvelki büt
çelerde olduğu gibi, bir idame bütçesi mahiyetin
dedir. Bunu başka türlü görmeye ve başka tür
lü yapmamıza imkân olmadığı da aşikâr bir hu
sustur. . - . . ; . 

Millî Savunma bütçesinin idame bütçesi ma
hiyetinden çıkabilmesi topyekûn ümit bağladı
ğımız plânlı kalkınmaya bağlıdır. Bu kalkınma 
olmadıkça daha yıllar yılı, yine Büyük Meclis 
olarak maalesef idame bütçelerini kabul etmek
te devam edeceğiz. 

Arkadaşlar, millet olarak plânlı kalkınmaya 
girdiğimiz bu devrede kalkınmamızı tam olarak 
ikmal edemedikçe, istediğimiz ödenekleri diledi
ğimiz bütçelere ayırmaktaki sıkıntıyı daima çe
keceğiz. 

Plânlı kalkınmayı ise topyekûn millet ola
rak gerçekleştirmek zorundayız. 

Millî Savunma bütçesi konuşulurken, ordu
muzun bu kalkınmada yapmış olduğu değerli 
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hhmetleri de şükranla anmayı bir vazife bilirim.. 
Nitekim köy kalkınması dâvasında, ağaçlandır
ma mevzuunda, okuma - yazma bilmiyen vatan
daşlara okuma - yazma öğretme mevzuunda, 
sağlık personeli yetiştirmesi mevzuunda ordu
muzun çok değerli hizmetleri vardır. Asli vazi
felerine halel gelmemek şartiyle bu kalkınmaya 
daha büyük ölçüde iştirak etmelerini canı gö
nülden temenni etmekteyiz. 

Arkadaşlar, ordumuzun bugün gelişmesi için 
muhtacolduğu bâzı kanunların biran evvel Yüce 
Heyetiniz tarafından kabulü yine halisane te
mennimizdir. Bunlar arasında bilhassa ordunun 
sağlık hizmetlerinin lâyıkı veçhile ifa edilebilme
si için ordu sağlık personelinin durumu ve ye
ni sağlık personeli yetiştirilmesi mevzuunda ha
zırlanmış olan tasarıların biran evvel çıkmasını 
arzu etmekteyiz. Bunlardan birisi, Gülhane Tıp 
Akademisinin bir tıp fakültesi haline getiril
mesi konusudur. Halen geniş teşkilâtı ile, bü
yük öğretici uzman kadrosu ile statik bir kuv
vet halinde bulunan Gülhane Tıp Akademisinin 
biran evvel memleket hizmetine girmesini arzu 
etmekteyiz. 

Hatırhyacağmız gibi, Hacettepe Tıp Fakül
tesi dört öğretim üyesi ile kurulmuştur. Bu
gün Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 33 öğ
retim üyesi âtıl vaziyette beklemoktedir. Bunu 
biran evvel memleket hizmetine arz etmek 
hepimizin vazifesi olmak lâzımgelir. 

Ayrıca, askerî ta'biplerin tam çalışmalarını 
sağılaya.sak Tazminat Kanununun da kabulü, or
du sağlık hizmetleri balrmmdan çok olumlu 
sonuçlar doğuracaktır kanaatindeyiz. 

Ankadaşlar, bu arada Harb Okulu mevzuuna 
da temas etmek isterim, öteden beıi Harb Oku
lunun ıslâhı, daha üstün seviyede bir ilim mü
essesesi haline getirilmesi için bir co'k çalışma
lar yapılmıştır. Bunlar içerisinde bilhassa Harb 
Okulunun dört yıla çikarrması ve ,bir Fen Fa
kültesi muadili fakülte haline getirı'mcısi yo
lundaki çalışmalar bir ara tahakkuk safhasına 
gelmiş İken nedense durdurulmuştur. Bunun 
bir çok faydaları vardır. Gerek ordumuza bu
günkü fennî silâh ve vasıtaları kullanacnk olan 
ehliyetli subayların yetir.tirilmesi bakımından 
lüzumlu olduğu gibi, bu subayların ilerisi için 
de, istikballeri bakımından da, harb ckuliarı-
nm bu hale getirilmesinde zaruret vardır. 
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Sayın A. P. sözcüsü arkadaşın askerî lise ve 

orta okullrm kaldırılması yolundaki görüşüne 
maalesef iştirak edemiyeyeğimizi beyan etmek 
isterim. 

Arkadaşlar; askerî ortokul ve liseler her 
şeyden evvel harb okullarına bir kaynak 
teşkil eder. Ama bunu bir insan kaynağı ola
rak mütalâa etmemek iktiza eder. Harfe okulla
rının istediği askerî ruh ve disiplin fikrini de 
bu yuvalar temin ederler. Biz aksine, askerî lise 
ve ortaokullarn daha çok İslah edilmesi ta
raftarıyız. Bilhassa askerî ortaokul ve liseler 
sürat1 e b ;rer kolej haline getirilmeli ve üstün 
evsafta öğrenciler harb okullarına gönderilmeli-
'dir. Ayrıca eskiden tatbik edilmekte olan, ha
len de meri bulunan bu kararnameye göre as
kerî liseyi bitiren öğrencilerin Harb Okuluna 
girmeden evvel kıtalarda 6 aylık bir harbiye 
stajı yapmaları zaruri iken bu kaldırılmıştır. 
Halbuki kararname hâlâ meriyettedir. Askerî 
lise öğlencilerinin veyahut sivil liselerden Harb 
Okuluna müracaat edenlerin bu altı aylık har
biye stajına tâbi tutulmalarmdaki faydalar sa
yısızdır. Bunu halen ordumuzun değerli ku
mandan makamlarını işgal eden kumandanları
mız çok iyi bilirler. Terk edilmiş bulunan ve 
fakat halen kararnameye göre tatbik edilmesi 
gereken bu hususun yeniden inceleme mevzuu 
yapılmasını temenni etmekteyiz. 

Arkadaşlar, yarım asırdan, çok uzun bir 
s'üreden beri orduda tatıbi'k edilmekıte olan Ta-
ymat ve yem Kanununun bu sıralarda değişti
rilmek üzere bâzı çalışmaların yapıldığımı mem
nuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Bunun sü
ratle intacını arzu etmekteyiz. Bugünün deği
şen kalori, g d a şartları altında hâlâ bu kadar 
eski bir kanunun tatbik edilmekte olması, ihti
yaçları cevaplandırmaktan çok uzak olduğunu 
anlamak için kâfidir kanaatindeyiz. 

Yine bir an evvel halledilmesini arzu ettiği
miz hususlardan birisi de bilhassa Hava Kuvvet
lerimizde uçucu olmıyanlar arasında tazminat 
mevzuu dolayısiyle mevcut statü farkının gideril
mesi zaruridir. Bu statü sebebiyle birçok huzur
suzluklar olduğu malûmunuzdur. Binaenaleyh 
uçucu olmıyanlar arasındaki tazminat meselesi 
âdil esaslara bir an evvel bağlanmalıdır. Tam mâ-
nasiyle tesbit edilmelidir. 
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F E T H İ DOĞANÇAY (Kastamonu) — Uçan-

larla uçmıyanlar arasında gayet tabiî tazminat 
farkı olacak. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAT OD-
YAKMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşım gali
ba yalnış anladılar. Uçucular arasında demiyo
rum, uçucu olmıyanlar arasında mevcudolan, 
uçucu olmıyanlarm bâzılarına verilmekte, bâzıla
rına verilmemekte bulunan tazminat! Yanlış an
lamayınız. Evet, uçucu olmıyanlar arasında mev
cut tazminat statüsündeki adaletsizlik bir an ev
vel düzeltilmelidir. 

Bundan başka arkadaşlar, ordumuzun asıl 
elemanları olan subaylarında bugün mevcudolan 
statünün de ıslahı lâzımdır. Bilhassa ikide bir or
taya çıkan mahrut meselesi kökünden halledilme
lidir. Mahrut meselesinin halledilebilmesi de or
dunun üst kademelerine çıkmış bulunan değerli 
elemanın, diğer sektöre, âmme sektörü ve özel sek
töre aktarılması çareleri aranmalı ve bulunmalı
dır. Halen Meclisimizde bulunan buçün Millî Sa
vunma Bakanlığının Müsteşarlık vazifesini büyük 
bir ehliyet ve dirayetle ifa etmekte bulunan Sa
yın Korgeneral Kemal Atalay ve Zonguldak Mil
letvekili Sayın General Kenan Esensin gayet iyi 
hatırlarlar, 1953 - 1954 çenelerinde bu konula
rın halledilmesi için çok kesif çalışmalar yapıl
mıştı. Bu çalışmaların esası ordu terfi esasları
nın, subay terfi esaslarının düzeltilmesi, bilhas
sa sicillerin objektif esaslara bağlanması, sicil 
âmirleri ile astlar arasında hakikaten sevgiye, 
naygıya müstenit bir disiplin esasının kabulü ve 
bundan başka subay tâyin ve nakillerinin hizmet 
icabı yapılması konusunda hazırlanan tasarılar, 
o zaman yapılmış olan çalışmalar bir kalemde bir 
tarafa,atılmış ve orduda o zaman büyük huzursuz
lukların doğmasına sebebiyet vermişti. Arkadaş
lar, bu verimli çalışmaların, bugünün icapları da 
nazarı itibara alırimak suretiyle, (bir an evvel de
ğerlendirilmesi iktiza eder. 

Arkadaşlar; sırası gelmişken şunu da arz et
mek isterim : 

Bugün ordumuzda muvazzaf hizmet görmekte 
olan değerli subaylarımızın yarın emekliye ayrı
lacakları tabiîdir. Bu normal olarak yaş haddini 
doldurmak suretiyle olacak, sağlık suretiyle ola-
caîk, şu veya bu şekilde olacaktır. Binaenaleyh, 
bugünkü kadroların, yarın emekliye ayrılacakla
rını, nazarı itibara alarak emeklilik durumlarının 
düşünülmesi iktiza eder. 
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Arkadaşlar; bugün emekliye ayrılan ve üç, 

dört harbe iştirak etmiş olan subaylar arasındaki 
eşitsizlik yürekler acısıdır. Albay vardır 60 lira 
asli maaş üzerinden emekliye ayrılıyor, albay var
dır 70 lira, 80 lira, 90 lira, 100 lira, 125 lira, 150 
lira... Şimdi arkadaşlar bu kadar kademeli albay 
olursa, diğer rütbeler, de bu şekilde, bunlar ara
sında huzursuzluk doğmaktadır. Meselâ bugün 
bir binbaşı emekliye ayrılıyor, dünün müşiri, ma
reşal, orgenerali ancak bu binbaşı kadar maaş 
alabilmektedir. Bu bilhassa Millî Savunma Ba
kanlığı mensupları emeklileri arasında çok görü
len bir haldir ve yıllardan beri şikâyet mevzuu
dur. Bu adaletsizliğin bir an evvel giderilmesi 
hususunda Millî Savunma Bakanlığı kendisine 
düşen vazifeyi Maliye nezdinde mutlaka ifa et
melidir. Bugünün aktif kadrosu, muvazzaf kad
rosu yarın istikballerinin bu olduğunu bilmekte
dirler. Şayet buna çare aranmazsa huzursuzluk
ların daha da artacağı muhakkaktır. 

Arkadaşlar; bir milletin yurt savunmasını 
kendi kuvvetiyle, kendi vasıtalariyle yapması 
kadar tabiî bir şey olamaz. Ama bugünün şart
larında ittifaklar, muahedesi çerçevesinde biz 
yurt savunmamızı müttefiklerimizin ve dostla
rımızın yardımlariyle de idame etmeyi düşün
müşüz ve bu suretle Batı blokundaki yerimizi 
almışız. Hatırlıyacaksmız, bundan iki sene ev
vel Yüce Heyetiniz de NATO'dan ilk şikâyetçi 
bendeniz olmuştum. Bugün de NATO'dan şi
kâyetçiyim. Ama bunu NATO'dan ayrılmamız 
mânasına almamanızı bilhassa istirham ederim. 
NATO'dan şikâyetçiyim, çünkü NATO kendi tâ
yin ve tesbit ettiği standartlara göre Türk Or
dusunun yetiştirilmesi ve teçhizi hususunda 
kendisine düşen vazifeyi yapmaktadır. NATO 
Türkiye'ye yardım etmek için, aslî vazifesi yar
dım etmek olduğu halde, bunu yapmadığı gibi 
yük olmakta devam etmektedir. Bilhassa ağır 
yük altına almıştır. Dört senelik bakım mas
rafları yapım masrafını karşılamaktadır. On
dan sonrası da bu milletin sırtına binmektedir. 
Binaenaleyh, NATO, eğer hakikaten yardım et
mek istiyor idi ise yaptığı bu meydanların ba
kımını da kendi üstüne almalıdır. 

NATO sırf NATO ihtiyaçları için kullanılan 
hava meydan ve sair adlar altındaki yerlere 
muayyen bir bedel ödemek mecburiyetindedir, 

â l . 6 .1965 Û : 1 
ödemelidir. NATO mensuplarına tanınmış olan 
imtiyazlar süratle gözden geçirilmelidir. Bilhas
sa kazai hususlarda ve bundan başka iktisadi 
mevzularda kabul edilmiş bulunan anlaşmalar 
gözden geçirilmelidir. 

Arkadaşlar, buradaki yardım personelinin 
masrafları tarafımızdan ödendiği halde bu yar
dım personelinin yurda soktukları her türlü yi
yecek, giyecek, hattâ sununa, içkisine, sigara
sına varıncaya kadar hepsi tarafımızdan kar
şılandığı halde kontrolü yapılmamakta ve bun
ların nerelere aktarıldığı da sıkı sıkıya takibo-
lunmamaktadır. Biteksler hepimizin malûmu
dur. Binaenaleyh Türkiye'de bulunan bu per
sonelin hareket ve davranışları biran evvel kont
rol altına alınmalıdır, zaruridir; bu, Devletin 
bağımsızlığı fikri ile bağdaşmıyan hareketler 
biran evvel nihayetlendirilmelidir. Bu da gös
teriyor ki, Silâhlı Kuvvetlerimizin öz kaynak
larımız kullanılmak suretiyle kalkınması artık 
bir zaruret haline almıştır. Bunun için Türk 
Milletinin yapamıyacağı fedakârlık yoktur. Or
dumuza elimizden gelen bütün yardımı göster
mek suretiyle kendi kendine yeter hale gelmesi
ni sağlamak vazifemizdir. Ancak, NATO'nun 
verdiği misâl, bugün içinde bulunduğumuz du
rum, ayırca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin NATO 
dışında yeni kuvvetler teşkil ve tesisi hususunda 
da gerekli çalışmalara biran evvel başlanması
nın zaruri olduğunu göstermektedir. 

Arkadaşlar; C. K. M. P. Grupu adına temen-
niyatımızı burada bitiriyoruz. Şimdiye kadar 
olduğu gibi, bugünde, bundan sonra da vatanın 
ve rejimin müdafii olan Türk Ordusuna güve
nimiz tamdır. Memleket hizmetinde kendilerine 
başarılar diler, 1965 yılı bütçesinin hayırlı ol
masını temenni ederken Yüce Heyetinizi Gru-
pum adına saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalara katılmıyan 
üyeler lütfen oylarının kullansınlar. 

Grupları adına söz alan üyelerin konuşmaları 
bitti. Şahısları adına söz alan arkadaşlarımıza 
sıra geldi. Şimdi sıra ile soruyorum. Sayın Ay-
dmçer; konuşmanız lehte mi, aleyhte mi üzerin
de mi?... 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. Sayın Giritlioğlu?... 
FAHİR GİRtTLtOĞLU (Edirne) — Üzerin

de konuşacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöz ?... 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Konuşmam 

5 dakikaya sığmıyacağmdan konuşmaktan vaz 
geçiyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. Sayın 
Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Lehte. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul ?. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Okumuş?.. Yok. Sayın 

Geçioğlu?.. Yok. Sayın Sadi Binay?.. Yok. Sa
yın İhsan Kabadayı ?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Özoğul?.. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Önal?.. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Üzerinde. 
BAŞKAN — İbrahim Imirzalıoğlu?.. Yok. 

Nihat Diler?... Yok. Müslihittin Gürer?... Yok. 
Ali Dizman?... Yok. Hâldan Kısayol?.. 

HALDAN KISAYOL (Kocaeli) — Vaz ge
çiyorum efendim. 

BAŞKAN — Asım Eren?.. Yok. Sait Sına 
Yücesoy?.... Yok. Şinasi Osma?.. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte ve üzerinde ye

ni konuşma sırası şöyledir : 
1, Hilmi Aydmçer; 2, Fahir Giritlioğlu; 

3, İhsan Kabadayı; 4 Mustafa Kemal Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Ben üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Üzerinde; o şekilde kaydolsun 
efendim. Zaten üzerinde söz alanlar çok oldu
ğu için lehte alanlar sırada öne geçmiş oldu. 
Mustafa Kemal Çilesiz dördüncü sırada; beşinci 
sırada Nazmi Özoğul; altıncı; İhsan Önal; ye
dinci sırada Şinasi Osma vardır. 

ŞÎNASI OSMA (izmir) — Sarıgöz söz sıra
sını bana verdi. 

BAŞKAN — Sarıgöz vaz geçtiğini beyan et
ti, biraz evvel. Onun için bu mümkün olamaz, 
Sayın Osma. 

Şimdi söz sırası Sayın Aydmçer'in. 
Konuşmalar beş dakika ile kayıtlıdır. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisinin muhterem üyeleri ve Kah
raman Ordumuzun değerli mümessilleri; 
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Aziz vatanımızın ve milletimizin beka temi

natı, Cumhuriyetimizin ve demokratik rejimin 
hâmisi Şanlı Ordumuzun 1965 yılı bütçesinin 
görüşmesi üzerinde ben de birkaç söz söylemek 
imkânım bulduğumdan bahtiyarılık içindeyim. 
Beş dakika gibi kısa bir müddet içinde bilhassa 
günün önemli mevzuları üzerinde durmak istiyo
rum : 

Üç tarafı denizlerle çevrilmiş bulunan yurdu
muzun, tarih boyunca olduğu gibi, bugün ve 
yarın da daima kuvvetli bir donanmaya sahibol-
ması şarttır. Kıyılarımızın korunması, Ege De
nizinde, Akdenizde ve Karadenizde düşmanları
mıza karşı karasularımızın mutlak emniyetinin 
temini, askerî konvoylarımızın, her türlü ticari 
nakliyatın emniyetle seyri, ancak kuvvetli bir 
donanma ile mümkündür. Tarih boyunca Ak-
denizin hâkimi Türk donanması, geçmişte oldu
ğu gibi bugün de, aziz vatanımıza üç istikamet
ten teveccüh edecek hasım dolanmasına karşı 
görevini lâyıkiyle yapabilmesi, ancak her gün 
devamlı takviyesiyle kabil olur. Donanmamız 
kadrosuna 1956 dan bu yana maalesef esaslı bir 
gemi girmemiştir. Düşmanlarımızın bugün sa
hibe] dukları donanma gücü göz önüne alınırsa, 
bu ihtiyacın ne kadar yerinde olduğu görülecek
tir. Bilhassa son Kıbrıs hâdiseleri donanmamı
zın lüzum ve ehemmiyetini -olduğu kadar, sürat
le takviyesi zaruretini ortaya koymuştur. İşte 
bu ihtiyacı derhal takdir eden 4 ncü Koalisyon 
Hükümeti, Ürgüplü Hükümeti 1965 eski iktidar 
bütçesinde Deniz Kuvvetleri bütçesinden kesi
len 18 milyon lirayı hemen ilâve etmiştir. 

Bundan başka ayrıca Silâhlı Kuvvetlerimize 
yaptığı (250) milyon liralık ilâve ödenek ile, 

450 milyon liralık bir deniz teslihat program 
teşebbüsü dolayısiyle memleket müdafaasında 
gösterdiği basiretli, azimli, ciddî ve enerjik tu
tumundan dolayı yeni Hükümeti tebrik eder, 
şükranlarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Büyük kurtarıcımız Atatürk Balkan And-

laşmasım yapmadan önce 1929 -1932 senelerinde 
dünya krizinin Türkiye'de şiddetli bir şekilde 
hissedildiği bir devrede Yavuzun hizmete sokul
masından başlıyarak, 4 yeni destroyer, 4 deniz
altı gemisi inşa ettirmek suretiyle yepyeni bir 
filo meydana getirmiş, Balkan Antantinm mes
nedini böyle kurmuştur. 
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1955 te Kıbrıs buhranı başladığı zaman, de

niz filomuzun oynıyacağı büyük rolü, Atamız
dan öğrenmiş bulunan o devrin Hükümeti, der
hal .ingiltere'den 4 muhrip satmalmış ve ancak 
bundan sonradır ki Yunan Hükümetiyle masa 
başına oturmuş ve Zurih - Londra Andlaşmala-
rmı tahakkuk etmişmiştir. 

Şimdi biran Türk ve Yunan deniz kuvvet
lerine bir göz atalım. 

Hali ha;:ır Türkiye'nin vurucu kuvveti : 
4 muhrip, 4 refakat muhribi ile 10 denizaltı ge
misinden ibarettir. 

Yunanlıların ise 8 000 tonluk bir kruvazörü, 
8 muhribi, 4 refakat muhrimi ve 2 denizaltı ge
misi mevcuttur. Mukayese edersek Yunan su. 
üstü vurucu kuvveti 31 bin ton Türkiye su üstü 
vurucu kuvveti 15 bin ton olup Yunanlıların 
kuvveti bizden bir misli fazladır. 

Çıkarma vasıtalarına gelince : Yunanistan'ın 
26 bin tonluk 24 büyük bir çıkarma gem elerine 
karşı Türkiye'nin cem'an 400 tonluk 17 aded 
(M-C-L tipten) küçük çıkarma aracı vardır. Biz
den 65 misli fazladır. Askerî bir tâbirle, Yunan
lılar bir seferinde tam teçhizatlı bir alayı çıkar
ma imkânına sahiptir. 

Dünyanın siyasi durumu ve Kıbrıs hâdisele
rinin ortaya koyduğu hakikatler karşısında Hü
kümetimiz derhal ve enerjik bir kararla bütçe
ye ilk tahsisleri koymuş ve daha da koyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım. 

Geçende Gölcük ve Taskızak tersanelerimiz
de gördüğümüz faaliyet göğüslerimizi kabarttı 
gözlerimizi yaşarttı. Bir ayda yapılacak bir 
çıkarma gemi gece gündüz durmadan uyumadan 
9 günde inşa edilmiş ve suya indirilmiştir. Bu 
Türk milletinin Türk kumandan ve subayının 
ve Türk işçisinin şahlanan bir kuvayi milliye 
ruhunun en bariz bir misalidir. («Bravo» ses
leri) 

Bu millet İstiklâl Harbinde Yunanlılardan 
iğtinam edilen kamasız topları ray demirini eri
terek kama yapmış cepheye yetiştirmiştir. 

Hâdiseler göstermiştir ki, millî sanayimize 
büyük önem vermek ve randumanlı çalıştırmak 
zamanı gelmiştir. Kırıkkale fabrikalarını, Ma-
kina Kimya fabrikalarını tam randumanla mem
leket müdafaasına tevcih etmek vâzİîe'sindeyiz. 
Bu bekamız için şarttır. 
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Muhterem arkadaşlarım; Deniz kuvvetleri

mizle takviyesini hedef tutan tarafımdan Yüce 
Meclise iki ay evvel bir donanma yardım pulu 
Kanunu teklif etmiş bulunuyorum. Destek ve 
tasvip göstereceğinizden emin bulunuyorum. 

Cumhuriyet Gazetesinin bu yolda açtığı mil
let yardım kampanyasını burada şükranla yad 
etmiyi bir va:dfc bilirim. Kuruluşunu iftiharla 
alkışladığımız Donanma Cemiyetini Türk donan
masına tarihteki misalleri gibi büyük imkânlar 
sağlıyacağmdan şüphemiz yoktur. Bu Cemi
yeti kuranlara huzurunuzda bütün kalbimle 
şükranlarımı sunarım. 

Bu vesile ile şunu da söylemekten kendimi 
alamıyaeağım : NATO'nun koordinatörü ve 
bir otoritesi olan Amerikalı dostlarımıza; Kore 
dağlarında yüzlerce şehit vermek pahasına ver
diği sözünü tutan gözünü kırpmadan savaşan, 
Amerikan tümeninin hayatını kurtaran Türk 
Ordusunun dünya sulhunun bir teminatı oldu
ğunu ve ona göre hareket etmeleri lâzımgcldi-
ğini hatırlatırım. Aksi takdirde, yer yüzünde 
bir eşi bulunmıyan mert ve kahraman bir dostu
nu kaybetmenin üzüntüsü içinde kalacaklardır. 

Sözlerime son verirken; başta Hükümet er
kânı olmak üzere, bu mevzuda büyük anlayış 
gösteren Sayın Genelkurmay Başkanımıza ve 
donanmamızın büyük bir şevk içinde bir kuv-
vayi millîye ruhiyle şahlanmasına gayret etmek
te olan Deniz Kuvvetleri Kumandanımıza, ve bü
yük güvenimiz olan Kara, Hava ve Deniz Kuv
vetlerimizin kıymetli kumandan, subay ve men
suplarına en derin şükranlarımı sunar, 1965 Mil
lî Suvımma bütçesinin memleketimize, milleti
mize ve ordumuza hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DlNÇ-
ER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Yüksek Heyetinizi Türk Silâhlı Kuvvetleri 
adına saygı ile selâmlıyarak sözlerime başlamak 
isterim. 

. Muhterem arkadaşlarım gerek grupları adı
na, gerekse, şahısları adına burada çok değerli 
mütalâalar- serd "ettiler. Bunlar üzerine çalışma
larımızda dikkatle eğilmek ve faydalanmak bi-
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zim için zevkli bir vazife olacaktır. Arkadaş
ların mütalâalarına ve sorularına mümkün mer
tebe zaman ölçüsü içerisinde, ve verilebilecekle
rini seçmek suretiyle, cevap arz etmeye gayret 
edeceğim. Hazırlamış olduğum önkonuşmada 
arkadaşlarımın mütalâalarını ve sorularını ge
niş ölçüde kapsıyan mahiyeti olması itibariyle 
önce bu noktadan maruzatıma başlamak isterim. 

İçinde bulunduğumuz Dünyanın siyasi,ve 
askerî durumu Yüksek Heyetinizin malûmudur., 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına dâhil olan 
Türkiye NATO ve CENTO üyesi bulunmakta
dır. Türkiye, aynı zamanda, Kıbrıs Cumhuriye
tini garanti eden devletlerden biridir. 

Bu sebeplerle; Kore'de ve Kıbrıs'ta asker 
bulundurmaktayız. Silâhlı Kuvvetlerimizin mü
him bir kısmı NATO emrine tahsis edilmiştir. 
Ancak bu hal birliklerimizin millî menfaatleri
mize uygun bir şekilde kullanılmalarına asla 
mâni olmıyacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz gerektiği zaman millî 
ve milletlerarası vecibelerini şanına ve mazisi
ne yakışan bir kudretle yerine getirecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Savunma hizmetleri, mahiyeti itibariyle sta

tik bir karakter taşımamaktadır. Harb konsep-
tindeki değişiklikler; teşkilâtın silâh ve araç
ların değişmesini veya geliştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu sebeple, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
vüsati değişmedikçe, işletme ve bakım masraf
ları ile yatırım giderlerinde bir azaltmayı dü
şünmek mümkün olamamaktadır. 

Bugüne kadar Türk Silâhlı Kuvvetleri prog
ramlarını tam olarak gerçekleştirecek finansman 
kaynaklarına sahibolamamıştır. 

Şurasını da ifade etmek isterim ki, NATO 
içerisindeki devletlerden birçoğu da, tesbit olu
nan standartlara henüz ulaşabilmiş değillerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, tasvibinize sunul
muş olan 1965 malî yılı bütçe teklifi, 3 milyar 
7 milyon lirayı geçmiştir. Bu miktar, bu yılki 
Devlet bütçesinin % 19,95 ine tekabül etmekte
dir. 

Devlet bütçesi ile verilen ödenekler ev sağ
lanabilen dış yardımlar en uygun şekilde kul
lanılmaktadır. 

Kıbrıs olaylarının arz ettiği kritik durum, 
Silâhlı Kuvvetlerimizi bâzı önemli tedbir ve ter-
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tipler almaya zorlamıştır. Hayati önem taşıyan 
bu tertip ve tedbirler, ancak ek finansman kay
nakları ile karşılanabilecektir. Bunu dikkate 
alan Hükümetimiz, Bütçe Kanununun bulunma
yışından doğan boşluğu kapatabilmek ve derhal 
faaliyete geçilmesini sağlamak maksadı ile, 250 
milyon liralık ek finansman imkânı veren ka
nun tasarısını Yüksek Meclislere sunmuş ve bu 
da kanunlaşmıştır. Meclislerimizin, bu kanunun 
müzakeresi sırasında gösterdiği anlayış ve sürati 
şükranla karşılıyoruz. 

Derhal ifade edelim ki, olaylar bizi mecbur 
ederse yeni finansman talepleriyle gelmekte te-
reddüdetmiyeceğiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Devlet bütçesinin beşte birini alan Silâhlı 

Kuvvetlerimizi salt tüketici bir kütle olarak ka
bul etmek hem doğru değildir, hem de meselele
rimizin hallini güçleştirmektedir. ' 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, topyekûn kalkınma
mızı destekliyen faaliyetleri hepinizin malûmu
dur.. Bu faaliyetlerden bâzılarını zikretmekte 
fayda görmektsyiz. 

Toprak reformunun gerçekleşmesini sağlı-
yacak geniş arazi parçalarının ve orman bölge
lerinin haritalarının yapılmasına % 35 oranın
da yardımcı olmaktayız. 

Sel ve zelzele g.bi tabiî âfetlerle mücadelede 
vo yurdumuzun ağaçlandırılmasında çalışmala
rımız faydalı olmaktadır. 

Askerî sağlık merkezlerimizden sivil halkı
mız n da, geniş ölçüde faydalanması sağlanmak-
taciiA 

Araştırma - geliştirme sahasındaki çalışma
larımız ve döner sermayeli askerî işyerlerinin 
sivil sektöre yaptığı hizmetler, kalkınmayı 
dostekliycn faaliyetlerimiz araş ndadır. 

NATO çerçevesindeki enfrastrüktür hizmet
leri, memleketimizin temel yatırımları karekte-
rindediı4. 

Bir plân çerçevesinde yapılan her çeşit ya
pı ve tesisler, menlieket ekonomisine ve iş saha-' 
s:na olumlu etkiler yapmaktadır. 

Ayrıca Ordu Okuma- - Yazma okullarının, 
şoför ve teknik personel yetiştirme kurslarının 
verimli faaliyetleri devam etmektedir. 

Görülüyor ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri, ya
bancı silâhlı kuvvetlere benzememektedir. Yâ-, 
bancı silâhlı Kuvvetler temel öğrenim gör-

—113 — 



* 

M. Meclisi B : 111 
müş, yetişmiş personel alarak, onlara, sadece 
savaş tekniğini öğretmektedir. 

Bizim Silâhlı Kuvvetlerimiz ise, geniş ölçü
de temel öğrenim görmemiş personeli önce eğit
mekte, ondan sonra savaş tekniğini öğretmek
tedir. Bu durum, masraflarımızın artmasmı ge
rektiren sebeplerden biridir. 

Sayın milletvekilleri; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin harb silâh ve araç

ları yurt dışından, çoğunlukla dış yardımlar
dan sağlanmaktadır. Hiç şüphesiz, dış yardım
lar, yardım yapan memleketerin kararlarına 
ve usullerine tabidir. Bu bakımdan da kararlı
lık göstermezler. Bu durumun tabiî ısonucu ola
rak. savunma hizmetlerimizi kendi öz kaynakla
rımızla yürütecek bir güce ulaşmamız zorun
ludur. 

Gemi yapımında, yedek parçalarda ve bü
yük onarımlarda 1963 yılından beri yapılan ça
lışmalar sonunda öz kaynaklarımızın ilk seme
relerini almış bulunuyoruz. Bu yoldaki çalış
malarımız bütün imkânların tahsisi suretiyle 
hızlandırılarak devam edecektir ve bundan son
ra da elden gelen bütün gayret şiddetle göste
rilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî savunma harcamaları, halen iki kay

naktan beslenmektedir. Bunlardan biri millî 
imkânlar, diğeri dış yardımlardır. Dış yar
dımların tavanlarında yapılacak bir azalma 
Millî Savunma hizmetlerine tahsis edilecek mil
lî kaynakların artırılmasını gerektirecektir. 

Amerikan askerî yardımı bir plân dâhi
linde, ikili Anlaşmalar gereğince yürütülmek
tedir. Yardımın son dört yıllık ortalaması, her 
yıl için 120 milyon dolar civarındadır. 

Burada, Amerikan askerî yardımı ile ilgili 
olarak bir başka hususu da açıklamak isterim. 

Memleketimizde istihsal veya imal edilen 
her hangi bir askerî malzeme, Amerikan Kong
resinin kararma göre Askerî Yardım Progra
mından çıkarılmaktadır. Yardım Programından 
çıkarılan bu malzeme yerine, başka silâh, araç 
veya malzeme verilmektedir. Tavan sabit tu
tulmak suretiyle yardım listesinde yapılan 
înalzeme değişikliği sebebiyle, Amerikan Yar
dım Programından çıkarılan malzemenin tu
tarı 520 milyon lirayı bulmuştur. Yardım 
programı dışında yapılan bu malzemenin yur-
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dumuzda imali veya ihtiyaç bakiyesinin yurt 
dışından sağlanması, hiç şüphesiz millî bütçe
mize yeni külfetler yüklemektedir. 

iki yıldan beri üzerinde çalışılan ve NATO 
çerçevesinde yapılmakta olan Alman askerî 
yard.mı da devam etmektedir. Yurdumuzdan 
henüz ayrılmış bulunan yüksek kademedeki bir 
Alman Heyeti ile çok olumlu temaslar yapıl
mıştır. 

' Sayın milletvekilleri; 
B araya kadar yapılan açıklamalar, Silâhlı 

Kuvvetlerimizin belli bir savaş gücü seviyesine 
ulaşabilmesi için, iç ve dış kaynakların artırıl
malı ıcabettığ^nı ortaya koymuştur. 

Uzun yıllardan beri, büyük dostumuz ve 
müttefikimiz Amerikalılardan alman askerî 
yardımları NATO standartlarına göre, ihtiyaç
larımızı tamamen karşılıyamamaktadır. Bu as
kerî yardamın NATO standartları seviyesine 
yükseltilmesi hususundaki karşılıklı müzakere
ler ümit verici bir yönde ilerlemektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin 3 milyar 7 milyon li

rayı aşan 1965 malî yılı bütçe tekliflerinin; 
fo 89,8 i cari harcamalara; 
%8,7 si yatırım harcamalarına; 
%1,5 i sermaye teşkili ve transfer harcama

larına ayrılmışt 

1965 bütçemizin, 2 milyar 100 milyon lirası 
özlük hakları, yiyecek ve giyecek gibi idame 
masraflarına gitmektedir. Yatırım ve transfer 
harcamaları da 314 milyon liradır. Bu suretle 
vazgeçilmesi mümkün oimıyan masrafların top
lamı 2 milyar 414 milyon lirayı bulmaktadır. 
Geriye bütün savunma hizmetlerimizin ifası için 
ancak 600 milyon lira kalmaktadır. 

Bu durumu ile Silâhlı Kuvvetler bütçesi, 
arkadaşlarımın da haklı olarak işaret ettikleri gi
bi, bir idame bütçesi karekteri arz etmekte
dir. 

Son defa Millî Savunma Bakanlığına 250 
milyon lira harcama yetkisi veren kanun, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin askerî hazırlıklarını ar
tırması için ek bir imkân sağlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de. bu umumî 
konuşmamın dışında arkadaşlarımın henüz ce
vabını bulmamış olan mütalâa ve soru'arma 
kısa hatlariyle arzı cevabetmeye geçiyorum. 
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Yasak bölgeler mevzuu üzerinde hassasiyetle I 

bir arkadaş-mız du muştur. Bi ind ği gbi, as- I 
kerî ya; ak bö geler mümkün mert b.t sor alınan I 
kararlarla daraltılmış ir. Bununla be aber ha- I 
len üzerinde yasak konmuş olan bölgelerin tu- I 
rizmin gelişmesi bakımından daha da azaltıl- I 
ması mevzuu üzerinde çalışmalarımız vardır. I 

Si âhlı Kuvvetler mensupların n dul ve ye
timleri yurdun her tarafında muvazzaf askerî 
personel gibi askerî hastahanekrde ve müesse
selerde muayene edilmekte ve tedavi görmekte, 
bir tefrik yapılmamaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin iaşesi üzerinde m hte-
lif sözcü arkadaş.arını z durmuşlar ve şapheaiz 
bu konu üzerindeki duruşları, hassasiyetleri ye-
rindelir. Bu mevzu üzerinde çalışma'ar .mız var
dır ve Bütçe Plân Komisyonuna kadar bu ça
lışmalarımız intikal ettiri migti.-. E ı k s a zaman 
içerisir.d3 Yüksek Meclislerden bunun g çare i, 
bizim için üzerinde hassasiyetle durulan bir 
mevzuu teşkil etmektedir. 

Komptrolörlük sınıfı ve teşki1 âtının semereli 
neticele i arkadcşlarmvz tarafından takdir edil
miş bu unmaktadır. Bu bize kuvvet ve bundan 
sonraki çalışmalarımızda ceraret verici bir şekil
de tesir etmiştir. Bu teşkilâtın daha aş^ğı ka
demelere indirilmesi mevzuu üzerinde de çalın
malarımız vardır. 

NATO Enfrastrüktür tesislerin Millî Sa
vunma Bakanlığınca bir elden idamosi mevzuu 
üzerinde değeıli bir mütalâa dinlemiş bulunu
yoruz. Bu mevzudaki faaliyet'mz bu temenni
nin istikame.indedir. Bu tesis1 erin Mi lî Sa
vunma Bakanl ğma bağlı NATO Enf astrüktür 
D. ire ince bir elden idare edilmesi mevzuu üre
rinde Genelkurmayla da mutabakat tesis eüil-
miş ir ve 6091 sayılı Kanuna b^ğlı bir Bakan
lar Kurulu kararnamesinin çıkarılman mev
zuunda Bcşb kanlığa teklif yapılmış bulunmak
tadır. Yani bir kelime ile ifade edilirse, bu 
temenniye uygun bir istikamette çalışmalarımız 
mevcuttur. I 

Jandarma subay ve erler"nin takviyesi te- I 
menni i izhâr olundu. Bilindiği, gibi, Jandarma, I 
Millî Savunma Bakanlığına değil, îç'şeri Ba- I 
kani ğma bağlıdır. Bununla beraber subay ve I 
er ihtiyaçlarını karşılanma mevzuunda bakan- I 
lığımızla ilgili faaliyet tarafları mevcuttur. ŞLn- | 
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f diye kadar bu nev'i sub y ve er ih!iyaç1arı ta^ep-
I leri umumî ih iyacımızı zedelemiyecek ölçüler 
I içerisinde daima karşılarragelmlş ir. Bundan 
I sonraki faa'iyet le:imizde bu ihtiyacı karşılama-
I ya matuf olacakt r. 
I Asker kaynağının kadrodan artm°sı ihtimali 
I üzerinde duruldu. Bizim hesap'armıza göre 
I 1970 senesine kadar kaynaktan ihtiyaç'a ı fazla 

bir artma huÜ olmıyacağı hesap'anmış bulun
maktadır. 

NATO Enfrastrüktür tesisleri mevzuunda 
arkadaşlarımız mü alâa beyan etti'er ve m lû-
mat istedüer. Burada arkadrş'arı bir fikir ver
miş olmak için özetle şu noktayı arz etmek iste
rim : 

Bu tarjkle memleketimize 1964 senesi sonuna 
kadar memleketimizin kazanmış olduğu tesisle
rin para olarak yekûnu 132 milyon Sterlindir. 
Aşağı - yukarı Türk parası ile 3 milyar 333 mil
yon Türk liralık muhtelif tesisler kurulmuştur. 
Buna karşılık buraya iştirak hissemiz 1/4 nis-
betindedir. Yalnız bu mevzuda üzerinde önemle 
durulması lâzımgelen bir mesele şudur: Bu te-
ülslerin idame masrafların ekseriyeti millî büt
çeden harcanmaktadır ve bu büyük yekûn teş
kil etmektedir. Millî bütçemizin bu mevzulara 
harcolunması icabeden paraları ayırmak husu
sundaki yetersizliği karcısında ve tesislerin mü
temadiyen kuruluşunun gelişmesi karşısında 
masrafların da artacağı düşünülüyor. Bu su
retle bu masraflara NATO'nun iştiraki mev
zuunda teşebbüslerimiz vardır. Neticelerini he
nüz almış değiliz. 

NATO Enfrakstrüktür ihaleleri üzerinde 
arkadaşlarınr.z durdu. Bu ihaleler beynelmilel 
ihalelerdir ve 6091 sayılı Kanuna göre yapıl
maktadır. Parası NATO'dan alındığı cihetle 
NATO Devletleri mensuplarının da bu ihaleye 
girmeleri gerekmektedir. Binaenaleyh, ihaleye 
giren firmalar arasında ihale usullerine göre ka
zananlara ihalesi yapılmaktadır. Bununla bera-

I ber son senelerde bina yapımına taallûk eden 
I ihalelerin Türk mütaahhitleri tarafından, Türk 
1 firmaları tarafından kazanılarak büyük ölçüde 
I bunlar tarafından bu tesislerin yapıldığı müşa-
I hede edilmektedir. Yalnız bu tesislerin büyük 
I bir kısmı elektronik cihazları ihtiva etmesi iti-
I barîyle bunları yapmakta ve karşılamakta ken-
I di mütaahhitlerimizin ve firmalarımızın kifa-
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yeti yetmediği cihetle dı§ ülkelere mensup kim
selerin bu ihaleleri aldığı görülmektedir. İhale
ler mevzuunda meri kanunlar hükümleri hassa
siyetle tatbik edilmektedir. 

Gülhanede bir askerî tıp akademesi kurul
ması mevzuundaki çalışmalarımız bitmiştir. 
Kanun tasarısı hazırlanmıştır ve Bakanlar Ku
rulu tarafından imzalanmaktadır. Ümidcderim 
ki, bugün imzası tamamlanırsa Başkanlığa su
nulacaktır. 

Askerî tabiplere verileeek: tazminata aidolan 
kanun tasarısı da keza hazırdır ve imza edil
mektedir. İmzalar tamamlandıktan sonra ftm 
tasarının da bugün, yarın Meclise verilmesi 
mukadderdir. 

Askerî liselerden harib dkull arına ge] -.n tale
belerin temel eğitimi görmeleri konusu incelen-
jnektediiv 

Uçucu olmıyan havacılara verilen tazminat
lar Askerî Personel Kanunu ile âdil esasa bağ
lanmak üzeredir. Bu Personel Kanunu çıktığı 
zaman bu kürsüden yapılan şikâyetlerin zanne
derim 'ki, önü alınmıg olacaıktır. 

Mahrut meselesi de yine Askerî Personel 
Kanununun çıkmasına bağlıdır ve onun hüküm
leriyle ilgili bir mevzu olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Savunma Ba
kanlığının faaliyetlerine taallûk etmesi itiba
riyle halen Yüksek Meclislerde ve komisyonlar
da olan kanun tasarılarımız üzerinde de kısaca 
tevakkuf etmeme müsaade etmenizi rica edece
ğim. Çünkü bunlar üzerinde ıkonuçan arkadaş
larım durmuşlardır. 

Silâhlı Kuvvetler beslenme kanun tasarısı 
Bütçe Komisyonundadır. 

Harib okulları kanun tasarısı ve harb akade
mileri 'kanun tasarısı keza Bütçe Komisyonun
dadır. 

Millî Savunma ve Genelkurmay teşkilât ka
nun tasarıları Geçici Komisyondadır. 

Sıkıyönetim kanun tasarısı Adalet Komisyo
nundadır. 

Aokerî Personel kanun tasarısı Geçici Ko
misyondadır. 

Bunların dışında her iki Meclisimizin gün
demlerinde mevcut ,kanun tasarılarımız da var
dı:*. 

Burada çok değerli mütalâalarını dinlediği
miz Y. T. P. sözcüsü eğör yanlış anlamadımsa, 
konuşmalarında Silâhlı Kuvvetlerimizin Ameri-
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ka'nın emrinde olduğu ve Türkiye'nin Ameri
ka'nın bir köprübaşılığı vazifesini yaptığı şek? 
Ünde bir mütalâa serdettiler. Muhterem arka
daşlar :m, Türkiye Silâhlı Kuvvetlerinin bir 
kısmını NATO'nun emrine vermiştir ama, bu
nun dışında Silâhlı Kuvvetlerimizi hiçbir mille
tin emrine vermiş değildir. Bu bizim millî hay
siyetimize dokunur, («bravo» sesleri, alkışlar'.) 

Silâh11 Kuvvetlerimizi NATO'nun emrine 
büyük ölçüde vermiş olmamız NATO Andlaşma-
sınm icabıdır. Muhtelif milletler muhtelif öl
çülerde kuvvetlerini 'buraya tahsis etmişlerdir. 
Binde bâzı mülahazalarla kuvvetlerimizi NATO'
nun mesuliyeti çevresi içerislndcıki özel durumu-

., muz dol ay isiyle vermişizdir. 
Konuşan arkadaşlarım da bir endişe yatıyor: 

Kuvvetlerimizin tamamına yakın bir kısmı 
NATO emrindedir, o halde fou kuvvetlerimizi 
millî mabatlarımız için istimalde bir sıkıntımız 
var mı ? Yoksa çekelim gibi bir endişe yaratmak-
tadıı*. 

Konulmamın bir 'kısmında 'buna temas ettim. 
NATO Kuvvetlerimizin millî 'merfaatler icabet-
tirdiği zaman kullanılmasına mâni hiçbir şey yok
tur vo nitekim Kıbrıs üzerine yaptığımız hava 
harekâtında bir kıçım kuvvetlerimizi çekmişizdir, 
harekât bittikten sonra iade etmişizdir. Fransa 
ÖDzair'lc olan münasebetlerinde kuvvetlerini çek
miş sonra iade etmiştir. Hiçbir zaman NATO em
rine kuvvet tahsis edilmiş olması o milletin millî 
menfaatleri emrettiği zaman kuvvetlerini" kullana
mayacağı mânasına gelmez arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
her an hazır ve uyanıktır. İstiklâl ve bütünlüğü
müze yönelecek her türlü davranışı, nereden ge
lirse gelsin, kıracak kudrettedir. (Bravo sesleri) 
Büyük Meclislerin güvenine lâyık olan Silâhlı 
Kuvvetlerimiz kendisine verilecek vazifeyi şanlı 
tarihine yakışır bir şekilde yerine getirmeyi şe
ref bilmektedir. (Bravo sesleri) Millî Savunma 
Bütçesi münasebetiyle Silâhlı Kuvvetlerimize kar
şı gösterilen güvene şükranlarımızı sunar ve Yüc-
ce Meclisinizi Silâhlı Kuvvetlerimiz adına say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir sual soracak
lar. 

Buyurun Sayın özoğul. 
NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) —"Eski iktidar ' 

zamanında valilere, kaymakamlara ye polis mü-

— 122 — 



M. Meclisi B : 111 
dürlerine tanınan hakkın ordu kumandanı, ko
lordu kumandanı ve tümen kumandanlarına ta
nınması hakkında evvelce bütçe müzakereleri sı
rasında zatıâlinize bir sual sormuştuk. Kanun ha
zırlandığını ve Hükümetin en kısa zamanda bunu 
getireceğini ifade ettiniz, öğrendiğime göre, uzun 
zamandır, yani 15 gündür Millî Müdafaa Bakan
lığında beklemektedir. Acaba malî bakımdan ve
yahut her hangi bir bakımdan mâni mi vardır ki, 
Meclise sevk edilmemiştir. Bunu öğrenmek isti
yorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DÎN-
ÇER (Devamla) — Efendim, bu mevzu Yüksek 
Askerî Şûrada konuşulmuştur. Hakikaten yüksek 
rütbeli kumandanlara verilen tazminatla, 'diğer 
bakanlıkların hizmetinde bulunan rüesaya verilen 
tazminat arasında bir muadeletin tesis edileme
miş hali mevcuttur. Bunun üzerinde çalışma
lar yapılmıştır ve çalışmalar son safhaya intikal 
etmiştir. Şüphesiz bu çalışmaların m?lî portesi 
ve karşılıklı muadeleti geemiyecek ölçüler içinde 
yapılması için çalışmaların kendine göre bir ne
zaket ölçüsü mevcuttur. Gcciknrş olması başka 
bir sebebe bağlı değildir. Alınma olan karar ge
reğine-Î bu tasarı huzurunuza yakın bir zamanda 
getirilecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Atabeyli. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA HÜ
SAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuzu ikinci defa işgal et
tiğim için özür dilerim. C. K. M. P. Sözcüsü ar
kadaşım benim konuşmamda bir noktaya temas 
etmemiş olsaydı bu tavzihi yapma!; lüzumunu 
duymazdım. Çünkü kandımızın tamamen dışında 
bir yanlış anlama olmuştur, bunu düzeltmek isti
yorum. " 

Dikkat buyurulursa görüşmelerimiz sırasında 
biz birtakım tasarruf tedbirlerinin alınmasını ve 
gaye olarak bu tasarruflarla savunma gücümüzü 
daha muktedir hale getirme tezini prensip olarak 
savunmuştuk. Bu meyanda istikbale muzaf ola
rak askerî ortaokul ve liselerimizin de bugünkü 
statülerinde bir değişiklik yapılması lüzumunu • 
vç bunun mümkün olduğu tezini ileri sürmüştük. 
Yalnız bu askerî ortaokul ve liselerin kaldırılma
sı mânasını anlamaya imkân vermiyecek şekilde 
arz edilmiş idi. Gayesi dışında yanlış bir anla
maya meydan vermemek için bu tavzihi lüzumlu 
gördüm. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. 
FAHÎR GlRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Sayın 

Başkan, Sayın Hükümet mensupları ve kıymetli 
arkadaşlarım; 

Millî Savunma Bütçesi üzerinde iki nokta 
hakkında. konuşmak isterim. Bunlardan bir tane
si, seçim bölgem olan Trakya'ya ait bir husus
tur. Yüksek Huzurunuzda ve kumandanlarımın 
önünde, Trakya'ya ait olan bu hususu belirtme
yi, milletvekilliği vazifemin bir icabı ve kadirbi
lirlik duygumuzun bir mecburiyeti olarak kabul 
etmekteyim. 

1964 yılının yaz mevsiminde Kıbrıs olayla-
rmın hâd derecede siyasi nezaket kesbettiği 
günlerde Türk Ordusu geniş ölçüde Batı hu
dudumuz üzerinde yığmak yapmıştı: îki kolor
du eratı tamamiyle araziye yayılmış vaziyette 
bulunuyorlardı. Şahsan müşahade ettim; kü
çük birlikler halinde yayılmış bulunan askerler 
ve askerî birlikler, sureti katiyede kesin bir 
tarzda aldıkları emre mutlak itaat içerisinde, 
vatandaşların-her türlü ekili arazilerini, bağla
rını ve bahçelerini korumakta âzami hassasiyet 
göstermişlerdir. O kadar ki ancak tarihimizde 
menkıbelerini işittiğimiz ikinci Murat devrinin 
askerlerinin disiplini, itaati ve vatandaş huku
kuna saygı içinde Cumhuriyet devrinin 1964 
yılındaki ordusunun aynı hareketi tekrar ettiği
ni görmekten gurur duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, iki kolordunun 
biri iki erindeki bu kuvvetli disiplini tümen ve 
kolordu kumandanlarının şahsi otoriteleri ile 
izah etmek kabil olduğu kadar, tek elde topla
nan bir otoritenin kudretini ve kudretine ve di
siplin ruhunun bihakkin ordumuzun en küçük 
birliklerine kadar telkin edildiğine işaret şek
linde kabul ediyorum ve bu olayı mühimsiyo-
rum. Huzurunuzda bu olayı dile getirirken, bu 
olay vesilesiyle Türk Ordusunun bu disiplin ru
huna ve vazife duygusuna, vatandaş mülkiyeti
ne saygı duygusuna karşı tebriklerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci nokta, son 
günlerimizde «millet yanara kampanyası alan
da giriştiğimiz bir millî ceryan vardT. Millî 
cereyan zaman zaman siyasi cereyan karakteri
ni de almıştır ve bu konuda Hükümetimiz dahi 
harekete geçmiştir, işaret etmek isterim ki, 
bugünün savaşlan büyük masrafları gerektirdi-
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ğinden dolayı, «millet yapar kampanyası» nı, 
«Devlet yapar kampanyası» şekline getirmek 
mecburiyetindeyiz. Ve Devlet yapar kampan
yası konusunda bütçemizle ilgili bir noktaya 
dikkatinizi çekmek isterim: Muhterem arka
daşlarım bu nokta millî savaş sanayii noktası
dır. Millî savaş sanayiimizi maalesef kaybet
tik. Çok acı olan bu gerçeği söylemek dahi 
faydalıdır. Çünkü anlıyoruz ki, millet yapar 
zaruretine ve dolayısiyle Devlet yapar zarurc-
t'lne eninde sonunda dönme'k zorunda kalıyo
ruz. Bir imalâtı harbiye telâkkisini Türkiye'de 
yeniden ihya etmek mecburiyetindeyiz. Harbi 
Umumide ve istiklâl Harbinde büyük başarılar 
sağlamamızı temin eden harb sanayiini Cumhu
riyet devrinde de inkişaf ettirdik. Dünyam n 
sayılı fabrikaları arasında fabrikalar kurmak 
kudretini gösterdik. Ancak belki bir hatalı 
görüşün eseri olarak 5591 sayılı Kanun ile millî 
savaş sanayii gücümüz azaltılmıştır. 5591 sa
yılı Kanunla Makina Kimya Endüstrisi Kuru
munu kasdetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün 1965 yılın
dayız. 1940 yılının rakamına nazaran askerî 
mühendislerimizin adedi 25 sene evvelki raka
ma nazaran daha azdır. Bu, bir gerçektir. 
Devlet yapsın veya millet yapsın; her şeyden 
evvel teknik bilgi istiyen bu konuyu ancak bu
gün karar verdiğimiz takdirde üç, beş sone 
zarfında ikmal etmemiz mümkündür. Misal: 
Mısır bugün füze yapıyor. Türkiye Devleti 
bütün gücünü toplamış olsa, bütçemiz bütün 
imkânlarını kullanmış olsa bunu yapar mıyız, 
yapamaz mıyız? ifadeye mecburuz ki balestik-
çimiz dahi yoktur. Binaenaleyh, harb savaşı 
sanayiini kurmak zorundayız. Aksi taktirde, 
Birinci Cihan Harbinde fena denemelerini gör
düğümüz Donanma Cemiyetleri misillû bâzı ce
miyetleri yapmakla dâva esasından hallolmaz. 
Şunu da arz edeyim ki arkadaşlar... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Gi-
ritlioğlu. 

FAHJR GİRİTLÎOĞLU (Devamla) 
lıyorum efendim. 

Bağ-

Hali hazırda elimizde üç tane anakademe 
vardır. Her biri bir fabrika cesametindedir. 
15 000 işçi çalışan bu kademelerin başmda 
Millî Savunmanın mühendis personel adedi bü-
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tün kuvvetlerde, deniz, kara ve hava dâfoil ol
mak üzere 200 rakamının altındadır. Hüküme
tin dikkatini çekerim; bu anakademelerin bir 
askerî fabrika derecesinde ele alınmasını, Türk 
olarak ve yarının zaruretlerini düşünen bugün
kü bir milletvekili olarak şart görmekteyim. 

Bütçemizin bundan sonraki senelerde tanzi
minde harb savası sanayiine göre Millî Savun
manın gerek kademelerindeki personelinin ar
tırılması ve gerk mühendis elemanlarına daha 
fazla yetiştirilmesi ve adedlerinin çoğaltılması 
yönünden 1951 tarihinden evvelki politikaya 
uygun bir millî sanayi geliştirilmesini temenni 
ederim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Açık oylamalara katılmamış 

arlcadaşl arımız var mı? Oyunu kullanmayanlar 
lütfen oylarını kullansınlar... Oylama işlemi bit
miştir. 

Bir kifayet önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, kifayetin oya kon

masını arz ederim. 
Ankara 

ismail Gence 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Saym Osma. 
ŞINASI OSMA (izmir) — Sayın arkadaşlar, 

Millî Müdafaa Vekâleti gibi memleketimizin 
müdafaası ile ilgisi olan ve bugünkü hal ve 
şartlar içinde büyük bir önem taşıyan bir mev
zuu müzakere etmekteyiz. Binaenaleyh bu mev
zuda grup sözcülerinden başka söz almış mil
letvekillerinin de kendi görüş ve anlayışlarına 
göre söyüliyecekleri değerli fikirleri olduğunu 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yanılmıyor
sam mevcut sırada da söz almış üç arkadaşımız 
kalmıştır. Bu arkadaşlarımıza da konuşma fır
satı verilmesini istirham eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
lerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/1) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 12 000 
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BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000; Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
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edenler... 

edilmiştir. 
1 429 679 006 

edenler... 
edilmiştir. 

1 214 830 294 
edenler... 

edilmiştir. 
12 556 000 

edenler... 
edilmiştir. 

7 261 000 
edenler... 

edilmiştir. 
33 866 001 

edenle:*... 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırm harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 200 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 222 788 00İ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 38 172 000 
BAŞKAN — Knbnl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 17 261 ^00 
BAŞKAN — Kabul edenle-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 25 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 754 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 080 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin müza
keresi ve kabulü bitmiştir. Memleketimize ve 
milletimize hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Bu arada verilmiş iki önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Baçlkanluğa 
Millî Savunma Bakanlığının 1965 yılı Büt

çesinin görüşülmesi münasebetiyle aziz vatanı
mızın bekçisi, sulhun koruyucusu, fedakâr ve 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize Yüce Mecli
sin güven ve en iyi duygularmnı iletilmesi hu
susunun karara bağlanmasını arz ve teklif ede
rim. • 

A. P. Grupu adına 
Grup Başkanı 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

En büyük ulusal varlığımız olan şerefli Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Meclisi
mizin başarı dilekleriyle selâm ve muhabbetle
rinin ulaştırılmasını dileriz. 

İstanbul Giresun 
Reşit Ülker M. Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — önerge1 eri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gereği Riyasetçe yerine getirilecektir. 
Daha evvel açık oylarınıza sunulmuş olan 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü. 1965 yılı 
Bütçe kanun tasarısının açık oylamasma 303 
üye katılmış 179 kabul, 120 ret ve 4 çekinser 
oy kullanılmıştır. 

Tasarı kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe kâ

nun tasarısının açık oylamasma 301 üye katıl
mış 182 kabul, 114 ret 5 çekinser oy kullanıl
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 



Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Ferruh Bozbeyli 

KATİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — İkinci celseye devam ediyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

11. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
nın Diyanet İşleri ile ilgili konuşmasında ikinci 
defa hacca gitmek istiyenlere Devletin iç ve dış 
borçlarının ödenmesine eleğin engel olunması 
yolunda söylediği sözlerin radyoya yanlış aksetti-
rildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı ne hakkında 
konuşacaktınız? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Zabtı sa
bık hakkında. 

BAŞKAN — Zapta geçmiş bir beyanınızı 
tavzih zımnında buyurun, lûıien kısa olsun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Re
is, muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmayı hedef 
tutarak bir gazete «C. H. Partililer Haccm bir 
defa yapılmasını istediler» diye büyük puntu-
larla manşet atmıştır. Bundan büyük üzüntü 
duydum, çünkü vatandaş zihinlerini bulandır
maya matuf mâna taşımaktadır. Konuşmalarım 
aynen şöyledir: 

«Hacılarımız kılık kıyafet, iaşe, ibate, sağ
lık ve iskân durumları bakımından devletçe cid

di hizmet ve alâkaya muhtaçtırlar. Hacca git
mek için birçok şartların yanında zengin ve pa
ra sahibi olmak şarttır. Türk Milleti ise iç ve 
dış borçlariyle 22 milyar borçlu olan bir mem
lekettir. Borçlu milletin vatandaşları da borçlu
dur. Bugün Türkiye'de doğan her yavru dahi 
borçlu doğduğuna göre bu borçların göz önüne 
alınarak borçlarımız tükeninceye kadar tahki
kat yapılmalı, bir defa gidilmesine müsaade edil
meli, tâ ki borçlar tükeninceye kadar» dedim. 
Ve bunda da samimiyim. Gönderilmesin bir de
fadan gayri demedim. İç ve dış borçlar tüke
ninceye kadar bir defa gitmesine müsaade edil
meli, bundan ötesine borç tükenincej'-e kadar git
memeli dedim. Bir gazetenin bir kısmını yazıp 
geri tarafını yazmamasını kasıtlı görmüşümdür, 
manalı' görmüşümdür. Basın , yasasına uygun 
bulmamışrmdır, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, sfo zabıttaki 
bir hatayı tashih değil, gazetedeki bir hususu 
tashih için konuştunuz, 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Zabıtla 
da ilgili Sayın .Başkan. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

3. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) 

G — İçişleri Bakanlığı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Tümü üzerinde grupları adına söz istiyen ar
kadaşlarımız sırasiyle: Osman Sabri Adal (C. 
H. P. Grupu adına); İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(A. P. Grupu adına); Oğuzdemir Tüzün (M. 
P. Grupu adına); Sait Mutlu (Y. T. P. Grupu 
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adına); Ahmet Tahtakılıç (C. K. M. P. Grupu 
adına) söz istemişlerdir. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlarım sı-
rasiyle : Hilmi Aydın çer, Fahir Giritlioğlu, Re
şit Ülker, Mustafa Kemal Çilesiz, Hasan Tahsin 
Uzun, îsmail Sarıgöz, Müştak Okumuş, Meh
met Geçioğlu, Sadi Binay - Sadi Binay arkada
şımız yerini Hasan Fehmi Evliya arkadaşımıza 
vermiştir, - İhsan Kabadayı, Turgut Çulha, 
Nazmi özoğul, İbrahim İmirzalıoğlu, Nihat Di
ler, Muslihittin Gürer, Mehmet Delikaya, Maz-
har Arıkan, Hâldan Kısayol, Ali İhsan Balım, 
Talât Oğuz. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 
bütçesinin bugün bitmesi halinde, programımı
zın, bugüne'ayrılmış kısmı bitmiş olacaktır. İçiş
leri Bakanı Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, bü
tün parti grup başkanlarının da muvafakatini 
istihsal ederek müştereken verdikleri bir öner
gede bu bütçenin bitiminden sonra ikişer mad
delik beş kanun tasarısının gündeme alınarak 
görüşülmesini istemektedir. Yalnız verilen bu 
müşterek önergelerde C. H. P. grupunun imhası 
yoktur. Muvafakatlerini ifade ederlerse burada 
grup idarecilerinden birisi bilâhara imzalamald 
rı mümkün olur. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Grup 
Başkanvekilimiz burada yoktur. İmzaya o me 
zun olduğu için birşey diyemiyoruz. 

BAŞKAN — Diyemiyorsunuz. Şu halde im
zalar tekemmül ettikten sonra muamele yapıla
caktır. Şimdi tümü üzerinde ilk söz sırası C. H. 
P. Grupu adına Sayın Osman Sabri Adal'mdır. 
Buyurun Sayın Sabri Adal. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN SABRİ 
ADAL (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 

1965 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında ve 
genel olarak bu Bakanlığın vazife alanına giren 
kararlar üzerindeki C. H. P. Grupu görüşünü 
kısa hatları içinde Yüksek Meclise arz etmeme 
müsaadenizi rica ederim. 

Saym arkadaşlarım, 

Bu devrenin son bütçesini müzakere eder
ken, iç politikamızda, seçim çalışmalarına girece
ğimiz önümüzdeki aylarda, Hükümetin ve bil
hassa tçişleri Bakanlığının "uhdesine düşen ağır 
görevleri müdrik olarak, siyasi ve idari sorum
lulara yardımcı olmak emcliyle, birkaç nokta 
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üzerinde düşüncelerimizi belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tarafsız Sayın Başbakanın, tecrübeli ve mu

tedil politikasının, bu seçim devresinde, olumlu 
ve vatandaşlara huzur getirici ve seçim emniye
tini kemaliyle sağlayıcı bir ortam içinde geliş
mesini temenni ederiz. Dörtlü Koalisyon Hükü
metinin, bu tarihî sorumluluğu, herhalde bütün 
ciddiyeti ve ehemmiyeti içinde benimsemeleri 
ve bu hedefe varılmasında, birinci derecede me
sul olan Sayın Başbakanın mutedil ve tarafsız, 
huzur ve emniyet sağlayıcı politikası etrafında 
tam bir vahdet içinde çalışmaları, demokratik 
rejimin selâmeti bakımından, başlıca kaygu-
muzdur. 

Bundan, hem siyasi partiler, Anayasa ile 
teminat altına alınmış olan görevlerini yapma 
imkânını bulacaklar, hem de vatandaşlar, de
mokratik haklarının kullanılmasında, herhangi 
bir müşkülle karşılaşmamış olacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hangi siyasi kanaate sahibolursa olsun, bü

tün yurttaşların, birbirlerini sevmeleri, birbir
lerine yardım etmeleri, millî tesanüdün başlıca 
şartıdır. 

Eski Hükümetlerin, büyük emekler ve gay
retler ve fedakârlıklarla sağladığı bu kardeşlik 
ve dayanışma havasının, yurttaşlar arasında, 
seçimler dolayısiyle bozulması, asla tasvip gör-
miyecektir. 

Vatandaşlar, herşeyden önce, kendilerini ida
re edenlerin tutumlarına bakarlar, örneklerini 
biz siyasilerin vereceği bu davranışlar basit 
olaylar değildir. Her biri büyüye büyüye, mu
azzam bir mesele halinde, vatandaş vicdanında 
ve hareketlerinde, tesirlerini göstermekte biran 
gecikmez. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye, bugün bir hamleler devresini yaşa

maya mecburdur. Bu çetin savaşta herşeyden 
önce millî dayanışma esastır. Milletçe özlenen 
ve beklenen, yeni bir çağ değişimi hamleleri için
de, birbirini sovmiyen, birbirine inanmıyan, bir
birini desteklemiyen kişilerden meydana gelen 
bir topluluğun başarı kazanmasını beklemek, 
bir hayaldir. Vatandaşlara, siyasi ahlâk disipli
nini, her şeyin üstünde millet ve Devlet menfa
atine çalışma disiplinini, yurtta hâkim kılma
nın tek yolu, iyi örnekler vermektir, Bunun ilk 
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şartı, siyasi partilerin öncü rolünü oynamasıdır. 
Bugün iktidarda bulunan koalisyon partileri
nin, millet ve tarih önündeki, sorumluluğunu 
da burada kısaca işaret etmekle iktifa ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamız, Türk vatandaşlarının siyasi ve 

sosyal haklarını, en liberal ve modern anlayış 
içinde, te'sbit etmiş, kutsal bir hukukî müessese
dir. Bu Anayasa haklarını, bütün kuralları ile, 
farazi olarak değil gerçekten, teminat altına al
mak vazifesi, şüphesiz ki, birinci derecede Tür
kiye Büyük Millet Meclisine aittir. 

Bu teşriî devreyi kapatacağımız şu sıralarda, 
Anayasanın emrettiği veya lüzumlu kıldığı bir
çok kanunların, henüz komisyonlarda veya Ge
nel Kurul gündemlerinde beki emesi, hepimiz 
için üzücü ve ıstırap verici bir hâdisedir. 

Yine aynı şekilde, murakabe vazifesi ile gö
revli olan Türk'iye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
tarafından verilen soru önergelerinin uzun za
man cevapsız kalması da, bizi huzura kavuştu
racak bir tutum değildir. 

Vatandaşların, gerek Ikanunlardan ve gerek 
Hükümet icraatından, Anayasanın kutsal hakla
rından, gerçekten faydalanmak isteklerini, her 
alandaki dertlerini ve ıstıraplarını ve yaşama 
sıkıntılarını şu anda zİlhinlerimizde teksif ede
rek düşünürsek, 'biz siyaset adamlarının, millet 
karşısındaki durumunun, ne derece nezaket ve 
sorumluluk taşıdığı meydana çıkar. 

ıSayın arkadaşlarım, 

Bu sözlerimle şunu ifade etmek istiyorum : 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti; iki siyasi ayak
lanma geçirmiş (bir devreden sonra, sükûnet ve" 
istenilen huzur içinde, bu memleketin mukadde
ratını devralmıştır. Milletin kendisinden bekle
diği ilk ve önemli görev, Anayasamızın vatan
daşlara sağladığı teminâtı, fiiliyata intikal et
tirmektir. Hükümet, gerçekten bu sükûn ve hu
zur havasını bozdurmamaya gayret etmeli, aynı 
zamanda, emniyetli ve tarafsız seçim devresini 
yönetme sorumluluğunu, bütün ciddiyetiyle duy
malıdır. 

En ufak ihmal, Anayasanın her hanıgi bir 
kutsal müessesesini zedeliyeeek bir tutum, de
mokratik rejimin mânevi emniyetini ve mesne
dini tehlikeye düşürebilir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Hükümet, zaman zaman, bizzat Sayın Başba
kandan ve dört Koalisyon kanadından, memur
ların partizan olmaması ve tarafsız olması hu
susu uda devamlı beyanlar ve tebliğler neşret
mektedir. Biz, bu tutumu, tarafsızlığın gerçek 
anlamı içinde kaldığı müddetçe, tasviple ve şük
ranla karşılarız. 

Ancak, demokratik rejimin kurucusu ve ko
ruyucusu olan Cumfhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu olarak, bu bahiste, çok 'daha önemli bir 
mesele üzerinde, evvelâ, Mulhterem Başbakanı 
ve dört koalisyon partisi liderleriyle Hükümeti 
uyarmayı bir vazife telâkki ederiz. 

Memurların tarafsızlığı ve seçim emniyetinin 
sağlanması, 'her şeyden önce, Hükümetin idare ve 
memurlar üzerindeki tarafsızlığını istilzam eder. 

Mareye sözle değil, hukuki ve fiilî belgele
riyle teminat sağlamasını gerektirir. Memurun 
şu veya bu partiye mütemayil olup olmayışı ilh-
timali karşısında, fazlasiyle hassas olan Hükü
metin icraatında ve bütün tasarruflarında, par
ti menfaatlerinin üstüne .çıkarak, tam tarafsız 
bir Devlet müessesesi halinde, yalnız kendi ta
raftarları nezdinde değil, karşısındaki müessese
lere ve vatandaşlara da emniyet telkin etmesi bir 
zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
îdare ve memur, Hükümetlerin icra vasıta

sıdır. Memurun, yalnız başına vatandaşlar kar
şısında, bir kudret kaynağı olarak görülmesi, 
fiilen mümkün değildir. O, bütün kuvvet ve za'-
fmı, emrinde çalıştığı iktidardan alır. Tarafsız 
olan ve idareye ve memura güıVen veren, ilgi 
gösteren, destek olan bir iktidarın emrinldeki 
idare ve memurun, partizanlık yapması kblay 
'değildir. Memurun buna teşebbüs ve meyletmesi 
için hiçbir sebep de mevcut değildir. 

îdare bilgisinden yoksun, parti egoizminden 
kurtulamamış, memuru, yanında ve emrinde de
ğil, karşısında görmek psikozu içinde bulunan ik
tidarların, sadece korku salarak, bu memur va
tandaşların hayat haklarına, çalışma, haklarına 
el uzatarak, başarı kazanmaları da beklenemez. 

Sayın arkadaşlarım, 

Dört. ayrı partiden mürekkebölan Hüküme
tin, bu seçim devresi esnasında bu tarafsızlığı, 
vatandaş vicdanında yerleştirebilmesi için, çok 
fedakârlık ve emek harcaması icabedecektir. 
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Bu gayreti, en çok itidalinden ve (hukuk dev

leti anlayışından ve tarafsız tutumundan ümitli 
bulunduğumuz Sayın Barbakandan beklemekte
yiz. 

Bu bakımdandır ki, Sayın Barbakanın tarafsızı 
bir seçim için her şeyden önce parti menfaatleri 
üstünde bir Hükümet, teminat içinde çalışan ta
rafsız bir idare ve memur anlayışına, milleti 
inandırmak için, tarih önünde ağır bir sorumlu-
htk taşıdığına inanıyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu olarak, Sayın Başbakanın 
ve Hükümetin, bu sahadaki samimî ve olumlu 
çalışmalarını görürsek, kendilerini desteklemeyi 
bir vazife sayacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu bütçe münasebetiyle huzurunuzda bir 

inancımızı belirtmek isteriz. 

Cumhuriyet idaresinde, Millî Kurtuluş ha
reketinden beri, görev alan idareciler; yurdun 
en ücra köşelerinde, Millî Mücadele yıllarında, 
isyanların ve irtica hareketlerinin bastırılmasın
da, Atatürk İnkılâplarının gerçekleştirilmesi sa
vaşında, sosyal, iktisadi ve kültürel alanda giri
şilen hamlelerde, demokratik rejimin kurulma
sında, yeni Anayasamızın tatbikatında ve bu
günkü plânlı devrenin başarılı hale gelmesinde, 
büyük emekler ve gayretler harcıyarak, çok kur
ban vererek, bu millete bil si ve şuurla hizmet 
eden takdirlerimize lâyık bir topluluktur. 

(Bu aydınlar topluluğu, basiretli, vatanperver 
ve bilgili Devlet adamları emrinde, aziz milleti
mize, gerçekten lâyık görevliler olarak, çok hiz
metler başarır. 

Yeter ki; onları bir kapı kulu, bir ecir duru
muna düşürmiyelim. Şahsiyetli ve haysiyetli bir 
idarenin elemanları olarak, Türk topluluğunun 
kalkınmasında, yanımızda ve beraberimizde çalış- ' 
tıralım. Haklarını verelim. Çalışanları takdir 
edelim. Uygunsuzluklar varsa ayıklıyalım. Ama, 
toptan ve insafsızca itlhamlarda bulunmıyalım. 

Tek tek vakaları ele alarak, yanlış bir man
tık oyununun hatasına düşerek, büyük bir varlı
ğın itibarını, halk karşısında düşürerek, Parlâ
mentoların kurallarını ve Hükümetlerin icraatını 
kösteklemiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bahis buraya gelmiş iken, İçişleri Bakanlı

ğındaki, bugünkü bir hukuk anlayışını ıstırapla 
dile getireceğiz. 
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Saym içişleri Bakanı, 18 Nisan 1965 tarihin* 

de bir beyanât verdi. Radyıoda ve basında mem
nunlukla dinledik ve okuduk. Sayın Bakanın 
bahsettiği konulardan ikisini buraya aynen nak
lediyoruz : 

«Binlerce İçişleri mensubu 25-30 yıldır kad
rosuzluk yüzünden terfi edememişlerdir. Bunla
rın terfi intibaklarını sağhyacak olan kanun ta
sarısı, kısa zamanda çıkarılacak ve haksızlıklara 
son verilecektir. 

Bu sene, yeniden 15 vali kadrosu alınacak ve 
evvelce işlerine son verilmiş olup da Devlet Şû
rası tarafından vazifelerine iadesine karar veri
lenler için istediğimiz bu kadroları alınca, Dev
let Şûrası kararlarını yerine getirmiş olacağız. 
Hukuk Devletinde bunu yerine getirmek mecbu
riyetin leyiz. Bu mevzular, Koalisyon Hükümeti
mizin üzerin3e ehemmiyetle durduğu mevzular
dan biridir.» 

Saym arkadaşlarım, 
Görüyorsunuz ki; beyanat, hepimizin al kişi ı-

yaoağı, güzel fikir ve sözleri ihtiva etmektedir. 
Ama, gerçek çok acıdır. Küçük memurların inti
bak kanununun çıkarılma'sı hususunda Sayın 
Bakanın bugüne kadar hiçbir emek sarf etmedi
ğini görmekten üzüntü duyuyoruz. Kaldı ki'; bu 
tasarı, Meclis komisyonlarından da geçmiştir. 

Diğer 15 vali kadrosuna gelince : İdarenin 
haksız bir tasarrufu sonucu, görevlerinden uzak
laştırılan idare âmirlerinden bir kısmı, Danış-
taydan iptal kararı almışlardır. Bu kararlar İç
işleri Bakanlığına da bildirilmiştir. Bakanlıkta 
birçok kadrolar açıldığı halde, bu mağdur idare 
adamlarının hakları bugüne kadar iade edilme
miştir, Bu maksat için 15 kadrocu ihtiva eden 
bir kanun tasarısı Yüksek Meclise, Üçüncü Koa
lisyon Hükümeti zamanında, sunulmuş idi. Bu 
tasarı, İçişleri ve Bütçe ve .Plân komisyonlarınca 
kabul edilmiş,- ivedilikle Genel Kurulumuza sevk 
olunmuştur. Bir maddeden ibaret olan bu kadro 
kanun tasarısının da kanunlaşması için, şimdiye 
kadar .Sayın Bakan tarafından olumlu hiçbir 
faaliyete raslamamıştır. 

Sayın arkadaşlarını, 
Halbuki, Anayasanın 132 nci madesinin son 

fıkrası gayet sarihtir. Âmir bir hükmü ihtiva •et
mektedir. Son fıkra şudur : «Yasama ve yürüt
me organlariyle idare, mahkeme kararlarına uy-
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mak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahke
me kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
'bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 

Diğer taraftan, Yüksek Meclisimizce çıkarıl
mış olan son Danıştay Kanununun 95 nci mad-
'desi de Anayasanın 132 nci maddesine, atıf yap
mak suretiyle şu sarih hükmü koymuştur : 
95 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları aynen 
şöyledir- : 

«idare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi gereğince, Danıştay ilâmlarının 
icaplarına göre, işlem veya eylem tesis etmeye 
mecburdur. 

Tam yargı dâva1 arı hakkında Danıştaydan çı
kan ilânlar genel hükümler dairesinde infaz ve 
icra olunur. 

Danıştay ilâmlarını, icaplarına göre, eylem, 
veya işlem tesis etmîyen idare aleyhine, Danış
tay da, maddi ve mânevi tazminat dâvası açıla
bilir.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Anavatanın 132 nci maddesi Danıştay karar

larını. idarenin hiçbir suretle değiştiremiyoceği-
ni ve bn.Varm yerine getirilmesinin geciktirile-
miyoceğini sarahaten emretmektedir. Yüksek 
Meclisimizin son kabul ettiği Danıştay Kanunu 
da, bu hükmü tekrar etmiş ve Danıştay ilâmla
rını infaz ve icra etmiyen veya geciktiren idare 
aleyhine maddi ve mânevi tazminat dâvası açıla
cağını kesin olarak tasrih etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu sarih ve âmir hükümler karşısında, Sa

yın İçişleri Bakanurn da, basma verdiği beya
nata rağmen, bu kesinleşen ilâmların yerine ge
tirilmesi, esefle ifade edelim ki; bilerek gecikti
rilmektedir. 

.Sayın İçişleri Bakanının icraatını, resmî bo
yalılarına uygun bir hale getirmesini ve idare 
mensuplarına, ve memurlara, sözle değil, fiilen 
teminat vermesini ve hukuk devleti fikrine, ger
çekten inandığını ispat etmesini bekleriz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sırası gelmişken, halk ile idare arasındaki 

münasebetler üzerinde biraz durmak istiyoruz. 
Genel olarak, vatandaşların memurdan daima 
şikâyetçi oldukları her zaman söylenir. Vatan
daşın bu sahada haklı oldukları tarafları da var
dır. Bürokratik zihniyetin, kökleştiği ve gelenek-
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sel itiyatların hız kazandığı muhitlerde, memur
ların halka karşı, Ü3ten baktıkları bir vakıadır. 
Halk, hizmetleri görülürken, istenilen ve özle
nen enerji ve vazife aşkını, memurlardan bekle
mek, vatandaşın tabiî haklarındandır. 

İdarenin, halka hizmet duygusu ne kadar 
uyanık ve diri olarsa ol,sun memurlar, idari 
usulleri iyi bilmedikçe vo kavramadıkça,bu saha
da, gereği gibi eğitilmedikçe, gerçek bir halk 
idaresi kurulması mümkün o'amaz. 

Kırtas'ycciliği azaltmak, Devlet kapısında lü-
zumsıv: bekletmeleri vo oyalamaları kaldırmak, 
sadece bir arzu ve emir işi değil, bilgi, eğitim 
va devamlı takip işidir. 

İdareyi ve idari mctodları, yeniden düzenle
me için yapıl/an çalışmalarda, İçişleri Bakanlığı-
un, memleket ölçüsünde, genin görev vo sorumlu
lukları vardır. 

Genel olarak, idare âmirlerinin, bütün Dev
let daire ve memurları üzerindeki tesir ve nü
fuzlarının; sadece bir emir vo kumanda görevine 
münhasır kalmaması, mutlak bir zarurettir. 

İdareyi, haik nazarında sevdiren ve saydı
ran bir müessese haline getirmek, kamu görev
lerinde verimi arttırmak, israfları yok etmek, 
masrafı azaltmak, personelden ve materyelden 
tasarrufu sağlıyacak usulleri ve imkânları bul
mak ye uygulamak hususunda, vaii ve kayma
kamları çetin ve fakat başarılması mutlaka lâ
zım, görevler bekLenıektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu. konu üzerinde, önemle duruşumun sebebi 

aşikârdır: Plânla bir devrede, hamleci bir ruh 
ile çalışmaya zorunlu oduğumuz bir sırada, ida
re ii,o halk arasındaki münasebetleri, soğuk bir 
iklimden kurtarmak lâzımdır. 

Iktisadcn gelişmekte olan memleketlerde, ya
ni halk istek vo ihtiyaçlarının, çok geniş oldu
ğu yerlerde ve bilhassa bn ülkelerin, siyasi par
ti mücadelelerini, norma! şekilde düzeni eyemedi-
ği. devrelerde, halkın idareye karşı olan itimat
sızlıkları, .tabiî-bir mahiyet alır. Bu güvensizli
ği, silip atmak, onun yerine, ortak ve karşıakh 
bir dayanışma -ilkesi kurmak için, hükümetlerin, 
reformcu hamleleri vo radikal tedbirleri, mut
lak bir zaruret halline gelir. 

Hükümetler değiştikçe veya seçim devreleri 
gelip geçtikçe bu gayretlerin burmaması ve ak
samaması da şarttır. 
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Halkımızın devamlı olarak, karşılaştıkları 

günlük hizmetlerden nüfus, tapu, vergi, beledi
ye, polis ve jandarma, mahale muhtarlıkları gi
bi dairelerdeki işlcrinda, güçlükleri ve uzatmala
rı ve bekle'.ilmeleri ve yanlışlıkları önleyici ted
birler hususundaki gayretken devamını vo art
tırılmasını, bilhassa taşra teşkilâtında, birinci 
derecede sorumluluk taşıyan idarecilerimizden 
beklemek; hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
tç'şleri Bakanağı bütçesi konuşulurken; 

merkezi idarenin, yeniden teşkilâtlanma konu
sunda, bu. Bakanlığın durumu, özel bir mahiyet 
ar:; eder. 

Yüksek malûmlarıdır ki; Anayasamızın 
115 nci maddesi, merkezî idarenin, memleket 
sathındaki teşkilât ünitesini, il olarak tesbit et
miş, illerin idaresini de, yetki genişiliği - eski 
tâbiriylb : Tevzii mezuniyet - esasına bağlanmış
tı-'. Görülüyor ki; genel idarenin, merkez teşki
lâtı olan bakanlıktan sonra, taşra teşkilâtının 
ilk kademesini, iller teşkil 'etmektedir. 

Hatırlarda olduğu üzere, 1962 yılı başların
da, Birinci Koalisyon zamanında, Başbakanlıkça, 
genel idareyi, yeniden düzenlemek amaciy'c, 
ilmî otoritelerle idare t'emsici'erinden kurulu, 
'.Merkezi Hükümet fonksiyonlarını araştırma) 
adı altında bir heyet meydana getirilmiş, ve 
bu komisyon, bu hayati dâvayı, genişliğ'no ve 
derinliğ'.no inceliyerek raporunu Hükümete ver
miş idi. Bugün kısaca (Mehtap) projesi diye 
adlandırılan, bu rapordaki teklifleri inceliye
rek, kanun tasarıları halinde hazırlamak üzere, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarının Başkan
lığında, yino profesörler vo idare temsi1 çilerin
den mürekkep bir komisyonun kurulduğunu 
biliyoruz. Genel idare içinde, çok önemli ve 
sorumlu bir yeri bulunduğu aşikâr o1 an içişleri 
Bakanlığının, bu komisyonla işbirlği yaparak, 
yeni il idaresi kanun tasarısını hazırlamalarını 
önemin rica. ederiz. 

Muhterem aıkaçarlarım, 
ille: in idareci, imprratorluktaıı b şlıyarak, 

Cumhuriyet devrind ki zaman içinde, daima 
birinci p'âna a ınmş, iyi i şe lig", zamanlar, ra-
jimleri ve hükümetleri, b sarıya u l ş t r m ş , ih
male uğradıkları zaman ise, daima hüsrana ve 
muvaffakiyetsizi ğo mâruz bırakı'mıştır. 
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Anayasamız, açık olarak ilbr'n* idaresini, 

yetki genişliği esasına is':inadettirmiş o'masına 
rağmen; muhtelif zamanlarda ç karılan kanun
larla, gerek Anayasanın ruhu, gerek i l idaresi 
Kanununun hüküm'eri, ganiş mikyasta zedelen
miştir. Memleketimizin çoğ afi, iktisadi ve sos
yal gerçeklerden mülhem olarak te .is edilen bu 
yetki genişliği sistemi z man'a, aslî hedefini 
kaybetmeye yüz tutmuştur. 

Büyük halk kütlelerinin, kamu görevi bakı
mından, doğrudan doğruya ve yakından t maşta 
bulundukları bu il idaresi sls!cmi, h~şında bulu
nan valilerin, yetkilerinin daraltılması dolayı-
siyle, tesiısiz kalmaya mahkûm Qİm ş, hzmet-
ler aksamış, halkımız da, arad ğı vo bekled ği 
hizmetlerin yeıine getirileni .diğini göre: ek ki
nim: ştır. 

Anayrsa karşısında, bü ün B kanlıkların 
temsilcisi ve bir numaralı icra vasıtası du umun
da olan vaUliic müessesesi, zaman1?, d'ğer Ba
kanlıklar tarafından, bir Bakankğ n yani içiş
leri Bakanlığının memuru ha ine geliri'mek is
tenmiş, ve böylce:, taşradaki büt'ü.ı Devlet me
mullarının murakabe ve kontrol vazifesi de, 
va'ilik uhdesinden, flTcn annmak temayülü gos-
teri'miştir. Bâzı Bakanl klar, Devletin temsilcisi 
ve sadece bir Bakrnl ğm değil, topyelûn Hükü
metin icra vası'.ası o an valilik müessesesini, bir 
kcır.ra iterek, kendi teşkilâtı ile doğrudan 
doğruya münasebete gimeyi, daha elverişli say
mışlardır. Bunun sonucu olarak valilik mües
sesesi ve ona bağlı kaymakam1 ık kuı ulusu, sa
dece bir asayiş organı imiş gibi, çalışma düze
nine, zoraki bir surette, sevk edilmek isten
miştir. 

Halbuki arkadaşlar; bu son üç yıl içinde ve 
bilhassa plânlı devre başladıktan sonra, plân. 
uygu1 anma1 arında, bu müesseseye düşen ödevin, 
ne kadar ağ r olduğunu biran hesabedersek, 
durumun vahameti derhal ortaya çıkar. 

Bu itibarla; bir taraftan, Anayasanın âmir 
hükmünü ye: ine getirmek, diğ3r taraftan, Yüce 
Meclisinizin kabul ettiği kanunlarla verilen gö
revleri hakkiylc başarmak için, taşra teşki âtı
nın Ana Kanunu niteliğinde olan i l idaresi Ka
nunu tasarısı üzerinde Hükümetin ciddî ola
rak durmasını bilhassa rica edeıiz. 
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Sayın arkadaşlarım, 
İçişleri Bakanlığı "Bütçesi konuşulurken, ma

halli idareler konusu üzerinde de dikkatle dur
mayı zaruri buluyoruz. 

Daha önceki bütçelerde, yine grupumuz adı
na bu kürsüden maruzatta bulunurken; bâzı 
temenniler izhar etmiştik. Grupumuz, mahallî 
idarelerdeki, genel karar organlarının, halk 
tarafından seçilmesi esasını, demokrasinin te
mel unsurlarından saymış, ve buna göre, gere
ken gelişmenin tahakkukunu, önemle takibet-
nıiştir. Mahallî idare seçimlerinin yapılması, 
gerek genel meclis ve belediye seçimlerinin, ve 
gerek mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
seçimlerinin, memnuniyet verici bir düzen içinde 
yürütülmesi ve mahalli idare organlarının bu 
hizmetlere el koyması, genç demokrasimiz için, 
bir ilerleme merhalesi olmuştur. 

Bu demokratik gelişmenin diğer safhaları 
üzerindeki görüşlerimizi şimdi izah e leccğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Yüksek Meclisinizin malûmudur ki; mahallî 
idareler, her demokratik Devlett/1, halk idamesi 
rejiminin, temel unsurlarını ve ilk kademelerini 
teşkil etmişlerdir. Genel idarenin, gerek sahibol-
duğu teknik insan gücü bakımından, gerek malî 
kaynaklar bakımından, mahalli idarelerin kuru
luşunda ve işlemesindeki tesirleri ve yardım
ları, hiç bir zaman küçümsenemiyeeek bir sevi
yededir. Ve bu gelişmelerini tamamlamış mem
leketlerde dahi böyledir. 

Bu bakımdan, Devletle mahallî idareler ara
sında, devamlı ve programlı ve müessir ortak 
bir çalışına düzeninin kurulması şarttır. Bu se
beple, İçişleri Bakanlığına da, önemli vazifeler 
düşmektedir. 

özel idarelerin, belediyelerin ve köylerin 
malî bakımdan çalışabilir ve başarılı iş görebi
lir bir hale gelebilmesi için, gereken malî im
kânların ve vergi ve resim probleminin hallin
de, Maliye Bakanlığının çalışmalarına çok ya
kından ve müessir bir yardımda bulunması şart
tır. 

Mahallî idarelerin, idari bakımdan, yeniden 
düzenlemeyi hedef tutan çalışmaların da, bir an 
önce bitirilmesine gayret gösterilmesini bekle
riz. 
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Sayın arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığının bütçesi konuşulurken; 

çok önemli bir konu üzerinde, büyük şehirler
deki iskân konusu üzerinde kısaca durmak isti
yoruz. Bu mevzuu, 1962 yılı bütçesi müzakere
leri sırasında da bu kürsüye getirmiş ve düşün
celerimizi söylemiş idik. 

Üzüntü ile ifade edelim ki; bu konu üzerin
de, Hükümet içindeki muhtelif bakanlıklar ve 
kuruluşlar arasında, ortak bir anlayış içinde, 
verimli bir koordinasyon sağlanamamış, bu sos
yal konunun hal yolu, kesin olarak bulunama
mıştır. 

Sosyal Ve ekonomik bas.kılar altında, köyler
den şehirlere doğru başlıyan, ve hızını azaltmak 
şöyle dursun, gittikçe artan nüfus akımı, belde 
idarelerini cidden halli güç meselelerle, karşı 
karşıya bırakmıştır. Bilhassa İstanbul, Ankara 
ve İzmir'de ve diğer il merkezlerimizde bıı ko
nu, bir mahallî idare meselesi halinden çıkmış, 
bir Devlet politikası hüviyetini almıştır. 

Belediyelerimizin, gerek malî imkânları, ge
rek idare ve personel kapasitesi, bu sosyal ko
nuyu halletmekten uzak bulunmaktadır. Bu ko
nunun hallinde, İçişleri Bakanlığı, öncülük va
zifesi yapmalıdır. Diğer ilgili bakanlıklarla ve 
tekııîk kuruluşlarla, işbirliği sağlıyaeak çare
leri aramalı ve bulmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, sosyal ve ekonomik 
veçhesi yanında, bu problemin bir de emniyet 
ve asayiş ve ideolojik cephesi de vardır. 

Hâdiselerin peşinden gitme politikası yerine, 
uzun vadeli iç iskân politikasının, hiç vakit 
geçirilmeden, ele alınmasında, grup olarak dai
ma zaruret gördük ve bu dâvayı önemle her za
man takibedeceğiz. 

İçişleri Bakanlığı, eğer kuruluşu, teşkilâtı ve 
kadrosu itibariyle, bu konuyu halletmekte bir 
tereddüt taşıyorsa; meseleyi Hükümete getir
meli ve gerekirse dâvanın bir bütün olarak halli 
yoluna gitmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
İçişleri Bakanlığının sorumluluk alanına gi

ren, önemli bir konu üzerindeki, Emniyet ve 
Jandarma Teşkilâtı hakkındaki görüşümüzü de 
kısaca ifade etmek isteriz. 

Devletin emniyetini ve asayişini, fedakâr
lıkla başarmakta, her zaman elinden gelen gay
reti gösteren, Emniyet ve Jandarma Teşkilâtı-

— 1 3 2 —• 



M. Meclisi B : 111 
miza olan güvenimizi, huzurunuzda bir koro da
ha belirtiriz. Meşakkat ve sorumluluğu, hepi
mizce malûm bulunan bu hizmetin içinde, ömür
lerini harcıyan bu fedakâr görevlilerin, maddi 
bakımdan tatmini hususunda Yüksek Meclisini
zin, zaman zaman aldığı hayırlı tedbirleri, şük
ranla anarken; Hükümetin, memurlar rejiminin 
tatbiki sırasında, bu hizmetlerde çalışan perso
nelin, özel durumlarının da dikkate alınacağın
dan emin bulunuyoruz. 

Aynı zamanda, gittikçe artan nüfusumuzun, 
sosyal, siyasal ve ekonomik inkişafın meydana 
getirdiği toplum problemlerinin aldığı ehemmi
yet karşısında, modern zabıta tekniğinin icap
larına uygun, her türlü araç ve imkânlarla do
natılması hususunun da, bu teşkilâttan esirgen -
miyeceğine inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Burada diğer önemli bir noktaya işaret et

meden geçemiyeceğiz : 

Bundan evvelki bütçe müzakerelerinde de, 
polis ve jandarma münasebetlerinin, yeni şart
lara ve zaruretlere uydurulması çalışmalarının 
bir an önce sonuçlandırılmasını, grupumuz adı
na temenni etmiş idik. Bütün, ilçe merkezleri
mizde, emniyet teşkilâtının kurulması hakkın
daki program, üzüntü ile arz ederiz ki ; henüz 
gerçekleşememiştir. Bu duraklamada, şüphesiz 
ki, malî imkânsızlıkların ve ehliyetli, yetişmiş 
personel noksanının büyük rolü olmuştur. 

Diğer taraftan son yıllarda jandarma subay 
kadrolarında, açıkça beliren azalmalar ise malû
munuzdur. ilçelerimizin mühim bir kısmında 
da, bildiğiniz gibi, emniyet teşkilâtı yoktur. 
Böylece birçok ilçelerimizde, merkez ve köyler
deki bütün zabıta hizmetleri yalnız jandarma 
teşkilâtına ve bu teşkilâtın subaysız kadrosuna 
verilmiş demektir. Bunun da mahzurları, sizler
ce meçhul değildir. 

Bundan başka, jandarma teşkilâtı emrinde, 
zabıta hizmeti gören erlerin, askerlik mükelle
fiyeti yapmakta oldukları ve bu hizmetlerde 
muvakkaten istihdam edildikleri düşünülürse 
meselenin ciddiyeti bir kat daha artar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek malûmlarıdır k i ; yeni Anayasamızın 

117 nci maddesi aynen : «Devletin ve diğer ka
mu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına gö-
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re; yürütmekle yükümlü oldukları kamu hiz
metlerinin, gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 
memurlar eliyle görülür» hükmünü kabul et
miştir. idari ve adlî zabıta hizmetleri, Devletin 
aslî ve sürekli görevlerinin başında gelir. Em
niyet Teşkilâtının en küçük kademesi olan po
lis memuru; ilk ve orta tahsil görenler arasın
dan alınıp, polis okullarında yetiştirildikten 
sonra, hizmete verilmekte ve bir Devlet memuru 
olarak vazife görmektedir. Buna karşılık, yine 
aynı yetkilerle görev yapan jandarmanın geniş 
kadrosunu askerlik mükellefiyetine tabi, jandar
ma erleri teşkil etmektedir. 

Gerçi; bu kadronun başında, özel bir eğitim 
gören, ehliyetli subay ve astsubaylar bulunmak
tadır. Ancak, çok zaman, vatandaşlarla karşı-
karşıya gelen, tahsili ve meslekî eğitimi nok
san, daimî bir Devlet hizmeti alışkanlığını taşı-
mıyan ve memur niteliğine haiz olmıyan ve ter
hisini bekliyen, çok genç elemanlarla, bu ağır 
zabıta işlerinin, vatandaşların arzuladığı ve 
idari tekniğin gerektirdiği seviyeye' ulaşması 
- bütün gayretlere rağmen - mümkün olama
maktadır. idarenin yeniden düzenlenmesi çalış
malarında bu konunun önemle ele alınacağını 
ümidederiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığının, emniyet ve jandarma 

teşkilâtının değerli mensuplarına, İm vesileyle 
C. H. P. adına başarılar diler, hepinizi saygıyla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kılıçoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA ÎBRAHlM ETBM 
KILIÇOö-LU (Giresun) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, 

içişleri Bakanlığı 1965 kanun tasarısı üze
rinde A. P. Meclis Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem Heyetinizi Grupum adına hür
metle selâmlar, mezkûr bütçenin vatan ve mil
letimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığı gördüğü hizmetler, Ba

kanlığa mevdu vazifelerin çokluğu ve önemi 
dolayısiyle kamu oyunun devamlı dikkatini üze
rinde toplamaktadır. 

• " . - ' . ^^&Z5Z2Z22r?&JgaBSBSM3m 
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Anayasamızda yer alan hak ve hürriyetlerin I 

tatbikatta ne derece gerçekleşebildiği bir bakı
ma, İçişleri Bakanlığının zihniyet, davranış ve 
hukuka bağlılığı derecesi ile ölçülebilir. Başka 
bir deyimle, idare edenlerle idare olunanlar ara- | 
smdaki münasebetler o memlekette demokratik j 
bir idarenin var olup olmadığını gösteren en 
realist ölçüdür. 

Muhterem milletvekilleri, I 
Çeşitli kanunlarımızda yer alan Bakanlık 

ödev ve yetkilerinin son yıllarda arttığını ve 
artmakta olduğunu, plânlı kalkınma devresi 
tatbikatına geçildikten sonra biraz daha önem 
kazandığını ifade etmek yerinde olur. Bu görev 
ve hizmetlerin ifasmdaki masumane kusur ve I 
aksaklıkları, imkânsızlıkları ve sosyal bünyemi
zin tabiatında aramak birabkıma, mazeret sayı
labilir ise de, imkânları en iyi şekilde kıymet
lendirmek yöneticilerin başlıca vazifeleri olmak I 
iktiza eder. I 

Muhterem milletvekilleri, 
A. P. Meclis Grupu, Devleti milletin kendi I 

işlerini gördürmek üzere kurduğu bir teşkilât i 
olarak anlamakta, Devlet ile milleti birbirinden I 
ayıran her türlü görüşü reddetmekte ve mille- I 
tin Devlet idaresiyle kaynaşmasını ilkelerinin I 
en önemlisi addetmektedir. I 

Vatandaş ile âmme otoritesinin ve Devleti I 
temsil eden müessese ve unsurların hak ve me- I 
suliyetlerinin ve bunların sınırlarının adalet, I 
hürriyet, millî hâkimiyet ve Cumhuriyet esas- I 
larına uygun şekilde kesin olarak tesbit edil- I 
mesi ve her birinin huzur ve emniyet içinde te- I 
min edilmesini gaye edinmiş bulunmaktadır. [ 

Bu anagörüşe sadakat ve samimiyetle bağlı I 
bulunan Meclis Grupumuz, Anayasamızda ifa- I 
desini bulan demokratik ilkelerin, önce anaka- I 
ılımlarımızda ve mevzuatımızda yer almasını I 
kaçınılmaz bir vazife telâkki etmektedir. I 

timin ışığında, memleket realite ve özellik- I 
lerini de nazarı itibara alarak tedvin edilmesi I 
zaruri bulunan lüzumlu kanunların, ikinci ida- I 
reciler kongresinde tesbit olunan Bakanlık Teş- I 
kilât Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kamı- I 
nıı, Emniyet Teşkilât Kanunu, jandarmanın I 
teknik ve idari bakımdan takviyesi, asayişle il- I 
gili kanunlarda değişiklik yapılması, Anayasa- I 
nın 145 nci maddesinin emrettiği yetki geniş- I 
ligi ilkesine ve mülki idare bölümlerini tesbit I 
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I eden 5442 sayılı î l İdaresi Kanununun koydu

ğu usullerin kanunda yapılacak değişikliklerle 
I temin olunabileceğine, idari taksimatta yapıla

cak değişikliklerin ilmî esaslara göre hazırla-
I nacak bir tüzükle yapılmasını kabul etmiş, ay-
I rica mahallî idarelerin köy, belediye ve özel ida

relerin yine Anayasamızın 116 ncı maddesin
deki hüviyete kavuşturulmaları vazifelilerin 

I üzerinde önemle durmaları lâzımgelen konular
dır. 

I İdareciler kongresi, bugün Türkiye'de; «Va
tandaş âmme otoritesi» münasebetlerinin, smır-

I larının kesin olarak tesbit edilmemiş olduğunu 
kararlaştırmış bulunmaktadır. 

I İdareciler kongresi ayrıca, Devleti ve Hükü-
I meti temsil eden valilerin bu vazifeye tâyin, 
I vazifeden alınma şartlariyle, istihdam yerleri ve 
I şekilleri üzerinde önemle durmuş bulunmakta

dır. 

I Muhterem milletvekilleri, 
Bir hukuk devletinde, idarenin tasarrufları 

I kesin ve belirli şekilde olunmadıkça ve onu tat-
I bik eden en yetkili kişiler bunu böylece karara 
I bağladığı bir ortamda İçişleri Bakanlığı tasar-
I ruflarının keyfî takdirlere göre yapıldığı orta-
I ya çıkmaktadır. İşte bu keyfîlik partizan ida-
I renin doğuşuna ve devamına imkân vermekte-
I dir. 

I Bundan önceki iktidarlar, partizan bir ida-
I renin bütün örneklerini vermiş bulunmaktadır. 
I Vali, kaymakam, nahiye müdürü, jandarma 
I komutanı, karakol kumandanı, emniyet müdür 
I ve mensupları, nüfus müdür ve memurları, özel 
I idare memurları arasında yer değiştirmemiş 
I hemen hemen kimse kalmamıştır. 
I İktidar sempatizanı olduğundan şüphe edi-
I len, seçimle iş başına gelmiş köy ve mahalle 
I muhtarlarından vazifelerinden almanlar epeyce 
I bir yekûna varmaktadır. 

I Seçimle işlbaşma gelmiş baçlka partilere men
sup belediye başkanlarının bâzıları işten el çek-
tirilmekte, diğeri de mCklye müfettişleri ve-

I ya muhakkiklerin da'iımî muCıatalbı olmuş, mâne
vi baskıya mâruz .bırakılmışlardır. 

Belediye fdk ve ilhakları, köy kurulması 
ilmî esas ve memleket gerçeklerine uygun ol
maktan ziyade keyfî takdirlere göre yapılmış
tır. 
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Anayasanın 114 mcü maddesine uyularak 

kurulması İktiza eden al't idari mahkemeleri 
bugüne kadar teşkil -edilmemiş olması, il ve 
ilçe idare kurullarınn vesayet makamlarının 
ıbasikrsr-ından kurtaramamııştır. Mahallî idarele
rin Anayasanın İl6 ncı maddesinde tasrifti olu
nan hukukî bünye ve kuruluşa kavuşturulma-
maısı merkezî idare ile karşılıklı bağ ve, ilgile
rinin, yeni bir kanunla) düzenlenmemiş olması, 
özel idare ve belediyelerin partizanca tasarruf
lara mâruz bırakldığum.m 'bariz delilleridir. 

5489 sayılı Kanunun tatbikatı; idareciler 
üzerinde baskı ve kayırmaları-n inlkâr kalbul et
mez örnekleriyle ' doludur. îl memurlarının 
abanmaları ve yerlerinin değiştirilmesi bir 
usul ve nizama bağlanmadığı için keyfî ve 
partizanca . tâyinler Anayasaya rağmen devaan 
ettirilmiştir. 

Malî polis teşkilâtının' gördüğü vakfelerin 
önem ve hususiyeti nazarı itilbara alınarak ödev 
ve yetkileri höç olmazsa bir nizamname ile tes-
Ibiıfc olunmalı, bir baskı ve tethiş mekanılızmıas:' 
olmadığı umumi efkâra duyurU'lmalı, ilgilile
re anlatılmalıdır. 

MuJlıtercm millettvekilleri; 
Ara ettiğim .hususlar, sayın İçişleri Bakanı

nın üçerinde önemle durması lâızımgelen ko
nulardan örneklerdir. Bunlann ele alınmasıın-
da, partllzanluğın keyfî tasarrufların kimler ta
rafından' ve hangi şaşırtıcı usullerle tatıblk 
•edildiği anlaşılacak ve böylece partizanlık ya
panlar meydana çıkarılacaktır. 

A. P. Meclis Grupu bu kimseler hakllarda 
ne muamele yapılacağını ve bumun zamanını' 
merakla takUbeitımektedir. 

Diğer bir 'husus da, zalb:itamızm halkla olan 
mikıase'betleridir. Kanun dışı muamele ve hak-
si'zldklara maraz kalan vatandaşlarımız vardır. 
Bakanlığın bu konuda ciddî çalışmalara ihti
yacı vardır. Dayak tarihe intikal etmelidir. 

Muhterem mille ttvekilleri; 

içişleri Bakanlığı!, günün icaplarına uyıgun 
bir kuruluşa süratle kavuşturulmalıdır. Teftiş 
heyeti, tetkik heyeti, mıaihallî idareler, iller 
idaresi ve özlük işıleri genel müdürlükleri:, klâ
sik vazife alışkamLıldarınıı bir yana bırakarak 
yenilikler getiren öğretici ve vaz'ettiği usulle
ri takip ve neticelerini alır hale getirilmelidir. 

Sivil savunma teşkilâtı, yeniden bir kanun-
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la düzenlenmeli, personelin seçim, atanıma ve 
disiplin işleri özel hülkümlere "bağlanmalı, res
mî, özel idare ve mü'eısıseeelerde çabjaniarcn sa
yıları gözden getirilmeli, istihdam yerleri taş
raya kaldırılacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri j1 

Devletin temsilclisi ve her Bakanın ayrı ayrı 
idari ve siyasi mümessili olan valilerimiz, geç
mişin huzursuzluk ve baskılarından mutlaka 
'kurtarılmalıdır. İktidarlara göre vazife gören
ler, dikkatli ve tarafsı»z bir tetkikten getiri
lerek lây&ı olduklara muameleye tabi tutul
malıdır. Kendi huızurlannı vatandaşın huzur
suzluğunda arayanlar varsa, mutavassıt veya 
tavsiyeye göre muamele yapanlar varsa, ıslah 
çareleri aranmalıdır. Tarafsız idare, hayal ol
maktan çıkarılmalıdır. Gelmiş geçmiş İçişleri 
BaikanlarımcM 'bütün teminatlarına rağmen, tat
bikat dikkatli vatandaşlarını gözünden kaçma
maktadır. Mecibur kalınmadıkça, meslek dışııı-
dan vali atanınamalı, ehil olmıyanlar bu ma
kama 'getirilmemelidir. 

Kayım!akamlar*n valilerle olan münasebetle
ri sarahate kavuşturulmalı, ilçelerin sınıfları 
yeniden gözden geçirilmeli; tâyin ve nakili yö
netmeliği, 5439 sayılı Kanun tarafsız ve hak
kaniyete uygun 'bir şekilde tatbik olunmalı, 
geçimisin partizan örnekleri süratle tasfiye olun
malıdır. 

Harice gönderilenlerin seçimlerinde taraf
sız olunmalıdır. 

Pontîüiyonlarım kayfbetm'lş gllbi görünen na
hiye müdürlükleri, toplum kaik:ınmasında isti
fade edilir bir bünyeye kavuşturulmalı1, öde
nekleri, vali ve kaymakamlarla olan derece 
farklarına göre ayarlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sathisi hal sicilleri hepimizin malûmudur. 

Bunlann ihtiyaçları karşılıyacak, modern (bir 
hale getirilmesi zaruridir. Palyatif tedbirlerle 
nüfus işleniımiain düzeltilemiyeceği kanaatini 
taşımaktayız. K:ısa zamanda lb:r nüfus yazımı 
yapmak mecburiyeti vardır. Balkanlıgn da bu 
görüşte olduğunu 'biliyoruz. Tasarının 'bir an 
evvel kanuoıiyet ketibetımesini ve tatlbikatına 
girişilmesini temenni ederiz. 

Nüfus teşkilâtlında vaalfeli peraor.elin, kad
ro i'mlkânsuzlıklan yüzünden mâruz kaldığı 
acıklı duruma Bakanlık ve Hükümet bir çare 
•bulmaya medburdur. 

— 135 — 



M. Meclisi B : 111 
Nütfuıs teşikilâtımaizını idari ve âdil yıöneitinı 

ve teftişi yetersizdir. Bilhassa köylümün nlütfıus 
daireleriyile olan münasebetlerinin dikkatlice 
ıgözıden geçirilmesinde faydalar vardır. Beş 
ıkuınuşluk nüfus hlülvijyet cüzdanı için bü|ylülk 
mıaısraf ve kültfeltlere katlanıl'diğııniı dtiJşiünferek 
bunlu koiaylaıştırıter çareler aranımah. ve bulun-
•mahldiuY 

Merkez ve taşra teşlkilâtMuda çalışan küçülk 
dereceli rnerMirlariını barem ve intibaklarıtıın 
sıağlanmialsı ve ıstıraplara slon verilmesi, Hükü
met pnagrammlda da ifalde edildiği üzere neti
ceye foağlanırnahldır. 

Mulhterem mille^tjvekilıleri; 
Emniyet ve âlsayilşı işilerimize gelince : 
Hiç §!ü$he yfokltur ki, içişleri Bakanlığımın 

eni önemli (görevlerinden birli de emniiyet ve 
asayiş işleridir. Balkanlılk bu görevlerimi, hu
susi zalbılta bir tarafa bıralkulraisa, Emniyet Ge
nel MtkMrliüğü ve Jamldarımıa Genel Komutanlı-
ğı vaısi'taısiyıle ifa etmektedir. 

Biz mümkün olduğu kadar, bu iki teşikil'â-
tm 'duruımwmu< bürlilkte mlültalâa ötmeye gayret 
edeceği®. Esasen yıllandan beri zalbıtamım bir
leşti rilimesi dülş)üınıüılmJeJikte, faika t iktidarlar bu 
güç ve külfetli işi birbirlerine devretmekte de
vam edegelmilşlerklir. 

Adalet Partisi Meclis Grupu genel olarak 
Türkiye'de emniyet ve âısayi^in arzu edilen se
viyede sağlanamaldğı kanaatini taışmııalktaıdır. 
Önleyici zıafoıitu tedlbirleri ejdk zayıftır, büyük 
şelhirlerde, köylerde ve billhaislsa Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu'da mal ve ean emniyeti 
ısaglanamıamalktadiir. Stoyigunıcuılar ve kaiçalklçı-
1 ar teşkilâtlı ve mıotlorize 'hale gelirmiş buluınmak-
tadır. Gece âisayişi, yeti§tirilm«mlişi, istikballe
ri garanti altına alıinınıamıtşı bdkçilere 'bırakıl-
mnigtır. Çok yerlerde köıy 'bekçi ye kıoralcuıla-
rı, imikânısıızilı'k ve al'âlkaisızlılk selbeibiyle talkat-
mz kim'seler elinlde bulunimalktıadır. Bekçi pa-
ralaritnın tathalklkuık, talhlsil ve bilıhasisa sarf yer
lerinin sı)kıı ve cild'dî bir muralkalbeye tabi tutul-
masıınlda zaruret vardır. 

Moılhterem milletvekilleri ; 
Asayiş bonuısunıda, çıpik zaman, hâdisele

rin önemlerine göre değil, fakat basıma akbe-
dıiış veyıa talkipiçi kişilerin kimiiikleriine göre ele 
aliınkJnğL müişıalhede oılunımdktadır. 

Asayişe müessir olayların cins ve sayısının 
doğru olarak bilindiğini zannetmiyoruz. Mahalli 
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I Cumhuriyet Savcılarına intikal eden olayların 

sayısı ile, Bakanlığa bildirilenler arasında büyük 
farklar olduğuna, Sayın Bakanın dikkatlerini 
çekmek isteriz. 

Bakamları gizlemek hakikatleri değiştiremiye-
ceğine göre, vatandaşların kulaktan kulağa fısıl
dadıkları dert ve ıstıraplara, süratle çareler aran
malıdır. 

Sınır ve kıyı emniyeti korunamamakta, ka
çakçılığa mâni olunamamaktadır. İktisadi tedbir
lerle, zabıta tedbirlerinin ahengi sağlanamamak
tadır. 

Yayla ve köy sınır anlaşmazlıkları günden 
güne artmaktadır. Kısaca temas ettiğimiz bu ak
saklıkların düzeltilmesi, her şeyden önce zabıta 
il ilgili mevzuatın, Anayasamızın emrettiği hu
kukî bünyeye kavuşturulması ile mümkündür. 

Personel demokratik ortamda vazife görecek 
niteliğe kavuşturulmalıdır. 

Zabıtanın modern araç, gereç ve konut ihti
yaçları süratle karşılanmalıdır. 

Vazifeliler, içinde bulundukları vasattan şikâ
yetçi olacaklarına, mevcut imkânları en iyi şekil
de kullanma ve artırma gayretleri göstermeli, em
niyet ve asayişi teminde kararlı ve azimli olduk
larını davranış ve aldıkları neticelerle gösterme
lidirler. 

Asayişsizlik sebeplerini ortadan kaldıracak 
tedbirler planlanmalı ve imkânları en iyi şekilde 
kullanarak, israr ve sabırla mal ve can emniye
ti korunmalıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretini 

azaltıcı müessir tedbirler alınmalı, bu vazifelerde 
çalışan personelin daha kalifiye bir hale getiril
me çalışmalarına hız ve önem verilmelidir. Ka
çakçılık olaylarının iktisadi nedenleri üzerinde 
durulmalı, zecri tedbirler ikinci plânda mütalâa 
olunmalıdır. 

Suriye hududunda alman tedbirlerin, bu böl
gede yaşıyan vatandaşlarımızı fuzuli külfet ve 
formalitelere sokmıyacak hale getirilmesi sağlan
malıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Hükümetin dolayısiyle içişleri Bakanlığının 

aşırı sağ ve sol cereyanlarla olan mücadelesi tar
tışma konusu olmaktadır. 

Zabıta tedbirleriyle düşünce ve inançlara mâ
ni olühamiyacâğıria göre, rejimimiz için hayati 
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tehlike arz eden cereyanların tesirsiz hale getiril
mesi ve suçluların tesbiti; medeni memleketler
deki emsal tatbikata uygun olarak yapılmalıdır. 
Sosyal Adalet, Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik 
ve reform terimlerini kendi maksatlı anlayışlarına 
göre kıymetlendirerek, millî bekamızı tehdit et
meye çaba sarf edenler, her türlü demokratik 
tedbir ve çarelere baş vurularak ciddiyetle ta-
kibohınmalı ve adalete tevdi olunmalıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Toplum zabıtasının bir an önce teşkilinde 

zaruret vardır. Toplu hareketleri önlemek ve ge
rektiğinde bastırmak üzere, uygun vasıtalarla 
teçhiz edilmiş toplu seyyar polis birlikleri kurul
malıdır. Toplum zabıtasının memleketin coğrafi 
ve münakale imkânları ve hususiyetleri dikkate 
aİmarak, memleketin tümüne teşmil edilmesin
de faydalar olabileceği kanaatini taşımaktayız. 

Trafik- teşkilâtı memleketin ihtiyaçlarına ce
vap verme gücünden mahrumdur. Kontrollar 
mahdut mmtakalarda yapılabilmektedir. Bu yıl 
bütçesinde temin olunan imkânların, bir program 
dâhilinde, gelecek bütçelerde de yer almasını te
menni ederiz. Şoför ehliyet işlerindeki dedikodu
lara artık bir nihayet verilmeli, teftiş ve murakabe 
artırılmalıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Jandarma teşkilâtımız, imkânsızlıklara rağ

men vazifesinde başarı göstermektedir. Bu teşki
lâtın, Millî Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlık
ları ile olan ilişikleri, sadece kendilerinden vazi
fe isteme halinden kurtarılarak, teşkilâta imkân
lar sağlıyacak bir güce kavuşturulmasını temin 
edecek hale getirilmelidir. 

Ceza ve Tevkif Evleri dış muhafazasının Ada
let Bakanlığına devredilmesi, ağır cezalı suçlar
da hazırlık soruşturmasının bizzat Cumhuriyet 
Savcıları tarafından yapılması, adlî tebligatın 
mevzuata uygun yürütülmesi, PTT hatlarından 
tenzilâtlı tarifeye göre istifade edilmesi imkân
ları, mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak te
min olunmalıdır. 

İlgili bakanlıklar adlî vazifelerinin icabettiği 
masraflara iştirak edecek hukukî düzene sokul
malı ve böylece J. Genel Komutanlığı bütçesin
de gerekli ferahlık sağlanmalıdır. 

Münhal bulunan ilçe jandarma komutanlıkla
rına subay tâyinleri yapılmalı, jandarma subay 
ve astsubaylarına Millî Savunmanın diğer men
suplarına bağlanan haklar verilmelidir. 
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Jandarmanın araç ve gereç ihtiyaçları Genel 

Komutanlıkça tesbit olunan plâna uygun olarak 
temin olunmalıdır. Bu yıl bütçesine konulan öde
nek, istikbale iyimserlikle bakmamıza imkân ver
miştir. Bu bakımdan Hükümeti tebrik ederiz. 

Jandarma karakolları, vazifesini yapacak im
kânlara kavuşturulmalı, vatandaşlarla olan ilişik
leri sıkı ve müessir kontrol ve teftişe tabi tutul
malıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Sayın İçişleri Bakanı deruhte ettiği mesuli

yetin ağırlığı ve güçlülüğünü müdrik olarak, ya-
zife arkadaşlarının kimler olduğunu, bunların 
geçmiş hizmetlerinin objektif bir muhasebesini 
yapmak durumundadır. 

Halkın Hükümetle olan münasebetlerinde mu
tavassıtların yeri olmamalıdır. Hizmetler sürat
lendirilmelidir. 

Muayyen siyasi kanaatlerin tatbikatçılarına 
imkân ve fırsat vermemelidir. 

Partizan idarenin belli kişilerine lâyık olduk
ları muameleyi yapma cesaretini göstermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir konuya da
ha temas etmek suretiyle mâruzâtımıza son ver
mek istiyorum : 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, se
çim emniyetinin önümüzdeki genel seçimlerde te
min edilmesi zarureti üzerinde ısrarla durdular. 
İlk bakışta kendilerine hak vermemek mümkün 
değildir. Hakikaten şimdiye kadar yapılan seçim
lerde siyasi iktidarlar İçişleri Bakanlığı bünye
sindeki vazifelileri şu veya bu istikamete zorla
mışlardır. Bunun derecesi belki zamanla azalmış 
olabilir. Ama şu hususu kabul etmek lâzımdır ki, 
bugün seçimler tamamiyle adlî mekanizmaya bı
rakılmış bulunmaktadır ve esasen Anayasamız se
çimlere üç ay kala İçişleri Bakanlarının da taraf
sız kimselerden olmasını emrettiğine göre bu lâ-
zimeye riayet ettikten sonra seçim emniyetini te
minde her hangi bir tereddüde düşmeye mahal ol
masa gerektir. 

Kaldı ki, geçirdiğimiz tatbikat ve vatandaşın 
seçimlere olan ilgisi, vazifeliler kim olursa olsun, 
hangi niyeti taşırlarsa taşısınlar, aksi sabit olun
caya kadar bizce makbul ve muteber olduklarına 
göre, Türk halkının kanunsuzluklara fırsat ver-
miyeceği kanaatini A. P. Meclis Grupu muhafaza 
etmektedir. Başka bir deyimle, kanunsuz davra
nışlara artık Türkiye'de kimsenin gücü yetmiye-
cektir. 
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Hepinizi gtüpum adına hürmetle selâmlarım. 

(Sağdan, soldan alkışlar.) 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa

yın Oğuzdemir Tüzün. 
M. P. GRUPU ADINA OĞUZ DEMÎRTÜ-

ZÜN (Niğde) — Muhterem Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

içişleri Bakanlığı 1965 yılı bütçesinin müza
kereleri münasebetiyle Millet Partisi Meclis Gru
pu adına tenkid ve temennilerimizi arz etmek için 
yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Bu ve
sile ile Millet Partisi Grupu adına cümlenizi say
gı ile selâmlarız. 

Devlete ait kanunların halka ulaştırılması, 
muhtelif bakanlıkların vazifeleri cümlesinden ise 
de, gerek Hükümet merkezinde, gerekse iller do-
layısiyle vatan sathın ia bütün kanunların tatbi
katında belli başlı mesuliyet payı İçişleri Bakan
lığının omuzları üzerindedir. 

Bir memlekette bütün haklar, içişleri Bakan
lığı ve idarecilerinin hak ve adalete, eşit muame
leye, hürriyet ve huzura verdikleri öneme göre 
vatandaş vicdanında değer taşır veya kıymetten 
düşer. Bu bakımdan: topluma ve fertlere yapı
lan muamelelerin eşitlik ve ayrılık dereceleri
ni, hakikatlere dayanan görüşlerimizin ışığı altın
da takdir ettiğimiz gibi, hâlâ tasfiye edilemiyen 
tarafgirane hareketleri a.?la tasvibetmediğimizi 
de halisane nihayete dayanan tenkidlerimizle or
taya koymaya çalışacağız. 

tnsan yaşayışının hava, su ve gıdaya olan ih
tiyacı kadar idari adalete muhtaç olduğu bir ger
çektir. Bütün kanunların tatbikatında âmir ola
rak vazife gören İçişleri Bakanlığı idarecileri de
ğişen Hükümetlerin politik davranışlarına alet 
olmaktan kurtulamamış, valilik ve diğer idareci
lik müesseseleri maalesef zedelenmiş ve Türkiye-
mizdo arzu edilen huzur henüz yerleşememiştir. 

Devlet meemurunu tatbikiyle mükellef bulun
duğu kanunların dışında, hususi muamelelere 
sevk etme huylarımızdan vazgeçmedikçe vatandaş 
hallerinde açılan mânevi yaraların ıstırapları 
dinmiyecek, millet olarak hasretini çektiğimiz 
hakikî demokrasiye kavuşmamız hayali, nesiller 
boyunca devam edip gidecektir. 

Tâyin ve terfihleri, vazifeden uzaklaştırma 
ve tecziyeleri, tek cepheli ve politika açısından 
düzenlemeye kalkan idarelerin, âmme vicdanın-
duM reaksiyonlarının günün birinde kendilerini 
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ya'nız bırakacağını, ancak kayırdıkları münfe
rit insanlarla beraber kaldıklarını görmeden 
ileri gidemiyecekleri muhakkaktır. 

ihtilâle rağmen 1961 den bu tarafa, her se
ne yapılan tenkid ve temennilerden bu Bakan
lığın 'kendisine düşen ibret hissesini almadığı gö
rülmektedir. 150 seneden beri hasretini çekti
ğimiz demokratik halk hizmetinin hâlâ lâyıkiy-
le yerleşemediğini; tatbikatın tek taraflı oldu
ğunu, Cumhuriyetin teessüs ettiği bir devrin 
kapanış ve yeni bir devrin açıldığı zamanlarda 
dahi görülmiyen % 100'e yakın valilerin değiş
tirilmesi, % 50 ye yakın kaymakamlann yerin
den oynatılması gibi millet ekseriyetinin tasvib-
etmediği acayip hâdiseleri görmek bedbahtlı-
ğy le karşılaştık. Bu mühim olay; memleketlere 
bir rejim tehlikesi, milletin hürriyet ve istik
lâlini haleldar edecek bilmediğimiz olayların 
mahsulü müdür? Yoksa sade partili yaranın 
clşmda diğer partili vatandaşlarla temasın ken
di! erince bir mahzur telâkki edilerek Bakanlık 
tasarruflarının kötüye kullanılarak kısa Ömürlü 
nüfuz ve bankı sisteminin yaşatılması için mi 
yapılmıştır? Eğer Türkiye'de iktidarların hâlâ 
takibettikleri metot vatandaşça bilinmemiş ol
sa, yalnız bu olaylar millet olarak hepimizi de
rin derin düşündürmeye sevk edecek üzücü hâ
diselerdir. 

Yeni yapılan Anayasanın ışığı altında plânlı 
bir devrede dahi millet olarak arzu edilen bi
taraf İdarenin hâlâ gelememesi iktidarların zih
niyetlerini bırakamamalarmdan doğmakta ol
duğuna kaaniiz. 

Türkiye'mizde huzur içinde yaşyan bir 
halk görmek istiyorsak, bu; tamamen kanunla
ra riayeti şiar edinmiş idarecilerin her tür
lü baskı ve müdahaleden âri, serbest hareketle
riyle mümkün olur. Devlet otoritesini, resmî 
elbise, silâh ve zmdan mefhumlarının tatbik-
çisi bir metazori müessesesi olarak tutkapçı 
şeklinden uzaklaştırmak ve Devlet memurları 
vasıtasiyle kanunlara saygı göstermeyi halka 
öğretmek suretiyle verimli olacağma inanıyo
ruz. Bugün eğer, vatandaşlar arasında ayrım
lar meydana gelmiş ise, bunun sorumluluğunu 
idari tatbikat:mızdaki hatalardan ileri geldiği
ni kabul etmek lâzımdır. 

Kanunları tatbik edenler, kanuna saygı gös* 
termeyi vatandaşa aşılıyanlar bitaraf hareket-
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leriyle vatandaşın kalplerini fethedecekler ve | 
işte o zaman huzur teessüs etmiş olacak ve «sui-
misal emsal olamaz» hakikati doğacaktır. 

Bu gerekçeerin tahakkuku, iktidarların âm
me vicdanında, tasvip görmiyen zihniyetlerini 
terketmeleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz. 
Milletçe hasretini çektiğimiz bitaraf idareyi, 
iktidarlar tarafından, dama taşı gibi her an 
yerinden ve mevkiinden uzaklaşma endişesini 
duyan Devlet memurlarının getireceğine inan
mıyoruz. Kanunları tatbik edecek ve memleket
te huzurun teessüsünü sağlıyacak Devlet me
kanizmasının bu acıklı hale düşürülmesinin tek 
mesulü kanun ve nizam dışında politik üstün
lük sağlamak gayesiyle tutumlarını millet ya
rarına ayarlamıyan partiler ve onların bir, ik
tidarlarının, 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memlekette özlemini çektiğimiz tarafsız ida

re hakkındaki maruzat: m tamamen idare 'edil
mekle, bugüne kadar tatbikatta görülen ve hâlâ 
devam eden kötü zihniyetin revaçta olmamasını 
bu Yüce Millet kürsüsünden ifade etmek su
retiyle, bu memleketin her türlü çıkarlardan 
uzak, yeni bir idari reformla düzeltilmesini ar
zu eden samimî bir şikâyet ve temenni feryadı
dır. Ve bu kürsüden tekrar etmek zaruretini du
yuyorum ki : Gidenlerin yaptığını, yerine gelen
lerin de tekrara ve idame ettirmeye hakları 
yoktur. Bu Meclisten çıkarılan kanunlar, ne 
kadar iyi olursa olsun, idareciler hüsnüniyetle 
tatbikat yapmaz ve yaptırma imkânlarından 
uzaklaştırılırsa. o kanun raflarda kalır, hükü
metler değişir, iktidarlar değişir fakat bu maz
lum millet kamçıdan, dayaktan kurtulamaz, 
haksız muamele ve adaletsizliğin kahrı altında 
ezilmekte devam eder. Bu bakanlık ve men
suplarının vatan sathında eşit ve dürüst bir 
idarenin tadını aziz milletimize tattırması ve 
yerleştirilmesini sağlaması en halisane temen
nimizdir ve bundan ümit varız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Memlekette ıstırap kaynağı, huzursuzluk 

âmili ve politik bakımdan istismara elverişli 
mühim bir dâva vardır: îdari taksimat. 20 nci 
asırda bir topluluğun yaşadığı yerin köy mü 
nahiye ve ilçe merkezi mi veya il merkezi mi 
jlacağı hususunda küme küme heyetler Hükü
met merkezinde bakanlıkların, siyahi parti mer-
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kezlerinin merdivenlerini aşındırmakta ve dert
lerine çare bulamadan memleketlerine dönmek
tedirler. Bu mühim mevzu kırk yıldır halledil
memiş, topluluklar politikacıların istismar kay
nağı olmuştur. Âdil ve kesin bir şekle bağlan-
mıyan idari taksimat, hükümetlerin haksız ta
sarruflarına sahne olmuş, zaman zaman tarih, 
coğrafya ve haklar çiğnenmiş, hâlâ bu ıstırap
lar dindirilmemiştir. Geçen sene yapılan ida
reciler kongresinden sonra teşekkül ettirilen 
bir ilim heyetinin Türkiye coğrafyasını yeni
den tetkik ederek yepyeni bir şekil vermek üze
re çalıştığı söylenmektedir. Bu heyetin mesai
sinin ihtiyaca cevap veremiyeceğine, tryutma 
ve sürüncemede bırakma heyeti olduğuna ina
nıyoruz. 

35 sene evvel 12 milyon nüfusa sahibolanı 
Türkiye 60 dan fazla il merkezine bölünmüş 
iken bugün hizmet bakamından daha ziyade ko
laylık gösterilmesi icabettiği halde, 30 milyo
nun üstünde bir nüfusun hâlâ eski idare şek
linde bırakılması hak ve adalete uygun düş
mez. İçişleri Bakanlığının Adalet Bakanlığını 
örnek alması ve ağır ceza teşkilâtı kurulan 
yerler kadar il teşkilâtı kurmak suretiyle bu 
mühim dâvayı halletmesi şarttır. Hele normal 
bir merkez iken tetkiksiz, tahsissiz tasarruflarla 
ilçe haline getirilerek civar illere peşkeş çe
kilen bir kısım eski ve tarihî il merkezlerinin 
faklarını Yüce Meclisin iadesi ve ıstıraplarını 
dindirmesi, yerinde ve adil bir karar olacağı 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığının birçok mevzularda çı

kartılması gereken kanunlardan birçoğunun 
Yüksek Meclise sevk edilmediği ifade edilmek
tedir. Bu kanunların biran evvel çıkarılması
nın büyük faydalar sağlıyacağma inanıyoruz. 

Bu meyanda belediye1 erin ve özel idarelerin 
durumu çok fecidir. Bilhassa beledivelcr b-^rç 
içerisinde kıvranmakta ve halk hizmetlerini 
görememektedir. Merkeziyet görüşü içerisin
de yapılan kanunlarla gelirleri mahdut hale ge
tirilen bu icra müesseselerinin halka hizmet 
edebilecek hale ifrağı ve altından kalkılamıya-
cak miktardaki borçlarının kaldırılması lüzu
muna inanmaktayız. 

Sivil savunma müessesesinin bu devrin si
lâhları karşısında halkı felâketlerden koruya
cak şekilde düzenlenmesi lâzımdır. Bugünkü 
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sivil savunma.-teşkilâtı asla ihtiyacı karşılıya-' 
«ak durumda değildir. Türkiye'mizdeki tahsi
satla Batı devletlerinde bu işlerin çok verimli 
şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Bu kuru
luşun para sarf eden âtıl durumdan çıkarılarak 
icabında ihtiyaca cevap verecek şekilde geliş
tirilmesi samimî temennimizdir, 

•Muhterem, arkadaşlarını; 
Nüfusumuzun % 70 den i'azlası köylerde 

yaşamaktadır. Şehir ve kasabalarda medeni 
usullerle halka hizmet gayreti gösterilirken 
köyden farkı olmıyan şehir, ve kasabalarımız 
mevcuttur. 

Bu sahalarda çok lâf edilmesine rağmen ne 
setfıir ve kasabalar ve ne de iptidai hayat ya
şayan köy, Devletçe ve FTükümetçe lâyık oldu
ğu ilgiyi görememektedir. Kendi haline terk 
ettiğimiz bu topluluklara yapılan muameleler 
bâzı defa insanî ölçülerin dışına çıkmakta ve 
vatandaş kendisini huzur ve emniyette göre
memektedir. 

Ateşli silâhlar Kanunu çıkarılmış, güya si
lâhlar toplatılmıştı!*. Bugün herkes silâh sahi
bi olmak için, çift Öküzünü satarak bir silâh 
edinme gayretiyle çırpınmaktadır. 

Huzur ve emniyet içinde yaşayan insanlar 
bu kanunsuz ve yıkıcı işleri yapmaz. Yasağa 
rağmen maalesef köyler, kasabalar birer silâh 
deposu haline gelmiştir. Bu bir faciadır. Ba
kanlık ve idarecileri evvelâ halka emniyet temin 
etmeli ve fertlerin birbirleriyle olan münasebet
lerinin kardeşçe olmasını sağlamalıdır. Ne ka
dar acı olursa olsun itiraf edelim ki; köylünün 
hayatı, istikbali ve emniyeti bizim yaptığımız 
kanunlara değil, kapısında beslediği köpeğin 
uyanıklığına bağlıdır. Bu çok acı bir gerçek
tir. 

Aziz arkadaşlarını. 
Yüksek müsaadeleri/Je biraz da İçişleri Ba

kanlığına bağlı Emniyet Genel Müdrülüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığından bahsetmek 
isteriz. 

Yurdun emniyet ve asayişini sağlamakla gö
revli Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilâtı men
suplarının, medeni, ölçüler içerisinde kanun 
tatbik eder bir müessese olarak görmekteyiz. 

Bütçe kifayetsizliği,,eğitim, araç ve sair se
bepler yüzünden Batı memleketlerindeki polis 
hizmetlerine nazaran bizim polis hizmetlerimi-
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zin, imkânsızlıklar karşısında polis memurları
mızın gösterdiği feragati hatırdan çıkarmamak 
ve takdirle karşılamak lâzımdır. Yukarda da 
arz ettiğim şekilde memurların yalnız kanun
ların tatbikçisi olması ve fertlerin kanuna say
gı göstermesini temin etmesi lâzımdır. 

Bizcîe, öteden beri iktidara sahibolanlar, 
Devlet memurlarını kendi siyasi emellerine alet 
etmek istemişler ve memurlar içinde de kendi
sini bu havaya kaptırıp iktidarların hadimi ol
mak gayretleri maalesef görülmüş gerçekler
dir. Böyle bir hava içerisinde polis, halk na
zarında başka türlü karşılanmış, gayrimeşru 
emeller peşindeki insanların bâzı kere menfaat
lerine alet olmak suretiyle uyuşturucu madde
ler ticareti, kumar, klüpçülük, randevuculuk. 
kaçakçılık ve benzeri işler memlekette alıp yü
rümüştür. 

Umumi ahlâkı iffet ve fazileti kökünden 
sarsan fuhuşu alabildiğine genişlemekte devam 
etmektedir. Gazetelerdeki pek çok haberler 
bu sözümü teyidetmektedir. 

Biz polisi, haksızlığa uğrayan vatandaşın 
yanı başında kanun tatbikçisi ve vatandaşı ko
ruyucu, ciddî hareketleriyle hak ve hürriyetin 
bekçisi olarak görmek istiyoruz. 

Üzerinde önemle durulması gereken işlerden 
bilisi de klüplerdir. Vatandaşlar arasında sı
nıf ve imtiyaz farkı meydana getiren, içtimai 
gaye ruhsatlariyle açılan klüplerin sabahlara 
kadar kumar oynanmak suretiyle yuvaların 
sönmesine sebebolan bu yerlerin yenideni bir 
düzene konmasını samimiyetle arzulamaktayız. 

Şimdi kasabalara ve hattâ köylere kadar 
klüp, lokal namı altında ruhsatlar verilerek açı
lan bu kulüpleri içtimai bünyemizi gittikçe sa
ran, tedavisi gayrim ümidin bir hastalık olarak 
görmekteyiz. 

Polis hizmetlerinin en önemlilerinden biri 
de trafik meselesidir. Her sene 25 bin civarın
da artan motorlu vasıtaların sayısiylo trafik 
polisi adedi kabili kıyas değildir. Yılda 1,5 
milyar liraya .yakın millî gelirin ziyaa uğradığı 
bütçe raporunda zikredilmektedir. 

İş hayatının gelişmesi, şehirlerin büyümesi, 
Grev ve Lokavt kanunlarının ka'bulü, türlü fi
kir cereyanlarının nizam dâhilinde takip ve 
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kontrolü ve turizmin, gelişmesi gibi haklı se
beplerden emniyet teşkilâtının her türlü teknik 
imkâna sahip, vazife ve mâna bakımından teç
hiz edilmiş olması demokratik gelişmemizin 
başlıca ihtiyaçlarındandır. 

Emniyet Teşkilâtının ehemmiyetle göz önün
de tutacağı bir mevzu daha vardır. O da, tra
fik memurlarının vazifelerini kötüye, kullanma
malarını sağlamaktır. Bütçe müzakereleri sı
rasında Parlâmento üyelerinin dahi mâruz kal
dıklarını ifade ettikleri muameleler üzücüdür. 

Halk ve şoförler yer yer polislerden dert 
yanmakta ve rüşvetsiz vasıta seyrine müsaade 
edilmediği, şoför ehliyetlerinin para ile satıl
dığından şikâyet edilmektedir. Bu gibi üzücüm 
olayların şüyuuna meydan verilmemeli ve mü
sebbipleri hakkında acımadan cezai takibata 
geçilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Bakanlığın bir de Jandarma Teşkilâtı 

vardır. Büyük Atatürk'ün «Adalete açılan ilk 
kapı»V olarak tavsif ve takdir ettiği jandarma
nın, yurt sathında her türlü imkândan mahrum 
olarak yaptığı hizmeti er,, feragat ve f edakârlı -
ğın en büyük örneğidir. Asırlar boyunca ih
mal edilmiş köylünün Hükümete mensup bir 
varlık olarak.karşılaştığı ilk insan -jandarma
dır. Bu teşkilât maddi imkânsızlıklar yüzün
den üzerine düşen vazifeyi -bihakkın, ifa ede
memektedir. 

Poliste olduğu gibi jandarmayı da cazip bir 
meslek haline getirmek, her türlü teknik vasıta 
ve meslekî bilgi ile teçhiz etmek ve vatandaşa 
kanuni ve insani muamele yapacak bir duruma 
getirmek lâzımdır. 

Jandarma ve polis karakollarını; halka da
yak atan bir müessese olduğu inancından kur
tarmak en başta gelen bir vazifedir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bir meseleye daha temas ederek sözlerime 

son vereceğim. 

Demokratik memleketlerde çeşitli fikir ce
reyanları olur. Zabıta bunları yakinen takib-
oder. Bizde de böyle cereyanlar vardır ve ola
caktır. Ancak; Anayasamızın bahsettiği sos
yal inanışların gölgesine gizlenerek aşırı sol 
fikir ve zehirlerin bu memlekette yayılmak is
tendiğini unutmamak lâzımdır. Çoğu zaman 
Atatürk ilkelerinin gölgesine sığman bu muzir 
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fikirlerin genç dimağlara aşılanmak istendiği 
görülmektedir. Hükümetin bu hususta uyanık 
bulunduğuna samimiyetle inanıyoruz. Bu ba
kanlık ye kendisine bağlı bulunan Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 
mensuplarının maddi refahını temin edecek ka
nunlarla teşkilâta ait diğer kanunların biran 
evvel çıkarılmasını, milletimizin idare ve em
niyetini omuzlarında taşıyan İçişleri Bakanlığı 
mensuplarının hiçbir iktidarın aleti olmıyacak 
şekilde tâyin ve terfihlerini sağlıyacak tarafsız 
idare prensiplerinin vazedileceğini ciddiyetin
den emin olduğumuz Sayın İçişleri Bakanının 
tahakkuk ettireceğini ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Kıymetli vakitlerinizi aldım, mazur görme

nizi istirham ederim. Bütçenin İçişleri Bakan
lığına ve memleketimize hayırlı olmasını Cenabı 
Haktan niyaz eder'cümlenizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar! 

BAŞKAN — Y.T.P. Grupu adına Sayın 
Sait Mutlu. 

Y.T.P. GJgUPU ADINÂ~~SAİT MUTLU — 
Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Her sahada tenkid çok kolaydır. Tenkid edilen 
hususların, ıslahı da o nisbette çok zordur. Ge
niş teşkilâta sahip İçişleri Bakanlığının ıbütçeşi 
üzerinde Y.T.P. grupu adına yapacağım konuş
ma insaf ölçüleri içinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İdare cihazının lüzumsuzluğunu temin et

mek muhalif ve muvafık hepimize düşen vazi
felerin birincisidir. 

Mülki teşkilâtımızın bir reforma muhtacoldu-
ğu senelerdenberi ifade edilirse de bir türlü ta
hakkuk etmez. Çok mühim olan bu konuyu be
nimseyerek önemle ele almak lâzımdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Geniş memleket sathına yayılmış olan Em

niyet ve asayiş kuvvetlerinin mevcut imkânlara 
ve içinde bulunduğumuz şartlara göre çalışma
ları iftihar vesilesi olmak da ve göğsümüzü ka-
bartmakdadır. Bunun iki sebebi vardır : 

Birisi, Türk halkının Devlet, Hükümet ve ka
nun mefhumuna karşı (bağlı bulunduğu saygı 
hissi, 

İkincisi, Emniyet kuvvetlerimizin, bu işler
de hizmet gören personelimizin Dünyanın hiç 
bir tarafında benzerine raslaranıyacak büyük 

141 



M. Meclisi B : 111 
feragat ve tahammülle vazife yapmakta o'ma
şıdır. 

Bu iki şeye daima güvenmekte yanlış olıiv. 
Çünkü demokratik memleketlerde halkın kanu
na, nizama karşı olan saygısını za'fa uğratmak 
btiyen ve bundan netice bek*iyen çentli muzir 
hareketler olabilir. Buna karşı mü'eyakkız ol
mak icabeder. Eldeki eleman ve vasıtalar za
man gelir ki. ermize olabi i% en eh mmiyet'i za
manda kendisinden beklenen hizmeti veremez 
Onun için, vasıta, personel, malzeme ve diğer 
teçhizatın biran evvel ikmali ve isteni'en her 
türlü yardımın esirgenmemesi şarttır. 

Devletin mümessili halkın dert ortağı olan 
Nahiye Müdürlerimizin, imkânsızlıklar içinde, 
milletin, ferdin işini kışın en soğuk günlerinde 
yakacaktan mahrum, sobasız, izbe, ışıksız oda
larda yürütmeye çalışan nüfus daireleriyle il
gilenemediği bir vakıadır. 

Nahiye odacısının eline 125 lira gibi cüzi 
bir para geçmektedir. Ailesi kalabalık • ise bu 
para katıksız ekmek bedeline bile kâfi gelme
mektedir. Bu yüzden odacı bulamıyan Nahiye 
Müdürlerinin çektiği üzüntü Bakanlığın malû
mu olsa gerektir. Bu konuda düşünülen tedbir 
ve çare var mıdır? 

Geçim sıkıntısı içinde her türlü acıyı yen
mek ve sadece âmirlerinin yüzlerini güldür
mek ve arasıra aldıkları aferinlerle yeniden 
enerjilerini artıran bütün memur ve müstah
dem zümresiyle alâkadar olmak zamanı çoktan 
gelmiştir. 

Geç bile olsa getirilen Dahiliye memurları 
intibak tasarısının biran evvel kanunlaşmasını 
temin etmek hepimize düşen hir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
içişleri Bakanlığının mütevazı bir odasında 

12 Merkez valisi çalışmaktadır. Bu odada iki 
masa, birkaç tane koltuk vardır. Erken gelen
ler iki masayı işgal eder, diğerlerinden dördü 
koltuklara yerleşir, geri kalan ayakta kalır. 

Merkez Valiliği müessesesi valilerin bir kı
zak yeri veya yılda bir kere vilâyet sınır ihti 
lâflarını tetkike memur itibarsız ve ümitsiz bir 
müessese olarak düşünülmüş değildir. Bilâkis 
merkez valilerinin hakanlığın önemli bir müşa
viri olarak vazife görecekleri kabul edilmiştir. 
Halbuki bugünkü tatbikatın tecellisi maalesef 
hakindir, Bu yüzden yılların yetiştirdiği kıy-
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metler, iltifata şayan olmıyan sebep ve vesile
lerle beyhude yere harcamakta, ne hizmetin, 
ne de kanunun öngörülmüş esprisinin anlayışı 
ile telifi mümkün olmıyan bir istihdam rejimi
ne tabi tutulmaktadır. 

Çok kısa bir süre içinde Bakanlığın bütün 
kademelerine hâkim olan kıymetli İçişleri Ba
kanımız Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'dan mer
kez valilerinin durumlarının biran evvel ıslahı
nı rica ediyoruz. 

Bütçenin Senatoda müzakeresi sırasında bir 
arkadaşımız bir vilâyetin valisini diğer 66 vali-
3re tercih etmek suretiyle methetmiştir. Tercih 
tamamen hatalıdır. 

İlde Devletin Hükümetin temsilcisi ve ayrı 
ayrı her Bakanlığın mümessili ve bunların ida
ri ve siyasi yürütme vasıtası olan bütün valileri
miz muhteremdir. Görevlerinde ehil ve liyakat
lidirler. Y. T. P. Grupu adına hepsini saygı ile 
selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kendi yağlariyle kavrulmaya terk edilen, ta

bir cadz ise, üvey evlât muamelesine tabi tutu
lan mahallî idarecilerimizin durumunu da kısa
ca arz etmeyi faydalı bulmaktayız. 

özel idareler, bina ve buhran vergileri bakı
mından Maliye Bakanlığına, diğer konularda 
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta ise 
de, maalesef iki Bakanlığın da teveccühlerine 
mazhar olamamıştır. 

özel idareler 1329 tarihli Kanunla vazife gör
mektedir. 50 sene evvel tatbikata konulan ka
nunun bugünkü modern Türkiye'mizin mahallî 
idarelerinin başında gelen özel idarelerin ihtiya
cına cevap vermekten çok uzaktır. Yarım asır
dan fazla bir maziye sahibolan bu kanunun de
vamında işleri tamamen çıkmaza sokmaktan baş
ka amelî bir faydası olmamıştır. 

özel idarelerin gelirleri arasında yer alan 
taş ocaklarının muamelât ve tahakkuk safahatı 
15 Mayıs 1317 tarihli Taş Ocakları Nizamname
sine göre yürütülmektedir. 1317 tarihinde neşro
lunan bu nizamnamenin bugün için tatbik ka
biliyeti yoktur. İdarenin geliri bu yüzden zıyaa 
uğramaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Muayyen ve mahdut gelirlerle bağlanan özel 

idarelerin çalışamamalarına ve inkişaf edeme
melerine yegâne sebep ve âmil tatbik ile mükel-
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lef bulundukları kanun ve nizamnamelerin ya
rım asırdan fazla bir hayatiyete sahip bulun
maları ve bugünkü ihtiyaçlarına cevap vereme
meleridir. Efkârı Umıımiyede bu idareye ki
tapsız idare isminin verilmesindeki sebep de 
bundan ileri gelmektedir. 

Özel idare müdürleri, tdarei Umumiyei Vilâ-
yat Kanununun 98 - 101 nci ve Talimatnamesi
nin 44 - 50 nci maddeleri hükümlerine göre vi-
lâyat, hususi idaresine mütaallik emvalin me
sul muhasibidir. 

Varidat, masraf ve ayniyatın mesul muhasi
bi olan Divanı Muhasebata hesap vermekle mü
kellef bulunan hususi muhasebe müdürleri ve 
belediye muhasipleri Maliye Vekâletine bağlı ve 
bu sıfatları haiz olan memurlara verilen tazmi
nattan istifade edememektedirler. Bu hal; İçiş
leri Bakanlığının kendi memurları olan özel ida
re müdürleri lâyık olduğu önemi vermemesin
den ve himaye etmemesinden ileri gelmektedir. 

Hazineye yük olmadan bu bariz haksızlığın 
telâfisi maksadiyle yaptığım kanun teklifi İçiş
leri ve Maliye komisyonlarınca kabul edilmiş, 
Bütçe Plân Komisyonuna sevk olunmuştur. Bi
ran evvel ele alınmasını Bütçe ve Plân Komisyo
nu Sayın Başkandan, bu konu ile alâkalanması 
için de Sayın İçişleri Bakanımızdan rica ede
rim. 

Arkadaşlar; 
Bu idarelerin ezelî derdi de Vali konakları 

masraflarıdır. Vali konaklarında her şey fazla-
siyle mevcudolduğu halde gelen vali bu mefru
şatı beğenmemekte, yönetmelik dışı yenisinin 
alınmasını ısrareıı istemekte ve bu suretle idare

nin müdürünü ve masraf bakımından idareyi zor 
duruma düşürmektedir. 

Vali konaklarının döşeme ve demirbaş eşya
sı, aydınlatma ve ısıtma, telefon masraflarının 
üzerinde durulmalıdır. Muvazaaya meydan ve
rilmemesi için de yönetmeliğinde değişiklik ya
pılması ieabeder. Döşeme ve demirbaş eşyanın 
yalnız vali konaklarına hasrı değil, kaymakam 
ve nahiye müdürlerinin ikametgâhları da naza
ra alınmalıdır. Yönetmeliğin cevaz verdiği hal
de birçok kaymakam ve nahiye müdürleri isti
fade ettir il m emekted ir. 

Muhterem milletvekilleri; 
özel idare müdürlerinin nakil ve tâyinlerin

de de İçişleri Bakanlığı bir prensibe sahip değil-
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dir. Hatır için ve siyasi mülâhazalarla yapılan 
nakil ve tâyinlere son vermek lâzımdır. Ankara 
özel İdare Müdürlüğü bir senedenberi açıktır. 
Vazifesi müdür muavini tarafından yürütül
mektedir. Bu konuda ileri sürülen mazeret 
yüksek tahsilli birisinin arandığıdır. Tasarruf 
gayesiyle açık tutulmakta ise yanlıştır. Bilâkis 
idareyi telâfisi kabil olmıyan zararlara sevk 
eder. İçişleri Bakanlığının ilgilenmesi gerekir 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerek özel idareler ve gerekse belediyeler 

muayyen ve mahdut, gelirlere sahip bulunmala
rı dolayısiyle bugün maaş ve ücretlerini dahi 
zamanında ödiyenlemektedirler. Sebebi de iki
dir: 

Birisi, bütçelerinde hayalî rakamlara istina-
dettirilmesi, ikincisi de muhtelif kanunlarla tah
mil edilen hisselerden ileri gelmektedir. 

özel idareler gelirlerinin % 12,5 unu beledi
yeler ise gelirlerinin % 16,5 unu hibe olarak öde
mektedirler. Bu duruma göre İstanbul özel İda
resi 1965 bütçesinden 4 891 184 lira hisse vere
cektir. Bu miktar vilâyete terk edildiği takdirde 
mühim olan hizmetler şüphesiz ki ifa edilecek
tir. 

Muş özel İdaresi de 71 048 lira hisse vermek
tedir. Bu para ile vilâyet iki tane ilkokul inşa 
eder. 

özel idare ve belediyelerden hizmet bekle-
niliyorsa bu hisselerden kurtarılmaları zaruri
dir. Bu konudaki tasarının biran evvel kanun
laşmasını alâkalılardan rica ederim. 

Muş- Belediyesince Hükümet ve belediye 
öniyle Erzurum yolunda yapılan asfaltlama 
hakkındaki yazılı soruma, İçişleri Bakanlığının 
11 . 3 . 1963 tarih ve 621 - 302 - 20/5514 sayılı 
yazılarla verilen cevapta müsebbipleri hakkında 
gerekli kovuşturmanın yapılması hususunda va
liliğe tebliğ edildiği bildirilmişti. Aradan 9 ay 
geçtikten sonra 17 . 12 . 1963 tarihinde yapıldı
ğı bildirilen kovuşturmanın neticesini yine ya
zılı olarak sordum. 24 . 3 . 1964 tarihli mahallî 
idareler 2 nci Daire 921 - 302/20 - 5399 sayılı 
cevabi yazıda da konunun Yollar 11 nci Bölge 
Müdürlüğüne yazıldığı, gereğinin biran evvel 
yapılmasına emir verildiği bildirilmektedir. 

Aradan 2 sene 2 ay 10 gün geçmesine rağ
men çok basit olan bu konu sonuçlandırılma
mıştır. 
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Bir milletvekilinin yazılı sorusu 2 sene sü

rüncemede bırakılırsa vatandaşların şikâyetleri 
üzerine ne dereceye kadar eğildiğini takdirleri
nize arz ederim. 

içişleri Bakanlığının, Jandarma Genel Ko
mutanlığının. Emniyet Genel Müdürlüğürün 
1965 bütçelerinin memleket ve millet için hayır
lı ve uğurlu olmasını, tatbikatta ilgililerin mu
vaffak olmalarını Allahtan diler, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi adına Sayın Ahmet Tahtakılıç?.. Saym Ah
met Tahtakılıç?.. Yoklar... 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikin
ci defa olmak üzere Saym Mustafa Kemal Çi
lesiz. 

Grup adına ikinci konuşmaların müddeti 
10 dakika ile mukayyettir. 

C. II. P. SI GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL ÇİLESİZ (Giresun) — Muhterem arka
daşlarım, 

içişleri Bakanlığı bütçr müzakereleri dola-
yısiyle, sözlerime başlamadan evvel, memleketi
mize değerli hizmetler yapan, bu Bakanlık men
suplarını, grupum adına, muhabbet ve başarı 
dileklerimizle selâmlarım. 

Vatandaşlarımızın yurt toprakları üzerinde, 
huzur ve saadet içinde yaşıyabilmcleri, içişleri 
Teşkilâtının, uyanık ve enerjik tutumuna bağlı
dır. İtiraf etmek gerekir ki, içişleri Bakanlı
ğının, çok geniş olan görev sahası ile, elindeki 
imkânlar asla mütenasip değildir. Bundan yir
mi - otuz sene evvel, köylerde mevcudolari, tele
fon tesisatı buTÜn mevcut değildir. 

Zabıta teşkilâtının, bu modern imkânlardan 
mahrum ve bu yüzden âtıl durumda olması, ön
leyici tedbirleri de, kifayetsiz bir hale getirmek
tedir. 

Koruyucu ve önleyici tedbirlerin yanında, 
adlî işleri de üzerine almış bulunan zabıtanın, 
vasıta kifayetsizliği yanında, personel yetersiz
liği de, inkârı mümkün olmıyan bir hakikattir. 

B.lhassa, Jandarma Teşkilâtımızın durumu, 
Devlet şeref ve itibariyle mütenasib olmalı dır. 
Bunların binek araçlariyle ve daha modern si
lâhlar ve muhabere vasıtalariyle donatılması za
ruretine, daima işaret edildiği halde, bu sahada 
da önemi ile mütenasip bir çalışma göremiyo
ruz. 
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Bu sene bütçesine, konulmuş olan ödeneğin, 

geçen sene ödeneklerinden biraz daha fazla ol
masını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak; si: 

lâh ve nakil vasıtası, telsiz ve telefon gibi, lü
zumlu araçların konulan ödenekle karşılanaca
ğını. ummadığımızdan, hiç olmazsa gelecek yıl
lar büçelerinde, ödeneklerin daha da artırılma
sını temenni ediyoruz. 

Mcr'a ve yayla nizamını, kuracak olan ye
ni kanun çıkarılıncaya kadar, kütle halinde 
ihtilâf ve mücadeleler devam edeceğinden, lü-
zamlu yerlerde, yayla mevsimine aidolmak 
üzere, muhakkak geçici karakollar kurulması
nın lüzumuna bir kere daha işaret etmek iste
riz. 

Hepinizi C. II. P. Grupu adına hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşlarıma sıra geldi. Evvelâ konuşmaların leh
te, aleyhte ve üzerinde oluş şeklini tesbit ede
ceğiz. 

Saym Nazmi özoğul?... 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Lehte... 
BAŞKAN — Saym Fahir Giritlioğluî... 
FAHİR GlRÎTLtOĞLU (Edirne) — Üzerin

de... 
BAŞKAN — Sayın ibrahim Sıtkı Hatipoğ-

luî... 
İBRAHİM SITKI HATIPOÖLU (Ankara) 

— Aleyhte... 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, 

ayrıca konuşacak mısınız?.. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Hayır. . 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı?... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Üzerinde 

efendim... 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Boztepel. 
HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 

Lehte... 

BAŞKAN — Sayın Müştak Oktımuş?... Sa
yın Okumuş?... Yoklar. Sayın Mehmet Geçioğ-
lu?.. Yoklar... 

Sayın Turgut Çulha?... 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Lejite... 
BAŞKAN — Saym Nazmi özoğul?... Tekrar 

isminiz kaydedilmiş, çiziyorum. 
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Sayın ihsan önal?... 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Lehinde.,. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim İmirzalıoğlu... 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Aleyhinde.. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Yok. 
Sayın Muslihittin Gürer?... 
MUSL1HİTTİN GÜRER (Sakarya) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Delikaya?.. Yok. 

Sayın Gıyasettin Karaca?.. Yok. Sayın Mazhar 
Arıkan?.. Yok. Sayın Haklan Kısayol?.. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım?.. Yok. 

Sayın Talât Oğuz?... 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın llhami Ertem ?.. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Peki efendim siliyorum. 

Yeni sıra şöyledir : 
1. Nazmi Özoğul, 
2. İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
3. Fahir Girilioğlu, 
4. Hasan Fehmi Boztcpe, 
5. İbrahim İmirzalıoğlu, 
6. İhsan Kabadayı, 
7. Turgut Çulha, 
8. Talât Oğuz, 
9. Muslihittin Gürer, 
10. Hâldan Kısayol, 

Söz sırası Sayın Nazmi özağul'undur. Ko
nuşmalar 5 dakikayla kayıtlıdır. Buyurun efen
dim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 

1965 yılı bütçesinin İçişleri Bakanlığına ha
yırlı ve ğurlu olması temenisiyle birkaç noktaya 
temas edeceğim. 

Seçim mmtakam olan Edirne'den merkez ka
zasından 59 muhtardan mektup aldım. Bu mek
tupta, İçişleri Bakanlığının küçük memurları, 
tahrirat kâtibi, nüfus memurlariyle her gün te
masta bulunduklarını ve bütün vatandaşların 
işlerini bunlarla yürüttüklerini ifade ettiler. Bu 
mektubun özü beni bilhassa çok müteessir etti. 
Diyorlar ki, «Bu memurlar aldığı maaşlarla de
ğil bir evde kira ile oturmak, bir gecekonduda 
dahi oturacak durumda değillerdir. Yine bu 
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memurlar çocuklarını mektebe gönderecek ka
dar ve onlara ayakkabı alacak kadar paraya 
sahip değillerdir. Sizden istirham ediyoruz, 
vatandaş olarak, İçişleri Bakanlığının bu kü
çük memurlarının intibak kanunlarını biran ev
vel çıkarın.» ' 

Muhterem arkadaşlar, İntibak Kanununun 
çıkarılması hakikaten köylü vatandaşlar ve di
ğer vatandaşlar tarafından bize ihtar edilmek 
suretiyle istenmektedir. 

Şunu da belirtmek isterim ki, bu mektubu 
yazan şahısların biyografilerini çok yakından 
bilmekteyim. Yani bu memurların tesirleri 
altında kalacak ve onların ihtarlariyle bize mek
tup yazacak kıratta insanlar değildir. Yazdık
ları bir hakikattir, bunu bütün milletvekilleri de 
çok yakından bilmektedirler. İstirham ediyo
rum bu kanunu biran evvel çıkaralım ve İçişleri 
Bakanlığının bu küçük memurlarının malî du
rumlarını düzeltelim ve bunlar memlekete daha 
hayırlı hizmetler yapsınlar. 

İkinci temas edeceğim nokta, maalesef 3 se
nedir, 4 senedir her bütçede aynı şeyi konuşu
rum, fakat bir arpa boyu dahi ileri gidilmedi
ğini görmekteyim, bu da Türkiye'nin trafik 
mevzuudur, trafik âfetidir. Evet arkadaşlar, 
rakamlar burada konuşturulunca insanı haki
katen ürpertniektedir. Kalkınma devri diyo
ruz. Bakıyoruz 1961 senesine, 800 milyon, 
1961 senesi 900 milyon... Velhâsıl, bu sene bir 
milyar küsur milyon lira... Devletin verdiği ya
ni Nafıa Vekâletinin yayınladığı istatistikler
den öğreniyoruz, bu kadar millî gelir gitmekte
dir. 

Kendi kendime soruyorum, niçin buna tedbir 
alınmıyor? Biz milletvekili olarak müteaddit 
defalar şu kürsüden bir teşkilât kadrosunun ku
rulmasını ve bunun Umum Müdürlük seviyesine 
çıkarılmasını istirham ettik. 

Arkadaşlar, kadrolar ihtiyaca göre yapılır. 
Kalkınma deriz, kalkınma hızı deriz ve her sene 
bir milyara yakın millî servet heba olmaktadır. 
Evet, kendi kendime sorduğum bu suali su kür
süden tekrar etmek istiyorum: Niçin bu kad
rolar yapılmıyor? Acaba dışarıdaki fabrikalar
la ortak olan insanlar mı var? 

Arkadaşlar bir noktaya da temas etmeden 
geçemiyecejim. Evvelki sene.... 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, bağlayın lütfen. 
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NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Peki efen

dim. 
Evvelki sene 21 bin lira bütçeden tahsis edi

lerek ve acele bir kanunla üç emniyet mensubu 
Amerika'ya Trafik Üniversitesine gönderildi ve 
Trafik Üniversitesinde tahsillerini bitirdiler, bel
gelerini aldıktan sonra Türkiye'ye geldiler. 
Bunları takibettim, birisi İstanbul Emniyet Tra
fik Müdürü, birisi Ankara Trafik Müdürü, diğe
ri ise, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne tâyin 
ediliyor. Bunun yanında trafikten hiç, an lamı-
yan ve trafik mevzuu hakkmda hiçbir bilgisi 
olmıyan ve maalesef bir Bakanın yakın bir ak
rabası olan bir zat trafik şube müdürlüğüne 
oturtuluyor. 

Yine tetkik ettim, çok acıdır, Sayın Bakana 
araba numarasını da verdim, fakat bu kürsüden 
de ifade etmek zorundayım: Evvelce o makam
da çalışanın altında arabası olmadığı halde, 
1963 modeli trafikte kullanılacak tıraba bu şah
sa tahsis edilmiştir ve bununla evine gidip gel
mektedir. Bu trafik arabasının Türkiye'deki 
trafik memurlarına tahsis edilmesi ieabediyor-
du. 

Muhterem yeni Hükümet trafiğin düzeltil
mesi için yeni tedbirler alacaklarını ifade edi
yorlar. Lütfen bu memlekette ehliyete kıymet 
verelim ehliyetli şahısları makamlara getirelim, 
şunun bunun akrabasını değil. Eğer bu memle
ketteki bir milyarlık zayiatı düzeltmek istiyor
sak Amerika'da tahsil görmüş trafik uzmanla
rını getirelim, trafik şubesinde hizmet ettirelim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Güritlioğlu söz sı
rasını Sayın llhami Ertem'e vermiştir. Buyu
runuz Sayın Ertem. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, biraz evvel listeden okuduğu
nuz sıraya göre söz sırasının bende olduğunu 
ifade buyurdunuz. 

BAŞKAN — Bakan mı söz istiyor efendim ?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL* HAKKI AK

DOĞAN (Yozgat) — Hayır. 
BAŞKAN — İkinci sırada Sayın İbrahim 

Sıtkı Hatipoğlu, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM SIKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım, aşırı sağ ve aşırı sol 
dâhil, rejimi tehdi'deden her türlü akıma 'karşı 

21 . 5 . 1965 O : 2 
emniyet, jandarma ve sivil savunması ile bütün 
bir bakanlık olarak bir barikat olan, baraj olan 
İçişleri Bakanlığı toplum kalkınması, plânın 
tatbikatı, emniyet ve asayişin temininde baş so
rumlu ve başlıca organizatördür'. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar ağır mesu
liyet ve salâhiyetle mücehhez olan bir Bakanlık
ta disiplin ve otoritenin 'baş rolü oynaması ik
tiza etmektedir. Her şeyde olduğu gibi, hiye-
rarşik bağlılık, İçişleri Bakanlığında daha kök
lü ve daha esaslı meyvalarını veren, bir Bakanlık 
halinde memlekete hizmete devam etmektedir. 
Burada siyasi hüviyeti haiz olan Bakanların 
ve Hükümetlerin kendilerini Devlet ve Hükü
met olarak temsil eden valilerin ve Hükümet 
olarak temsil eden kaymakamların vazifelerini 
gördükleri müddetçe kendilerine müzahir ol
maları, yardımcı olmaları, emir ve direktifle
riyle ışık tutmaları ieabederken maalesef, biraz 
evvel I. Eteni Kılıç.oğlu arkadaşımızın ifadesin
de mânâlanan, «idarecilerin geçmiş hizmetleri 
objektif olarak gözden geçirilmelidir» sözünün 
tahtında müşteri r hüveyi. Zonguldak olayları 
sebebiyle şu şekilde anladım muhterem arka
daşlarım : Buna benzer hâdisede burada. TRT 
mevzuu konuşulurken 'bir partinin genel balka
nı olmak sıfatını taşıyan birinin, Devletin ve 
Hükümetin temsilcisi olan bir valiye gelişigüzel 
isnatlarda bulunmasını Sayın İçişleri Bakanının 
karşılamamış olmasını esefle karşıladığımı ifa
de etmek isterim. Bu vfüce kürsüde bundan ev
vel de konuşan ve bir valiyi itham eden »bir 
hatibe karşı zamanın (•. H. P. li İçişleri Bakanı 
çııkmış, burada kendisi mevcudolmıyan, Devlet 
ve Hükümeti temsil salâhiyetini üzerinde taşı
yan şerefli bir- insanın,kürsüde gelişigüzel itham 
edilemiyeeeğini ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, Zonguldak hâdise
lerinde Hükümet İçişleri Bakanlığı ve Çalışma 
Bakanlığı olarak vazife ve mesuliyeti bir fut
bol topu gibi biri biri erinin ayaklarına atmak 
suretiyle, birisi bunu asayiş mevzuu telâkki 
ederken, diğeri bunun bir işçi mevzuu olduğu 
üzerinde durmuş böylece tereddüdler ortada 
işçilerimizin kanlarının akmasına ıkadar gitmiş, 
basiretsiz bir idare tarzı neticesinde. 

Değerli arkadaşlarını, orada vazife gören 
vali, hâdiseyi zamanında Hükümete haber ver
miş, Hükümeti ikaz etmiş, Hükümeti uyarmış, 
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ama maalesef haâdiselerin önünden giden, hâ
diselere mani zabıta görevini üzerinde taşıyan 
bir insan olmanın haysiyetiyle dikkatle eğilmiş, 
bütün tedbirleri almış, emrindeki 40 jandarmayı 
bu vazife ile vazifelendirmiş, yukardan destek 
kuvvetler istemiş, etraftan destek kuvvetler is
temiş, Balkanları hâdise .mahalline çağırmış ise-
de maalesef Bakanlar ve Hükümet bir şaşkınlık 
ve acz içinde Hükümetin ifadelerinde isyan ola
rak dile getirilen mevzuda bir vali, isyan mev
zuunda yapa yalnız tek başıma bırakılmıştır ve 
ondan sonra da bir suçlu aramak telâş ve endi
şesiyle mülkiye müfettişlerinin tahkikatı neti
cesinde ve Sayın Bakanın Senatodaki ifadesin
de, idare ve zabıta bakımından hiçbir kusur 
görülmediğini ifade edilmiş olmasına rağmen, 
burada her halde genel başkanının konuşması 
neticesi peşin hükümle hareket etmiş ve parti
zan bir örnek vererek, Zonguldak Valisini mer
keze 'almak suretiyle kanun dışı bir ifade kul
lanmıştır. 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayın efendim. 
İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Devamla) 

— Müsaadenizle tamamhyacağrm Sayın Başka
nım. 

Muhterem arkadaşlarım, partizan idarenin 
tahakkuku veya partizan idareye mâni olmak 
lâfla değil, bizzat eserlerle, fiille meydana gelir. 
Sayın İçişleri Bakanının bundan sonra sözle de
ğil, hareketle idareye daha iyi istikamet verme
sini temenni eder, hepinizi saygiyle selâmlarım. 
(Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÎSMAÎL HAKKI AK

DOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
lar; 

Bütçemizin yapılan müzakeresi sonunda ko
nuşmuş bulunan değerli grup sözcüleri ve şa
hısları adına konuşan arkadaşlarımızın beyanla
rını dikkatle dinledim. Yapmış bulundukları 
tenkid ve temenniler bize ışık tutacaktır, yapa
cağımız icraatta bu kıymetli fikirlerden elbette 
istifade edeceğiz. 

Ancak konuşmaları tam olarak tesbit ede
memek gibi bir şekilde sorulan ve yapılan 
temennilere cevap vermek imkânını bulamadığım 
takdirde değerli arkadaşlarımızın bil ahara bu 
hususta bakanlığımızla temas etm'eleri ve gere
ken bilgileri almaları her zaman mümkündür. 
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Bu bakımdan beyanlarımızda bir eksiklik olursa 
kendilerinden peşinen özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi, Türk Milleti her şeyden 
önce birlik ve beraberliğe muhtaçtır. Bugün iç 
ve dış gaileler sebebiyle bu ihtiyaç her zaman
kinden daha fazla bir şiddetl'e kendisini hisset
tirmektedir. 

Türk Milletinin, istenilen huzura kavuşması 
için ise bakanlığımıza düşen ağır vazifeleri müd
rik bulunmaktadır. Uzun zamandan beri tahak
kukuna çalıştığımız tarafsız idarenin, mutlaka 
tahakkuk ettirilmesini, vatandaşa eşit muam'elo 
yapılimasmı candan temenni etmekteyiz. Hükü
metimiz vo Bakanlığımız elindeki bütün imkân
larla bu şekilde hareket etmenin gayreti içinde 
olup bir gün sizlerin de bu gayretDeri takdir 
ederek Hükümetin hakikaten tarafsız idareyi ar
zuladığı yolundaki kanaati sarih olarak beyan 
edeceğinizi ümid'etmekteyiz. 

onumuzda yapılması beklenilen seçimlerin 
tam bir tarafsızlık içinde ve emin bir hava içinde 
yapılması yolundaki temennilere aynen iştirak 
etmekteyiz. Memleketin siyasi hayatında en 
mühim rol oynıyan seçimlerin, mutlaka taraf
sızlık içerisinde yapılması lâzımgeldiği kanaatin
deyiz. Hükümetimiz zaman zaman ve fırsat bul
dukça bu kanaatini belirtmiş, idare memur ve 
âmirlerinin bir tarafsızlık içerisinde olmasının 
lüzumuna inandığını muhtelif vesilelerle gerek 
basında neşretmek suretiyle, gerekse radyoda 
vâki beyanlariyle teyidetmişth*. Ancak biraz 
evvel diğer bir değerli arkadaşımın da belirttiği 
gibi, seçimin başlangıç tarihinden üç gün ev
vel berideniz bu bakanlık vazifesinden ayrılaca
ğım, Anayasa gereğince ve buraya Yüksek Mec
lisinizin içerisinden veya Senatoda bulunan 
değerli bir üye arkadaşımız bağımsız olarak bu 
vazifeyi tekeffül 'edeceklerdir. Yine aynı za
manda seçimle doğrudan doğruya ilgili bultu-
nan Adliye ve Uliaştırma Bakanlığı vazifesini ifa 
eden arkadaşlar da vazifelerinden ayrılacaklar
dır. Anayasanın öngörmüş olduğu bu hükümler 
yerine getirildiği zaman mutlaka memlekette 
tarafsız bir seçimin emniyet içinde yapılaca
ğına inanmaktayız Bugünden bunun için gerekli 
tamimler do yapılacaktır. 
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Memurları kendi emrinde ve hizmetinde) te

lâkki etmeyi karşısında olduğunu zannetmek 
pisikozuna düşen bir idareden bahsedilmiştir. 
Biz bakanlık olarak muhtelif zamanlardaki, be
yanlarımızda idare m'emur ve âmirlerinin mille
tin emrinde ve hizmetinde olduğunu tekrar et-
miş'zdir. Biz Devlet memurlarını iktidarımızın 
emrinde ve hizmetinde kabul etmiyoruz, doğru
dur. Biz bu değerli memurları, bu değerli Türk 
milletinin emrinde kabul ediyoruz. Aneak, hiç
bir zaman onları da karşımızda telâkki etmiyo
ruz. Biz, bu vatansever Türk evlâtllarmın ikti
dara karşı hiçbir surette kötü davranışlar içe
risinde bulunmadıklarını, kanunların kcndile-
rino vermiş olduğu vazifeleri yapmak için gay
ret sarf ettiklerine kaani bulunmakayız. 

Muhterem arkadaşlar, evvelce yapmış bulun
duğumuz basın toplantısında, Bakan olarak 
ifade ettiğim küçük memurların intibak kanunu 
vo 15 vali hakkındaki beyanlarım, burada dil© 
getirerek, Bakan olarak bunu söylediğim halde 
en ufak bir gayret içerisinde bulunmadığım tek
rar edildi, içişleri Bakanlığı bütçesinin Yüco 
Senatoda müzakeresi şuasında bu görüşlerimi 
arz etmiştim. Bugün de burada tekrar el'ece-
ğim. Sözlerim sadece söz olarak kalmamış, fiili
yata da intikal etmiştir. 

Bakanlığın müstacelen çıkmasını istediği bâzı 
kanunlar, kanun tasarısı olarak vo bâzıları da 
değerli mile'vekillerimizin yapmıg bulunduğu 
kanun teklifleri olarak Meclisimizin gündemine 
ahnmın bulunmaktadır. Halen Meclisin günde
mindedir. Bunlar için yeniden Bakanlıkta bir 
kanun tasarısı hazırlıyarak muayyen komisyon
lardan geçirmek yolu mutlaka uzun süreceği için 
hazırlanan tasarıların Mecliste müzakeresini te
min etmek, kanun teklifi olarak getirilmiş olan
ları da Bakanlık olarak benimsemek ve kanun
laşmasına çalışmak vazifemiz idi. Bakanlığımız 
bütçesinin müzakeresi sırasında ve bugün Ba
kanlığımız bütçesinin müzakeresinin bitiminde, 
gece mesaisi yapmak programımızda yer almış 
durumdadır... Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât 
Kanunu gece görüşülmekte iken Muhtelit Komis
yona havale edilmiş bulunmaktadır. Bu bakım
dan sabahleyin bütün parti grupları yetkilileri 
ile temasa geçtim, beş kanun tasarısının ve tek
lifinin bugün bütçe görüşmelerinin hitamından 
sonra Meclisin devamına karar verildiği takdir-
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do bunların görüşülerek kanunlaşması için Yük
sek Meclis bizden bu himmeti esirgememelerini 
kendilerinden istirham ettim. Sayın arkadaşı
mın mensup bulunduğu değerli partinin arkadaş
ları da, üyeleri de bu teklifimi memnuniyetle 
kabul ettiler, «Hay hay, bunların çıkması lâ
zımdır. Elimizden geldiği kadar gayret gösteri
riz.» dediler. Bunlar takrirler halinde hazırlan
dı ve bütün parti grup sözcüleri ve parti baş-
fcanvekilleri bu takrirleri imzaladılar. Başkanlı
ğa tevdi ettim. Ancak, Sayın Halk Partisinin 
Grup BaşkanvekiUerinden bir arkadaşımızın is
tanbul'da bulunması, diğer bir arkadaşımızı da 
bulamamış olmamız dolayısiyle, imza ettireme-
m*§tik. Diğer değerli arkadaşları mutabık olduk
larını, takririn arkadaşları tarafından imzalana
cağını söylemişlerdi, Hakikaten Meclisin açılma
sından beş dakika sonra gelmiş bulunan değerli 
arkadaşımız, bu hazırlamış bulunduğumuz tak
riri imza edip Yüksek Başkanlığa tevdi etti
ler. 

Görülüyor ki, Bakanlığımız, bu kanun tasa
rılarının ve tekliflerinin biran evvel kanunlaş
ması için elinden gelen gayretleri sarf etmekle 
beraber parti gruplarında lüzumlu demarşları 
yapmış, onların bu mevzulara yakın ilgilerinden 
istifade etmek suretiyle bunların biran evvel ka
nunlaşmasına çalışmıştır. Umarız ki, müzakere
lerin «onunda Meclis, çalışmalarına, vereceğiniz 
yüksek reylerle devam eder ve bu tasarılar da 
buradan çıkmış olur. 

il idaresi kanun tasarısının hazırlanması için 
Bakanlığımızda çalışmalar devam etmektedir. 
Plânlı devrede valilerin koordinatör mevkide bu
lundukları nazarı itibara alınarak Hükümet 
programında sarahaten bir fıkra konulmuştur. 
Valilerimizin ve idare memurlarımızın salâhiyet
leri plânın tahakkuku bakımından gerektiği ka
dar artırılacaktır, iller idaresi Kanununun me
riyete girmesinden evvel çıkmış olan kanunlar
da bu salâhiyetleri kısıtlayıcı bir durum yok ise 
de bilâhara çıkarılan teşkilât kanunlarında ve 
bâzı kanunlarda maalesef bu salâhiyetler kısıt
lanmıştır. Bunlar üzerinde çalışmalar devam et
mektedir. Kısa bir zamanda Yüksek Meclise bu 
kanun tasarıları sevk edilecektir. 

Mahallî idarelerin Anayasamızda belirtildiği 
veçhile muhtar idareler haline getirilmesi ve 
kend'i kendilerini idare eder duruma getirilme-
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leri için lüzumlu hazırlıklar ve çalışmaları Ba
kanlığımızda yapılmaktadır. Bunun bir tanesi 
gerek belediyelerden, gerekse özel idareler bütçe
lerimden muayyen niabette kesilen muayyen pay
ların kaldırılması için Bakanlığımızda yapılan 
çalışmalar bitmiş, hazırlanan tasan Başbakanlığa 
gönderilmiş ve çok kısa bir zamanda kararname 
istihsal edilerek Meclise tevdi edilmiş, Dahiliye 
Komisyonunda görüşülüp karara bağlanmış ve 
halen Karma Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. 
Çok kısa zamanda hazırlanmış bulunan bu tasa
rı ve takibettiği seyir Yüce Meclisinize mahallî 
idareler hakkında Hükümetin ne kadar hassas 
davrandığı yolunda bir kanaat vereceğini zannet
mekteyiz. 

Ayrıca mahallî idarelerin gelirleri için de bir 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Çalışmaları bi
ter bitmez Yüce Meclise sevk edilecektir. 

îdari mahkemeler hakkında Bakanlığımızda 
hakikaten evvelce bâzı görüşme ve çalışmalar ol
muşsa da bugünkü halde bu mahkemelerin ku
rulması yolunda bir çalışmamız mevcut değil
dir. önümüzde seçimin yaklaşması dolayısiyle 
bu çalışmalar biran evvel bitirilip ve Yüksek 
Meclise sevk edilmesi ve kanunlaşmasına imkân 
olmadığı kanaatindeyiz. Bu bakımdan Hükümet 
Programında tekeffül edilen ve muayyen zaman
da bitirilmesi mümkün olan hususlar üzerinde 
çalışmaktayız. Ve buna dair kanun tasarılarını 
da peyderpey Yüksek Meclise sunacağız. 

Emniyet ve Jandarma Teşkilâtının takviye 
edilmesi, araç ve gereç bakımından ihtiyaçları
nın gideri1 m esi yolundaki tenkide ve temenniye 
aynen iştirak etmekteyiz. Memleketimizin en 
önemli dâvalarından birisi vatandaşın emniyet 
ve huzur içinde yaşaması olduğuna ve bunun 
tam ve bihakkın yerine getirilmesi için de va
tandaşın emniyet ve huzuru ile ilgili teşkilâtla
rın lâyık oMugu şekilde teçhiz edilmeleri gerek
tiğine göre. Hükümet olarak bunun biran evvel 
yapı1 ması lâzımgeldiği kanaatine aynen iştirak 
ediyoruz. Bu kanaatimiz icabıdır ki, reddedilen 
bütçeye nazaran Dahiliye Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlü
ğü bütçelerinde ccm'an 52 milyon liralık bir ilâ
ve tahsisat konulmuştur. Bu konulan ilâve tah
sisatın 450 bin Lrası müfettiş yollukları kısmı
na konulmuş, bunun feriye kalan 50 milyon li
ralık kısmı da Jandarma Genel Komutanlığı ve 
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Emniyet Umum Müdürlüğünün araç ve gereç
lerine, bir de kaymakamlıkların ciplerine ayrıl
mıştır. Bugüne kadar bilûmum kaymakamlıkla
rımızın kendilerine bir vasıta verilmesi yolunda 
Meclisin bütün parti gruplarına aidolan müşte
rek fikri üzerinde Hüküm 3t durmuş ve bu müş
terek arzunun yerine getirilmesi için lüzumlu 
tahsisatı koymuştur. Bu tahsisatla zamanında 
vasıta almak imkânına sahiıbolduğumuz takdir-, 
de Türkiye'de hiçbir kaymakam vasıtadan mah
rum olmıyaoaktır. Tamamı bir vasıtaya sahib-
olacaktır. 

Yine jandarma kumandanlıkları - il jandar
ma kumandanları dâhil - diğer bütün jandarma 
hizmetlerine tahsis edilmek üzere vasıta alın
ması için gereken tahsisat konulmuş, Güney -
Anadolu bölgesinde ve yurdun diğer böl getrin
de medenî şartlardan yoksun olarak vazife gör
mek mecburiyetinde bulunan jandarma hizmetli
lerinin ihtiyaçlarını gidermek için resmî binalar 
yapılması ve karakol binaları yapılması ve bâzı 
yerlerde lojman yapılması için gereken tahsi
sat konı^muştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetlerini 
zamanında yapabilmesi için ilâve tahsisat konul
muş, İstanbul - Ankara arasında te^iz tertiba
tını kurmak için gereken tahsisat da ilâve olarak 
konulmuştur. 

Bu hususlar göstermektedir ki, bugün Koa
lisyon Hükümeti Bakanlığımız vazifesi cümle
sinden olan bu hizmetleri yerine getirmek için 
elinde olan bütün imkânları vatandaşlarımızın 
hizmetine arz etmeyi uygun bulmuş ve hiçbir 
zaman, hiçbir bütçede nasi'bolmıyacak şekilde 
geçmiş yıllar bütçesine nazaran yüzde sekiz ora
nında bir artırma yapmıştır. 

Anayasamızın vatandaşlara tanıdığı hak vs 
hürriyetlerin korunması için vazifeli bulunduğu 
değerli arkadaşımız tarafından belirtilen jandar
ma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Bakanlığımız mensupları bu vazifelerini 
Türk Milletine lâyık bir şekilde ifa etmenin gay
reti içindedirler. Bakanlığımız tasarrufunda ob
jektif ölçülere riayet edilecoktir, hiçbir suretlo 
keyfî nakil, tâyin, işten uzaklaştırma gibi yol
lara başvurulmıyacaktır. 

Bundan evvel yapılmış olan bâzı tâyin ve 
nakillerin şu veya bu yolda keyfi bulunduğu, 
partizan olduğu, adam kayırma mânasında eb 
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alındığı iddia edilmiştir ve iddia edilebilir. Fa 
kat şunu mesul bir balkan olarak yüksek huzuru
nuzda ifade etmek isterim: Bakanlığımızda dün 
yapılan işler üzerinde resmî kayıtlarla tahakkuk 
etmedikçe, bdr kısım tasarruflara girişilerek, 
idare memur ve âmirlerinin huzursuz kılınması 
yoluna gidilmiyecekttir. 

Evvelce başlamış bulunan idari tahkikat ve
ya şimdi yapılacak müracaatlarla yapılacak tah
kik ve teftişler sonunda, suçlu görülecek idare 
memur ve âmirleri hakkında kanunun emrettiği 
hususlar yerine getirilecektir. Ancak idare me
mur ve âmirlerinin, hattâ bütün Devlet memur
larının dün şu veya bu yolda hareket ettiği iddi-
asiyle, elde her hangi bir vesika bulunmadan, 
vazifelerinden uzaklaştırı'lmaısı veya başka yer
lere tâyin yapılmasında memleketimiz içtin, bir 
fayda mütalâa etmemekteyiz. Hükümet kendi 
görüş ve kanaatini sarahatle ortaya koymuş, 
programımda da bunu bilhassa belirtmiştir. Ta
rafsız idare, vatandaşlara eşit muamele, vatan
daşın huzur içinde, emniyet içinde yaşaması... 
Bu görüş ve kanaate uygun olarak hareket ede
cek olan Devlet memurları hiçbir suretle yerle
rinden başka bir yere gideceği hususunda kötü 
bir kanaate kapılmasınlar. Ama Hükümetin bu 
görüş ve kanaatine uygun hareket etmiyecek 
olanlar tesbit edildiği takdirde sadece muayyen 
bir yerden diğer bir muayyen yere tâyin ile 
ka'bmmıyaeak, onun hakkında kanunun emretti
ği hususlar yerine getirilerek, tecziye edilecek, 
icabederse işten alınacaktır. 

Bâzı köylerin kurulması veya bâzı köyler., 
kasabalar arasında mevcut sınır ihtilâflarının 
hallinde tarafgir hareket edildiği, partizan bir 
görüşle hareket edildiği yolundaki vâki şikâyet
ler Bakanlığımızda mevcuttur. Bunlar incelen
mektedir. İncelemelerin sonunda bu yolda hare
ketler tesbit edildiği takdirde elbette kanunî ge
reği yapılacaktır. 

Ancak şunu ifade etmek isterim ki, Bakan
lığımızda bu yolda meşgul olan dairenin memur 
kadrosu ve elemanları mevcut ihtilâfları biran 
evvel halledilmesi için kifayetli değildir, yüz
lerce, hattâ binlerce dosya ihtilâfların halledil
mesi için beklemektedir. Dairenin normal vazi
feleri yanında bu ihtilâf dosyalarının da halle
dilmesinde müşkülât çekilmektedir. Son günler
de bakanlığımızın yetkili elemanları ile yapmış 
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bulunduğumuz bir toplantıda, bu dosyaların Tet
kik Kuruluna ve merkez valisi arkadaşlarımız
dan müteşekkili bâzı heyetlere tevdi edilerek bir
an evvel çıkarılması için bir yola gidip gidemi-
yeeeğimlz hususu konuşulmuş, henüz katî bir ne
ticeye varılamamıştır, bu yolda bir neticeye var
dığımız takdirde ihtilâfların biran evvel halle
dilmesi, objektif ölçüler içinde kalması ve va
tandaşların gerek şahsi haklarının, gerekse bağlı 
bulundukları köy ve kasabaların âmme hakla
rının ihlâl edilmemesi için elden gelen bütün 
gayretler sarf edilecektir. 

Sayın Etem Kılıçoğlu arkadaşımızın bu ko
nuşmaları yanında birçok da temennileri olmuş
tur. Temennileri not ettik, bu temennilerin ışığı 
altında hareket etmeye ve o hususta vazifeleni-
misri yapmaya çalışacağız. 

5539 sayılı Kanunun tatbikatındaki aksaklık
lardan bahsedildi. Muhterem arkadaşlar, Dahili
ye Vekâleti Teşkilât Kanunu ve bugün karşılaş
mış bulunduğu bâzı zorluklar 5439 sayılı Kanu
nun tatbikini mecburi kılmaktadır. 

Tabiî bu kanun gereğince yapılan tâyinle
rin tamamının mecburi ve isabetli olduğu yo
lunda bir kanaate bugün için sahip değilim. Bel
ki tamamı mecburi ve isabetlidir. Bunu katî ola
rak bilmiyorum. Yalnız mecburi olan hali Yük
sek Heyetinize arz etmekle iktifa edeceğim. 

Biliyorsunuz, valilerimiz, muayyen kadroyu 
alarak valilik sıfatını iktisabetmiş olan kimseler
dir. Bâzı idari lüzum ve zaruretlerle bunlar mer
keze alındıkları zaman kendi kadrolariyle bir
likte merkeze gelmektedirler ve boşalan vilâyete 
bu görevi yapmak üzere bir kimse gönderildiği 
zaman mutlaka 5439 sayılı Kanun gereğince 
oraya tâyin edilmesi icabetmektedir. Onu vali
lik kadrosundan ve valilik vazifesinden alıp baş
ka bir vazifeye tâyin etmek imkânı yoktur. Çün
kü bakanlıkta o kadroya muadil derecede kadro
larda kadrolar ve vazifeler bulunmamaktadır. 
Bu bakımdan muhtelif iktidarlar zamanında va
lilikten alınmış bulunan kimselerin bilmec-
buriye 5439 sayılı Kanun dairesinde tâyinleri 
yapılmıştır ve yapılagelmektedir. Bunu önle
mesi için yine bakanlığımızda yetkili arkadaş
larla bir çalışma içindeyiz. Biran evvel bu ça
lışmaları bitirdiğimiz takdirde bir kanun tasa
rısı hazırlayıp Yüksek Meclisin huzuruna gele
ceğiz. 
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Çalışmalarımızın basit şekli şudur : 
Bakanlığımızda halen 67 vilâyete karşılık 70 

vali kadrosu mevcuttur. Ayrıca bugün Yüksek 
Huzurlarınıza getirilen Şûrayı Devletten karar 
almış bulunan valilerin tâyin edilmesi için 15 
vali kadrosu talebedilmektedir. Bu 15 vali kad
rosunu dahi aldıktan sonra Bakanlık, bu kadro
lara Şûrayı Devletten karar almış olan kimse
lerin tâyin edilmesi ile donacak ve Bakandığı-
mıza bir elastikiyet vermiyecektir. 

Bakanlığımız şöyle düşünmektedir: Bugün 
vali olarak gözüken kadrolar, alacağımız 15 kad
ro . ve ayrıca Bakanlıkta vazife gören müsteşar, 
müsteşar muavinleri ve umum müdürler kadro
larını tek bir kadroda toplamak ve bunların is
mine (vali - müşavir) olarak bir unvan vermek. 
Bunu verdikten sonra, bilfarz A vilâyetinin va
lisinin valilik vazifesinden alınması icabettiği 
takdirde bir kararname ile tâyin etmek müm
kün olacaktır. (Müşavir - vali) kadrosunda bu
lunan ve A vilâyetinin valiliğini deruhte etmek
te olan filânın merkezde (müşavir - vali) kadro
su ile özlük işler Müdürlüğünü tedvir etmesi 
için bir kararname çıkacak, dolayısiyle 5439 sa
yılı Kanunun kullanılmasına mahal bırakmıya-
caktır. Bu şekildeki teklifimizin bir faydası ola
caktır. Hepinizce malûm olduğu veçhile, Devlet 
dairelerinde müsteşarlar ve umum müdürler 
baremin muayyen derecesinde yer almış bulun
maktadır. Biz müsteşarlarımızın veya umum 
müdürledimizin kadro ve derecelerini şu veya 
bu miktara çıkarmak için bir teşkilât kanunu 
hazırlayıp gönderdiğimiz takdirde haklı olarak 
diğer bakanlıklardan buna müspet mütalâa al
mamız mümkün olamıyacaktır. Çünkü her ba
kanlıkta müsteşarlar veya, umum müdürler ay
nı seviyede kadroda ayarlanmak istenmektedir. 
Dahiliye Bakanlığımızın özelliğini ise anlatmak 
mümkün olmamaktadır. Bu müsteşar - vali kad
rosunu kullandığımız takdirde bu mahzur orta
dan kalkacak, vali olan arkadaşlarımızın umum 
müdür, müsteşar veya müsteşar muavini olarak 
istihdam edilmeleri mümkün olacaktır, 

Bu çalışmalarımız sırasında, öyle ümidediyo-
ruz ki, idarede daha da faydalı ve pratik usul
ler bulmamız mümkün olacaktır. Bu çalışmala
rımızın sonunda hazırlıyacağımız kanun tasarı
sı en kısa zamanda Yüksek Meclis huzuruna ge
lecek, inşallah Meclis tatile girmeden evvel çı
karılmış bulunacaktır. 
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Yine valilerin huzursuzluktan kurtarılması 

yolundaki temenniye aynen iştirak etmekteyiz. 
Hükümet olarak görüşümüz de budur, biraz ev
velki maruzatımda bu hususu belirtmiştim. Oe-
rek valiler, gerekse kaymakamlar, nahiye mü
dürleri bilûmum idare memurları, bilûmum 
Devlet memurlarının hiçbir suretle bir huzur
suzluk içinde bulunmaları için ortada haklı bir 
sebep yoktur. Hükümetin mesul Başbakanı; Ba
kanları, bu işlerde vazifeli Dâhiliye Bakanı ola
rak bendeniz muhtelif ve müteaddit beyanları
mızla kendilerine bu teminatı vermek için gay
ret sarf etmiş durumdayız. Vazifesini kanunlara 
uygun olarak yaptığı müddetçe Hükümetin ta
rafsız idare, vatandaşlara eşit muamele prensi
bine uygun hareket ettiği müddetçe, elde idari 
bir tahkikatla, şu veya bu yolda bir karar ver
mesini mucip bir evrak bulunmadığı müddetçe 
hiçbir memura keyfî sebeplerle yer değiştirtme
nin gayreti içinde değiliz ve olmıyacağız. (Bra
vo sesleri) 

İdare memur ve âmirlerinin ileride bir istik
bal beklemeleri sebebiyle dışardan vali alınma
ması yolundaki temenniye Hükümet olarak da 
katıldığımız gibi, bendeniz şahsan dört yıldan-
beri bütçe müzakerelerinde bu fikri savunmuş 
bir kimse olarak geçen hafta Senatoda yapmış 
olduğum konuşmada, bakanlıkta vazife gördü
ğüm müddetçe idare vazifesinde olmıyan hiçbir 
kimsenin tarafımdan Başbakanlığa bir kararna
me çıkarılması için vali olarak tâyinini yapmı-
yaeağını sarih ve kesin olarak ifade ettim. Bu 
sözümden dönmem için hiçbir sebep yoktur. Ta
rafımdan idareci dışından bir vali tâyin etmek 
için bir teklif yapıl mıyacakt ir. 

Bir nüfus yazımı için kanun çıkarılması yo
lundaki görüşe aynen iştirak etmekteyiz. Bu hu
susta hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Yük
sek Meclise sevk edilmiştir. 

Kanunlaştığı takdirde yeniden nüfus sayı
mı yapılacaktır. Ayrıca Nüfus Kanunu Yüksek 
Mcclisinizce kabul edildiği takdirde, nüfus ka
yıtlarını yapmak için artık vatandaşın daireye 
gelip beklemesine lüzum kalmıyacak, bu kayıt 
işlemleri mahallinde yapılacaktır. İnşallah bu 
tasarı biran evvel kanunlaşır ve sayın arkadaşım 
elinde beş kuruşluk nüfus tezkeresini almak için 
bekliyen vatandaşların ıstıraplarını söylemiştir, 
bu ıstıraplara da son verilir. 
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Zabıtanın tevhidi hususundaki temennilere 

Bakanlık olarak ve şahıs olarak bendeniz işti
rak etmekteyim. Ancak bu bakanlığın vazifele
rinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı olarak ayrı bulunmuş olma
sı, evvelâ ortaya bunun hangi teşkilâtla birleşti
rilmesi lâzımgeldiği konusunu koymaktadır. Ay
rıca bunun mecburi askerlik hizmetini yapmak
ta bulunan jandarmadan alınarak gerek jandar
ma teşkilâtında, gerekse Emniyet Genel Müdür
lüğü teşkilâtı içerisinde muazzaf memurlara ve
rilmesi halinde bütçeye yükliyeceği külfeti na
zarı itibara a>uak suretiyle, Devlet malî imkân
sızlıklar sebebiyle her hangi bir yola gidememek-
tedir. Bakanlık olarak veya vazifeli Hükümet 
olarak zabıtanın tevhit edilmesinde fayda mü
lâhaza etmekle beraber bugünkü malî imkânlar 
içerisinde bu yola gidilmenin de mümkün olma
dığı kanaatine varmış bulunmaktayız, önümüz
deki seçimlerden sonra gelecek Hükümet bu hu
susu ele alır, o günkü imkânlar çerçevesinde 
halleder. 

Mâni zabıtanın yeteri kadar işlemediği jro-
lundaki kanaatlere bakanlık olarak iştirak et
mek mümkün değildir. Belki her yere yetişemi
yoruz. Ama bugün elimizdeki imkânlar ve ele
man miktarmca vazifemizi lâyıkı veçhile yapma
ya çalışıyoruz. îngallah ileride bakanlığımıza 
verilecek yeni yeni imkânlarla bu vazifeyi daha 
da iyi yapmaya gayret edeceğiz. 

Kaçakçılığın önlenmesi yolundaki temenni
ler doğrudur. Hakikaten almış bulunduğumuz 
zabıta tedbirleriyle bu kaçakçılığın tamamen ön
lenmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. Esa- | 
sen sırf polisiye tedbirlerle bunun önlenmesi de I 
mümkün değildir. Bu bir iktisadi kaidedir.. Hu
dudun her iki tarafında fiyat farkları bulun
duğu müddetçe her türlü tedbire rağmen bu ka
çakçılık devam edecektir. Bakanlıklar arası bir 
teşekkülün bir komitenin kurularak bu fiyat 
farklarını giderici tedbirleri alması için çalış- I 
malar devam etmektedir. Bu hudutlarda pazar 
kurulması yolunda bir görüş de mevcuttur. Bu I 
çalışmaların biran evvel bitmesi ve gereken ik
tisadi tedbirlerin alınması sonunda kaçakçılık I 
olaylarının daha da azaltılması mümkün olacak- I 
tır. Ama, bugün için alınacak tedbirler hakkın- I 
da Bakanlıklar arası komisyonda bir karara va- I 
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rılmış değildir. Bunun hızlandırılması için eli
mizden gelen gayret gösterilmektedir. 

Aşırı sağ ve sol cereyanlarla bakanlığın mü
cadele hususundaki gayretleri bir kısım arkadaş
larımız tarafından takdirle karşılanmış olmakla 
beraber bir kısım arkadaşlarımız da bu yolda 
113 muamele yapıldığını sormuş bulunuyorlar. 
Bakanlığımız bugüne kadar bu cereyanlarla yap
makta bulunduğu mücadeleyi aynen devam et
tirmektedir. Biraz hassasiyet göstermektedir, fa
kat yeni bir usulle ortaya çıkmış değildir. An
cak, Hükümet bunu programında tekeffül et
miş bulunduğuna göre, bu hususun Hükümetçe 
ele alınması ve Hükümetçe yapılacak tedbirlerin 
beraber kararlaştırması lâzımgelmektedir. Bu 
esasen sadece bakanlığıma mevdu bir vazife de
ğildir, diğer bakanlıklar da bu hususta vazifeli
dir. Bu bakımdan Hükmeti ilgilendiren bir po
litika kabul ediyorum ve müsaade ederseniz bu
na cevap vermek imkânım kendimde hissetmi
yorum. 

Trafik teşkilâtımızın kifayetsiz olduğu söy
lenmektedir. Bu kifayetsiz tâbirini trafik teşki
lâtında vazife görmekte bulunan arkadaşlarımı
za müteveccih olarak değil, ellerindeki imkân
lara müteveccih olarak kabul etmekteyiz. Ge
rek malzeme bakımından, gerekse vasıta bakı
mından hakikaten istediğimiz ölçüde teçhiz edil
miş değildir. Bu yıl bütçemize konulan tahsi
satlarla bu noksanlıkların bir kısmı giderilecek
tir. Gelecek yıllarda da aynı ölçüde tahsisat ko
nulup bu teşkilâtımıza istenilen ölçüde vazife
sini yapması sağlandığı takdirde vâki şikâyet
lerden biz de kurtuluruz, vatandaş da kurtula
cak. 

Şoförlere verilecek ehliyetlerin verilmesinde 
zorluk çıkartıldığı veya vazifelilerin başka şe
kilde vazifelerini suiistimal ettiği yolundaki 
şayialar bizlerin de kulağına kadar gelmekte
dir. Zaman zaman bunlar teftiş edilmekte, za
man zaman aranmaktadır. Fakat Hükümet ola
rak şu veya bu yolda, şurada şu hâdise mevcut
tur, diyecek çapta ve ölçüde bir tesbit yapmış 
değiliz. Münferit hâdiseler olarak evvelce tes
bit edilmiştir. Bundan sonra münferit hâdiseler 
olarak tesbit edilebilecektir. Ancak, umumiyet 
itibariyle burada bir yolsuzluk vardır, kanaati
ni ileri sürmemiz mümkün değildir. 
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Hükümet programında yer aldığı üzere tra

fik kanununun hazırlanması Nafıa Bakanlığınca 
da deruhde edilmiştir. Nafıa Bakanlığınca ha
zırlanacak bu tasarı Yüksek Meclisçe kabul edil
diği takdirde gerek ehliyet verme, gerek seyrü
sefer hizmetleri, gerekse trafik teşkilâtının dü
zeni ilerde bir şekil alacaktır. Bunun yeni şek
line intizar etmek ve mevcut kontrolla vazifeli 
personelimizi harekete geçirerek mümkün mer
tebe her devletin ve idarenin her vazifesinin 
usule ve kanuna uygun olarak yapılmasını ta-
kibetmekteyiz. 

Jandarmada subay noksanımız vardır. Bu
gün halen jandarmada subay noksanımız % 67 
nisbetindedir. Yani vazifede % 35 subay bulun
maktadır ve her yıl Harb Okulundan çıkacak 
Jandarma Genel Kumandanlığına verilecek su
bayları da nazarı itibara alırsak ancak 1975 
yılında Jandarma Genel Kumandanlığının su
bay ihtiyacının tam olarak karşılanacağı plân
lanmış durumdadır. Bugün için birçok yerleri 
subaysız olarak idare etmeye mecburuz. İnşal
lah bu plânlama muvaffak olur, 1975 yılında 
bütün kadrolara subay tâyin etmek imkânını 
buluruz. Bundan daha evvel tâyin etmek, tama
mını doldurmak mümkün olmıyacaktır. Esasen 
yapılan plânlamanın tam olarak tahakkuku için 
lüzumlu tahsisatı bütçemizden zorlukla ayrıl
maktadır. 

Vazifeli arkadaşlarımızın kimler olduğu yo
lunda bir araştırmaya kendimi mecbur hissetmi
yorum. Vazifeli arkadaşlarımın tamamını vazi
felerini müdrik ve kanunun emrettiği şekilde 
çalışan arkadaşlar olarak kabul etmek mecburi
yetindeyim. Ancak, bunlar hakkında vâki şikâ
yet ve ihbarlar ve bu arkadaşların vazifelerinde 
gösterdikleri kötü hareketler tarafımızdan da 
müşahede edilir veya bize intikal ettirilirse el
bette kanuni gereği yapılacaktır. Ancak, hali
hazırda durmakta iken, benim mesai arkadaşım 
olan falan adam evvelce nasıl bir adamdı diye 
bir araştırmaya girmek, hem hizmetin yürütül
mesi, aksamaması bakımından mümkün değil
dir, hem de idarenin ciddiyetiyle kabili telif 
görmemekteyiz. Gerek bize intikal etmiş olan 
şikâyetler neticesinde veya edecek şikâyetlerin 
neticesinde bir hal tahakkuk ederse, sabit olur
sa elbette gereği yapılacaktır. Veyahut da Ba
kanlık murakabe vazifesini ifa ederken bir yol-

21.5.1965 0 : 2 
suzluğa raslarsa yine gereğini yapacaktır. Ama 
bunun dışında hiçbir şey ortada yokken, bir 
arkadaşımızın evvelce kimdir, diye araştırıl
ması yolunu tercih etmemiş bulunmaktayız. 

Bakanlığımızda vazifelerin ve hizmetlerin 
görülmesini temin için aracı olarak kullanılan 
kimseler olmadığı kanaatindeyim. Bakanlık va
zifesini deruhde ettiğim kısa zaman içerisinde 
bugüne kadar hiçbir yerde, hiçbir şekilde bir 
müracaat veya şikâyetle karşılaşmış değilim. 
Değerli arkadaşım, devamlı olarak böyle kulla
nılan aracılar bulunduğu takdirde, ismini veya 
vazifesini bize, Meclis dışında da mümkündür, 
bildirdiği takdirde her türlü tedbiri alarak ge
reğini yapmaya hazır ve amade bulunmaktayız, 

İdari reformun bir an evvel yapılması yolun
daki tenkid ve temennilere iştirak etmekteyiz. 
Hakikaten bugün Türkiye'de kaza olma, nahiye 
olma, köy olma hevesine kapılan birçok yerler, 
vardır; bâzıları haklı olarak çaba göstermekte
dirler. Bir kısmı, diğerleri olmuştur, bizim de 
olmamız lâzım, diye yarışa girmiş durumdadır. 
Bakanlığımızda bu şekilde hazırlanmış birçok 
dosyalar vardır. Eldeki kayıtlara göre bucak 
olmak istiyen 523 köy, ilçe olmak istiyen 186 
bucak, il olmak istiyen 82 ilçe mevcuttur. Ba
kanlık olarak idari reform çalışmaları sona erip 
gerçekleşmedikçe bunları kanun tasarısı olarak 
Yüksek Meclise getirmek niyeti ve gayretinde 
değiliz. Prensibolarak idari reform çalışmaları
nın sonunda bunlardan haklı görülenlerin ka
nun tasarılarının hazırlanarak Meclise gidil
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Ancak, değerli 
milletvekili arkadaşlarımız zaman zaman ka
nunlarımızın kendilerine vermiş olduğu yetkiyi 
kullanarak hazırladıkları kanun tekliflerini 
Yüksek Meclise sunmaktadırlar. Bu kanun tek
lifleri komisyonlarda müzakere edildiği zaman 
Bakanlık adına görüşlerimizi bildirmekteyiz. 
Prensibolarak bu şekilde münferit il, ilçe ve bu
cak yapmanın prensibolarak karşısında olduğu
muzu belirtmekle beraber, o ilçenin iktisadi, iç
timai durumunu, sosyal durumunu ve yapılmak 
istenilen teşkilâta lâyık olup olmadığı yolun
daki görüşümüzü de ayrıca ilâve etmekteyiz. 
Takdir, komisyonların ve Yüksek Heyetinizin 
olmaktadır. Bu hususta söyliyeceğimiz bundan 
ibarettir. 
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BAŞKAN — Konuşmanız bitti mi Sayın Ba

kan, sual soracak arkadaşlar var da?. 
İÇÎŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKİ AK

DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim. 
Arkadaşlarımız, bundan, sonra birçok ka

nunların görüşülmesi için Yüksek Meclisten 
talepte bulunmuş olmamız ve sayın arkadaşla
rın da ikazları üzerine, arkadaşlarım müsaade 
ve müsamaha ederlerse bundan sonraki sorula
ra bilâhara kendisi müracaat ettikleri zaman ce
vap vereyim. 

Yalnız bir hususu Yüksek Huzurlarınızda açık
lamak zaruretini hissetmekteyim. Değerli arka
daşım îbrahim Sıtkı Hatipoğlu, kendisi Bakan
lığımızda bugün halen esmekte bulunan havayı 
yakinen bildikleri halde çok haksız olarak bizi it-' 
ham etmiş durumdadır. Ümidederim ki, arkada
şımız -Bakanlığa vâki ziyaretleri sırasında edinmiş 
oldukları kanaatleri burada dile getirir ve biz de 
çıkar kendisine bu yönden müteşekkir olduğu
muzu belirtirdik. Tenkidin acısı da, tatlısı da 
olur. Bu bakımdan yine sınıf arkadaşımın ten-
kidlerine teşekkür ederim. 

Bakanlığımızda ne Genel Başkanımızın, ne de 
Başbakanın, ne de Hükümetin direktifleriyle, ka
nunsuz hiçbir işe tevessül edilmemiştir ve edil-
miyeeektir. (Bravo sesleri.) Uzun yıllar siyasi 
hayatta denenmiş, milletin takdirini kazanmış 
olan kimseler hakkında bir Bakanlık bütçesi sı
rasında kendisinin bulunmadığı, grupların bulun
madığı ve hazır olmadığı bir zamanda müteca
viz sözler söylenmesini şahsım adına üzülerek 
karşılamış bulunuyorum. Bunların valiyi orada 
yalnız bırakmış olması, her türlü vazife ve tedbi
ri alan valinin kargısında Hükümetin acz içinde 
bulunduğu yolundaki görüşü şiddetle reddederim. 
Hâdisenin Bakanlığımıza intikali sayın valinin 
muhtelif şifreleriyle olmuş, hâdiseden 24 saat ev
vel, hatırımda kaldığına göre, Zonguldak olayla
rının tamamen sona erdiği, mucibi endişe bir hu
susun kalmadığı bildirilmiştir. Bunu takibeden 
çok kısa bir zaman sonra bir gün evimde yatar
ken-, saat 1,5 sıralarında telefon çalmış. Zongul
dak Valisi karşımda bulunmuştur. Zonguldak Va
lisi telefonda aynen, bir gün evvel hiçbir hâdise 
kalmamıştır, artık hâdise beklenmiyor diye ver
miş olduğu rapora rağmen, gece hâdiselerin ka
rıştığını, işçilerin tecavüz halinde bulunduğunu 
ve kendisinin bu tazyik ve bu iteleme, halkın hü
cumu karşısında geriye çekilmek mecburiyetinde 
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j kaldığını söylemekte devam ederken, bu hususu 

bana anlatırken birden bire telefonda ses kesildi. 
Telefonda sesin kesilmesi üzerine araştırdım, ben 
bu sefer Zonguldak'ta valiyi aradım, bulamadım, 
10 veya 35 dakika sonra vali karşıma geldi, aynen 
şöyle söyledi: «Sizinle telefonda konuşurken işçi
ler bize taarruz ettiler, zor kaçtık, iki işçi vurul
du... Elimizdeki kuvvetlerle bunları durdurmamı
za imkân yok. Zonguldak'a hareket ediyorlar, 
şehre girerlerse çok kötü durum olur, size bildi
riyorum...» Saat iki olmuştu. Derhal kalktım, 
durumu Başbakana bildirdim. Yarım saat sonra 
Dahiliye Bakanlığında Başbakanın, Genelkurmay 
İkinci Başkanının, Adliye Bakanının, Sanayi Ba
kanının, Çalışma Bakanının iştiraki ile bir top
lantı yapıldı, gereken kararlar süratle alındı ve 
tatbik edildi. (Bravo sesleri.)-

Bu karar icabı yola çıktım. Hâdise mahalline 
şevki gereken kuvvetlerin bir an evvel harekete 
getirilmesi gerekmekte idi. Bu kuvvetler Bolu'-
dan hareket edecekti. Bolu'daki kuvvetlerin ha
reket edip etmediğini beklememek için, Ankara'
da bekleyip bir netice almak da zaman kaybı
na, sebebiyet vereceği için, yanımda Jan
darma Genel Kumandan Muavini ve Em
niyet Gene! Müdürü olduğu halde Bolu'-
ya gittik. Bolu'd'a harekete hazırlaumıalkta 
bulunan kıta kumandaniyle görüştük. Bir an 
evvel hareket edilmesi için gereken tedbirlerin 
yerinde alındığım gördük. Ondan sonra, siz 
çabuk gelin, biz mahalline gidiyoruz dedik ve 
Bolu'dan Zonguldak'a hareket ettik. Zongul
dak'a vardığımız zaman hâdise yatışmamış, iş
çiler toplu halde duruyorlardı, Askerî 'kuvvet 
henüz gelmemişti. Buna rağmen, Türk Mille
tinin sağ duyusuna ve orada heyecan içinde 
haklarını müdafaa ettiği zanniyle toplanmış bu
lunan Türk. vatandaşların m damarlarındaki ka
na güvenerek, yanımızda hiçbir kuvvat olmadı
ğı halde 7 - 8 bin kişilik ıkuvvetin içerisine gir
dik ve kendileriyle konuştuk. Bakanlığımızın 
uhdesine düşen tam bir vazife olmadığı halde, 
asayişi korumak vazifesinin bu Bakanlığa ve
rilmiş olmasını nazarı itibara alarak, ön safta 
kendisini vazifeli addedip mahalline gece yarısı 
hiç uyumadan hareket etmesi, orada hiçbir 
askerî tedbir almadan, hayatını tehlikeye ata-
raık o kalabalığın içine girmesi değerli muha
lefet sözcüsü arkadaşlarımız tarafından ta'kdirle 
karşılanacağı halde bunun aksine hareket edil-
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miş olmasını, bilhassa sınıf arkadaşımdan bu
nun gelmesini çok üzülerek karşılamış bulun
maktayım. Gerek değerli arkadaşım, gerekse 
diğer Yüksek Meclisin sayın üyeleri, biraz ev
velce mâruzâtımda arz ettiğim üzere, §u husus 
haıkkmda malûmat edinmeleri için tekrar ede
rim* 

Hareketlerimizde hiçbir his, hiçnir siyasi te
sir olmıy a çaktır. Her' hâdisemiz objektif ölçü
ler içinde kalacak ve tasarruflarımız hakkında 
vatandaşların yetkili makamlara şikâyet hakla
rı mahfuz kalmak suretiyle bize de tekrar mü
racaat etmek haıkları olacaktır. Yaptığımız 
hareketlerden dolayı hatalı bir hareket içinde 
olduğumuzu anladığımız takdirde kendi hata
mızı yine kendimizin düzeltmesini bir fazilet 
yolu saymaktayız. 

Sayın v.ali hakkında merkeze alınma, yapı
lan bir idari tahkikatın neticesinde olmamıştır. 
.İdari tahkiat yapılmış, rapor gelmiştir. Bu ra
por. idari ve kazai mercilerden geçirilecektir. 
Aı.ıcaık arkadaşımız çok iyi bilirler ki, ismi 
idare olan meslekin idari icaplarına herkes uy
mak mecburiyetindedir. Biraz evvel sayın grup
larının sözcüsü de belirttiler; 52 vali Şûrayı 
Devlete dâva açtı, 'bunlardan 15 tanesinin emek
liliğe sevk kararı iptal ettirildi. Halen bekli
yor. Emekliliğe sevk gibi çok ağır bir muame
leye tâbi tutulup, Devletin kazai organlarında* 
yapılan hareketin haksızlığı tesbit edilen kim
seler mevcut bulunduğu ve bunların bir kısmı 
da sayın ankadaşımın mensup bulunduğu siyasi 
iktidarlar tarafından yapıldığı nazarı dikkate 
ahnarak haklarına hiçbir surette dokunulma-
yıp, sadece vatandaşlara güven vermek, emni
yet hissi vermek ve yapılacak takibatın seyri
ni takibetmeye imkân görmek ve neticeyi görüp 
karar almaık üzere merkeze bir vali almış ol
mayı çok görmemeliydi ve tenkid etmemeliydi. 
Mâruzâtıma son veriyorum. Hürmetlerimi su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen ayrılmayın, 
bâzı arkadaşların sualleri var, onları cevap
landırın. 

Efendim, sual soracak arkadaşların isimleri
ni tesbit ettim, sırasıyla okuyorum. 

Kabri Keskin, Hâldan Kısayol, Fahrettin Ke
rim (xökay, Turgut Çulha, Ali İhsan Balım.... 

Siz de ini söz istiyorsunuz ? 
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İFVRAHİM SİTKİ HATİPOĞLU (Ankara) 

— Evet, evet, hem sual soracağım ve hem de 
sataşma olduğu hakkında iddiam var. Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Keskin suali
nizi sorunuz. 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — 1) Üçün
cü İnönü Hükümetinin istifasından sonra Dör
düncü Koalisyon Hükümetinin vazifeye başla
masına kadar geçen 'kısa süre içerisinde naikledi-
len vali, kamyamak ve emniyet mensupları var 
mı, miktarı nedir1? 

2) Üçüncü Koalisyon zamanında teftişe tâ
bi tutulan belediyelerin ne kadar Adalet Partili, 
ne kadar C. H. P. liclir? 

:>. Halen tekaüde sevk edilmiş olduğu halde 
valilik vazifesi yapan kimse var mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANİ İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Efendim, özür dile
rim, arkadaşlarımın soruları tamamen teknik 
sorulur. Bir kayda, bir rakama dayanmak mec
buriyeti vardır. Bunun hakkında şimdi şurada 
bilgi vermem mümkün değildir. Arkadaşlarım 
müsaade ederlerse, kaydımı çıkarıp kendilerine 
yazılı olarak bir cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Hâldan: Kısayol, buyu
runuz, sorunuzu. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Efendim 
o ncü Koalisyon Hükümetinin bütçesinin tü
mü üzerindeki müzakereler neticesi 226 kır
ın'/ı oy alarak istifa zorunda kalmasından 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin iktidara geçme
sine kadar olan muvakkat süreli devre arasın
da şimdiye kadar birtakım yüksek kademelere 
tâyinler yapıldığı, tasarruflar yapıldığı mem
leket efkârında söyleniyor. Şimdiye kadar bu 
kısa devre içinde nerelere ne miktar tâyinler 
yapılmıştır, kimler tâyin edilmiştir? Bu hususu 
öğrenebilir miyim? 

İkincisi; Yunan tebalıların tehciri bakımın
dan istanbul'da tehcire tabi tutulan Yunanlı
lardan öncelikle gitmesi gerekenlerin vikaye 
edildiği, sonradan gitmesi icabedenlerin öne alın
dığı yolunda dış şayialar vardır. Bu bakımdan 
bir beyanda bulunup şayiaları düzeltmeleri 
mümkün müdür? 

Bii' diğer husus şimdiye kadar partizanlrk-
ları tesbit edilmiş idarecilerin bundan böyle 
partizanlık yapmalarına mâni oluıcu ve nötr 
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idareci yetiştirmek -üzere bakanlıkça alınmış bir 
tedbir var mıdır, bu hususta ne düşünülmekte
dir? Bunları istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kerim Gö-
kay. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Efendim, istirhamım şudur. 

İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında 
memleketteki trafik kazalarının çoğald ğı dikka-
ta alınarak bu hususla ilgili olarak Bakanlıklar 
Arası bir Komisyon kurulmuş idi. Bu Bakanlık
lar Arası Komisyon Başbakanlığa bağlı idi. Bu
nun çalışmalarının bir sonucu olmuş mudur? 

Demin Sayın Bakan izahat verdiler, trafik 
hususundaki eksiklikler hakkında.. Fakat bu 
Bakanlıklar Arası Komisyon çalışmalarından ya
ni muhtelif bakanlıklardan gelen çalışmalar
dan bir netice çıktı mı? Gayet esaslı bir çalışma 
idi bu... 

İkincisi de: Banka ve malî müesseselerde üc
retleri ve aylıkları bu müesseseler tarafından 
verilmek şartiyle, diğer memleketlerde ve bil
hassa Amerika'da olduğu gibi, emniyet teşki
lâtının takviye edilmesi mümkün değil midir? 
Bu hususta Sayın Bakanlığın bir hazırlığı var 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Devamla) — Efendim tâyinler, 
Dördüncü Koalisyon Hükümetinin iktidara gel
meden evvel 3 ncü Koalisyon Hükümeti zama
nında vâki tâyinler hakkında biraz evvel arzı 
cevabettiğim gibi, bu teknik bilgiye taallûk 
etmektedir. Ne kadardır, var mıdır, yok mudur? 
Bunları tetkik edip cevap vermek mümkündür. 
Bu bakımdan arkadaşımdan özür dilerim. Sual
lerinin cevabını kendilerine yazılı olarak bil
dirmek icabedecektir. 

Yunanlıların bir kısmının daha evvel gön
derildiği, bir kısmının gönderilmediği ve bâzı 
dedikoduların çıktığı yolundaki görüşleri ve
ya iddiaları cevaplandırmak üzere şu kadar 
bir "beyanda bulunmayı mümkün görmekteyim. 
Türkiye ile Yunanistan arasında vâki anlaşma 
feshedilmeden evvel zararlı faaliyetleri dolayı-
siyle 900 küsur, bine yakın kişi hudut dışı edil
miştir. Bilâhara Türkiye ile Yunanistan arasın
daki İkamet Anlaşması feshedilmiş ve ikamet sü
releri bitenlerin süre sonunda Türkiye'den gön-
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derilmeleri, Türkiye'de kalmaları İçin yeni bir 
mohil verilmemesi esası kabul edilmiş ve tatbik 
sahasına konulmuştur. Ve halen bu tatbik edil
mekte, müddetleri bitenlerin Türkiye'de kalma
ları için yeni bir mehil ve ikamet tezkeresi veril
memektedir. 

Ancak bu tatbikatta evvelce ilgili Haricîye 
Bakanlığı, Dahiliye Bakanlığı ve bâzı diğer va-
kanlıklarla bir araya gelerek müracaatlar üze
rine bâzı istisnalar tanınmış. Misal olarak 65 
yasını dolduranların, eş1 eri ve reşidolmıvan ço
cukları, hasta olanlar, öğrenciler, öğretim üye
leri, bâzı vazifede çalışanlar, Yunan ırkından 
gayrı ırka mensubolanlar gibi zümrelerin veya 
bâzı grupların Türkiye'de kalması ve dışarıya 
çıkarılmaya tabi olmaması yolunda karar veril
miştir. Bu istisnalar tatbik edilerek diğer geri 
kalan kısmın çıkarılmasına devam edilmektedir. 
Ancak bu mesele son zamanlarda mevzuubahse-
dilmiş, Bakanlık görüşü olarak istisna tamnmak-
sızm bunların yurt dışına çıkarılması yo'undaki 
Bakanlığın görüşü Başbakanlığa bildirilmiştir. 
Orada verilecek, diğer Bakanlıkların da istira-
kivle yapılacak toplantılar sonunda rröriîs tesbit 
edilecektir. Ve buna göre hareket edilecektir. Su 
anda Bakanlığımızın bu hususta yannış olduğu 
bu vazı üzerine bir karar verilmiş durumda de
ğildir. 

Bn tâvînlerin badema partizan bir zihniyet
le yanıimıyaca^ı yo1 unda zannediyorum diğer 
arkadaşların vâki konuşmalarına karşı vermiş 
o'duğnm eevapta bu husus cevabını almış bulun
maktadır. Biz tavır ve hareketlerimizin ve idare 
âmir ve memurlarının ne şekilde hareket etmesi 
lâzımgeldiğini, muhtelif beyanlarımızla, muhte
lif vesilelerle ifade etmiş durumdayız. Bu ba
kımdan buna ekliyecek bir husus göremiyorum. 

Bâzı bakanlıklararası işliyen trafik çalışma
ları halen devam etmekle beraber bu çalışmayı 
Ulaştırma Bakanlığı esas olarak almış ve devam 
ettiriliyor. Yeni Hükümetin programında ise bu 
çalışmaların Nafıa Vekâletinin ele alıp biran 
evvel Meclise şevki taahhüdü mevcuttur. BuSun 
üzerine bu çelişme ve çatışma nazarı itibara alı
narak Nafıa Bakanı arkadaşımızla Ulaştırma Ba
kanı arkadaşımızın bir araya gelmesi ve bu ça
lışmaların kendi bakanlıklarını en yakından il
gilendirdiği için evvelce hangi bakanlığın esas 
olarak bu mevzuu ele alıp çalışması lâzımgeldiği 
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yolunda temastadırlar. Bu temas neticesinde bu, 
bakanlararası kurul çalışmalarına devam ede
cek ve musibet bir sonuca bağlanacaktır. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
— Teşekkür ederim. 

HALDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın 
Başkan... 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Bir şey daha vardı; malî müesseselerin polise 
yardım mevzuu? 

BAŞKAN — Sıranız geldiğinde sorunuz. 
ÎÇtSLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK

DOĞAN (Devamla) — Malî müesseselerin po
lise yardım mevzuu yahut da bundan istifade 
edilerek takviyesi yolunda Bakanlığımızca yapı
lan bir çalışma yoktur. Yalnız geçenlerde Sena
toda bir soru üzerine arz ettiğim üzere, biz şu 
husufu düşünmekteyiz. 

Bakanlıktaki yetkili arkadaşlarla görüşüp, ne-
ticeve bağladıktan sonra Başbakanlığa da bu 
yolda bir teklif yapacağız. O da şudur : 

Bugün bilhassa snor hareketleri dolayısiyle 
büyük sshi^erde polislerimiz, emnivet mensup
ları as1! görevlerini terk ederek buralara kadar 
koşmakta ve oralarda vazife almaktadırlar. İs
tanbul'da bir mae olduğu zaman sırasına göre 
500, 600, 700 polis vazife görmek ft^-r» ^ta^vo-
ma kadar gidivö^lar. Esasen üzerindeki faal 
görev miktarı da bir o kadar olduğu için. bütün 
dtöer faal poMs hizmetleri kalıvor. Bn baVm^an 
Bakanak görüşü olarak temenni ederiz ki, bu
gün Spor - Toto lüzumlu hnaipti sağlamaktadır. 
Beden Terbivesi Bölge MndürHirm kendi tesis
lerini ve kendi spor hareketlerini de korumak ve 
inzibatı tem'n etmek için bir ko-uvneu teşekkül 
meydana getirir ve bu teşekkül kendi stadlarm-
da ve alanlarında vazife ahrlar. Biz sadece on
lara yardımcı o^ak, icp.bedince onlarla, jandar
ma ile aralarındaki irtibatı temin etmek için 
muavven birkaç kişivi göndermekle iktifa ederiz 
ve dolavısivle hizmetlerimiz de aksamaz. Mühim 
bir vazife de üzerimizden alındığı için diğer hiz
met1 erimizi yapmak imkânını buluruz. Bunun 
dışında bir şey düşünmüş değiliz. Bakanlığımız
da da bunun dışında bir çalışma mevcut değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sırayla Turgut 
Çulha, Şevki Güler, Ali ths<m Balım, Ibrah'm 
Sıtkı Hatipoğlu, Nazmı özoğul, Osman Sabrl 
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Adal, Hâldan Kısayol ve Şükrü Kösereisoğlu'-
nun sualleri vardır. Bunların hepsine burada 
cevap verecek misiniz, yoksa bilâhara Bakanlığı
nızda hazırlıyacağmız yazılı cevapları mı verme
yi uvgun görürsünüz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Efendim arkadaşlarım 
lütfederlerse burada birçok suale cevap vermek 
imkânını bulamıyorum. Çoğu teknik mahiyette
dir. Diğer soru sormıyan arkadaşlarımın da vak
tini almak istemiyorum. Mümkünse bize yazılı 
o^rak sorularını versinler veya Bakanlığa kadar 
lütfederlerse kendilerine icabeden cevapları ver
mek imkânını buluruz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Reis Bsy müsaade buyurursanız bir şeye işa
ret edeceğim. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Arz edeyim efendim : Burada ağzımda bırak
tırmayın. 

BAŞKAN — Sözünüzü şu sebeple kepiyorum. 
Buradan, kürsüden sadece İçişleri Bakanlığı 
bütçrsi hpkl-ı~da ecz söylenir. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— İçiş'eri Bakanlığı bütçesi hakkında ıbir nûfc-
tayı işaret edeceğim. 

BAŞKAN ±— Bir noktayı işaret edebilmek 
için söz sırasında kayıtlı bulunmanız lâzım. 
Burrda sırada kaydınız yok... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Ro's Bey, sorulan suallere verilen cevaplar
la fgilidir, işin esasına müteallik1 ir. 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum, lütfen 
oturunuz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Treşkkür ederim Sryın Rns... 

BAŞKAN — Efendim, Bakandan sonra ki
fayet takriri olduğu içi i sır: da btfunan arka
daşımız llhami Ertem'dir. Ancak gmpu adına 
Sayın Ahmet Bilgin söz istemiş'ir. Bu sebeple... 

Vaz mi geçtiniz? 
AHMET BtLGİN (Kirş :hir) — Hayır, 

hayır vaz gezmedim. 
BAŞKA N— Buyurunuz şu halde... 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Grup adına 

söz istivo^um. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, madem ki öyle, 

grup adına diyorsunuz... Sonradan grup adma 
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olduğunu ifade ettiniz, daha evvelki ifadenizde 
grup adına değil. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sıra bende 
olduğu için grup adına istemiye lüzum hisset
memiştim. 

BAŞKAN — Şimdi bir hakika Sayın Bilgin, 
Sayın Ertem, sıra sizdedir, sıranın sizde ol
duğunu ifade ettiniz. Grup adına söz talepleri 
tekaddüm eder. Bu sebeple Sayın Bilgine söz 
veriyorum. 

Sayın Bilgin, buyurun efendim. 

MÎLLET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
bittiği şu dakikada grupum adına söz almam, 
müstacel bir durumun tarafımıza intikal et
mesi dolayısiyle, gerek Bakanlığı, gerekse Hü
kümeti ikaz içindir. 

Bu suretle evvela Sayın Dahiliye Vekili 
arkadaşımıza bu kürsüden teşekkür etmeyi va
zife bilirim. Kendileri Bakanlığa ilk geldiği gün
den itibaren idari makamlarda tarafsızlığın be-
hemahal tatbik edilmesi hususunda lâzımgelen 
genelgeyi neşiretmiş olması dolayısiyle bade
ma bütün idari makamlarda böyle bir tarafsız
lığın cereyan edeceğini ümidetmek isterim. Be
nim burada üzerinde'durmak istediğim bir nok
ta yine asayişle ilgili ve müstacelen üzerindeı 
durulması lâzımgelen bir husustur. Bu da Ça
nakkale Seramik faıbrikasmda çalışan işçilerden 
bir kısmı kalilinin, kanunlar dışı bir grev do
layısiyle orada asayişi ihlâl etmiş bulunmaları
dır. Bu nokta bütün teferruatiyle Sayın Bakana 
intikal etmiş bulunuyor. Kendileri bu hususta 
ilgili göstermişlerdir, teşekkür ederim. Yalnız 
son aldığım malûmata göre 600 kadar işçiden 
400 ü doğrudan doğruya işlerine devam ediyor, 
©kaili kalil olan 200 işçi grev ilân etmişlerdir 
ve kanuna uymıyan bir tarzda grev ilân etmiş
lerdir. Bunlar gelen giden işçilere, fabrikaya 
girecek malzemelere, yapılmış olan imalâtın 
geri çıkmasına mâni oluyorlar, gelenleri doğu
yorlar, evleri taşlıyorlar. Maalesef Çanakkale 
Valisinin makamında bulunmamaları dolayısiy
le bilmiyorum niçin buraya gelmiş, yerine git
memiş, onun yokluğu ve Vali muavininin- de 
kifayetsizliği yüzünden asayiş muhtel (bir hal 
almıştır. Bir çok arbedelerin ve bâzı hadiselerin 
çıkması muhtemeldir. Ben bu hususta gerek 
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Hükümeti, gerekse Dahiliye Vekilini vazifeye 
davet etmek istiyorum. Bu hususta çıkacak her
hangi bir arbedenin mesulü kimler olacaktır? 

Kendilerinden ricam şu: 
Eğer Hükümet varsa.. (Adalet Partisi sıra

larından «var» sesleri). 

İHSAN KABADA Yi (Konya) — Hükümet 
var tabiî. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, yar olduğunu sizden iyi bilirim ama, 
sözümü bağlamama müsaade edin beyefendi. 
Şarta muallâk konuşmam, Kabadayı sen. bunu 
bilirsin. 

Şimdi arkadaşlar, adalet makamlarından alın
mış olan ilâmlara göre, grev yapan işçilere mâni 
olunması ilâma bağlanmış iken ilâmın bakan
lıkça infazı mümkün olmuyor. Bu hususta Ad
liye Bakanınım da nazarı dikkatini çekmek iste
rim. Binaenaleyh rica ediyorum, bu hususta lâ
zımgelen alâkalarını tekJsif etsinler bu işe bir 
son versinler, neticesi pek iyi gelmez kanatinde-
yim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilen kifayet önergelerini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar arkadaş konuşmuştur. Yeterliğin oya ko
nulmasını arz ederim. 

Bolu 
Kâmil înal 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Boz-
tepe, buyurunuz. 

HASAN FEHMÎ BOZTEPE (Antalya) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilfleri; 
üç esastan kifayetin aleyhindeyim: 

1. Konuşmalar beş dakika olarak tespit edil
miştir. Kifayetin reddiyle milletvekillerine ko
nuşma hakkı verilmelidir. 

2. Yüce Meclisiniz şahit olmuştur ki, soru 
soranların adedi pek çoktur. Bu sual müessese
sinin devamı müzakerelerin kâfi olmadığının bir 
işaretçisi, bir alâmetidir. 
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3. Ada1 et Partisi sözcüsü el'an grupu adı

na söz istemektedir. 
Bu üç şıktan dolayı müzakere V i ı devamını 

arz ve istirham ederim. Hürmetle-imle. 

BAŞKAN — Okunmuş olan iki önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... E miyenler... 
Kabul edllmişti-r*. 

İçişleri Bıkanlığı bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmelini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ir. 

G — İçişleri Bakanlığı 

(A/l) Ca:i harcamalar 
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B. 

13.000 

B. 

11.000 

Lira 

12 030 

491 502 

260 003 

ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

•12.000 Personel giderleri 107 371 871 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 10 027 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Serm:.ye teşkili ve transfer harcamaları 
Malî transferler 25 363 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bo:ç ödemeleıi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 

Lira 

23 843 800 

560 002 

90 o:o 

370 030 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 841 358 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımlar, 6 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili V3 Transfer Harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Soıyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36 000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

77 000 

60 000 

253 O00 

B. 

12.020 

13.000 

14.000 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

(A/l) Cari Harcamalar 
12.000 Personel giderleri 196 0:9 789 15.003 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,-
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b) Jandarma Genel Komutanlığı 
Lira 

Personel giderleri 175 960 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 126 855 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 1 062 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum gider eri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

16.000 Çeşitli giderler 4 981 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 10 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerinin müzakeresi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, celse başında ifa
de ettiğim bir hususa dönüyoruz. İçişleri Ba
kanı, bütün grup temsilcileriyle mutabık kala
rak, beş kanun tasarısı ve teklifinin esasen 
programda ayrılmış bulunan bütçe müzakere
lerinin bitmiş olması dolayısiyle, bugün saat 
19,30 a kadar olan zaman içinde ve bitirilme
diği taktirde 2.1.00 de başlıyacak üçüncü celse 
içinde görüşülmesini teklif etmektedir. 

Bu teklif ve tasanlar şunlardır: Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine 
ve 5 arkadaşının, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair bir tekliftir. 

İkincisi; Konya Milletvekili Ahmet Gürkan 
ve 55 arkadaşının İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli me
murların maaş ve intibak dereceleri hakkında 
bir tekliftir. 

Üçüncüsü, Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
1 sayılı cetveli ile tadil ve ekleri İçişleri Ba
kanlığının merkez ve il memurları kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında bir tekliftir. 
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Dördüncüsü, Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılma
sı hakkında bir taşandır. 

Beşincisi de, Uzman çavuş, uzman jandar
ma kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
dur. 

Bunların tamamının bugün saat 19,30 a ka-
darki zaman içinde ve bitmemesi halinde de 21 
de başlıyacak olan üçüncü oturum içinde, biti
rilemediği takdirde, önümüzdeki bütçe müzake
releri sırasında gündüz bütçeye ayrılmış olan 
programın bitmesi halinde gece devam oluna
rak, bütün grupların da mutabık kaldığı ve 
İçişleri Bakanı tarafından verilmiş olan bir 
önerge vardır. Bunu okutup oylarınıza suna
cağım («Lehinde konuşmak istiyoruz» sesleri) 
Aleyhinde konuşmak istiyen var mı efendim? 
Lehinde söz istemiş olmak zaman kaybından 
başka bir mânası olmıyaeaktır ve bunun müm
kün olmadığını ifade ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis gündeminde bulunan ve İçişleri Ba

kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı ile ilgili olup ilişikte takdim 
kılman beş aded kanun tasarısı ve teklifinin, 
bugün İçişleri Bütçesinin bitiminden sonra gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle müzakeresi
ni arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Yozgat Milletvekili 

Ismal Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilmiş olan bu önerge muva
cehesinde bu beş tasarı ve teklifin sırasiyle 
müzakeresini yapacağız. 

•i. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 smjılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/704) (S. Sayısı : 883) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu?.. Burada. 

(1) 883 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tümü üzerinde söz istiyeni. Yok. Maddelere 

geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi teklif edilmiştir. İvediliği oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutu
yorum. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair -olan |3656 (sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel {ile tadil ive eklerinin içişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

iKanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmına ilişik cetvelde derece, unvan, 
aded ve aylıkları gösterilen kadrolar ilâve 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz itiyen?. Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Bifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin, Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporlar (2/266) (S. 
Sayısı : 399) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu ve Hükümet 
yerlerindeler. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mil.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlığın bu tasarının ivedilikle görüşme-

(1) 399 S. SaAjılı basmayazı tutanağın sonun-
dccdır, 
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sini istiyen bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Rifat öztürkçine ve 

beş arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasını ön
gören ve Bütçe ve Plân ve İçişleri komisyonla
rınca kabul edilip halen Millet Meclisi günde
minin öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işle
ri meyanmda bulunan kanun, teklifinin diğer 
işlere takdimen ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Önergede ivedilikle görüşülme
si istenmiştir bu teklifin. İvediliği kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
madde. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın

da değişiklik yapılması hakkında Kanun 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin, Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvel
de- derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaş
ları yazılı memuriyetler çıkarılmış, ilişik (2) 
sayılı cetvelde derecesi, memuriyet unvanı, aded 
ve maaşları yazılı memuriyet kadroları eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

Bu nedir efendim. Başkanlığa verilmiş 
A. P. Grupu adına, C. H. P. Grupu adma M. 
Partisi ve Y. T. Partisi Grup başkanlıklarının 
imza yerleri açılmış fakat hiç imzalanmamıştır. 
Gerekçe ve bâzı cetveller ihtiva eden bir metin. 
Nedir bu 1 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Bakanlık olarak bir öner
gemiz vardır. 

BAŞKAN — Efendim şimdi elimizde müza
kere ettiğimiz şeyde Plân Komisyonu teklifdeki 
metni aynen kabul etmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Efendim Plân Komisyo
nu buna iştirak ediyor. 
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İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, 

Mecliste çalışan emniyet memurlarının durumu 
hakkında bir sualim vardır. 

BAŞKAN — Komisyondan mı, Bakandan 
mı soruyorsunuz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Komisyondan 
efndim. 

BAŞKAN — Bir dakika önerge gelsin de.. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 'biraz evveı 

maddelerine geçilmesini kaibul buyurduğunuz 
ve Rifat öıztürkçilne' arkadaşımıza aidol'an tek
lifin birineîi maddesinin 'metninde değil, fakat 
iki sayılı cetvelinde değişiklik teklif eden bir 
önerge varıdır. İçişleri Bdbanmcn bir tadil tek-
iliıfi var, hu tadil teklifini evvelâ okutuyorum. 

Yüklsek Başkanlığa 
Cumlhuriıyet Senatosu IstanJbul Üyesi Rifat 

öz-türkçûne ve be/ş arkadaşının, Devlet Memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 .sayılı Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik 
yaplmasını öngören kanun Iteklifine ekli ve 
ilâve olunacak kadrtoları göö'eren (2) sayılı cet
velin aışağıdakii şcMlde değiştirilmesini arz ve 
te'klif ederim. 

İçişleri Balkanı 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Bu teklifin eslbalbı mucilbeöinin. 
de okunmasını istiyor musunuz? («Lüzum yıofc» 
sesleri) O halde sadece cetveli okutuyorum. 

(2) Sayılı cetvel 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

7 3 ncü Sınıf Emniyet Müjdürıü 20 800 
8 Ünvf onmalı ve Sivil Başkonıiser 91 700 
0 Üniformalı ve Sivil Komiser 180 600 

[BAŞKAN — Teklif sahibi olarak sadece iki 
sayılı cetvelde tadilât mı Müyior'suııuz? Tek
lifiniz sadece bu mahiyette midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Yoagat) — Bizim teklifimizin diğe
rinden farkı budur efendim. 

BAŞKAN — Bu konudaki önergeye komis
yon katılıyor, önerıgeyi oylarmuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmilyenler... Kaibul edilmiştir. 

Şjm'di kabul etmiş olduğumuz önergedeki 
cetvellerle 'birlikte okunmuş olan birinci madide-
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sini oylarınıza sunuıyoru'm. Kafoul edenler... 
E:imiîyenler... Kaibul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ertem, sorunuzu sorun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Meclis kad

rosunda çalışan emniyet mensuplarının duru
mu dikkate alınmış mıdır, alınmamış mıdır? 
Çünkü bunlar emniyet teşkilâtı dışmdadırlar. 

BAŞKAN — Komisyon yerinden cevaplan
dırsın. Mecliste çalışan emniyet mensuplarının 
durumu nazarı dikkate alınmış mıdır, alınma-
•m:\} mıdır, onu soruyorlar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EROL Y'ILMAZ KAÇAL (Rize) — Almmamış-
itır. Çünkü onlarını hususa 'bir kanunu varldır, 
o kanuna tabidirler. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — O halde hu 
çıok büyük haksızlıktır. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci maddeyi dkutuyıo-
rraı . 

MADDE 2. — Bu 'kanun yayımını takilbeden 
ay hasırdan itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Eft-
miyenler... Kclbul edil'miışifcir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi 'ka/bul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istijyen? Yok. Tümünü 
»oyunuza «unu'yioruım., Kaibul eldenler... Etmi
yenler... Ka'bul edilımişt'ir. 

Sayın Komisyon, siz 973 ve 809 sıra sayılı 
kanun tekliflerini geri mi istiyorsunuz? 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efendim, 
bunlar komisyonda görüşülmemiş kanun teklif
leridir, bu bakımdan bunların komisyonda görü
şülmesi icabetmektedir. Esasen 1961 senesinde 
bir tanesi verilmiştir ve 1962 senesinin Bütçe 
Kanununa atıf yapmaktadır. Diğer kanun tek
lifi de bir ay sonra yeniden bir kanun teklifinin 
getirilmesini tazammun etmektedir. Bu bakım
dan şimdi çıkarılacak mahiyette değildir. Mü
saade buyurıüursa bunları komisyonun ilk top
lantısında görüşelim ve akabinde Meclise geti
relim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
bir hususu Riyaset olarak tavzih etmemiz gere
kir. Daha aradan 15 dakika geçmeden Bakan-
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lık tarafından bunlar bütçenin arasına sıkıştı
rılmak suretiyle gündeme alınıp müzakeresi is
tenmiştir. Bunun istenmesi sırasında hiç kimse 
«Bunları gündeme almıyalım, bunlar tekemmül 
etmemiş şeylerdir» diye bir beyanda bulunmadı. 
Biran evvel gündeme alma teklifi yapılmışken 
şimdi bunların geri alınarak komisyona veril
mesi ve komisyonun bunu kısa zamanda yap
ması gibi Meclisin arka arkaya zıt kararlar al
maya davet ediliş şeklini biz Riyaset olarak doğ
ru bulmuyoruz. 

Siz bu konuda mı söz istiyorsunuz. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Lütfederseniz. 
BAŞKAN — Yani komisyon bu iki teklifi 

geri istiyor, siz bunun aleyhinde misiniz Sayın 
Bolald Ya komisyona vereceğiz veya üzerinde 
müzakere edeceğiz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yapı ortadır, sözlerim üzerinde olacaktır. Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Bahkesir) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Riyaset Makamı
nın çok haklı olduğunu kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Biraz evvel aralıksız devam edecek 
bütçe müzakerelerine rağmen bu arada görüşül
mesi kabul edilen bir hususun tekemmül etme
diğinden hahisle, komisyona iadesi, günde
min tanziminde Riyaseti müşkül durumda bı
rakmıştır. Bunda haklılık mutlaktır. 

Yalnız gerek diğer işlere tekddüm eden 
müzakere teklifi, gerekse bu müzakere teklifine 
müspet rey kullanan arkadaşlarımızın tek dü
şüncesi, teklifin ehemmiyeti olmuştur. Tekli
fin tetkiki esnasında bâzı şekil noksanlıklariylc 
malûl oluşu bakımından nazarı dikkat cclbct-
miş ve derhal tashihi imkânı olmadığı için Büt
çe Komisyonu sözcüsü arkadaşımız bu tarzda 
bir beyanda bulunmuştur. 

Muhterem Riyasetten istirham etsem, aca
ba gündemde mahfuz kalmak kaydiyle yarın 
ıslâh edilip getirilmesi usulü imkânı varsa ve 
böyle bir usulü Yüce Heyetiniz, Riyasetinde işa
ret buyuracağı tarzda, tasvibederse mesele ken
diliğinden halledilmiş olur ve temenni ederiz ki 
Sayın Riyasetin de işaret buyurduğu gibi, böy
lece usulî hatalar tekerrür etmez. 

Saygı sunarım. 
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BAŞKAN — Riyaset yönünden, eğer Heyeti 

Umumiye oylariylc kabul ettiği takdirde, belir
li bir müddet için komisyona verilmesi ve bu 
müddet içinde tekemmül ettirilip gelmemesi ha
linde gündeme alınıp müzakere edilemsi kaydiy
le bir telif yolu düşünüuebilir. 

Şimdi îlhami Ertcm'c söz veriyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim, yalnız 
siz komisyona verilmesi tezini mi savunacaksı
nız? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, ve
rilmemesi tezini savunacağım. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
aıkadaşlarım; gerek Sayın Sadi Pahlivanoğlu'-
nıın, gerek Sayın Ahmet Grürkan'm ve arkadaş
larının imzalıyarak vermiş oldukları bu kanun 
teklifleriyle iki şeyin tahakkuk ettirilmesi isten
miştir: Bir tanesi, vatandaşla en yakından te
masta bulunan, fcikat 25 - 30 yıllık hizmet müd
detleri içimde büyük feragat ve büyük bir vefa 
ile çalışmalarına rağmen, hiçbir şekilde terfi 
edememiş, hizmet müddetlerini belki bir veya 
iki terfi ile kapıyacak duruma düşmüş içişleri 
Bakanlığı memurlarının üzerine eğilmek, onlara 
da diğer memurlar gibi türlü intibak kanunla-
riyle, türlü imkânlar sağlanırken Büyük Mecli
sin. onları da gördüğünü ifade etmek ve gör
dükleri bu hizmetlerin mükâfatının hiç olmazsa 
bir kısmını kendilerine verobilmdk büyüklüğünü 
sağbyabilmck maksadiyle hazırlanmış, içişleri 
Komisyonundan her ikisi de 1962 yılında çıkmıg 
ve Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilmiştir. 
Fakat bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen 
maalesef ilgili Komisyonda bu çok zaruri olan, 
Devletin vefa vazifesi olan, bütün ömürlerini 
vefalı çalışmalarına rağmen, kadro kifayetsizliği 
yüzünden, bütün ömürlerinde iki veya bir defa
dan fazla terfi edemiyen kimseleri bu durum
dan kurtarmak için Umumi Heyet ilgili komis
yondaki ilgisizliği yerinde bulmıyaraık bunları 
Genel Kurul gündemine almaya karar vermiş
tir. O zamandan beri de bu kanun teklifleri yük
sek Heyetfmizin karariyle gündeme alınmıştır. 
Fakat malûmlarınız olduğu üzere gündemin yük
lü bulunması sebebiyle bugüne kadar bunlarla 
meşgul olmak, bunları görüşmek imkânı doğma
mıştır. Binaenaleyh, biraz evvel yine yüksek 
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Peylerinizle belirtildiği üzene, bunlar gündeme 
alınmıştır. Şimdi gönderilirse yine ithmale uğra
yacak ve belM tekrar kanunlaşmaları mümkün 
ölmıyacaktıı4. Bunlar üzeninde gerekli tetkikler 
yapılmıştır, bakanİiklarla temaslar sağlanmıştır 
Binaenaleyh, bunların şimdi görüşülmesinde bü
yük menfaat vardır. Bu İçişleri Bakanlığının 
kalem memurları, diğer bakanlıklar memurların
dan çok ayrı hususiyet arz eder. Bunların ne taz
minatları vardır, ne de harcırahları vardır, hiç
bir şekliyle çok mahidudolan maaşlarından baş
ka gelir imkânları yoktur vıe biraz evvel arz et
tiğim gibi, kadroları da 20 - 25 ğifbd çok düşük 
olduğu için seneler senesi terfi etmek imkânını 
bulamamışlardır. îşte Yüksek Heyetiniz lütfeder 
de bunları şimdi görüşürse bir yandan kadrolar 
yükselmek suretiyle, diğer yandan da intılbak ta
nınmak suretiyle bütün ömürlerini diğer bakan
lıklar teşkilatındaki memurların terfilerini hiç 
haset duymadan seyrede ede bir gün hakkın ken-
dil'orme de ulaşacağını bekliyen bu mağdur, fa
kat vazifesine bağlı kimseleri memnun etmiş, hiz
metlerinin hakkını vermiş olacaksınız. 

Her şey bu tekliflerde mevcuttur. Sureti 
katiyede ileri bir hareket yoktur. Sadece bunla
ra vefanın ve hürmetlerinin karşılığı tanınmak
tadır. Biri kadroların artırılmasıdır. Bu aşığı 
yukarı iki milyon civarında bir masraf gerek
tirmektedir. İkincisi intibakı sağlamaktadır, bu 
da ilki milyon civarında bir taHısfeat istemekte
dir. îmtılbak ve kadro yükselmeisinin yekûnu dört 
milyon liradır. Bunları da Bakanlık bendi talsar-
ruflariyle karşılıyacalktır. Bu kanun tekliflerini 
kabul edip kanuni aştırdığınız takdirde bütçeye 
hiç bir külfet doğmıyaoaktır. Onun için şimdi 
görüşülmesini ve kanunlaşmasını arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon bu iki teklifi... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Size söz vereceğim Sayın Şener. 
Komisyon bu iki teklifi geri istiyordu. Komis

yondan ayrı Sayın Aydın Bolak şartı bir teklif 
ileri sürmüş ve 24 saat müddetle tekliflerin ko
misyona verilmesini istemiştir. Sayın Ahmet Şe
ner'e söz verdikten sonra - ki, o komisyonun tek
lifi aleyhinde söz istemiştir - bu teklifleri oyla
yacağım. 

Buyurun Sayın Şener. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün dar bir zamanda, bütçenin bu sıkışık 

devresinde bütün grupların ittifakla ihizalıyarak 
getirmiş oldukları bu takriri on dakika evvel ka
bul ettik. Daha evvel 45 günü geçtiği için yine 
Yüksek Meclis bunu uygun bulmuş ve gündemine 
almıştı. Yani bize niyabeten vazife gören komis
yonca bu vazife yapılmamış, biz Meclis olarak 
kendimize vazife telâkki etmek üzere almışız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kısa bir zaman
da gerek Maliye Vekâleti - ki haklıdır - Bütçe 
Karma Komisyonunda dört sene vazife gördüm. 
Plân ve Bütçe Komisyonunun bu talebi doğru
dur. Ama ancak alınıyor, Meclisin intizamlı ça
lışmaları bu vesile ile ihlâl edilmiş oluyor. Beş 
dakika evvel verilen bir karardan sonra beş daki
ka sonra aksi istikamette bir karar alınması doğ
ru değil. Ahmet Aydm Bolak arkadaşımızın, 
Sayın Başkanın ifade ettiklerine ve benim duy
duğuma göre 24 saat müddetle söylerler, 24 saat 
müddet sonunda gelmiyebilir. Yarın Bütçe Ko
misyonunun toplanacağını Ahmet Aydm Bolak 
burada teminat veremez. Yarın toplanamayacağı
na göre 24 saat de gidecek, 48 saat de gidecek, 
iki gün, bir hafta, bir ay ve bu gündemden çık
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; dört senedir bu Büt
çe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesini 
tenkid ederken bu nüfus memurlarının, tahrirat 
kâtiplerinin çekmiş oldukları ıstırabı ifade etmiş 
bir arkadaşınız olarak istirham ederim, eğer müm
künse - ki mümkündür - zaten malî portesi de 
ortadadır, üç, dört milyon liralık bir intibaktır. 
Bu intibaklar tasarruflardan temin edilecektir. 
Sayın Vekilin ifadelerine göre bu sene bütçesin
de bilhassa yüzde sekiz kadar zam yapılmış olan 
bu içişleri Bakanlığı kısmı meydandadır. Biz me
murlara bu tarihe kadar yapılmış olan haksızlık 
mı diyelim, imkânsızlıklar mı diyelim, bir an ön
ce bunların burada halledilmesi ieabetmektedir. 
Onun için bendeniz Karma Bütçe Komisyonuna 
verilmesinin aleyhindeyim. Verilmemesi hususun-

, da oy kullanmanızı rica edeceğim. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Usul hakkında 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Usule aykırı hiçbir şey yok. Esa
sen zamanı âzami tasarruf için elimizdeki her im
kânı kullanmak istiyoruz. Usul konuşmaları, leh-
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te, aleyhte konulmalar meseleyi uzatıyor. Tasar- I 
ruf ettiğimiz zamanı tekrar israf etmek yoluna 
gidiyoruz. Şimdi müsaade ederseniz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Usul hakkında 
söz istemiştim. I 

BAŞKAN — Sayın Özal usul hakkında ben I 
konuşuyorum. I 

Şimdi komisyonun yapmış olduğu teklif üze- I 
rine üç arkadaş, konuştu, iki arkadaşımız teklifin I 
aleyhinde, bir arkadaşımız da lehinde konuştular. I 
Alican arkadaşımız ben de bu teklifin lehindeyim I 
diyerek komisyona verilmesi yolunda söz istedi- I 
ler, ona söz veriyorum. I 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bendenizin tale
bi de aynıdır. I 

BAŞKAN — Size söz vermedim, söz isteme- I 
den konuşuyorsunuz. I 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım hakikaten İçişleri Bakanlığı 
mensuplarının durumları yıllardan berijıepimiz- I 
ce malûmdur ve gönüller acısıdır. Şimdi, biraz I 
evvel aldığımız kararın görüşülmesi neticesinde I 
tasarının mahiyetinde ihtilâflar doğacağı anlaşıl- I 
maktadır. Anlaşıldığına göre komisyon bunu ye- I 
niden tedvin etmek üzere geri istemektedir. Bu I 
faydadan hâli değildir, ancak kısa bir müddete I 
münhasır olmalıdır kanaatindeyim. I 

Şimdi bunun yanında günlerden beri müzake- I 
re edegeldiğimiz binlerce din adamlarını da ilgi- I 
lendiren Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş Ka- I 
nunu var. Bunu görüşüyoruz; bu da yarım kah- I 
yor. Diğer taraftan bu da yarım kalmış olacak. I 
Şu halde şimdi görüşülmesi talebedilen bu kanun- I 
lan hiç olmazsa üç gün veya dört gün sonraya bı- I 
rakalım. Komisyonlardan geçsin, lâyıkı ile hazır- I 
lansın ve bu arada da Diyanet İşleri Başkanlığı I 
kuruluş Kanununu da elden çıkarmış olalım. Ak- I 
si takdirde herbir kanun tasarısı oya konulduğu I 
zaman ivedilik alıyor ve herbiri yarım kalıyor. I 
Binaenaleyh, bu-hususun bilhassa arkadaşlarımız I 
tarafından nazara alınmasını bilhassa istirham I 
ederim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. Yeni bir 
şey mi teklif edeceksiniz? I 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Yeni bir teklif 
değil, tamamen usule mütaallik olduğu kanaatin- I 
deyim. Müsaade buyurursanız buradan, arzu I 
ederseniz kürsüden ifade edeyim. | 
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BAŞKAN — Şimdi efendim, esasen usul hak

kındaki müzakere riyasetin usule aykırı davranı
şını tebarüz ettirmek içindir. Yeni bir usul tek
lifi yeni bir usul mahiyetinde olabilir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim arz ede
yim. 

Karma Bütçe Komisyonunda müzakere edi
lip karara bağlanmadan Umumi Heyetin günde
mine alınması kabul edilmiş olan bir tasari veya 
kanun teklifi mevzuubahistir. Bütçe Komisyo
nunda müzakere edilip karara bağlaiımiyan bir 
husus hakkında komisyon ve onun sayın söz
cüsü bir tasarrufta bulunamaz, kanaatindeyim. 
Ve o kanaatteyim ki, İçtüzük bu hususu açık 
bırakmış ve her hangi bir teklif veya tasarı ko
misyona verilir, 1,5 ay müddetle beklerse, umu
mi heyet kararı ile umumi heyet gündemine alı
nırsa, bunun sahibi kimdir, belli değildir, bu bir. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonlara havale 
edilmiş her hangi bir kanundan sadece bir ta
nesi 1,5 ay fazla beklemesi halinde gene Millet 
Meclisi gündemine alınmış olan bir konunun 
diğer komisyonlarda görüşülmesi kapısı açık 
kalmaktadır. Bu yüzden müzakeresi tamamiyle 
eksik kalmaktadır. 

Yine zannediyorum ki; İçtüzüğümüzün bu 
da açık tarafıdır. Hal böyle iken üzerinde ko
nuştuğumuz kanun teklifleri hakkında Sayın 
Bütçe Komisyonunun, alalım da tekrar müzake
re edelim, demesi keyfiyeti' İçtüzüğümüze ve 
arz ettiğim mütalâaya uymaz, kanaatindeyim. 
Takdir zatıâlilorinindir. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar; 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği hususları şu 
şekilde değerlendirmek mümkündür. Filhakika 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi Bütçe Ko
misyonunda müddeti içinde yani 45 gün içinde 
bitirilmediği için Heyeti Umumiye kararı ile 
36 ncı madde gereğince gündeme alınmış olan 
bir metin artık kimindir, diye bir sual sordu. 
Bu metin Heyeti Umumiyeye mi mal olmuştur? 
Heyeti Umumiye karar vermeden komisyona da 
gitmez. Doğrudan doğruya gündemde kalır. 

İkincisi; Karma Komisyon Sözcüsü bunu 
talebedebilir mi, buna hakkı var mı, diye bir şey 
sordular. Bir mesele hakkında o metin her han
gi bir komisyonda görüşülmemişse o komisyon 
sözcüsü, bir de kendi komisyonunda meselenin 
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görüşülmesini talebetmeye hakkı vardır. Bura
daki hak sadece talebetmekten ibarettir. Karar 
Heyeti Umumiyenindir. Heyeti Umumiye karar 
vermeden komisyona verilmiyccektir. Bu se
beple lehte ve aleyhte konuşmalar da oldu. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — İştirak halinde 
misiniz, diye komisyona soruldu. Karma Komis
yonun bu yetkisi yok. 

BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz, diye 
sormadım, Sayın özal. Geri istiyor musunuz, di
ye sordum, efendim, iştirak etmek başka şey 
efendim. Sayın özal, bu mesele zannediyorum, 
halledildi. 

Şimdi iki türlü teklifle karşıkarşıyayız. Ko
misyon bir müddet tâyin etmeden kendisi görü
şülmesini istiyor, komisyona almak istiyor. Sa
yın Bolak da 24 saat bir müddet için komisyona 
verilmesini istiyor. Evvelâ en aykırı teklif ko
misyona verilmesi teklifidir, yani bir müddet 
tâyin etmeden komisyona verilmesini istiyen 
tekliftir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenle».... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Bolak'a aidolan ve 24 saat için komis
yona verilmesini istiyen önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, oylama sırasında bendenizi yıâzur 
görün, fakat arkadaşlarımın takrire rey ver
meleri mümkün, takrirde, gelmezse müzakereye 
devam olunması kaydı var. öyle bir kayıttan 
bahsedilirse, bu şartla sayın arkadaşlarım rey 
lütfederler. 

BAŞKAN — Esasen burada önergenizi okut-
mamıştık. önergenizde, içişleri Bakanlığı Mer
kez ve taşra teşkilâtı hakkındaki 883, burada 
883 değil 793 değil mi? 883 yanlış yazılmış. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Evet. («önergeyi geri al» sesleri) Saym Başka
nım, yanlış yazdığıma göre lütfen iade ediniz, 
geri alayım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Bolak 
arkadaşımız geri almak istiyor önergesini. Fa
kat önergeyi ben kabul edenler, diye oya sun
duğum anda önerge Heyeti Umumiyrnin malı 
olmuştur, Heyeti Umumiye karar verecek. Geri 
almanın bir vâdesi vardır. Bu sebeple her hangi 
anda önergeyi geri almak mümkün olamaz. Ve 
Heyeti Umumiye bu türlü şeylerle işgal edile
mez. Bu suretle bu önergeyi oya sunacağım. 
Yalnız önergede S. S. 883 deniyor, 793 olacak. 
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Ve önergede «24 saat mehil verilsin» deniyor. 
Bu mehil gelmediği takdirde müzakeresine de
vam edilmesi kaydı vardır. 

Bu şekilde önergeyi oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pelüivanoğlu'-
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba

şkanlığı Merkez ve il memurları kısmında deği
şildik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/19) (S. 
8. Sayısı: 793 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu yerini al
sın. 

içişleri Komisyonu yerinde, Vekil yerinde. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Arkadaşlar bu ifade ettiğim kanun teklifinin 

öncelik ve ivedilik kararı da alınmadığı için ev
velâ Bakan tarafından verilmiş olan bu öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 29 . 1 2 . 1964 günkü 31 nci 

Birleşiminde Meclis gündemine alınması karar-
alştırılan ve Hükümet programında da yer al
mış bulunan Ordu Milletvekili Saym Sadi Peh-
livanoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin içişleri Bakanlığı Merkez ve il memurları 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin lüzum ve önemine binaen diğer işlere 
tercihan ve takdimen Bakanlığım bütçesinin 
görüşülmesi sırasında öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi için Yüce Meclisin tasvibine sunul
masını arz ve teklif ederim. 

içişleri Bakanı 
I. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
istenmektedir, öncelikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi tümü hakkında Saym Muslihittin Gü-
rer, buyurun. («Vazgeç» sesleri) 

(1) 793 e 1 nci ek Sıra sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 
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ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — 400 tane mek

tup almış, seçmenlerine selâm gönderecek. 
MUSLlHtTTlN GÜRER (Sakarya) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Bu yüksek tasviplerinize sunulmuş olan dâ

hiliye memurlarının durumlarını hepiniz bildi
ğiniz için, huzurunuzda uzun uzun ara edecek 
değilim. Bu mevzuda hakikaten seslenen arkada
şımın buyurduğu gibi, 400 küsur mektup almış 
bulunuyorum. Eski bir idareci olarak bu memle
ketin en ücra köşelerinde çalışan fakat 20 sene-
dcnberi terfilerini alamıyan dâhiliye memurla
rımız mevcuttur. Bunlar feragatle ve fedakâr
lıkla bütün ömürlerini dâhiliye hizmetinde ge
çirmişler, fakat durumlarının lâik olduğu sevi
yeye erişememekten dolayı perişan bir durumda 
bulunmaktadırlar. Yüksek Heyetinizin bu kanun 
teklifi için öncelik ve ivedilik suretiyle, Sayın Hü
kümetin de çıkarmayı „vadetmiş olduğu bu ka
nun için bu kadar çalışmasını takdirle karşılar, 
Yüksek Heyetinize şahsım adına ve mektup sa
hipleri namına teşekkür eder, heyetinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz evvel okunmuş bulunan İçişleri Ba
kanlığına ait önergede teklifin ivedilikle görü
şülmesi de istenmiştir, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve il memurlan kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından ili
şik (1) sayılı cetvelde dere.ee, unvan, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve 
yerine (2) sayılı cetvelde derece, unvan, aded 
ye maaşları gösterilen memuriyetler konulmuş 
ve bunlardan ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvele ithal olunmuştur. 
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BAŞKAN — Şimdi 1 nci madde ile ilgili iki 

tane önerge verilmiştir. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK-

DOÖAN (Yozgat) — Biz Hükümet olarak birin
ci maddede teklif sahibinin 1 nci maddesinin 
müzakere mevzuu olmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Bu isteğinizi bir önege ile Ri
yasete müracaat ederek lütfen yerine getiriniz 
efendim. 

Sayın özoğul sizin önergenizi aldık efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — önergem 

üzerinde bir iki kelime konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, size söz .verece

ğim. Yalnız Sayın Nizamettin Erkmen'e ait bir 
önerge vardır. Sayın Erkmen, siz önergenize 
ek olarak daktilo ile yazılmış bir de cetvel sun
muşsunuz. Bu cetvel üzerindeki rakamları son
radan mürekkeple kendiniz değiştirmişsiniz. On
ların yanına lütfen imza cdinh. 

NtZAMETTlN ERKMEN (Giresun) — 
Hay hay, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, bu 1 nci 
madde ve cetveli eriyle ilgili olarak verilmiş üç 
takriri de sırasiyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sadi Pehlivanoğlu'nun teklifinin görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 
içişleri Bakanı 

ismail Hakkı Akdoğan 
BAŞKAN — Teklif sahibinin 1 nci madde

sinin 1 nci madde olarak kabulünü mü istiyor
sunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Evet. 

BAŞKAN — ikinci önerge Nazmi özoğuTun 
önergesidir. 

Sayın Başkanlığa 
793 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 1962 

malî yılı yerine 1965 malî yılı şeklinde kabulü
nü arz ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

' Yüksek Başkanlığa 
Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğlu 

arkadaşımız tarafından teklif edilerek görüşül
mekte olan Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ-
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h (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı Merkez ve il memurları kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ithali 
zaruri görülen nahiye müdürleri ile sivil sa
vunma memurlarına ait ekli 1 ve 2 sayılı cetvel
lerin kanun teklifine bağlı 1 ve 2 sayılı cetvel
lerin iller memurları kısmına eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

Kaldırılacak (1) sayılı cetvelin altına iller 
kısmına efcleneoek (1) sayılı cetvel 

îller memurları 

D. Memuriyet unvanı Aded Aylık 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

Nahiye Müdürü 
» » 
» » 
» » 
» » 
:» » 

40 
60 
100 
300 
270 
170 
35 
30 
15 

800 
700 
600 
500 
460 
400 
500 
450 
•500 

10 Sivil Müdafaa Memuru 
11 ,» » » 
10 » » » 

Kabul edilecek (2) sayılı cetvelin altına iller 
kısmına eklenecek (2) sayılı cetvel 

îller (memurları 
7 Nahiye Müdürü 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
8 Sivil Müdafaa Memuru 
9 » Savunma Memuru 

10 » Müdafaa Memuru 
11 » » » 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu üç önergeden 
en aykırısı Dahiliye Vekili tarafından verilmiş 
olan ve teklif sahibinin birinci maddesinin mü
zakereye konu olmasını istiyen teklifidir. 

Sayın Bakan, teklifiniz sadece 1 nci maddeye 
ait inlidir? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ÎSMAÎL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — 1 nci maddenin, teklif sa
hibinin birinci maddesi olarak müzakereye esas 
alınmasıdır. 

150 
210 
120 
170 
120 
170 
35 
15 
15 
115 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 
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BAŞKAN — O halde 1 nci maddeyi teklif 

ediyorsunuz.. 1 nci ınaddeye bağlı olan cetvelleri 
de aynen teklif ediyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKİ AK 
DOĞAN (Yozgat) — Kbmiisyıontın cetvellerim 
teklif ediyoruz, madde aynı zaten. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Akdoğan, teldlf 
sahibinin 1 nci maddesinde 1 ve 2 nıolu cetvel
den bahsedilmektedir. Bahsettiğiniz 1 ve 2 nu
maralı cetvel de kendilerine ait cetveldir, Komis
yonun cetvelinden ayrıdır. Cetveli de birlikte 
teklif ediyor musunuz? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ÎSMAÎL HAKKI AK
DOĞAN (Yozıgat) — Efendim, burada 1 nci 
madde metnini teklif sahibinin metni olaraik alı
yor, 1 ve 2 numaralı cetveller için ise, Komis
yonun cetvellerini-kabul ediyoruz. Madde ola
rak diğer maddeye göre yanlışlık vardır. Bu ba
kımdan teklif sahibinin maddesinin müzakereye 
esas olarak alınmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Teklif sahibinin metninde 1 ve 
2 numaralı cetvel var. Siz madde olarak teklif 
sahibinin 1 nci maddesini, cetvel olarak da Ko
misyonun cetvelini fcalbul ediyorum, derseniz bir 
tenakuz zuhur eder. Çünkü Komisyonun cetveli 
üç tanedir, iki tane değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÎSMAÎL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Üçünü kabul etmiyoruz, 
1 ve 2 yi kalbul ediyoruz. 

BAŞKAN — İkisini kabul ediyorsanız, bu üç 
cetvelden hangi ikiyi kabul ettiğinizi biz nasıl 
bilelim? Bunu tavzih ediniz efendim. Ya teklif 
sahilbinin metnindeki M cetveli fcalbul ettiğinizi 
söyleyiniz, yahut da üçünü birden kabul ediyor
sanız onu ifade ediniz. Evvelâ bu hususta vu
zuha varalım. 

ALİ DÎZMAN (Tokat) — Üç sayılı cetvel 
(konmamış da bu karışıklık ondan doğuyor. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ÎSMAÎL HAKİKİ AK
DOĞAN (Yozıgat) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz vereyim. Yalnız, 
Ibizim Kanunlar Dairesinin metnin tashihine ve 
tadiline esas olmak üzere elinde tutacağı yazılı 
'bir metne ihtiyacı var. Evvelemirde bu metni 
sarahatle hazırlamanız gerekir. Evet, izahat ve
receksiniz, bu izahatınız milletvekilleri bakımın
dan ehemmiyet taşır. Fakat, bizim elimizde bir 
tadil metni; şu maddeyi şu cetvelleriyle birilikte 
istiyorum, diye bir tadil teklifi yok... Lütfen bu
nu evvelâ yazınız. 

— 168 — 



M. Meclisi B : l l l 21.6.1966 0 : 3 
ÎÇtŞLBItt BAKANI tSMAÎL HAKKI AK

DOĞAN (Yozgat) —Veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme alıp, görüşülmesini kabul ettiğimiz madde
ler üzerinde Komisyonun ve Hükümetin hazır
lıklarını İkmal edebilmeleri için saat 21 den son

raki birleşime devam etmek üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Saat 21,00 den sonraki Üçüncü Celsede bu 
maddeler üzerinde müzakere cereyan edecek
tir. 

Kapanma saati: 18,60 

• • • » 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt(Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 ııci Birle 
siminin 3 ncü Oturumuna başlıyoruz. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü bir 
sırada verilen bir önerge ile İçişleri Bakanlığı
na ait bâzı kanunların görüşülmesine devam 
edilmesi kararlaştırılmıştır. .Bu sebeple bir ön
ceki oturumda devam etmekte bulunan müzake
reyi takibedeceğiz. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanlıoğlu'nun 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelle tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlı
ğının merkez ve il memurları kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifinin mü
zakeresi sırasında birinci madde üzerinde bâzı 
önergeleri verilmiş idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın 1 nci maddesiyle ilgili olarak verilmiş bulu
nan iki değişiklik önergesi ve buna ilâveten 
komisyon tarafından verilmiş bulunan bir deği
şiklik önregsi var. Her üç önergeyi evvelemir
de ayrı ayrı okutacağım. Daha sonra aykırılık
ları itibariyle sırasiyle oylatacağım. 

Sayın Bakan, evvelce vermiş olduğumuz 
önergeyi geri mi alıyorsununuzi 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK-
DOĞAN (Yozgat) — Evvelce verdiğimiz öner
geyi geri alıyoruz. Zira son verdiğimiz önerge 
diğer önergeyi de kapsıyor. 

BAŞKAN — Şimdi anlıyorum. Birinci ver
miş olduğunuz önergeyi geri istiyorsunuz. Ba
kan tarafından verilmiş olan birinci önerge ken
dilerinin talebi üzerine geriverilmiştir. 

İkinci önerge Edirne Milletvekili Nazmi özo-
ğul tarafından verilmiştir. Evvelemirde onu 
okutacağım, daha sonra komisyon tarafından 
verilmiş bulunan önerge, onu da kapsamakta
dır mütalâası var. Onu da okutacağım, ondan 
sonra zatiâlinize söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
793 sayılı Kanunun birinci maddesindeki 

1962 malî yılı yerine 1965 malî yılı şeklinde ka
bulünü arz ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Diğer, Hükümet tarafından ve
rilmiş bulunan önerge var, onu okutacağım. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 
merkez ve il memurları kısmında değişiklik ya
pılması kısmındaki kanun teklinin : 

1 ci maddesinin, 
Madde 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa

yılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmında ilişik 
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(1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler çîkarılmış ve ye
rine (2) sayılı cetvelde derece, unvan aded ve 
maaşları gösterilen kadrolar konulmuştur. 

2 nci maddesinin, 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

3 ncü maddesinin, 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Şeklinde değiştirilmesini ve kanun teklifine 

ilişik 1 ve 2 sayılı cetveller yerine işbu takriri
mizle sunulan 1 ve 2 sayılı cetvellerin konulma
sını arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
t. Hakkı Akdoğan 

tçüşleri Bakanlığı 

Morfeez memurları 

[ i ] sayılı cetvıel 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

özel Kalem Müdürlüğü 
9 Şef 1 

10 Birinci Mümeyyiz .1 
12 Memur 6 

Şifre Kalemi 
8 Şifre Başmemuru 1 

11 Şifre Memuru 2 
12 Şifre Memuru 2 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Tetkik Bürosu 

10 Mümeyyiz 2 
11 Memur 1 

Neşriyat Bürosu 
10 Mümeyyiz '1 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Kalemi 
10 Birinci Mümeyyiz 1 
11 Memur 2 
12 Kâtip 4 

Hukuk Müşavirliği 
7 Muhakemat Müdürü 1 
9 Muhakemat Müdür Muavini 1 

600 
500 
400 

700 
450 
400 

500 
450 

500 

500 
450 
400 

800 
600 

21 . 5 .1965 O : 3 
D. Memuriyetin unvanı 

9 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 

Aded Aylık 

1 
1 
2 

Manalı İdareler Genel Müdürlüğü 
8 Şube Müdür Muavini 3 
9 Şube Müdür Muavini '3 
9 Büro Şefi 1 

10 Birinci Mümeyyiz 5 
11. İkinci Mümeyyiz 5 
12 Memur 13 
13 Kâtip 9 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 
9 Şof 7 

11 İkimi Mümeyyiz 4 
12 Memur 12 

13 Kâtip 8 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
9 Harita Memuru 1 
9 Kütüphane Memuru 1 

11 Kütüpane Memur Muavini 1 
9 Büro Şefi 4 

10 Birinci Mümeyyiz 2 
10 Evrak ve Dosya Memuru 1 
11 İkinci Mümeyyiz 2 
12 Memur '5 
13 Kâtip 2 

özlükişleri Genel Müdürlüğü 
9 Şef 4 

10 Birinci Mümeyyiz 5 
11 İkinci Mümeyyiz 6 
11 Evrak ve Dosya Memuru 1' 
12 Memur 13 
13 Kâtip 15 

Sivil Savanma İdaresi Başkanlığı 

10 
11 
12 

9 
11 
12 
13 
14 
13 

Sivil Savunma Şube Şefi 2 
Sivil Savunma Şube Memuru 6 
Kâtip 4 
Kâtip 2 

Kâğıtişleri Müdürlüğü 
Şef " 1 
Mümeyyiz 1 
Memur 1 
Kâtip 6 
Kâtip 1 
Arşiv Memuru 3 

600 
400 
350 

700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 

600 
450 
400 
350 

600 
600 
450 
600 
500 
50O 
450 
400 
350 

600 
500 
450 
450 
400 
350 

700 
500 
400 
350 

600 
450 
400 
350 
300 
350 
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P-
12 
14 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
9 

7 
8 
9 
10 
9 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
11 

10 
12 
13 
9 
9 
10 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
11 
12 
13 
10 
11 
13 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

Müracaat Memuru 
Müracaat Kâtibi 

Gereç Müdürlüğü 
Ayniyat Muhasibi 
Birinci Mümeyyiz 
Mutemet 
İkinci Mümeyyiz 
Ambar Memuru 
Memur 
Kâtip 
Doktor 

Vilâyetler Mamurları 
[1] sayılı cetvel 

Vilâyet Nüfus Müdürü 

» > » 
Vilâyet Nüfus Başkâtibi 

» » » 
» » » 

Vilâyet Nüfus Kâtibi 
» » » 

Nüfus Kâtibi 
» » 

Vilâyet İdare Kurulu Mü
meyyizi 
Vilâyet İdare Kurulu Büro 
Şefi 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 

Vilâyet Hususi İdare Şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Mü
meyyizi 
Vilâyet Tahrira't Kâtibi 

Tahrirat Kâtibi 
Tahrirat Kâtibi 
Vilâyet Evrak Mümeyyizi 
Vilâyet Evrak Memuru 
VPâyet Evrak Memuru 
Vilâyet Tabiiyet Mümeyyizi 
Vilâyet Tabiiyet Memuru 
Vilâyet Tabiiyet Kâtibi 

7 
11 
18 
32 
20 
20 
48 
63 

120 
61 
56 

5 
2 
1 
4 

143 
156 
25 

2 
8 

186 
2 
2 
3 

400 
300 

600 
500 
500 
450 
450 
400 
350 
600 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
450 
400 

450 

3 
6 
19 
87 
1 
4 

600 
500 
400 
350 
600 
600 

500 
500 
450 
400 
350 
500 
450 
450 
400 
350 
500 
450 
350 

D. 

12 
13 
12 
13 
11 
9 

11 
10 
12 
13 
13 
10 
11 
12 

9 
11 
12 
13 
11 
13 
14 
l\ 
13 
14 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
10 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

Hukuk İşleri Kâtibi 
Hukuk İşleri Kâtibi 
Vilâyet Şifre Memuru 
Vilâyet Şifre Memuru Refiki 
Daire Müdürü 
Kaza Tahrirat Kâtibi 

» Refiki 
Nüfus Memuru 

» » 

Kaza Nüfus Memuru 
» » » 
» » » 

» Kâtibi 

Nahiye Tahrirat Kâtibi (1) 
Nahiye Nüfus Memuru 

» » » 
Nahiye Müdürü 

2 
11 

2 
2 
2 
1 

210 
1 

224 
139 
101 
53 
36 
54 

3 
190 
374 
69 
4 

245 
364 
262 
180 
265 
40 
60 

100 
300 
270 
170 
35 
30 
15 

Sivil Müdafaa Memuru 
» » » 

Sivil Savunma Memuru 

İçişleri Bakanlığı 

Merkez Memurları 

[2] sayılı cetvel 

özel Kalem Müdürlüğü 

7 Şef 1 
9 Birinci Mümeyyiz 1 

11 Memur 6 

Şifre Kalemi 
7 Şifre Bışmemuru 1 

(1) 150 adedi halen (L) cetvelindedir. 

400 
350 
400 
350 
450 
600 
450 
'500 
400 
350 
350 
500 
450 
40O 
600 
450 
400 
350 
450 
350 
300 
300 
350 
300 
800 
700 
'600 
500 
450 
400 
500 
450 
500 

800 
600 
450 

800 
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10 
Ul 

9 
10 

9 
7 

10 

9 
10 
11' 

6 
7 
7 

11 
10 

7 
7 
7 
9 

10 
İÜ 
12 

7 
8 

10 
11 
12 

7-
7 
8 
9 
9 

10 
lil 
12 

M. Meclis 
Memuriyetin unvanı A 

Şifre Memuru 
Şifre Memuru 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik BüHosu 
Mümeyyiz 
Memur 

Neşriyat Bürosu 
Mümeyyk 
Kütüpane Memuru 
Kütüpane Memur Muavini 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Kalemi 

Birinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 
Muhakemat Müdürü 
Muiha-kemat Md. Muavini 
Şef 
Memur 
Kâtip 

i B 
ıded 

3 
2 

2 . 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
2 

Mahallî İdareler Cfenel MüdHirlüğü 
Şube Müdür Muavini 
Şufbe Müdür Muavini 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyk 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

3 
3 
1 
5 
5 

13 
9 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 
Şef 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mumeyiz 
Memur 
Kâtip 

7 
3 
4 

12 
8 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Harita Memuru 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
Birinci Mümeyyiz 
Evrak ve Dosya Memuru 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

1 
4 
3 
2 
1 
2 
5 
2 

: 111 
Aylık 

500 
450 

600 
500 

6W 
800 
500 

600 
500 
450 

950 
800 
800 
450 
400 

800 
800 
800 
600 
500 
450 
400 

800 
700 
500 
450 
400 

800 
800 
700 
600 
600 
500 
450 
400 

21 
1 D. 

7 
! 8 
' 9 

' ıo 
' 10 

11 

1 12 

7 
9 

11 
12 

7 
' 10 

11 
I 19 

13 

m 
11 

! 13 

7 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
3 

-5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
7 

. 5 . 1965 0 : 3 
Memuriyetin unvaau A 

özlüMişleri Genel Müdürlt 
Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 

Evrak ve I>osya Memuru 
Memur 
Kâtip 

ded 

4 
4 
5 
6 

l 
13 
15 

Sivil Savunma tdaresi Başkanlığı 
Sivil Savunma Şib. Şefi 
Sivil Savunma Şb. Memuru 
Kâtip 
Kâtip 

Kâğıtişleri Müdürlüğü 
Şef 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 
Arşiv Memuru 
Müracaat Memuru 
Müracaat Katibi 

Gereç Müdürlüğü 
Ayniyat Muhasibi 
Birinci Mümeyyiz 
Mutemet 
İkinci Mümeyyk 
Ambar Memura 
Memur 
Kâtip 
Doktor 

İçişleri Bakanlığı 

lifler Memurlar* 

[2] sayılı cetvel 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
» » » 
» .* » 

Nüfus Başkâtibi 
» » 
» » 
» » 
» » 

Nüfus Memuru 

2 
6 
4 
2 

1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 

1 
2 
1 
2, 
1 
4 
2 
1 

17 
21 
30 
10 
12 
15 
20 
3-1 

100 

Aylık 

800 
700 
600 
500 

500 
450 
400 

800 
600 
450 
400 

800' 
500 
450 
400' 
360 
400 
450 
350 

800 
600 
600 
500 
500 
450 
400 

1 500 

İ 100' 
950 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
800 
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D. 

8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 
7 
8 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
12 
13 
9 

10 
11 
12 
13 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
7 
9 

10 
12 
11 
12 
11 
12 
10 

Memuriyetin rarvıonı Aded Aylık 

Nüfus Kâtibi 

Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 
Vilâyet Tahrirat Mümeyyizi 
Tahrirat Kâtibi 

» » (D 
» » Refiki 
» » » 

Vilâyet Evrak ve Dosya Mü
meyyizi 
Vilâyet Evrak Memuru 

Vilâyet İdare Kurulu Büro 
Şefi 
Vilâyet İdare Heyeti Müm. 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 

Vilâyet Hususi İdare Şefi 
Vilâyet Tabiiyet Mümeyyizi 
Vilâyet Tabiiyet Memuru 
Vilâyet Tabiiyet Kâtibi 
Vilâyet Hukuk İşleri Kâtibi 

» » » » 
Vilâyet Şifre Memuru 
Vilâyet Şifre Memuru Vekili 
Vilâyet Daire Müdürü 

130 
160 
200 
300 

100 
150 
250 
413 
67 
5 

148 
271 
302 

m 
156 
50 
51 

67 
67 
67 
30 
30 

67 
1 
63 
9 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
2 
3 
11 
2 
2 
2 
<> 

700 
600 
500 
450 
400 
500 
450 
400 
350 
800 
700 
800 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 

600 
500 
450 
400 
350 

800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
600 
500 
400 
450 
400 
450 
400 
500 

(t) l> cetveline dknacak 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

7 Nahiye Müdürü 
8 » » 
9 » > 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
8 .Sivil Müdafaa Memuru 
9 Sivil Savunma Memuru 

10 SiVil Müdafaa Memuru 
11 Sivil Müdafaa Memuru 

150 
210 
120 
170 
120 
170 
95 
15 
15 
15 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyo
rum. (Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Her üç önergeyi okutmuş bu
lunmaktayım Şimdi değişiklik önergesi sahibi 
olan Sayın Nazmi özoğul'a söz veriyorum, bu
yurunuz. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, birinci maddeyi okursak 1962 malî 
yılı bütçe kanununa bağlı deniyor. Eğer biz (bi
rinci maddeyi aynen kabul edersek bu kanun 
ölü kanun olarak çıkar. Çünkü 1962 senesi büt
çesi tetkik edilmiş, gitmiştir. Fakat vereceğim 
önerge ile 1964 malî yılı bütçe kanununa bağlı, 
terimininin, cümlesinin ilâvesini teklif etmek
teyim. Kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özoğul zatiâliniz tara
fından verilmiş bulunan önergedeki, Hükümet 
tarafından verilen önergede mevcut değildir. 

Buyurun Sayın Vardarlı. Sayın Sabri Var-
darlı hangi değişiklik önergesi üzerinde söz is
tiyorsunuz? 

SABRI VARDARLI (İstanbul)) — Hükü
metin değişiklik önergesi üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun, 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım bugüne kadar alışmadığı
mız bir tarzda bir kanun teklifinin müzâkeresini 
yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı kadrolanndaki 
darlığı hepimizin malûmudur. Bu darlığın bir an 
evvel giderilmiş olmasında hepimizin az çok 
payı bulunması gayet tabiîdir. Ancak bu yola 
giderken Bütçe ve Plân Komisyonundan geçmi-
yecek bu teklif üzerinde Maliye Bakanının ne 
düşündüğünü öğrenmek hakkımızdır. Binaena-
le bir Vekâlet bütçesindeki bu değişiklikle ye-
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ni kadrolar eklenirken veya mevcut kadrolarda 
artırmalar yapılırken acaba Maliye Bakanı büt
çe bakımından ne düşünüyor, bunun beyan edil
mesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Baka
nı. 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Çok özür dilerim, en son dakikada bu şekil
de bir kanun teklifinin Yüce Heyetinizde mü
zakere konusu olduğunu haber aldım ve zanne
diyorum ki müzakeresi kabul edilen iki kanun 
teklifinden bir tanesi de budur. 

Teklifin istihdaf ettiği maksat üzerinde dur-
mıyacağım. Çünkü sizler de, ben de nihayet bir 
vazife, bir mesuliyet tekabbüll etmiş olmanın yıl
larca, içinizdeki birçok arkadaşlarla birlikte, ıs
tırabını çekmiş insanlarız, kişileriz. Yalnız tü
züğü bilmem, usulü de bilmem, fakat şu kanun 
ve bundan sonra müzakere konusu olacak, kanun 
tasarısının. Parlâmentodaki müzakeresi, belki ta
lihinde istisnai olarak ras'.ianan müzakere ha
rt Belerinden birisini teşkil edecektir. Bu Yüce 
Heyetinizin verdiği kararla olabilir. Ben bunun 
Ş3kli üzerinde de değilim. Yüce M'oclisln izhar 
edeceği iradeyo her zaman için hürmot edilir 
ve ona ittiba etmek mejıılyc'd de vardır, ama 
her halde manzurunuz olmuştur, verilmiş olan 
bu kanun teklifi ihtisas komisyonlarından geç
memiş: ir. Portesi isterse küçük, isterse büyük 
olsun, bu mesele teşkil etme^. Ama bunun büt
çeye tahmil ettiği mükellefiyet ve netice, bu
nun aynı zamanda teknik bakımından istinadet-
tiği esasların tetkukı muhakkaktır kıl, ihtvısss 
komisyonla,r.ndan bir defa, kısa da olsa 'tet
kiki icabettirlrdi kanaatindeyim. Bu itibarla 
r-ıaman vardır, geçmiş de değildir. Nihayet ben 
'bir Maliye Bakanı olarak taşıdığım sorumlu
luğun icaprarını yerine getirmek zorundayım. 
Yüce Heyetiniz huzurunda hesap verirken 'bü
tün bunları, hepn'nin cırı küçük teferruatına 
'kadar, mesuliyetinin nihayetine krdar hisset
miş olarak çıkmak isterim ve o şekilde de hesap 
vermer.ir. idraki, içindeyim. 

2 1 . 5 , 1985 0 : 3 
tüzük esasları dairesinde bunun ihtisas komis
yonlarında süratli bir tetkika tabi tutularak 
Yüce Heyetinize getirilmesinin sebebini bilemi
yorum, özür dilerim. Aksi halde Maliye Vekili 
olarak şu veya bu şekilde esaslar dairesinde tet
kikimize arz. edilmiş olan teklifin de reddini is
tirham eleceğim. (Orta sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Maliye Bakanına, yalnızca Tüzüğe ait hususta 
bir noktaya cevap vermek isterim. Bu kanun ta
sarısı biraz önceki Yüce Meclisin oturumunda 
müzakereye alınmış ve maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. Bu sebeple usu'li yönden şu anda 
Meclis Riyaseti olarak yapabileceğimiz bir iş
lem mevcut değildir. Yüce Heyetin olaylariyle 
veya takdiri ile yanlış veya doğru biraz evvelki 
birleşiminde müzakereye alınmış olduğu ve mad
delere geçilmesi kabul edilmiş olduğu cihetle 
Riyaset olarak müzakereye devam etmek mec
buriyetindeyiz. 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALI YE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Muhterem arkadaşlarım, Saym Başka
nın dediklerine her hangi bir şekilde karşı ko
yacak f kir ve mütalâada bulunmadım. Ben, ne 
olursa olsun, ister şu küçük mevzuda, isterse 
daha geniş memleketi alâkadar eden mevzuda 
cereyan eden müzakerelerin muayyen bir nizam 
ve düzen içinde cereyan etmesini, vereceği ne-
ice itibariyle daha salim gerçekleri ortaya ko

yacağı için bir temenni izhar, etmiş bulunuyo
rum. 

Ben muhterem arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum; aleyhinde değilim, o'ıamam da za
ten. Ancak, teamüller üzerinde ve nihayet îç- J 

Mesele bu değilldir. Niçin daha esaslı tetkika 
tabi tutulacak bir teşekkülden bunları gcç'rmi-
yclim? Niçin neticeleri daha açık ve vazıh ola
rak huzurunuza gelmesin, ve daha iyi bir şekilde 
mevzuu tetkik ederek daha salim bir kanaate 
varmıyalım. Benim demek istediğim bu. Ben 
tüzüğü bilmem, yolunu da bilmem ama bir 
Maliye Bakanı olarak şu şekilde bir netice ve
recek ve benim sorumluluğuma taalüûk 'eden 
mevzularda inancımı, bilgimi veyahut da tesbit 
edebildiğimi sizlerin tetkikinize arz etmek za
ruretimde konuşmuş bulunuyorum. Ne tüzük 
bilirim, ne de veril'en karara karşı her hangi 
bir mütalâam vardır. Hürmetlerimle. (Bravo 
sesleri.) 
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BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı söz iste-

dile?, takdimen Sayın içişleri Bakanına söz ve
riyorum. 

Komisyon adına Sayın İsmet Sezgin bulu
nuyordu. 

İSMET SEZGİN (Aydm) — Plân Komis
yonundan geçmediği için Komisyon sırasında 
oturmayı uygun görmüyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına yetkili misiniz? 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Divan Üyesiyim Bsvefendi. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 

Komisyonda görüşülmiyen bir kanun hakkında 
kimsenin yetkili olmaması gerektiğine dair ka
naat içerisindeyim, Komisyon Başkanı olarak. 

BAŞKAN — Efendim; İçişleri Komisyonun
dan diyorum. Bu kanun tasarısı İçişleri Komis
yonunda görüşü1 müş ve karara bağlanmıştır. 

REŞİT ÜLKER (tstanbul) — Efendim; bu 
bizim Komisyonumuzda 1962 senesinde görüşül
müş, P .̂ân Komisyonuna gitmiş, Plân Komisyo
nundan 36 ncı maddeye göre zamanında çıkma
dığından gündeme alındığına göre bunun yetkili 
komisyonu ben;m kanaatime göre Plân Komisyo
nu o^ak lâzımrçelir. 

Adalet Partisi şıralarından bir milletvekili — 
Usul hakkmda müzakere açalım. 

MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Bu 
menele hail edildi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, kiya
set gereğini düşünecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN — (Yozgat) — Muhterem arkadaşla
rım, meselenin vuzuha kavurması ve bugün mü
zakeresini yapmış bulunduğumuz kanun teklifi
nin esbabı mucrhesi ve getirdiği hususlar hak
kında çok kısa olarak izaıhat vermek istiyorum. 

Evvelâ şunu ara etmek isterim ki, cetveller 
okunduğu zaman bâzı arkadaşlarımız yeni bir 
teşkilât kuruluyor zehabına kapılmışlardır. Had
dizatında kanun metninde yer alan bir ve iki 
numaralı cetvelden kasıt bir numaralı cetvelde 
yer alanlar kadrodan çıkarılıyor, bunun yerine iki 
numaralı cetvellerdekiler yer alıyor. Yekûn ola
rak çıkarılan kadroların yekûnu 5 136, bunun 
yerine yeni konulan iki numaralı cetvelde yer 
alan kadroların yekûnu 5 338 dir. Aradaki fark 
200 den ibarettir. Bu da kaza tahrirat kâtipleri 
olarak konulan bir kadrodur. Bu bakımdan bu 
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kanunla bir kadro ihdası, yeni bir teşkilât kur
mak mevzuubahis değildir. 

İkinci olarak, sayın milletvekilleri arkadaşla
rımız çıktılar Yüksek Meclis huzuruna, bu ka
nun hakkında değerli Maliye Vekilimizin ne dü
şündüğünü sordular. Zannediyorum, Hükümet 
Programı, Yüksek Huzurunuzda okundu, millet
vekili arkadaşlarımız da bunu dikkatle dinledi
ler. Ama hafızaları tazelemek için Hükümet 
Programında, bu hususta yer almış bir cümleyi 
tekrar okuyacağım. 

Hükümet Programının 9 ncu sayfasında «İç
işleri Bakanlığı personeli ile ilgili meselelerimizi 
hassasiyetle izliyeceğiz. Bu arada yıllardan beri 
kadrosuzluk yüzünden büyük ıstıraplar çeken 
küçük dereceli memurların kadro ve intibakları 
mcıvzuunu önomle takibedeceğiz» deniliyor. Bu
rada «Mevzuunu önemle takibedeceğiz» den ka
nıt Hükümet yeni bir kanun tasarısı yapıp Yük
sek Meclis huzuruna gelmiyecektir, Mecliste gün
demde bulunan kanun teklifini takibedip kanun
laşmasını sağlıyacaktır, manasınadır. Bu bakım
dan İçişleri Bakanlığı olarak Hükümet Progra
mında sarahatle yer almış olan bir Hükümet 
va'dini tahakkuk «ttirmek için harekete geçmiş 
ve Yüksek Huzurunuza bu teklifi kanunlaştır
mak için getirmiş bulunmaktayız. 

Çok Saym Maliye Vekili arkadaşımız haklı 
olarak bu mevzudan kendisinin bugün haberdar 
olduğunu söylediler. Maliye Vekilimiz zamanın
da meselelerimizi halletmek için müracaat etme
miz pek tabiîdir. Ancak çok önce Plân ve Bütçe 
Komisyonunda bir karara bağlanmadığı için 
Yüksek Heyet'iniızin karariyle «Artık Komisyon 
bunu çıkarmıyacaktır, Meclis bu kanunu çıkar
mak arzusundadır. Bizim kendi gündemimize 
komisyondan geçmeden bunu alacağız» diye 
36 ncı madde gereğince karar vermiş ve ıgünde-
me almıştır. Bunjün de Yüksek Meclis İçişleri 
Bakanlığı Bütçesine ayrılan günde, gündemde 
bafika bir husus olmadığından, bu mevzuun gö
rüşülüp karara bağlanmasını ittifakla onayla
mış bulunmaktadır. Bu bakımdan artık burada, 
komisyonlardan şu veya bu şekilde germiş olup 
olmadığı mevzuulbaıKgolamaz. Çünkü tüzük yetki 
vermiştir, komisyonlarda muayyen bir süre de 
kabul edilmediği takdirde Meclis onu gündemine 
alır ve karara bağlar. 
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(Mulhterem arkadaşlar, şimdi burada h.attgi ko

misyonun bu kanun tasarısının sahibi olduğu 
yolundaki görüş... Bu cebeden evvel, öğleden 
sonra yapılan toplantıda ıbu mevzu burada mü
nakaşa edilmiş ve değerli hatip arkadaşlarımızın 
konuşmaları sonunda, Karma Hân ve Bütçe Ko
misyonunda bu mevzu ele alınıp bir karara bağ
lanmadığı için Karma Plân ve Bütçe Komisyo
nunun bu mevzu hakkında geri alma hakîki bu
lunmadığı karara bağlanmış ve teklif reddedil
miştir. 

İçişleri Komisyonunun teklifi mevzuu müza
kere edilmektedir. Plân ve Bütçe Karma Komis
yonu kendisine tevdi edilen zamanda bunu mü
zakere edip bir karara bağlamadığına göre, ken
disinin bu kanun üzerindeki görüşünü bildirmek 
hakkını kaybetmiştir. Bu bir nevi hakkı sükûttur. 
36 ncı madde diyor ki; zamanında yapmazsan 
senden alırım, getirip bunu Mecliste 'bizzat kara
ra bağlarım. O halde Plân ve Bütçe Karma Ko
misyonu bu kanun tasarısı hakkındaki söz hakkı 
artık kalmamıştır, kanaatindeyim. 

Dahiliye Komisyonu ise öğleden evvelki top
lantıda burada yerini almış ve gereken mütalâa
larda bulunmuştur. Bu bakımdan yüksek reyle
rinizle müzakeresi yapılmakta olan bu kanunun 
müzakere ve karara bağlanması ve yıllardan be
ri ıstırap çeken küçük memurların dertlerine bir 
çare bulmak lâzımdır. Hafızalarımızı yöikladığı-
mız zaman Î9Ö1 yılında teşekkül eden Meclisimi
zin her sene bütçe müzakeresi sırasında her par
tiye mensup milletvekili arkadaşlarımız bu inti
bak kanununun biran önce çıkanlması için her 
türlü tenkidi yapmışlar ve gelmiş geçmiş Hükü
metleri bu işi ele almadıkları için itlham etmiş
lerdir. Bugün Hükümet sizin bu tenkidlerinizi 
bu direktiflerinizi dinlemiş, emirlerinizi yerine 
getirmiş ve huzurunuza kanunu çıkarmak için 
imkân sağlamıştır. Değerli milletlvekillerinıizin 
kendi arzulariyle Yüksek Huzurlarınıza getirmiş 
oldukları bu tasarıyı reylerinizle kanunlaştırarak 
yıllardan beri dövam eden ıstıraba son vereceği 
kanısındayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir nok
tanın tesbitinde evvelemirde fayda mevcuttur. 
Yüce Heyetiniz çok iyi takdir eder ki, her hangi 
bir kanun müzakere mevzuu olursa o kanunim 
Heyeti Umumiye nezdinde müdafaaya salâhiyet-
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tar bir encümenin yerini işgal etmesi gerekir. Bu 
bakımdan encümen ister Bütçe Encümeni olsun, 
isterse İçişleri Komisyonu olsun, bu kanunu te-
kafbbül eden ve Yüce Heyet nezdinde kanunu 
müdafaa edecek bulunan bir encümenin yetkili 
şahsının biz Riyaset olarak mujhatalbimız olmasını 
her şeyden evvel medburi bir hal olarak isteriz. 
Bu bakımdan, lütfen, evvelemirde İçişleri Ko
misyonu adına yetkili ve bu kanun tasarısını 
müdafaa etmek üzere hazır bulunacak arkadaşı
mız yerine geçsin; ondan sonra bu kanunun mü
zâkeresine imkân bulabiliriz. Bunu bulamadığı
mız müddetçe kanunun müzakeresini yapmamız 
mümkün değildir. Komisyon? (Yok sesleri) 

Şimdi bu kanunun müzakere edilebilmesi için 
encümen adına yetkili bir şahsın encümenin ala
cağı mevkii alması lâzım. Onu bekliyoruz. 

SABRÎ VARDARLI (tstanibul) — İçişleri 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, evvelemirde 
encümen adına yetkili misiniz? 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Bunu 
izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim; karşımızda encümen 
yok ki, hangi tasarıyı müzakere edeceğiz? 

SAIBRİ VARDARLI (İstanbul) — Oraya 
oturmam demek, yetkiyi 'kabul etmem demektir. 

BAŞKAN — Encümen Başkanı mısınız 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — Hayır 

efendim, Encümen adına yetkili değilim. 
BAŞKAN — Zaten encümenden bir üye ol

manız kâfi değil ki. Encümen adına Sözcü olma
nız lâzım. '"•"' 

Encümen adına Sözcü yok değil mi! 
MUSLÎHÎTTÎN OÜRER (Sakarya) — Var 

efendim. 
İSMET SEZÖÎN (Aydın) — Bir hususu 

arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. Yerinizden ifade 

edin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
İçtüzük gereğince, Kartına Bütçe ve Plân Komis
yonu olarak her iki Bakanın da izahlarından; 
ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, teknik birtakım 
hususları ihtiva eden bu kanun teklifinin Büt
çe ve Plân Komisyonuna havale edilmesini Büt
çe ve Plân Komisyonu Başkanı olarak teklif edi
yorum. Salı ^nnü bir toplantımuz var ve Yüksek 
Meclise Çarşamba günü salbaih oturumunda bu 
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konuda bir karar alarak getireceğimizi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bunlar Riyasetle 
ilgisi olmıyan hususlar. Biz şu anda görüşmek
te bulunduğumuz kanun tasansrnı müdafaa ede
cek Encümen adma bir söztoüyü behemehal iste
riz. Olmadığı için bu kanun tasarısını görüşme
miz İçtüzük gereğince mümkün değildir. Ne za
man encümen karşımıza mu'hatalbolarak gelir, o ' 
zaman görüşürüz. 

Konya Milletvekili Alhimet Grürkan ve S5 ar
kadaşının İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışan küçük dereceli memurların maaş 
ve intibak dereceleri hakkında kanun teklifi ve 
İçimleri Komisyonu raporu üzerindeki müzakere
ye geçiyoruz. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Grup 
adına müzakerelerin cereyan tarzı Kakkırida söz; 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bu kanun tasarısının 
görüşülmesine başlıyoruz. Bunun üzerinde mi, 
usul hakkında mı ? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Şu ana kadar cereyan eden usul müzakeresi 
hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi o mesele bitti, bu kanun
la mı ilgili ? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Bununla da ilgili. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar sükû
netle dinleyiniz. Buyurun. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz bir 
arkadaşımızın kanun teklifini müzakereye baş
lamış idi. Fakat Riyaset muhatap bulamadığı 
için işi usul meselesi haline getirdik ve böyle
ce kanun teklifini görüşemez duruma geçtik. 
Eğer İçtüzüğe göre hareket edilmiş olsaydı, 
daha başlangıçta ilgili komisyonun yerini alıp 
almadığı hususu tesbit edilir ve böylece zaman 
kaybına sebebolunmazdı. Bana öyle geliyor ki 
ilgililer meseleyi bir İçtüzük hükmü olmaktan 
dışarıya çıkarıp, bir usul meslesi olmaktan dı
şarıya çıkarıp polemiğe girmek ve böylece İçiş
leri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışan mağdur olmuş memur arkadaşalarımızm 
içinde bulundukları acı durumdan biran evvel 
kurtarılmalarını temin etmek isterler. Fakat 
gidilen yol yanlış olduğu için iyilik yapalım 
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derken böyle bir durumla karşı karşıya gel
dik. Bendeniz Riyasetten şu hususu istirham 
ediyorum: İlgili komisyon hangisi ise bunu ge
ri alsın veya İçtüzüğe göre en kısa zamanda bu 
kanun teklifinin görüşülmesini temin edecek 
bir yol bulsunlar veya Heyeti Aliye bu yolu 
bulacak bir karara varsın, böylece usul meselesi 
ile, «efendim yıllardan beri ıstırap çekiyorlar
dı» diye işi başka mecralara sokmayalım, öyle 
anlaşılıyor ki, biz saat 21 den itibaren bâzı ka
nunları, bilhassa böyle kısa zaman içinde gö
rüşülmesi mümkün olan kanunları görüşüp ne
ticeye vardırabilecek durumdayız. "Öyle oldu
ğuna göre bu akşam için istical edilmesin, ilgi
liler bu meseleyi alsınlar 2 - 3 gün sonra ama 
muhakkak milleti temsil edn bir Meclis olarak 
söz versinler. Ya Bakan ısrar edecektir, ya da 
bu meselenin mutlaka bu akşam, mutlaka usul 
dışına çıkmak suretiyle bir karara bağlanma
sını istiyen arkadaşlar istical edecektir. Ben
deniz Riyasetten usule uygun ve meselenin ne
zaketi ile, ciddiyeti ile kabili telif bir hal çare
si bulmasını istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, belki Sa
yın Kılıçoğlu burada değillerdi, bu kanun tasa
rısının müzakeresine başlandığı anda komis
yon yerinde Sayın İsmet Sezgin oturmakta idi; 
bu sebeple bendeniz tabiatiyle orada oturmakta 
olan bir arkadaşımızın ilgili de olması bakımın
dan bu kanunu müdafaa edecek kanaati ile 
müzakereye başlattım. Müzakerenin cereya
nı sırasında bâzı arkadaşlarımızın «komisyon 
yok» işareti üzerine kendisinin bu kanunu mü
dafaa edecek bir durumda henüz bulunmadığı
nı beyan etti, bu sebeple müzakereyi kestim. 
Şimdi bir önerge var, nedir önergeniz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — İçtüzüğün 
36 ncı maddesiyle ilgili bir 16 No. lu tablo var. 

BAŞKAN — Evet, biliyorum efendim. Ko
misyon olarak istiyor musunuz 1 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Devamla) — «Doğrudan 
doğruya gündeme alınmış olan bir teklifin ken
disine havalesini komisyon istiyebilir.» denmek
tedir. Buna göre komisyon geri istiyor. 

BAŞKAN — O da Yüce Heytin kararı ile 
olabilir. 
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Yüksek Başkanlığa 

içtüzüğün 36 ncı madesinin Dip. No. 16 daki 
kayda istinaden görüşülmekte olan teklifin 
Bütçe ve Plân Komisyonuna havalesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 
BAŞKAN — Saym Gürer, buyurun önerge

nin aleyhinde. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
öğleyin yaptığımız huzunmuzda saat 9 dan 

beri cereyan eden celsede, iki vekil arkadaşımı
zın birbirine uygun olmıyan kanaatleri netice
sinde (A. P. den gürültüler) iş bu kanunun esa
sına girildiği halde... (A. P. den «yok böyle 
şey» sesleri) Müsaade buyurun arz edeyim ar
kadaşlar, sözümü bitireyim. Bu mevzuda dâ
vanın esasına geçildiği halde bir usul mevzuu 
şekil bakımından iki bakan arasında tezahür. 
etti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu kanun 
1961 senosmde Saym Sadi Pehlivanoğlu tarafın
dan ilgili komisyonl *,ra verilmiş bulundu. Bu 
kanım 1961 senesinden, bundan iki ay evveline 
gelinceye kadar ilg^i komisyonlarda ihmale uğ
radığından, görüşülmediğinden, haklı olarak 
kanım teklifini yapan arkadaşımız. İçtüzüğün 
36 ncı maddesi ahkâmına göre, bunun 45 gün 
zarfında komisyonda görüşülmemiş okluğu es
babı mucibcsiyle, kanunda Dahiliye Vekâleti 
memurlarının acıklı halini nazarı itibara almak 
suretiyle Yüksek Heyetinize arz ediliyor. Ve 
Yüksek Heyetiniz tarafından da esbabı mucibe 
yerinde görüldüğünden doğrudan doğruya ka
nun komisyondan alınmak suretiyle İçtüzüğün ' 
âmir hükmü gereğince Meclisinize mal edilmiş 
bulunmaktadır. (Doğru sesleri) 

Şimdi noktaya buradan girmek lâzım. Ma
dem ki, bu kanun 1961 de verilmiş olan bu ka
nun Yüksek Meclisin malı olduğuna göre 4 se
neden beri ilk defa tatbikat gören bir usul kar
gısında bulunuyorsunuz. Muhakkak olan bir 
şey varsa bunun üzerinde birtakım ihtilaflı ne
ticeler doğacaktır. Görüyorsunuz ki, öğleden 
evvel, Saym Başkanın çok yerinde buyurduğu 
gibi, bir Komisyon Başkanı haddizatında Baka
nın yanında oturduğu halde kanunun müzake-
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resine geçildi. Ama bir Komisyon Başkanı yi
ne benim görüşüme aykırıdır diye oturduğu ye
ri terk etti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, meseleyi bu 
yönden değil, 36 ncı maddenin Meclise mal ol
muş noktasından hareketle halletmemiz icab-
eder. Şimdi bundan evvel bu meselenin bir ko
misyona gitmesi lâzım mı, yoksa başka komis
yonlardan geçmesi lâzım mıdır usulü, . esasın
da bundan evvelki celsede Yüksek Meclisinizin 
yüksek oylarıyla halledilmiş bulunuyor. Bili
yorsunuz ki, bundan evvelki celsede bunun yeni 
baştan komisyona iadesi hakkında verilmiş bir 
önergeyi Yüksek Heyetiniz büyük bir çoğun
lukla, «hayır," artık bu komisyonlara gidemez, 
doğrudan doğruya Meclisin malı olmuştur, He
yeti Umumiycnin malı olmuştur. Şu hale göre 
biz bu kanunu görüşebiliriz»1 diye karar almış 
bulunuyorsunuz. 

Şimdi burada yapılmış olan bir madde mü
zakeresi üzerinde - ki kadro maddesidir - orta
ya yeni baştan bir usul mevzuu çıkmış bulunu
yor. Şahsi kanaatimiz odur ki, verilmiş olan 
bu önergeye göre ve bunun dip notuna göre 
Komisyon Başkanının isteme hakkı bulunmuş 
olsa dahi ancak o teknik bakımdan artık bu
nu istemek hakkına sahiptir. Esasında 36 ncı 
maddeye göre bu Yüksek Heyetinizin malıdır 
muhterem arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, verilmiş olan önergeyi yüksek 
oylarınızla reddedtiğiniz takdirde daha doğru
su 36 ncı maddeye göre MecHsin malı olmuş 
olan bu kanun üzerinde rahatlıkla müzakere 
yapabileceğimiz kanısmı taşımaktayım. Bunun 
bütün mahzuru dört sencHk Parlömantor haya
tımızda bu kanunun, bu usulün ilk defa neşet 
etmesinden doğuyor. İşte bu usulü bu akşam 
kuracaksınız. 

Bu usulü yüksek oylarınız nasıl tecelli eder
se bundan sonra gelecek olan Parlâmento dev
rederinde artık bu kararla aynı zamanda İçtü
züğün şimdiye kadar tatbik edilmemiş olan 
36 ncı maddesinin rami tatbik edileceğine dair 
bir örf ve âdet koyacaksınız. 

İşte benim kanaatim odur ki, artık Yüksek 
Meclise mal olmuştur. Binaenaleyh, lütfedin, 
kerem edin, hakikaten burada belki Dahiliyo. 
Vekâletinin kadroları, sizce büyük gözüktü ama 
esasında 1 sayılı cetvelde bütün kadrolar kal-
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kıyor (gürültüler), bunun yerine 2 sayılı cet-
vet konuyor. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, lütfen usul hak
kında konuşunuz. 

MUSLİHİTTIN GÜRER (Devamla) — De
mek istiyorum ki arkadaşlarım, (gürültüler) 
istical buyurmayın arkadaşlar, fikre fikirle 
karşılık verin. 

BAŞKAN —• Sayın Gürer, tahrik etmeyiniz 
de bir de usule dair beyanda bulununuz. Yal
nızca bu önergenin aleyhinde bulununuz. 

MUSLİHİTTIN GÜRER (Devamla) — İlk 
defa Parlâmentomuzda bir teamül tesis ede
cek olan bu önerge karşısındaki 'kanaat
lerimi yüksek huzurunuzda arz ettim ve bu 
kanaatlerimle bu önergenin 36 ncı madde ah
kâmına göre aleyhinde bulunduğumu huzuru
nuzda arz. ederim. Lütfedin önergeyi reddede
lim ve kanunun müzakeresine geçelim. Müza
kere yaptığımız andan, komisyonun hakkı her 
daim bakidir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin, -öner

genin lehinde. Önergenin aleyhinde daha evvel 
Sayın Alicanoğlu söz istedi. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
mu'htercm arkadaşlarım. 

Sevgili Muslihittin Gürer arkadaşımız Büt
çe Komisyonu Başkanı arkadaşımızdan bahset
memiş olsalardı bu konuyu Yüce Mcelisi teşki1 

eden değerli arkadaşlarımın oylarına terk et
mekten başka bir şey yapmıyacaktım.-

Sözlcrime başlamadan evvel şu gerçeği çok 
açık olarak ifade etmek mccburiyet'u^r^n-ı. 
Muhterem a rk"dş la rm. Bu konu ne Dahiliye 
Vekâletinin, ne Maliye Vekâletinin ve ne de 
Muslihittin Gürer'indir, («Bravo» seslen) 
(«senin de~dcğil öyleyse, Meclisin» ses1 eri) Esa
sen Parlâmentoya mal o"muş olan b;* konurh 
parlâmentonun 1964 yılının 12 nci ayanda Bütçe 
vo P'.ân Komi yonunda 1961 yılından 1964 yıl: m 
kadar gcçcı 3 sene içerisinde gönişülem^d ğini 
görmüş Yüce Heyetiniz, bıvıu kendisice mal et
miş. (Bravo ses'eri) burrda Maliye B kanı ile 
İçişleri Bakanı a asında ihtilâf da yok... (S ğ 
sıralardan «es?.s~nda anlaşıyorlar» sesleri) Hü
kümet arasında bu koruda h rhan^ i bir- iht'laf 
da mevc:t deği1... Bu konu, biraz ö:c^ de ifıde 
ettiğimiz gibi, şuradan ilcıi gelmektedir: Biz 
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Bütçe ve Plân Komisyonu olarak, İçişleri Ba-
kanlıgiyle o1 an Tgili kanunlar n görüşülmekte ol
ması üzerine bizim bom'syondm çıkan kanun
ların görüşülmesinde tabiî o1 arak yerimiz komis
yona ayrılan yerdir. Bir mec'ise mal olan, artık 
Bü çc ve Plân Komisyonu ile i'gili kalmıyan 
bir kanun teklifinin müzakeresinde, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda görüşülmediği cihetle, o 
kanun teklifi üzerinde söz sah bi olmayı ken
dimizi haklı görmeliğimiz iç'n yerimizden ay
rıldık. Yoksa, Sayın M lirdir ittin Gürer arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi, kanuna aykırı olduğu
muz için değil. 

Burada, bundan »orra ela iç'üzüğlin 36 ncı 
maddesiyle ilgili 16 ncı dip no';un açıklığından 
istifade ederek teknik bir konu olmv;ı ve 
birtakım kadrolar ifade etmesi ve teki fin daha 
mükemmel bir şekilde çıkcrı'masmı srğlrmak 
amaciyle Bütço ve P ân Koisyouı Başkanı ola
rak bu teklifi Konısyo'ia i?'edk. Ve daha, ön
ce de ifade c'tlğim gibi Salı günü gündemimiz 
vardır, gündemimize a'ır, Salı g-ü'iü gündemi
mize alır, Çarş mba günü do Mccr:se gV iriniz. 
Esasen İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince ko
misyonun bu suretle geri istemiş bulunduğa 
teklifleri 10 gün içe isinde kera k ş ' r m a k mec
buriyetinde ve Yüksek Meclise sevk etmek duru
mundadır. 

Mâruzâtım bundan ibar t ' ir . S^rf kanun 
teklifinin daha mükemmel bir şekilde, tekniğe 
uygun bir şekilde çıkması amacını güde ek Yüce 
Hye' inizden teklifimize uygun oy kullanmanı
zı rica cdeıim. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — S a y n Alicanoğlu, önergenin 

aleydinde, buyurunuz.. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Snop) — Muh
terem arkadcşlar m, S:ym Başkanım. 

Akşamdan beri, yıllarca ihmal cdi'miş bir 
konuya hizmeL etmek düşüncesiyle teklif edi
len Iç'ş'eri Bakanlığının personeline ait tasarıyı 
öncelikle ele alınış ve konuşarak neticeye bağla
mak niyetiyle hepimiz reyde bulunmuştuk. Za
man zaman daha elde bulunan yarım işlcrimia 
bırakılarak ele aldığımız bu mevzu hakkında rey 
veren arkadaşlarımızın fikir ihtilâfları sebebiy
le çelişmelere mâruz kaldıklarını görmekteyiz. 
Bilhassa dikkati celbeden iki bakan arasındaki 
fikir ihtilâfı hakikaten bizi de üzmüştür. Bir ta-
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raftan mensubolduğu bakanlığın yıllardır ıstı- I 
rap çeken küçük memurlarının ıstırabına der
man bulmak maksadiyle... 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu lütfen usulle 
ilgili beyanda bulununuz ve bu önergenin niçin 
aleyhinde olduğunu belirtiniz. 

MAHMUT ALİCANOĞLU — Müsaade bu
yurunuz. 

BAŞKAN — Esasa girmeyiniz efendim. j 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Devamla) — 

Girmedim, girmiyorum, girmiyeceğim ele... j 
•;....-. maksadiyle konuşma yapan Sayın İçiş

leri Öakanı nitekim kendi koalisyon Hükümet
lerinin içinde kararlaştırdığı Hükümet progra
mının 9 ncu sayfasında İçişleri Bakanlığı perso
neliyle alâkalı kanun tasanlannın hassasiyetle 
izleneceğini kendi Hükümet üyeleri arasında ka
rara bağlamış ve dolayısiyle bir atıf yaptığı, bu 
kanun tasansındaki personele ait hükmün yıl
larca komisyonlarda beklediğini ve betahsis Büt-
co ve Plân Komisyonuna da İçtüzükteki" kanu
nen tâyin edilmiş olan müddetin hükümlerine 
göre zamanında neticeye vardırılamadığından 
36 ncı madde hükümleri gereğince Meclise inti
kal ettirildiğini ve bu safhanın 36 ncı madde 
hükümleri gereğince Mecliste konuşulması lâ-
zımgeldiğini sarahaten beyan eylemiş bulun
maktadır. 

Şimdi bunun karşısında cevaben Plân ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı olan arkada
şımız İsmet Sezgin ve diğer taraftan Sayın Ma
liye Bakanı, kanun tasarısının, anladığımıza 
göre malî külfetinin ne olacağını tahmin ede- | 
rek... («öyle bir şey söylenmedi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu lütfen öner
genin aleyhinde konuşunuz. * 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Devamla) — 
Anladığıma göre, gerçi böyle söylemediler ama, 
Maliye Bakanı bunun geri alınıp tetkiki lâzım-
geldiğini ileri sürmüş ve diğer taraftan keza 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı olan 
İsmet Sezgin arkadaşımız da kanun tasarısını 
geri istemiş bulunmaktadır. 

Şimdi 36 ncı maddeye göre (Gürültüler 
«Esas hakkında değil» sesleri) Müsaade buyu
run efendim, kerem eyleyin, 40 yılda bir kere 
çıkarız, konuşalım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
önergenin aleyhinde buyurun efendim. 
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MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Şim

di Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı bir taraf
tan 36 ncı madde gereğince Meclise mal olmak
la beraber kanun tasarısını geri istemeye hakkı 
olduğunu söyler diğer taraftan İçişleri Bakanı 
aşağı yukan; «Filhakika 36 ncı madde ile gel
miştir ama kanuni müddet zarfında" Plân ve 
Bütçe Karma Komisyonundan çıkmadığından 
dolayı Meclise intikal etmiştir. Binaenaleyh 
müzakeresi gerekir» demektedir. 

Şimdi arkadaşlarımız, şu teklif ve münaka
şalar karşısında böylesine mühim olan bir ka
nunun görüşülmesine de ivedilikle ve öncelikle 
karar aldığımıza göre lütfetsinler de cevap ver
sinler, muztarip vatandaşları ve küçük memur
ları ıstıraptan kurtarsınlar. 

Arz ettiğim şu sebeplere binaen... (Sol sıra
lardan alkışlar) Benim alkışa ihtiyacım yok ar
kadaşlar, kendi kendinizi alkışlayınız. 

Şimdi kanuni müddeti zarfında bir komis
yondan çıkarılmamış olan bir kanun tasarısı 
36 ncı maddeye göre Meclise akseder ye Meclis
te görüşülmesi yapılır. 

Binaenaleyh, bunu tekrar tekrar geri alma
nın, geri istemenin doğru olmadığı kanatinde-
yim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Vardarlı, önergenin le

hinde efendim. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel vâki konuşmam
da da gayemizin bu teklifin biran evvel çıkma
sını temin olduğunu söylemiştim. Ama görüyo
ruz ki, Sayın İsmet Sezgin'in «Hükümette ihti
lâf yoktur» demesine rağmen, Maliye Bakanı ile, 
İçişleri Bakanı arasındaki bu mevzuda anlaş
mazlık demiyeceğim, ama bir birleşememek var
dır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — öyle bir şey 
yok. 

SABRI VARDARLI (Devamla) — Eğer 
Halil özmen arkadaşımız biraz evvel bunu ta-
kibetseydi, Hükümet programından bunu oku
yan İçişleri Bakanının beyanına rağmen, daha 
evvel kürsüye gelen Maliye Bakanının, «lütfen ' 
bunu reddediniz» dediğini de duymuş olacaktı. 
Bundan daha açık bir anlaşmazlığın nasıl ola
cağını 'ben anlıyamıyorum. Maliye Bakanı red
dini istiyor; İçişleri Bakanı kabul edin diyor. 

— 180 — 



M. Meclisi B : 111 
BAŞKAN — Sayın Vardarlı, lütfen öner

genin lehinde konuşunuz, cevap vermeyiniz. 
SABRÎ VARDARLI (Devamla) — Binaena

leyh, bu şartlar altında teklifin biran evvel çık
ması için bir usul bulmaya mecburuz. Bana öy
le geliyor ki, bu usulün en doğrusunu Sayın İs
met Serağın buldu. Böylece kazanılacak zaman
la Hükümetteki anlaşmazlığın "gideriknesi de 
imkân dâhiline girecektir. O bakımdan istir
ham ediyorum, («Yatırım yapıyorsun» sesleri) 
Yatırıma ihtiyacımız olsa idi buradan bu saat
te konuşmazdık, arkadaşlar iyi bilirler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
önergenin aleyhinde buyurun. 

SABRÎ VARDARLI (İstanbul) — İsmet 
Sezgin tarafından verilmiş olan önergenin ka
bulü halinde bu teklifin daha iyi ve arzu edilir 
şekilde Hükümet tarafından da ele alınarak çı
karılmasını temin edeceğiz. O şartlar altında bu 
takrire oy verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bahis 
konusu teklif daha önce İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince ve Yüce Heyetinizin kararı ile 
daha evvel Komisyona havale edilmiş olmasına 
rağmen 45 giin zarfında görüşülemediği cihetle 
Meclis kararı ile doğrudan doğruya gündeme 
alınmıştı. Şimdi bir komisyon tarafından takab-
bül edilemediği için görüşülmesi mümkün olmu-' 
yor. 

Yine İçtüzüğün 36 ncı maddesine istinade-
den 16 ncı dip notuna göre Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkam hu tasarının kendi komisyon
larına havalesini istemiştir. 

Daha önce Yüce Meclisin karariyk doğru
dan doğruya gündeme alındığı için yine Mecli
sin karariyle tasarının verilmesi mümkündür. 
Bu bakımdan Bütçe ve Plân Komisyonu Başka
nı Sayın İsmet Sezgin tarafından verilmiş bu
lunan ve teklifin Bütçe ve Plân Komisyonuna 
tevdiini mutazammm önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Teklif Bütçe ve Plân Komisyonuna 
gönderilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Ahmet Gürhan ve 55 
arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra 
teşküâtında çalışan küçük dereceli memurların 
maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/181) (8. Sa
yısı : 809) I 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, bir hususu arz etmeme müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, Sayın Ahmet Gürkan arkadaşımızın verdi
ği intibak kanun teklifi, biraz önce Yüksek He^ 
yet bendenizin kabul etmek suretiyle, Bütçe ve 
Plân Komisyonuna sevk ettiği kanun teklifi ile 
ilgilidir. Birbirinin mütemmimi bulunan bu 
teklifin de aynı şekilde Bütçe ve Plân Komis
yonunda görüşülmek üzere iadesini arz ve teklif 
ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
kanım, demin dendi ki, bu teklifleri tekabbül 
eden komisyon yoktur. Bu sebep şuradan doğu
yor; yeni İçişleri Komisyonu sözcüsü, benim 
zamanımda geçmedi diye bunu tekabbül etmi
yor. Ama, eski komisyonun sözcüsü olan ben ve 
bu raporun altında imzası olanlar tekabbül ede-

• biliriz. 
BAŞKAN — Mümkün değildir, rica ediyo

rum, siz de bilirsiniz. 
Sayın İsmet Sezgin'in, Ahmet Gürkan'ın 

verdiği kanun teklifinin Komisyona havalesi hu
susundaki beyanını dinlediniz. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, Bütçe ve Plân Komisyonuna ve
rilmiştir. 

8. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (8. 8ayısı : 
296) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine başlı
yoruz. 

Daha önce öncelikle görüşülmesi kararı alın
mıştı. Bu kanun tasarısı ile ilgili Komisyon lüt
fen yerini alsın. Sayın Uyar, zatıâliniz beyana 
yetkilisiniz. 

Tasarının tümü üzerinde söz. istiyenleri kay
dedeceğim. Sırada Sayın îlyas Kılıç, sonra Sa
yın Giritlioğlu ve Sayın Kabadayı vardır. 

Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar-

(1) 296 8. Sayüı basmayazı bu birleşim 
tutanağı sonundadır. 
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kadaşlar, gecenin bu geç saatinde uzun müddet
ten beri muhtelif komisyonlarda be'kliyen ve şu 
anda sırası gelmiş olan Uzman Jandarma Ça
vuşları Kanun tasarısının görüşülmesine başla
mış bulunuyoruz. Bu tasarı hakikaten içişleri 
Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlı
ğının büyük bir sıkıntısını ve ıstırabını dindire
cek ve bundan imkân bekliyen ve bu kanunu 
be'kliyen mevcudu 3 - 4-bin civarında olan uzat
malı u^man çavuşların beklediği kanun olarak 
çıkacaktır. Bu kanunun çıkartılması için bu sa
atlere kadar burada bekliyen arkadaşlarıma, bu 
kanunu beklij^enler namına teşekkür etmeme lüt
fen müsaade ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten memleke
tin her tarafında büyük bir feragat ve mahru
miyet içinde çalışan bu arkadaşların, zaman za
man hepimizin içine dert olan ufak tefek hata
ları vardır ve bu hatalar işlenmektedir. Ama bü
yük bir camia içinde birkaç, tane arkadaşın ha
ta işlemiş olması bu camianın bütünü ile fayda
sız olabileceği, yardımcı olmıyacağı fikrine sa-' 
hibolmak haksızlıktır. Burada gündem dışı söz 
almak suretiyle bu sınıfı bazan arkadaşlarımı
zın haklı haksız taarruz ettiğini duyduk ve üzül
dük. Emin olunuz ki, bu konuşmalardan sonra, 
bizlere bu sınıf mensupları tarafından yazılan 
mektuplarda bu gibi hareketlerden büyük sı
kıntı duyduklarını, üzüldüklerini müşahede et
mişiz veya bize bildirmişlerdir. Binaenaleyh bu 
kanunu çıkarmakla bu kanundan fayda bekli
yen insanların ihtiyaçlarını karşılamış olaca
ğız. Biran evvel çıkarılması için muhterem ar
kadaşlarımın yardımcı olmalarını, yine bu mes
lek mensupları namına, rica öder, hepinizi say
gılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHlR GlRlTLlOĞLU- (Edirne) — Sarfı

nazar ettim efendim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz, peki. Buyu

run Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte
rem arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş olan bu 
kanun tasarısı yıllardanberi komisyonlardan çık
mış ve fakat bir türlü imkânlar bulup da huzuru
nuza gelememiş olan bir kanun tasarısıdır. 

Hepiniz uzatmalıları tanırsınız. Belediye hu
dutları dışında, en ağır şartlar altında, yazın 
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sıcağında, kışın soğuğunda ve tipisinde vazife 
gören ve vazifenin ağır şartları altında çok kere 
gazetelerde okumuşsunuzdur, kurda kuşa yem 
olan ve kimisi de bâzı kere eşkiyanm kurşunuy
la şehit olan insanlardır. Evet, garip garip bak
mayın yüzüme, tuhaf tuhaf bakmayın... Emni
yet ve asayiş jiersiniz, ama emniyet, asayiş ve 
sükûnun belediye hudutları dışarısında medeni 
haklardan uzak ve her türlü imkânlardan yok
sun olarak vazife gören zümre uzatmalılar sını
fıdır. 

Bunların özlük hakları maalesef verilememiş
tir. İçtimai Devlet, içtimai adalet deriz ama bu
nun ışığı altında bu insanlara vazife gördür
düğümüz halde maalesef bunlara özlük haklan 
verilememiştir. 

Pek çoğumuza onlardan mektup gelmiştir, 
bu meyanda bendenize de gelmiştir, onları oku
muş iseniz, vazifenin ağır şartları, bunun karşı
sında almış oldukları miktar ve istikballerine 
olan ilgileri ne kadar dertli ve ağıt doludur. 

Eğer bu kanunu çııcarmış olursanız, jandar
ma hakkındaki şikâyetiniz bir tarafa bu insanla
ra verdiğimiz ne ki, karşılığında yapacağınız bu
lunsun. Evvelâ verip onları insan gibi yaşat
mak, istikballerinden emin etmek bizim başta 
gelen vazifemizdir. Bunu yap, ondan sonra o 
vazifesini yapmazsa kanun yolu ile onlardan şi
kâyet etmek hakkımızdır. 

Benim demek istediğim şudur: Bunların bir 
süre için emekli hakları tanınmış, geri kalan sü
re emekli hakları tanınmamıştır. Keza çoluk ço
cuğuna hiçbir hak tanınmamıştır. Bir insan yal
nız olarak insan değildir, çoluk çocuğu ile insan
dır. Onlarla beraber huzura varacaktır, işte bu 
kanun bunları da getirecek, huzuru sağlıyacak-
tır, daha çok vazife gördürecektir. Demokrasi
nin temeli emniyet ve asayiştir. Belediye hudut
ları dışında en ağır şartlar altında vazife gören, 
Türk varlığının emniyetini sağlıyan insanlar 
bunlar olduğuna göre bu kanunu çıkarmak vic
danımıza huzur verecektir. Onlara da aradıkları 
imkânı vermek suretiyle huzura kavuşturmuş 
olacaksınız. Himmet edin, bu kanunu kabul 
edin. 

Beni dinlediniz, sağ olun, çok teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürer buyurunuz. 
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MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Benden evvel görüşmüş olan arkadaşlarımın 

uzatmalılar tâbir edilen bu feragatkâr insanlar 
için yapmış oldukları görüşlere, fikirlere iştirak 
etmemek elden gelmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu uzatmalıların en 
büyük hususiyeti, bunların daha ziyade karakol 
komutanı olarak belediye sınırlan haricinde va
zife görmüş olmalarıdır. Binaenaleyh, bir kara
kol komutanı dediğimiz ve zabıtanın esas vazi
fesi olan önleyici kolluğu temin edip asayişi te
sis edecek olan geniş sahaların asayişinden me
sul kimselerin bilhassa 20 nci Asırda hayat şart
larına uygun bir şekilde yaşamasını da her hal
de Yüksek Meclisiniz arzu etmektedir. îşte bu 
kanunla bu kadar feragatkâr ve hakikaten dâ
vasına inanmak suretiyle çalışmış olan uzatma
lı kişilere hak tanıyacak olan bu kanuna Yüksek 
Meclisinizin lehte oy kullanmasını ve bu fera
gatkâr jandarma mensuplarını her bakımdan 
takviye etmek, suretiyle memlekette de arzu edi
len asayişin sağlanmasını en büyük bir gerçek 
olarak şahsan kabul etmekteyim. 

Jandarma dediğimiz zaman, biliyorsunuz, 
daima ismi birtakım polemiklere karışmış, şah
sında ve elbisesinde haklı haksız birtakım büh
tanlara uğramış bu kimseleri bu kanunla maddi 
yönden tatmin etmek, sosyal hayat şartlarına 
uydurmak üzere vereceğimiz hayat ufkunda 
haklı vazife beklememiz de en tabiî bir gerçek
tir: Onun için bu kanunun lehinde bulunduğu
mu arz eder, Yüksek Heyetinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım; memleketin âsâyiş ve in
zibatını temin eden zabıta kuvvetlerinden biri
sinin de jandarma kuvveti olduğu malûmunuz
dur. Bilhassa belediye hudutları dışında çalı
şan,» dağların tepesinde, derelerin dibinde kara
kol komutanlığı yapan 'bu personelin aldığı 
maaş değil, hattâ ücretin kendilerini geçindire-
miyo2ek nitelikte olduğu herkes için bilinen bir 
keyfiyettir. Bir taraftan muhtelif dedikodula
ra sebep ve yol açılır, bir taraftan kendisini 
doyurmaz bir hale soktuğumuz bu zümrenin, 
bundan böyle refahını hiçolmazsa diğer memur
ların en az derecesinde olsun sağlıyacak olan 
bu kanun tasarısının Meclise gelmiş ve şu mer-
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tebeye ulaşmış olmakla foen şahsan bahtiyarlık 
ve zevk. duymaktayım. Bu teşkilât mensupları
nın, zaman zaman dedikoduların üzerinde top
landığını dinleriz. Ama diğer taraftan da ken
dilerinin geçim, intifak ve iaşesinin ne derece 
olduğunu düşünmeyiz. Zira bundan evvel veri
len ücretin ne kendilerinin saıf ettikleri mesai 
müddeti, emekli müddetine sayılsın ve ne de 
kendilerine bir özlük hakkı tanınmıştır. 

Görüyoruz ki, bu kanun tasarısı ile kendile
rine bir taraftan emeklilik hakkı, diğer taraf
tan da özlük haklarının tanmmasiyle kendilerine 
bir huzur temin edilmiş olmaktadır. Filhakika 
bu teşkilâtın bugüne kadar edilmekte olan de
dikoduların bundan böyle, bilhassa başta bulu
nan kıymetli komutanları ile günbegün ıslâh 
edildiğini görmekteyiz. Bundan böyle de daha 
da ıslâh edilmiş vaziyetini görmüş olacağımıza 
bendeniz şahsan emin bulunmaktayım. Bu iti
barla yıllardan »beri inlemekte olan bu teşkilât 
personelinin bu kanun tasarısını kabul etmekte, 
arkadaşlarımızın gösterecekleri büyük bir ödev 
olacaktır. 

Ancak gönlümüz arzu eder iki, uzatmalı on
başı ve çavuşların bundan böyle sadece kıta hiz
metlerinden tefrik edilmek suretiyle değil, bun
ların daha tahsil dereceleri yüksek olanlarını 
er sınıfından tefrik etmek suretiyle ve tahsil
lerinin ve eğitimlerinin hususi surette yaptırıl
ması yoliyle yetiştirilmeleri memlekete sağlıya-
cokları vazife bakımından mühim bir noktadır. 
Bu itibarla ben şahsan ,bu teşkilâttan ve bağlı 
bulunduğu îçişleıi Bakanlığından bu hususu bil
hassa istirham etmekteyim. 

Hepinizi sevgi ve saygiyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Bu konu üzerinde faaşka söz 

istiyen? Buyuıun Sayın özmen. 

HALÎL • ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Başkanım, bu kanun tasa
rısını getiren -arkadaşlarıma huzurunuzda te
şekkür ederim. Yakınlarda Çerkeş ilçesine se
yahat etmiştik, kaymakamı ziyaret ettiğimiz 
zaman orada bir uzatmalı uzman çavuş arka
daşımızı gördüm. Tam aybaşma tesadüf ediyor
du, kendisi bordro yapıyordu. Merak ettim, 
tetkik ettim arkadaşlar, 187 lira, 197 lira, 200 
lira, 210 lira, 280 liraya çıkmıyor tamamı, en 
yüksek olanının aldığı maaş 280 liraya çıkmı
yor. Muhterem iarkadaşlar, hiç biribirimizi al-
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ttatmıyatıni:, hiçbir zaman gerçekleri görmeden 
geçmiyelim. Mutlaka biz bu kanunu çı'kardığı-
nnz gibi bundan sonra gelecek bu şekilde Ika-
nunların hepsini ele almalıyız ve onlıarm hep
sini de çıkarmalıyız. 

Tekrar ediyorum, bu ıkanunuıı çıkması lâzım
dır. Yüksek Meclisinizden oy istirhamı ediyoruz 
ve bu kanunun ve bu tasarının bir an evvel (ka
nunlaşmasını rica ediyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 

F A UYAR (izmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
konuşmuş olan beş arkadaşımız, kanunun lehinde 
bulunduklarını ifade ettiler. Komisyon olarak 
teşekkür ederim. 

Uzman jandarma ve jandarma teşkilâtı küçük 
kasabalarımızda ve köylerimizde emniyet ve asa
yişi temin etmekle mükellef, vazifeli Devlet teş
kilâtıdır. Bu arkadaşlarımızın yetiştirilmeleri ve 
tahsil durumları kanunda derpiş edilmiştir. Ta
sarının 4 ncü maddesi ile en az ortaokul mezunu 
olup askerliğini kara, hava ve deniz sınıfların
da ve bilhassa jandarma sınıfında yaptıktan son
ra terhisini mütaakıp iki yıl geçmeden ve 26 ya
şını doldurmadan müracaat edenlerin bu Uzman 
Jandarma Okuluna alınacakları 4 ncü ve mütaa
kıp maddelerde derpiş edilmiştir. Uzman Jan
darma Okulu bir yıl olacaktır ve bu okulu başa
rı ile bitirenler uzman jandarma çavuşu rütbesi 
ile vazifeye atılacaklardır. 

Bu tasarı ile yine, arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi, bu uzman jandarmalar aynen gedik
li astsubaylar gibi sosyal refaha kavuşturulmak
ta, çocuk yardımları, çocuk zammı ve eş ve çocuk
ların bakımları ve ilâçları gibi yardımlara kavuş
maktadır. Böylece jandarma sınıfının zaman za
man aleyhinde söylenmiş olan birtakım dediko
dular da ortadan kalkacağını sanıyoruz. Cumhu
riyet Hükümetlerinin parolası olan tatlı dilli ve 
güler yüzlü idarenin ilk kapısı jandarma oldu
ğuna inanıyoruz. Bu tasarı jandarmaları, jan
darma görevlilerini, uzmanlarını maddi ve mâne
vi refaha kavuşturmuş olacağından millete karşı 
tatlı dilli ve güler yüzlü idareyi yaşatacaklarına 
inanıyoruz. Arkadaşlarımızın lütfetmelerini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, buyurunuz. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, Türkiye'nin asayiş meselesi, 
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hergün arkadaşlarımızın bu kürsüden ifade ettik
leri gibi, çok mühim bir meseledir. Çeşitli yer
lerde asayişin bozulduğundan, asayişin iyi olma
dığından bahseder dururuz. Ama asayişin yerine 
gelmesi için bu görevi üzerlerine alacak insan
ların hayat imkânlarını kendilerine vermenin 
lüzumunu uzun zamandan beri ihmal etmişizdir. 
Ama bu tasarı ile memleketin asayişinde vazifeli 
olacak olanlara hayat hakkı, sosyal haklar ve 
medeni yaşama hakları getirmiş oluyoruz. Böyle 
bir tasarıyı Büyük Meclisin huzuruna getirmiş 
olan Hükümetlere teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; asayiş konusunda va
zifeli olanların, bilhassa bu kanunun getirdiği 
gibi uzmanlık vazifesini yapacak seviyede olma
ları mühim bir unsurdur. Hiçolmazsa ortaokul 
mezunu kimselerin bu vazife ile kendilerini va
tan hizmetine vermeleri mümkün olursa şimdi
ye kadar gördüğümüz şikâyetler, dayak şikâyet
leri, jandarmaların kötü muameleleri azalacak
tır. Bu sebeple bu kanun Türkiye'nin bir huzur
suzluğunu giderecek, köylerde, ıssız yerlerde, dağ
da, taşta memleketin asayişi için vazife gören in
sanların şevkle bu vazifeleri yapmalarına imkân 
verecektir. 

Daha evvelki arkadaşlarımızın lehinde konuş
tukları gibi, Büyük Meclisin bu tasarının müspet 
çıkması için lehinde oy kullanacağına inanır, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun. 
İ Ç I Ş L E R I B A K A N I I S M A I L H A K K I A K 

D O Ğ A N (Yozgat) — Muhterem arkadaşlar ka
nun tasarısı hakkında Bakanlığımıza yöneltilmiş 
bulunan sorulara Karma Komisyonun değerli söz
cüsü büyük bir vukufla cevap vermiş bulunmak
tadır. Bendeniz de bu bakımdan söz almış durum
da idim. Şu ana kadar konuşan arkadaşlarımız 
çok haklı olarak kanun tasarısının lehinde konuş
tular. Bakanlığımız ve Bakanlığımızın bünyesin
de yer almış bulunan Jandarma Genel Komutan
lığının yapmış olduğu vazifelere dair takdirkâr 
sözlerini memnuniyetle karşılamaktayız. Yüksek 
reylerinizle bu kanun tasarısı kanunlaştığı tak
dirde bugüne kadar olan bâzı aksaklıkların gide
rileceği ve memleket asayişinde büyük faydalar 
Bağlıyacağı kanısındayız. Müspet reylerinizle bu 
tasarı kabul edildiği takdirde elbette asayiş hiz
metleri daha iyi yürüyecek ve uzun zamandan 
beri kendilerini memur sınıfında görmek istiyen 
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uzatmalı jandarmalar da bir an evvel haklarına 
kavuşacaklardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özarda, buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım;' uzun zamandan beri komisyon
larda görüşülmekte olan bu kanun tasarısı dola-
yısiyle bütün uzatmalı onbaşı ve çavuşlar bü
yük bir sabırsızlıkla bu kanunun çıkmasını bek
lemekte idiler. Bu gece İçişleri Bakanlığı büt
çesi münasebetiyle bu kanunun da öne alınıp 
çıkarılması muhakkak ki, bu jandarmalar üze
rinde çok müspet, iyi bir tesir yaratacaktır. Biz
de jandarmalık vazifesi cidden bir çile işidir, bir 
cefa işidir. Çünkü jandarma daima memleketin 
her türlü mahrumiyet bölgelerinde vazife gör
düğü gibi, hırsız, soyguncu, otomobille sanatını 
icra eder, jandarma arkasından yaya olarak yola 
çıkıp takibe girişir. Bu kanunun çıkması yalnız 
uzat. mp iı jandarmalara uzmanlık unvanı veril
me*', kalite bakımından, tahsil bakımından yük-
S'Mtmdk ve böylece istikballerini garantiye bağ
lamak suretiyle daha kaliteli bir jandarma or
dusu meydana getireceğinde şüphe yoktur. 

Ancak bununla jandarma dâvamızın halledi
leceğine inanmamaktayım. Jandarmayı yalnız 
tahsil ile, disiplin ile yetiştirdikten maada bun
lar bugünkü şartlara uygun şekilde motorize 
vasıtalarla teçhiz etmek şarttır. Diğer taraftan 
şunu da üzüntü ile ifade etmek isterim ki, jan
darma subay kadrolarımızda büyük münhaller 
vardır, boşluklar vardır. Birçok kaza merkezle
rinde yüzbaşı veya binbaşı olması lâzımıgelen 
jandarma kumandanı yerine, onbaşı veya çavuşu 
görmek mümkündür. Bu onbaşı ve çavuşların da 
vazife yaptıklarında şüphe yok. Ancak bir suba
yın muayyen bölgelerde bulunması, bilhassa ka
za merkezlerinde bulunması ve o kaza dâhilinde 
jandarma teşkilâtını daimî kontrol altında bulun
durması, memleketin emniyeti bakımından lü
zumlu ve zaruridir. Bu kanundan sonra Sayın 
İçişleri Bakanından ve Hükümetin diğer husus
ları da tamamlamak için gerekli tedbirleri ala
caklarını ümidetmekiteyim. Kanunun yalnız' jan
darmaya değil, memlekete de hayırlı, uğurlu ol
masını temenni ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Mehmet Başaran 
BAŞKAN — Buyurun, yeterlik önergesi 

aleyhinde, Sayın Celâl Sungur. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Büyük Mecliste (bu uzatmalı jandarma mese

lesinin aleyhinde bulunacak arkadaşımı tasavvur 
etmiyorum. Çünkü 1961 de seçilip buraya geldi
ğimiz zaman bu mevzuu halledeceklerini herkes 
bölgelerinde söz vermişlerdi. Sayın Bakanın kıy
metli beyanlarından sonra bâzı temennilerimiz 
olacaktır. Bu temennileri de arz edebilmemiz için 
yeterliğin kabul edilmemesini ve bu husustaki 
fikirlerimizi de arz etmemize fırsat verilmesini 
temenni eder, yeterliğin kabul edilmemesini is
tirham ederim. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedilik 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. Maddeleri okutu
yorum. 

Uzman jandarma kanun tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Cenel Esaslar 

Tarif 

MADDE 1. — Uzman Jandarma : Türkiye 
Cumhuriyeti jandarması kadrolarının ast komu
ta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer 
meslekî ihtisas kollarında astsubaya yardımcı ola
rak görevlendirilen askerî kişilerdir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kalbul edenler.. Etmiyenler.. 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Rütbe ve kıdemler 
MADDE 2. — Uzman jandarma rütbe ve kı

demleri şunlardır : 

a) Uzman jandarma çavuşu, 
b) Uzman jandarma kıdemli çavuşu, 
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c) Uzman jandarma I nci kademeli çavuşu, 
ç) Uzman jandarma kıdemli I nci kademe

li çavuşu, 
d) Uzman jandarma II nci kademeli çavuşu, 
e) Uzman jandarma kıdemli II nci kademe

li çavuşu, 
f) Uzman jandarma III ncü kademeli çavu

şu. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-

yen?.. Yak. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCt KISIM 

Kaynaklar, eğitim ve öğretim ile astsubay 
olma ha&kı 

KaynalMar 

MADDE 3. — Uzman jandarma kaynakları 
şunlardır : Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile 
jandarmadan terhis edildikleri süre ilki yılı ve 
yaşları 26 yi geçmiyen er, onbaşı ve kıta çavuş
larıdır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kabul ve yetiştirilme usulleri 
MADDE 4. — Uzman jandarmaya en az or

taokul veya eşidi okulları bitirenler alınır. (Bu 
okulları bitirenler kadroyu doldurmazsa ilkokulu 
bitirenler de alınabilir.) Uzman jandarma oku
luna girme, yetiştirilme usulleriyle okuldan çı
karılma ve her branş için aranacak özel şartlar 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yenlerL Ydk. 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 4 ncü madde 
aynen kaJbul edilmiştir. 

Eğitim, öğretim ve staj 
MADDE 5. — Uzman Jandarma Okulunda 

eğitim, "Öğretim en az bir yıldır. Okulda geçirilen 
süre uzman jandarma adaylığı süresidir. Okulu 
başarı, ile bitirenler ihtisasları ile ilgili hizmet
lerde en az altı aylık bir staja tabi tutulur. Okul
da başarısızlığı görülenlerin derhal ilişiği kesilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yo'k. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
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bul edenler.. Etmiyenler.. 5 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Astsubay olma hakiki 
MADDE 6. — Uzman Jandarma Okulunu ba

şarı ile bitiren ortaokul veya eşidi okul mezunla
rından istekli olanlar yönetmelikte şartları haiz 
oldukları takdirde astsubay olmak üzere Astsu
bay Okuluna gönderilirler. Burayı bitirenler ast
subay çavuş olurlar ve 5802 sayılı Kanuna bağ
lı tutulurla:*. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Buyurunuz Sayın Giritlioğlu. 

FAIIÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Pok 
muhterem arkadaşlarım; bir teknik mahzurun ol
duğu kanaatindeyim. Zira Uzman Jandarma 
Okuluna gidebilmek için 26 yaşından küçük ol-
mdk lâzım, askerliği de bitirmök lâzım. Şu halde 
22 ile 26 yaş arasında olmak lâzım. Bu gibi kim
selerin 6 nci maddeye göre astsubay olabilmele
rini mümkün kılan hükümlere bakıyorum, astsu
bay olmak istiyen bu kabîl kimseler kendi okulla
rında başarı sağladıkları takdirde Astsubay Oku
luna da gidebilir demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Uzman Jandarma 
Okulu talebeleri 20 in üstünde ve askerliğini 
yapmış kimselerdir. Astsubay okulu talebeleri 
ise 20 yaşm altında, sinni rüşte vâsıl olmamış, 
küçük çocuklardır. Bu vaziyet karşısında Uz
man Jandarma Okulunu bitirmiş 23, 24, 25 ya
şındaki bir delikanlının, kâhil bir kimsenin, kü
tüklerin okuduğu okula gönderilmesinin mah
curlarını, hem de imkânsızlıklarını tesbit etmiş 
bulunmaktayım. Eğer yanlış anlamıyorsam, 
astsubay okulunda Uzman Jandarma Okulu me-
îiınlarmm okuması kabil olamıyaeaktır. Meğer 
ki bir nevi kurs açılsın, bir nevi özel dershane 
içilsin. Bir tarihte vaktiyle İstiklâl Harbinde 
Ilarb Okulunu bitirmeden giren askerî lise me
lunları bilâhara Harb Okulundan mezuniyet 
diploması almak için usulen devam ettiler ama 
hususi dershanede devam ettiler. Zannetmiyo
rum ki uzman jandarma çavuşları için böyle 
bir kombinezonu yapabilelim. Bu vaziyet kar
şısında 6 nci maddeyi işletmek kabil olamıya
eaktır. 

Bendeniz bir teklifte bulundum : 6 nci mad
de hakikaten kendi okullarında başarı göste
ren uzman çavuşlar için astsubay olmak imkâ
nını kapsıyan bir maddedir. Bunu sağlatmanın 
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başka bir pratik yolu vardır. Şayet bunlar ken
di okulunda başarı sağlamışsa astsubay okulu
na gidebilecek liyakatte iseler • ki, yönetmelik 
bunları liyakat durumunu tâyin edecek - o tak
dirde muadelet imtihanı vermesi sağlansın. Mu
adelet imtihanında başarı gösteren kimseler, 
okula devam etmeksizin, astsubay olabilsinler. 
Bu suretle altıncı maddenin istediği hedefi sağ
latmanın kabil olabileceğini düşünüyorum. Buna 
Uygun bir önerge de takdim ediyorum. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde mi Sayın özo-
ğul ? Buyurun. 

NAZMt ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
Fahir Giritlioğlu arkadaşım söz almamış olsaydı 
bu kıymetli zamanınızı almıyacaktım. Teknik 
bakımdan birkaç kelimeyi ilâve etmek isterim. 
Uzatmalı onbaşılar ilgili mektepten çıktıktan 
sonra kıtada sicil alacaklardır. Bu sicilden 
sonra ancak kumandanlarından sicil aldıktan 
sonra bu okula gitme imkânını sağlıyacaklar-
dır. Bu bakımdan maddenin aynen kabulü uy
gundur. Tayycdilirsc, bu okuldan mezun olan
lar belki astsubaylık niteliği ordu kumandan
ları tarafından tesbit edilmiyeceğinden aynen 
kabulü uygundur, değiştirilmesi doğru değildir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde, buyurun 
Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, burada af buyursun Muhterem Fa
hir Bey arkadaşım, ileri sürmüş olduğu yaş mev-
zuunun hiç te kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. 
Asıl olan her meslekte, ben şu limite kalacağım, 
ötekine gidemiyeceğim diye o sınıfta bulunan 
insanları bedbin etmemektir. Orduda da yönet
melik değişmiştir, astsubaylar da subay olur di
ye bir ölçü konmuştur. Bu ölçüyü ibraz eden 
ve çalışan astsubaylar pekâlâ imtihanı kazan
dıktan sonra gider, okulunu ikmâl eder ve su
bay olur. Bundan gaye şudur : İnsanları ben 
şu tabandan öteye çıkamıyacağım diye bedbin 
etmemektir. İltifat marifeti artırır. Bu uz
manlar içinde de iyi çalışanf gayretli insanlar 
varsa bunları da teşvik ederek, «artık sen bu 
seviyenin ötesine gidemiyeceksin» anlamında 
bedbin etmemek, gayretlerini, gücünü seferber 
etmek için uygun olur. Bu yerinde tedvir edil
miş bir maddedir. Bunun ben kabulünü ve ay-
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nen oylanmasını istirham edeceğim. Yani bu, 
uzmanlara bir gaye ve istikbal verecektir, teş
vik olacaktır. 

Çok sağ olun, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, bu

yurun. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlar; bu madde daha ziyade uzat
malı jandrmaları, astsubay olmak için teşvik 
maddesidir. Binaenaleyh maddenin esas ruhu, 
meslekte temayüz etmiş insanların muhakkak ki 
muayyen bir sınır içinde kalmayıp, daha üst 
makamlara çıkması en tabiî bir haldir. İşte al
tıncı madde bu şekilde uzatmalılara astsubay 
olma hakkını tanıyor ki bunun, malûmu ihsanı
nız, bugün astsubaylar aynı zamanda subay ola
bilmektedirler. Binaenaleyh o kapıları açmak
ta daha kalifiye olan, türlü sebeplerle okuyama-
mış, türlü sebeplerle o hakkı ihraz etmemiş kim
selere bir hak bahşeden o maddenin aynen ka
bulünde fayda görmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İlyas Kılıç, buyurun. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Arkadaşlar, 

söz almıyacaktım, söz almak mecburiyetinde 
kaldım, bîr hususu açıklamak istiyorum. 

Arkadaşlarımın bu maddede ileri sürdükleri 
endişe varit değildir. Bir misal olarak arz et
mek isterim. Harb Okulunda okuduğumuz za
man bizimle beraber binbaşı ve yüzbaşı rütbe
sinde birçok subaylar okudular. Bunların o 
rütbede kalmayıp daha yukarı ilerliyebilmeleri 
için Harb Okulu tahsilini yapmaları şart idi de 
ondan. Şimdi uzatmalıların da astsubay sınıfına 
intikal edebilmesi için bir statü değişikliği yap
ması lâzımdır. Bu değişikliği ancak astsubay 
okulunda okumak ve orduda astsubay olabilme 
niteliğini ispat edebilmesi ile kaimdir. Bina
enaleyh her hangi bir endişe yoktur. Bunların 
içinden çıkacak insanlar belki bir mektep dev
resinde meselâ beş kişiyi geçmiyecektir. 3 - 5 ki
şinin astsubay mektebindeki arkadaşlariyle be
raber okumalarının her hangi bir sakıncası yok
tur ve olamaz. Bu hususta birçok misallerimiz 
vardır. Lütfedin bu kanun teklif edildiği şe
kilde geçsin. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Sayın arkadaşlarım; 6 ncı 
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maddede mutlak surette uzman jandarma oku
lunu başarı ile bitirenlerin astsubay okuluna 
gitmeleri derpiş edilmemektedir. 4 neü maddede 
kabul ettiğimiz gibi uzman jandarma okuluna 
askerliğini, yapmış, 26 yaşını bitirmemiş kişiler 
alınacak ve ortaokul mezunu olacak, ortaokul 
mezunları olmazsa ilkokul mezunları da alına
caktır. Altıncı madde ile astsubay olma imkânı 
tanıdığımız kişiler yalnız ortaokul mezunları
dır, bir. Binaenaleyh; her uzman jandarma oku
lunu bitiren astsubay okuluna gidecek değil
dir, gitmek için, astsubay olabilmek için bugün 
esasen ortaokul mezunu olmak lâzımdır Bugün 
bir delikanlı ortaokulu bitirmiş astsubay imti
hanına girmiş, kazanamamış, ama hevesi asker
liktedir, askerliğini yaptıktan sonra jandarma 
uzman okuluna, girmiş, başarı ile bitirmiştir, 
astsubay olacaktır. Bu imkânı yermek için ve 
teşvik etmek için bu madde konmuştur-. Biraz 
evvel, konuşan arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, bugün astsubaylara da subay olma imkânı 
tanınmıştır. Bu bir teşvik maddesidir ve uzman 
jandarma sınıfını kalifiye elemanlarla takviye 
etmek, doldurmak için bir teşvik, bir açık kapı, 
bir prim. maddesidir. Bu itibarla maddenin gel
diği. gibi kabul edilmesini rica ediyoruz. 

Saygılarımla.. 
BAŞKAN —• Yeterlik önergesi gelmiştir, an

cak son söz milletvekilinindir, Sayın Alicanoğ-
lu'na söz vereceğim. Buyurun. 

MAHMUT ALİCANOGLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarını, hakikaten bu madde o ka
dar kıymetli bir madde ki, koştuğu şartlar da, 
dikkat buyurulduğu zaman uzman jandarma 
okulunu bitiren ortaokul veya eşidi okul me
zunlarından, yani ortaokul ve bu seviyedeki 
okulu bitirmesi şart koşulmuş, bir. Ondan sonra 
yönetmelikteki şartları haiz olanlar, iki. 

Bir de, kabiliyet göstermiş olan kimselerin 
astsubay olmak üzere astsubay okulunu biti
renler de astsubay çavuş olarak çıkarlar. 

Gönlümüz arzu eder ki ; hakikaten bugün 
bütün jandarma karakol teşkilâtında böyle tah
silli, yetişmiş, kabiliyet sahibi olan elemanlar 
bulunsun. Binaenaleyh; nice kabiliyet sahibi 
elemanlar vardır ki ; tarihte görürüz, lise mezu
nu değildir, yaşını başını almamıştır, üniversite 
mezunu değildir; ilk mektep çağından başlar, 
hiç yoktan lise mezunu olur, üniversiteyi biti
rir ve "Devlet idaresinde büyük: mevkiler işgal 
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etmiş olan kabiliyetleri görürüz. Binaenaleyh; 
bu madde teşvik edici bir maddedir ve sonra 
emsalleri, arasında kabiliyet ve kariyeri itiba
riyle bir fevkalâdelik göstermiş olan kimselere 
mahsustur. Binaenaleyh; bu itibarla bu madde 
hakikaten yerindedir. Kabulünü bilhassa istir
ham ederim. 
• BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Bu 
bakımdan.'yeterlik önergesini oya koymıyaea-
ğnn. 

Maddede değişiklik istiyen bir önerge var, 
onu okutuyorum. 

M. Meclisi Başkanlığına 
(> ncı maddenin aşağıda olduğu üzere değiş

tirilmesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 
Madde 6. — Uzman jandarma okulunu ba

şarı, ile bitiren ortaokul veya eşit okul mezun
larından istekli olanlar, yönetmelikte şartları 
haiz oldukları takdirde, astsubay okulu muade
let imtihanına girerler ve kazandıkları takdirde 
astsubay çavuş olurlar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA. 

UYAR (İzmir) —. Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

fi ncı maddeyi yazılan şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Utmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Sınıf değiştirme 
MADDE 7. — Uzman jandarmalardan sağlık 

kurulu raporu ile veya idarece lüzum görülecek
le]' yönetmelikte belirtilecek, esaslara göre sınıf 
değiştirebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 

Meslekten ayrılma 

Mecburi hizmet 

MADUE 8. — Uzman jandarmanın mecburi 
hizmeti (8) yıldır. Bu süre okula katılış tarihin
den başlar. Bu süreyi bitirmeden meslekten ay
rılamazlar. 

188 



M. Meclisi B : 111 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL 

Buyurun Sayın Fırat. 
FEVZİ FIRAT (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 8 nci maddenin so
nunda, (Bu süreyi bitirmeden meslekten ayrıla
mazlar.) kaydı vardır. Zabıtlara geçmesi yönün
den arz ediyorum, ileride bâzı hukukî ihtilâfların 
doğmasına meydan verebilir bu. O bakımdan 
maddenin, ayrıldıkları takdirde ne yapılacağı 
hakkında komisyonca izahat verilmesini rica edi
yorum. Ayrıca bir teklifim olacaktır bu hususta. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GÎRİTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; 8 nci maddenin son fık
rası kesin bir hüküm getirmiştir. «Bu süreyi bi
tirmeden meslekten ayrılamazlar. Ve menfi bir 
suali de madde getirmemiştir. Yani ayrıldıkları 
takdirde ne olacak, bu sorulmamıştır. Bunun ce
vabını maddede bulmaya imkân yoktur, aslında 
lüzum da yoktur. Zira kesindir, (meslekten ay
rılamazlar) hükmü işliyecektir. Bu şekilde mev
zuatımızda hükümler vardır. Bilhassa Astsubay
lar Kanununda, Subaylar Kanununda, hatırladı
ğıma göre, 10 sene, 9 sene gibi bir ayrılmama 
memnuiyeti vardır. Tazminat vermek şartiyle da
hi mümkün değildir, kesin hükümlerdir. Askerî 
mevzuat bu kesin hükümleri yıllar boyu işletmiş
tir. Yalnız askerî mevzuatta değil sivil mevzuatta 
da buna benzer hükümler vardır. Bilfarz geçen
lerde tahmin ediyorum iki ay evvel Yüksek Mec
liste uzun tartışmalara yol açtı ve ittifakla bir 
noktada bütün üyeler birleştiler. Mecburi hizme
ti olan doktorlar meslekten ayrılamazlar diye bir 
madde vardı doktorlarla ilgili kanunda. Bu mad
de müeyyide de koymuştur: «Şayet ayrılacak 
olurlarsa şu kadar ay hapis cezası» Bu doktor
larla ilgili bir hükümdü. Baştan aşağı antide
mokratik olan bu hüküm sivil personelde dahi yer 
almıştır. Muhterem arkadaşlarım, çok çeşitlidir 
bunun misalleri. Yalnız biz yıllardan bu yana 
yerleşmiş bulunan antidemokratik kanunları fır
sat düştükçe ayıklamaya çalışırken ve Anayasa
mızın ruhuna uydurur bir şekle getirirken, şim
di yeniden tanzim ettiğimiz bir kanuna antide
mokratik hükmün konulmasını şahsan uygun 
bulmamaktayım. Meslekten ayrılamazlar.. Arka
dan bir hüküm daha olmalıdır; ayrıldıkları tak
dirde tazminat verirler. O zaman normaldir. Bu 
meslekten ayrılamazlar hükmü emsali gibi tatbik 
edilecektir. Ayrılmak istiyenleri yakalıyacak-
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lardır, hapsedeceklerdir, zoraki bir surette mes
lekte tutacaklardır. Sistem böyledir. Askerî 
mektepler sistemi böyledir, subaylar sistemi böy
ledir, astsubaylar sistemi böyledir, hattâ sivil per
sonel için dahi buna benzer misaller vardır. Hiç 
şüphe etmiyelim ki, tahmin ediyorum arkadalaş-
larım da benim fikrime aynı ile iştirak edecekler, 
bu tarz hükümler mecburi iş hükmü mahiyetini 
aldığı için Anayasanın iş hürriyetine aykırıdır 
her şeyden evvel. Bir kimse rıza göstermiş, şu 
mesleke girmiştir, girdikten sonra tazminatı dahi 
vermeye kalksa onun peşi bırakılmıyor,» o vazi
feyi görmeye mecburdur. Ben bunu Anayasa ile 
bağdaştıramıyorum. Bu itibarla bir önerge tak
dim edeceğim, «ayrıldıkları takdirde kendilerine 
sarf edilen paranın şu kadar mislini ödemeye mec
bur olur» şeklinde âdilâne bir hüküm koymak su
retiyle, gönül rızasına isnat edeiı bir çalışma sis
temi getirmiş oluyoruz, önergemin kabul edilme
sini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOÖLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlar, hakikaten bu maddede, meslek
ten ayrılamazlar, denmektedir ve mücerret bir 
şekilde bırakılmaktadır. Meslekten ayrılma diye 
âmir bir hüküm vardır ama, bu âmir hükmü icra 
ettirecek bir müeyyide maddeye konulmamıştır. 
Binaenaleyh bu takdirde bu âmir hüküm hiçbir 
kıymet ifade etmemiştir. O halde (ayrılamaz
lar) dendikten sonra, şimdi bir önerge takdim 
edeceğiz arkadaşlarımızla birlikte, kendiliklerin
den meslekten ayrılmış olanlar okul müddeti zar
fında kendilerine yapılmış olan bütün masrafla
rı tazminat olarak öderler, şeklinde bir fıkranın 
2 nci bir fıkra olarak eklenmesini bilhassa arz ve 
istirham ediyorum, önergemi şimdi takdim ede
ceğim. 

BAŞKAN —Sayın Gürer... 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım; müzakeresini yapmış olduğu
muz 8 nci madde biraz şahsan bendenize çok katı 
geldi. Çünkü bu İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinde dahi bir insanın hürriyetini tahdide-
dici veyahut da arzusu hilâfına mutlak bir hüküm 
icra edici durumlara sokmak, âdeta o insana 
eziyet etmekten başka bir şey değildir. Şimdi 
bu hususta uzatma!ılığı kabul eden bir kimseye 
8 sene "üzerinden bir hizmeti mecburiyeyi tanı
maktayız. Binaenaleyh, 8 sene hizmeti mecbu-
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riyeyi tanıyarak, bir müessese, bu işi kabul et
miş olan kimse üç veya dördüncü senede fev
kalâde bir hâdise neticesinde, yahut hayatının 
seyri üzerinde değişen bir hâdise neticesinde 
bu mesleki bıraktığı zaman, illâ bunu 8 seneye 
kadar yapacaksın ve bu meslekten ayrılamaz
sın. demek biraz demokratik kaidelere uymuyor 
gibi geliyor, bendenize. Onun için bu hususta, 
Sayın Alicanoğlu'nun buyurmuş olduğu gibi, 
ancak 8 seneyi bir akit olarak kabul etmek lâ
zımdır. Yani doğrudan doğruya' askerlikle, bu 
uzatmalılığı kabul eden arasında bir akit.. Akit 
bozulduğu zaman veya o akit icra edilmediği 
zaman umumi hukuk prensiplerine göre bu akdi 
icra etm iyene karşılık şimdi medeni dünyada 
tanınan en iyi müeyyide tazminattır. Şu hale 
göre 8 seneyi doldurmadan istifa etmek, mes
lekten ayrılmak istiyenlere karşı bu maddede 
tekrar redaksiyon yapmak suretiyle bir tazmi
nat konmasının, ama «mecburidir, bu müddet 
içinde ayrılmasın» demesinin mahzurlu olduğu 
kanaatindeyim. Bu hususta verilmiş olan öner
geye iltihak ettiğimi huzurunuzda arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Şimdi muh

terem arkadaşlar; Evrensel beyannameden bah
settiler, muhterem arkadaşlar bâzı hukukî du
rumlardan bahsettiler. Yalnız, ordunun vazife
sini ve memleket müdafaasiyle alâkalı kısmını 
da karşılaştırırsak her halde iki tarafın terazi
sinden subay çıktıktan sonra 10 sene ordudan 
ayrılamazlar. Öyle ise onlara ait hükmü de de
ğiştirelim gibi bir fikir ortaya çıkar. 

Şimdi askerlikte uzatmalı onbaşı veya uzat
malı çavuş; İstanbul'da bir vazife almıştır, Ağ
rı'da veyahut bir hudut karakolunda bir vazife 
alacaktır. Binaenaleyh, tâyini çıktığı zaman 
muayyen bir mecburi hizmet müeyyidesini koy
madık mı, ben oraya gitmiyeceğim, diyecek, ve
recek parasını, veyahut verecek her hangi bir 
karşılığı ayrılacaktır. Benim kanaatime göre, 
orduda bulunan şahsın evvelâ disiplini üzerinde 
durulması düşünülmüş ve bu uzun zamandan 
beri yapılan etütler sonunda evvelce 15 sene idi, 
sonra 10 seneye indirilmiş ve uzman çavuşların 
da 8 senesi buna karşılık olarak, konmuştur. 
Kanaatime göre, bu sekiz senenin kaldırılması 
demek, bu meslekte hizmet edecek ve bu hizme- I 
tin meşakkatine katlanacak olan insanlara, bir I 
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yere tâyin olunduğu zaman veyahut her hangi 
bir büyük müşkülâtlı bir vazife veya bir çete 
takibi, veyahut her hangi bir icra vazifesi yap
maya gönderildiği zaman, benim zamanım bit
miştir, müsaade buyurun ben ayrılıyorum, diye 
her hangi bir şahıs çıkabilir. Binaenaleyh, ev
velâ bu vazifenin yürüyebilmesi için bu 8 sene
lik kabul müddetinin yetkili mercilerce uzun 
uzun münakaşaları yapılmıştır, teknik eleman
larca uzun uzun münakaşaları yapılmıştır, tek
nik komisyonlarda bunların uzun uzun müna
kaşaları yapılmıştır ve sonunda bu 8 yıl lâalet-
tayin bir rakam olarak değil, esas rakam olarak 
kabul edilmiştir. 

Yine bu maddede müeyyide yoktur, deniyor. 
Askerî Ceza Kanununda müeyyide vardır. As
kerî Ceza Kanunundaki müeyyideler tesbit 
edilmiştir. Subaylar için de aynı müeyyide tat
bik edilir, astsubaylar için de aynı müeyyide 
tatbik edilir. Bizim uzatmalı onbaşılar için ayrı 
bir statü tatbik etmekle ordudaki disiplin ve 
statünün bozulması sağlanmış olur iki, maddenin 
laynen kabulü uygundur, statünün muhafazası 
bakımından. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, sekiz 
yıllık bir mec'buri hizmet konusunda muhtelif 
arkadaşlarımız muhtelif fikirler serd ettiler. Bi
raz evvel konuşan arkadaşımız aşağı - yukarı 
Komisyonun fikrini ifade etmiş bulunuyor. He
piniz bilirsiniz ki, askerlik, herşeyden evvel di
sipline dayanan bir görevdir. Bâzı arkadaşları
mız hatırda yanlış kalmış olacaktır, subayların 
mecburi hizmeti 10 yılır, astsubayların mecburi 
hizmeti dokuz yıldır. Subaylar 10 yılı, astsu
baylar dokuz yılı orduda ikmal etmedikçe hiç
bir suretle ayrılamazlar, ayrıldıkları tnkdirde 
Askerî Ceza Kanunu gereğince takibata mâruz 
kalırlar ve cezalandırılırlar. Tazminatla ilgili 
olarak, üç misli, beş misli ne ise, bir tazminat 
vermekle, bu belli süreleri doldurmadan ordu
dan ayrılmalarının imkânı yoktur. Bu tasarı i: e, 
uzatmalı jandarma dediğimiz ve yeni ismiyle 
uzman jandarma olan arkadaşlarımız için de 
yeni bir sınıf meydana getirmekteyiz, bir oıdu 
sınıfı olmaktadır. Bunların da mecburi hizme
ti 8 yıldır. Sekiz yılı doldurmadıkça bu görev
den ayrılmalarına imkân yoktur. AyrıMukları 
takdirde kanunda müeyyidesi vardır, Askerî 
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Ceza Kanunu vardır, müeyyidesi oradadır. Va
zifeden uzaklaşanlara Askerî Ceza Kanunu ge
reğince takibat yapılır. Bu itibarla bu madde
nin bir müeyyide ile takviye edilmesi veya baş
ka türlü değiştirilmesi şeklinde takrir vermiş 
olan arkadaşlarımız da bu izahattan sonra tab
ımın ediyorum ki, lütfen takrirlerini geri alır
lar. Ve bu maddenin böylelikle çıkarılması as
kerî disiplin ve inzibat bakımından en iyisi 
olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Son 
söz milletvekilinindir hükmüne göre Sayın Ka
badayı'ya söz veriyorum. Onu takiben önergeyi 
oyunuza sunacağım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım; üzerinde konuştuğumuz kişi uz
man jandarmadır. Yani benliğini, kişiliğini bul
muş yaşlardadır, 22 yaşındadır. 22 yaşında olan 
bin insan istikbaline ait her türlü kararı verebi
lecek, mesuliyeti haiz olan kişidir. Bizler de kış
ladan, askerlikten geldik. 9 - 10 yaşında veli
miz bizim namımıza imza etti. Harbiyeyi bi-
tirinciye kadar tazminat verirsin, ama subay 
olduktan itibaren hiç para pul geçmez. Orada 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi konuşul
maz da, uzman onbaşıya geldiği zaman mı konu
şulur1? Burada ordu ve memleketin selâmeti ve 
vazifesinin kutsallığı mevzubahistir. Nerede 
kaldı ki, dediğim' gibi, 22 yaşma gelen 'bir in
san elbette kaderini ve geleceğini bilecektir. 
Binaenaleyh, imzasiyle girdi girdikten sonra 
vazifeye bağlı kalması vatanın ve vatanseverli
ğin bir araya geldiği bir mevzudur. Fakir fu
kara kendisine para vererek yetiştirdiği insan
dır, vazifesine bağlı kalmalıdır. Şayet ayrıl
ması halinde ben Fahir Giritlioğlu arkadaşımla 
beraberim. Hattâ kendisine yapılan masrafın sa
dece tazminat olarak alınması değil, müsaade 
ederseniz, iki mislinin tazminat olarak alınması 
yolunda da bir takririm var, kabulünü istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Bu-
güzel konuşmadan sonra önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen* Yok Yeterlik 
önergesi var, okutuyorum efendim. 

Saym Klıç , konuşacak bir tek siz varsınız, 
eğer konuşmak istemiyorsanız ye'erlik önergesini 
okutmıyacağım, eğer konuşmak is.iyorsr.nız o 
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zaman yeterlik önergesini okutup oya koyaca-
cağım. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Konuşmıyaca-
ğım, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Mec'isi Başkanlığına 
8 nci maddenin son fıkrr sının aşağıda yazılı 

olduğu ş ikilde değiş irilmesini arz ederim. 
E lirne 

Fahir Giritlioğlu 
Bu süreyi bi irmeden melekten ayrılanlar, 

bakiye mecburi hizmet süresi ne o'ursı o^suu, 
oku1 da kindisine yapılan bütün masraflar bir 
mis1 i fazlasiylc tazm'n et.irilir. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katıl yor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİ3YON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Demin arz ettiğimiz sebep
lerle, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komi :yon katılmıyor Değ'şik-
lik önergesini oylarınızı sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önerg3si red
dedilmiştir. 

Maddeyi yazdan sikliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul e di1 mistir. 

Ayrılma 
MADDE 9. — Uzman jandarmadan ayrılan

lar her ne suretle olursa olsun tekrar mesleke 
alınmazlar. 

BAŞKAN — Madde üzer'nde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyoıavm. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
ecli1 mistir. 

Yetersizlik sebebiyle meslek'en çıkarılma 
MADDE 10. — Uzman jandarmalardan ye-

tcrs'zliği sebebiyle mcr.lekte kalmaları uygun 
görü'mi yeni ere gizli bildi ide bıVunularak b~ş-
ka sici', âmilleri yanında (6) aylık bir denemeye 
tabi tutulurlar. Buradan alçakları sicil bir- ön
ceki sicili doğrulursa meslekten çıka: ılır. Bun
lardan bir yükselme süresi içerisinde aldık1 arı 
sicillerin çoğunluğu menfi olursa meslekle ilişiği 
keşi ir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyenler?. Buyuıun Sayın Giritlioğlu. 
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FAHİR GİRİTLÎOÖLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım, bir kaç madde üzerinde dc-
vamlı söz aldım, özür dilerim. Fakat benim bâzı 
konular da biraz titizliğim var, belki ben anla
mıyorum, gecenin geç vaktinde belki kabahat 
bendenizde. O bakımdan affınıza sığınarak söz 
alıyorum. Muhterem arkadaşlarım; 10 ncu mad
de 2 fıkra ilk fıkra terfi şartını gösteriyor: Sicil 
alırsa terfi edecek, sicil almazsa meslekten çı
karılacak. Yine birinci fıkra der ki, sicil alın
madığı takdirde, müspet sicil alınılmadığı tak
dirde bu şahıs bir başka sicil âmirinin yanma 
gönderilir, orada da menfî sicil alırsa meslekle 
ilgisi kesilir. Birinci fıkra budur. 

Buna rağmen ikinci fıkra aynen şöyle bir hü
küm koyuyor: «Sicili mevzubahsolanlardan bir 
yükselme süresi içerisinde aldıkları sicillerin ço
ğunluğu menfi olursa meslekle ilgisi kesilir.|» 

Muhterem arkadaşlarım, «çoğunluk» kelimesi 
üçü ifade eder, evvelemirde... İki olmaması lâ
zım, üç... Birinci fıkra iki sicille meslekten tard 
ediyor. 

Yani bir menfi sicil alan kimse, ikinci bir 
sicil âmirinin yanma gönderiliyor. Oradan da 
ikinci defa menfi sicil alırsa meslekle ilgisi ke
siliyor. Şimdi ikinci fıkrada, demin arz ettiğim 
gibi, bunlardan bir yükselme süresi için aldık
ları sicillerin çoğunluğu menfi olursa meslekle 
ilgisi kesilir. Kanaatıma göre birinci fıkra var
ken ikinci fıkra bir zühul, olarak, ıbir yanlışlık ola
rak, belki bir fazlalık olarak buraya konmuştur. 
Birbirini de nakzediyor gibi geliyor bana. Bu 
itibarla metinden ikinci fıkranın çıkarılması 
için bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, buyuru
nuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar; bir misal vereceğim: Harbiyeden bir 
öğrenci derslerden birincilikle de geçse ilk si
cil âmiri bölük, kumandanı «subay olamaz» si
cilini verirse, üst âmir tabur kumandanı da «su
bay olamaz» sicilini verirse, netice itibariyle 
sırasiyle üst sicili âmirleri «subay olamaz» si
cilini verdikleri takdirde Harbiyeden birincilik
le dahi not alsa subay olamaz. Şimdi burayı 
okursak burda da önceki sicili ile 2 ııci sicili 
bir birini doğrularsa, yani diğer vasıfları var
sa da sicil müspet değilse uzaklaştırılacağı ifade 
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ediliyor. Şunu da ilâve edeyim ki, buna ek ola
rak yakında Meclisimize gelecek Ordu Personel 
Kanununda, sicil yönetmeliği geniş olarak izah 
edilmiştir. Kanaatime göre bu madde o madde 
ile eşit olarak gelmiştir. Şimdi yeni sicil ta
limatnamesinde, eskiden olduğu gibi, birinci 
sicil âmiri doldurur, ikinci sicil âmirine gönde
rir, ikinci sicil âmiri doldurur, üçüncü sicil âmi
rine gönderir diye bir şey yoktur. İlk sicil âmi
ri doldurur, dosdoğru kumandana gönderir, 
ikinci sicil âmiri doldurur o da, doğrudan doğ
ruya. kumandana gönderir. Bu sicillerin ikisi 
de menfi/ise ayrılır. Binaenaleyh, maddenin ay
nen. kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN— Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTİN «ÜRER (Sakarya) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 ncu maddenin son fıkrası haşiv olarak 

maddeye girmiştir. Maddeden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Nazmi Özoğul arkadaşımı
zın izah ettiği sebeplerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.... Etmiyenler Önerge redde
dilmiştir. 

10 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Ahlâki durumdan dolayı meslekten çıkarılma 
MADDE 'İl.'—• Uzman jandarmalar ahlâki 

durumları dolayısiyle, sicil süresine bakılmaksı
zın, meslekte kalmaları uygun görülmediği yo
lunda. sicil alırlarsa hemen meslekten çıkarı
lırlar, 

BAŞKAN — 11 ııci madde üzerinde söz isti-
yen ? Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, .11 nci ve 12 nci maddeler ma
hiyetleri itibariyle birbirlerine çok benzemekte
dirler. Başlıkları da benzemektedir, fakat ayrı 
kelimeler kullanılmıştır. 11 nci maddenin baş
lığı; (ahlâki durumdan dolayı meslekten çıka-

I rılma), 12 nci maddenin başlığı ise kayıt silin-
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mosi ve 12 ııci maddede yalnız meslekî kusur
lardan dolayı çıkartmıyor, ahlâki sebepler de 
var bu kayıt silinmesi işinde. Demek isterim ki, 
her iki madde birbirine fazla girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 11 ııci maddenin 
hükmü kanaatimce sert bir şekilde tanzim edil
miş bulunuyor: «Uzman jandarmalar ahlâki 
durumları dolayısiyle sicil süresine bakılmadan 
meslekte kalmaları uygun görülmediği yolunda 
ahlâksız diye sicil alırlarsa hemen meslekten çı
karılırlar.» Buna bir itirazım yok. Fakat sicil 
kimden alınacaktır1? 11 nci maddede bu yok, 
muğlâktır. Bu hüküm ihtilâflara yol açabilir. 
Sicil âmirinin kim olacağı daima münakaşalı
dır, ilk kumandan mı değil mi? Daha üst ku
mandan mı, yahut garnizon âmiri mi? Bu 
ihtilâflar öteden beri halledilmemiştir. 

Bunun dışında enteresan bir nokta daha var, 
ya gareze müsteniden kendisine fena sicil veri
lirse, hukuk ne olacaktır, hak ne olacaktır, rüt
benin küçüklüğü dolayısiyle üzerinde titizlik 
göstermediğimiz konular halinde duruyor bun
lar. Ama unutmıyalım ki bu küçük rütbeli az 
maaşlı vatandaşlarımız da hayat kaderlerini 
mesleklerine bağlamışlardır. Kendilerini be
ğen miy en bir âmir, ahlâksızdır, dediği andan iti
baren demek ki bunların meslekle olan ilgileri 
kesilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını; bu itibarla 11 nci 
maddeyi şu haliyle ben hatalı, tehlikeli ve za
rarlı bulmaktayım. Bunu 12 nci maddenin for
mülüne bağlamak istiyorum. Fakat 12 nci 
maddenin Hükümet tasarısiyle , komisyon de
ğiştirmesi arasında fark" vardır. Hükümet 
tasarısında 12 nci maddede son fıkra olarak, 
kayıt silme âmirlerini göstermiştir ve üç kişilik 
sicil âmiri ancak kayıt silebilir demiştir. Ko
misyon bunu kaldırmıştır. Hükümet tasarısın
da kayıt silme organı olarak üç kişilik sicil 
âmirini kabul etmiştir. 

Bendeniz bir önerge ile 12 nci madde de za
ten değişiklik yapılmasını istiyeceğinı, yani Hü-
ıııet tasarısının bu hükmünün komisyondaki de
ğişikliğe eklenmesini talebedeceğim. 

11 nci maddeye gelince; ahlâksızlığı dolayı
siyle meslekten çıkarılması kararını üç kişilik 
sicil âmiri versin. Bu üç kişilik sicil âmirinin 
de kim olduğu 12 nci maddesinin son fıkrasında 
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gösterilmektedir. Demek istiyorum ki, (12 nci 
maddenin son fıkrasındaki yazılı şartlar tahtın
dan meslekten çıkarılma kararı verilir) demek
le, hem maddeler arasında ahenk kurulmuş ola
caktır ve hem de mağduriyet telâfi edilmiş ola
caktır. 

Burada bir noktayı daha ilâveye mecburiyet 
duymaktayım. Halen mer'i kanunlarımızın tat
bikatında birçok ihtilâflara düştüğümüze ba
karsak, yeni yapılan kanunlarında bu sarahati 
vermeye ihtiyacı vardır. Velevki ahlâksızlıktan 
dolayı' tard edilen bir uz-man çavuşun bu karar 
karşısında iptal dâvası açabilmesi hakkı da mah
fuz tutulmalıdır. Bunu da bir fıkra halinde 
eklenmekte fayda görüyorum. Bunun kabulünü 
istirham ediyorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — İki kelime 
ile tavzih edeceğim. Sicil talimatnamesi muh
terem arkadaşımızın endişelerini bertaraf eden 
geniş maddeler vardır, kolay kolay bir şahsı 
ordudan çıkarmazlar. Her hangi bir suç işledik
leri zaman suç delili eklenir ve ondan sonra an
cak hakkında gerekli sicil doldurulur. Aksi hal
de ordudaki disiplin bozulur. Binaenaleyh, 
maddenin aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurunuz. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, özür dilerim, ama tasrih etmekte 
fayda vardır da ondan söz aldım. Elimizde 
5802 sayılı Astsubay Kanunu vardır. Bu kanu
nun 26 nci maddesinde aynen şu ifade var : 
«Ahlâki bakımdan orduda kalmaları caiz görül-
miyenler, sicil işlemiyle ordudan çıkartılır.» Bu 
kanun da onun mütemmimidir ve ona benzer şe
kilde hazırlanmıştır. 

Binaenaleyh, Fahir Bey arkadaşımın bu ileri 
sürmüş olduğu endişe varit değildir. Kaldı ki 
Özoğul arkadaşımın dediği gibi, sicil talimatı
mızda buna ait sarahat vardır ve öyle bir kişinin 
yok demesiyle, orduda kalması caiz değildir de
mesiyle, ordudan hiç kimse çıkarılmamıştır, çı-
karılamıyor ve çıkarılmıyacaktır. Bunun da 
muayyen tamponlar vardır ve sicil âmirlerinin 
meratibi silsileye raiyet etmek suretiyle verdiği 
sicillerin iki tanesi müspet olmadıkça ordudan 
çıkarılması mümkün değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — 11 nci maddede değişiklik isti-
yen önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

11 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Meslekten çıkarma kararı 12 nci maddenin 
sun fıkrasında yazılı şartlar tahtında yapılır. 
Danıştay yolu açıktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Bizden evvel konuşan iki 
arkadaşımızın ifade ettiği sebeplerle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler Etmiyenler Önerge redde
dilmiştir. 

Maddeyi yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler 11 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Kayıt silinmesi 
MADDE 12. — Uzman jandarmaların aşağı

da yazılı sebeplerle Jandarma Genel Komutanlı
ğınca kayıtları silinir. Tard ve rütbenin geri 
alınmasını gerektiren suçlardan biri ile veya ce
zalarla hükümlü bulunduklarında Askerî Ceza 
Kanununun 31 ve 36 ncı madderi hükümleri uy
gulanır. 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 ve 37 nci 
maddeleri gereğince rütbesi geri almanlar. 

II - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 
90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
biri ile hükümlü olanlar. 

I I I - Mülki, adlî ve askerî görevlerini yap
tıkları sırada işledikleri suçlardan veya özel suç
larından (6) aydan fazla hapse hüküm giyen
ler. 

IV - Hapisle birlikte (6) aydan fazla memu
riyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler. 

V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 
153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 
dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve 
hayayı gerektiren suçlardan hüküm giyenler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
ycn?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

12 nci maddeye Hükümet tasarısında yazılı 
maddenin son fıkrasının eklenmesini arz ede
rim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Dcğişıiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum: Kabul edenler Etmiyenler 
Önerge reddedilmiştir. 

12 nci maddeyi yazılı şekliyle oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler Etmiyenler 12 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yükselme ve sicil işleri 

MADDE 13. — Uzman jandarmaların yüksel
meleri sağlık, yeterlik, kıdem ve kadro müsaa
desine dayanır. Her rütbe ve kıdemde bekleme sü
resi en az üç yıldır. Sicillerin tanzim ve ye
terliklerin tesbit şekli yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yükselmelerin yapılması 
MADDE 14. — Uzman jandarmaların yüksel

meleri Bakanlık onayı ile her yılın 30 Ağustos'-
unda yapılır. Nasıpları hangi tarihte olursa ol
sun üst rütbeye yükselmede esas olan naspları 
o yılın 30 Ağustos'u itibar olunur. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
tiyenler?.. Yok. Maddeyi ojmnuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 
MADDE 15. — Uzman jandarmaların rütbe 

ve kıdemleri bu rütbeyi kazandıklarını bildiren 
Bakanlık onaymdaki tarihten başlar. 

Aynı rütbeler arasındaki kıdem ise : 
a) Daha sonraki rütfbelerde aynı nasplı 

olanlar arasında okulda kazandıkları ders notla
rına göredir. Bütünleme ile mezun olanlar ken
di aralarındaki yeterlik derecelerine göredir. 

b) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı 
olanlar arasında kıdem kurs notları ve kıta sieil-

— 194 — 



M. Meclisi B : 111 
lcrine göre tesbit edilir. Kurs notları ve sicilleri 
aynı olması halinde önceki rütbeye naspları esas
tır. 

BAŞKAN — 15 nei madde üzerinde söz isti-
yenlcr?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıdem ve eylemli hizmetten indirilecek süreler 
MADDE 16. — Uzman jandarma memuriyet

ten mahrumiyet cezası alanların açıkta geçen sü
releri ile (kısa hapis cezası hariç) hapis" cezası 
alanların hapiste geçen sürelerin kıdeminden ve 
eylemli hizmetten indirilir. Özürsüz izin teca
vüzü ile veya firar halinde geciktikleri süreler
de mahkeme kararı ile tesbit olursa kıdem ve 
eylemli hizmetlerinden indirilir, yükselmeleri 
17 nei madde hükmüne göre 30 Ağustos'ta yapı
lır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isti-
yenler?.. 

FAHİR GİRİTLİOÖLU (Edirne) — Efen
dim, yerimden bir şey arz edeceğim. Sanıyorum 
bir matbaa hatası var. Yükselmeleri 17 nei 
madde hükmüne göre yapılır diyor. 17 nei 
madde yerine 14 ncü madde olması lâzım. 

BAŞKAN — 15 olması lâzım, bu şekilde dü
zeltilmiştir. 

Komisyon, elimizdeki metinde 16 ncı madde
de yazılı, pragrafm sonunda bizim elimizde bu
lunan metinde 15 yazılmış. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — 14 olacak. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 16 ncı 
maddenin son pragrafmdaki (17 nei madde) 
yerine (14 ncü madde) ikame edilecektir. Ay
rıca (tesbit olursa) deyimi yerine (sabit olur
sa) ikame edilecektir. 16 ncı maddeyi yapılan 
bu düzeltme ile oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler Etmiyenler 17 nei madde bu dü
zeltmelerle kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Sağlık ve izin işlemleri 

Muayene ve tedavi 

MADDE 17. — Uzman jandarma ile eşleri 
ve çocukları hizmette bulundukları sürece ast
subaylar ile bunların ailelerine özel kanunlarla 
tanınan muayene ve tedavi haklarından fayda
lanırlar. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmiyenler.... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sağlık işlemleri 
MADDE 18. — Uzman jandarmaların sağlık 

işlemleri astsubaylar hakkındaki hükümlere gö
re yürütülür. Ancak barışta hizmet yapamıya-
cak şekilde hastalanan uzman jandarmaların bu 
hastalıkları geçici ise : (Had hastalıkların te
davi süreleri hariç.) 

a)Uzman jandarma çavuşluğu, kıdemli ça
vuşluğu ve I nei kademeli çavuşluk sürelerinin 
toplamı için iki yıl. 

b) Uzman jandarma kıdemli I nei kademeli 
çavuşluktan yaş haddine kadar iki yıl sağlık 
izin süresine bağlı tutulurlar. 

BAŞKAN — 18 nei madde hakkında söz isti-
y eni er?.. 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, burada 18 nei madde 5802 
sayılı Kanuna paralel olarak tanzim edilmiştir. 
Yani hastalığı sebebiyle birer yıl izinli olmak. 
Ben 18 nei maddenin metindeki şeklini uzat
malılar için zararlı görmekteyim. 5802 sayılı 
Kanuna uygun bir metnin tanzim edilmesi lâ
zımdır. 5802 sayılı Kanun şöyle der: 9 seneye 
kadar olan memurlar bir yıl hastalık izni ala
bilirler. 9 seneden sonra, yani 10 ncu seneden 
itibaren emekliliğe kadar geçen devresi için de 
bir yıl alabilir, bu suretle iki yıl alırlar. Hal
buki elimizdeki metinde der ki, meselâ (A) fık
rasını okuyorum: «Uzman jandarma çavuş, kı
demli çavuşluk ve birinci kıdemli çavuşluk sü
relerini toplam için iki yıl..» tashih edeyim efen
dim, bir yıl değil iki yıldır. Bu süreler 5802 
sayılı Kanuna göre hesabedilmiş ve nazari ola
rak dokuz sene bulunmuştur, üç terfi dokuz 
sene... Fakat terfiler kadro meselesidir, imkân 
meselesidir. Kadro yok ise bu müddetlerde bir 
memur 15 sene kalabilir. Yani aslında dokuz 
senelik bir memura iki yıl hastalık izni vermek 
kabil iken kadrosuzluk sebebiyle terfi edemi-
yen bir memur birinci kademeli başçavuşlukta 
kalacağı, 15 nei senede burada kalacağı için ay
nen dokuz seneden az memurlar gibi iki yıllık 
hastalık izni alabilecek, iki yılı bir gün geçti-
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ği taktirde meslekle ilgisi kesilmiş olacaktır. I 
Kanaatimce 5802 sayılı Kanunun maksadı da 
bu suretle çiğnenmiş olacaktır, verdiğim öner
ge 5802 sayılı Kanunun metnine de, ruhuna da 
daha uygun olacaktır. Aynı zamanda uzatma
lıların da lehine uygun olacaktır. Kabulünü I 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayıl Kılıç, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşı
ma iltihak edemiyeceğim. Çünkü 18 nci mad
dede «uzman jandarmaların sağlık işlemleri, 
astsubaylar hakkındaki hükümlere göre yürü
tülür. Ancak barışta hizmet yapamıyacak şe
kilde hastalanan uzman jandarmaların hasta
lıkları geçici ise (had hastalık tedavi süresi ha- I 
riç)...» denilmiş.. 

Şimdi aynı şekilde 5802 sayılı Kanunun 
20 nci maddesini de aynen okuyorum. Çünkü I 
bu iki kanun birbirine akort şekilde ayarlan- I 
mış ve hizmet süresine göre birine fazla, birine 
daha az imkân verilmiştir: (Astsubayların sağ
lık muayeneleri subaylar hakkındaki hükümle
re göre yürütülür. Ancak hazarda kıta hiz- I 
meti yapamıyacak şekilde hastalananlar astsu- I 
bayların bu hastalıkları geçici ise (had hasta
lıkların tedavi müddeti hariç)» demiş ve aşağı
da «a) Çavuş, başçavuş...» diye devam etmiş- I 
tir. Aynı şekilde ayarlanmıştır. Astsubay Ka
nunu nasıl ki subaylara tevfikan yukarıya bağ
lanmışsa bu da astsubayların altında oldukları I 
için, astsubaylara göre ayarlanmıştır. Hizmet- I 
ler doğrudur, madde doğru tedvin edilmiştir, 
hükümler yerindedir, aynen kabulünü istir
ham ederim. Çünkü kanunlar arasında ahenk 
de bu şekilde sağlanmış olur. Özür dilerim. 

BAŞKAN T - 18 nci maddede değişiklik is-
tiyen Önergeyi okutuyorum. 

M. Meclisi Başkanlığına 
18 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. I 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 18, fıkra 2 : 
A) İlk dokuz yıl için iki yıl, 
B) Onuncu yıldan yaş haddine kadar iki 

yıl sağlık izin süresine bağlı tutulur. j 

21.5.1965 O :3 
Gerekçe : 5802 sayılı Kanunun tarifine ve 

mahiyetine daha uygun bir formüldür. 
BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

İzin işlemleri 
MADDE 19. — Uzman jandarmaların yılda 

bir ay izin alma hakları vardır. 
BAŞKAN —• 19 ncu madde üzerinde söz is-

t iyenlerl Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım 
Malî hükümler 

Adayların harçlığı 
MADDE 20. — Uzman Jandarma Okulunu 

başarı ile bitirenler uzman jandarma çavuşu 
nasbolunurlar. Bunlara adaylık süresince mak-
tuan (180 lira harçlık verilir. İaşelerine har
canan para bu tutardan düşülür. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Aylıklar 
MADDE 21. — Uzman jandarmaların de

rece ve rütbeleri ile aylık tutarları aşağıda gös
terilmiştir. 

D. 

14 
13 
12 

11 

10 

9 

8 

Rütbe 

Uzman jandarma çavuşu 
Uzman jandarma kıdemli çavuşu 
Uzman jandarma I nci kademeli 
çavuşu 
Uzman jandarma kıdemli I nci ka
demeli çavuşu 
Uzman jandarma II nci kademeli 
çavuşu 
Uzman jandarma kıdemli II nci ka
demeli çavuşu 
Uzman jandarma III ncü kademeli 
çavuşu 

Aylık 
tutarı 

300 
350 

400 

450 

500 

000' 

700 
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İlk aylığa istihkak uzman jandarma çavuş

luğuna nasıp tarihini takibeden ay başından 
başlar. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, Sayın Kılıç, Sa
yın Özoğul, söz istemişlerdir. Sayın Gürer de 
dâhil edilmiştir. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem ar
kadaşlar; bu kanun hazırlandığı tarihe, sevk ta
rihine bir bakacak olursak 18 . 6 . 1963 tarihin
de sevk edilmiş olduğunu görürüz. Kanun tâ 
İkinci İnönü Hükümeti zamanında sevk edilmiş 
bulunuyor. Bunun asgari altı ay kadar hazırlığı 
sürmüştür. Demek ki bu kanunun şu görüşülme 
süresiyle hazırlığa başladığı zamandan asgari iki 
buçuk sene geçmiş bulunuyor. Bu dereceleri 
karşısındaki aylıklara baktığımız zaman üçyüz 
liradan başlatılmış olduğunu görmekteyiz. 2,5 se
ne zarfında hayat şartları oldukça değişmiştir. 
Binaenaleyh, biz bugünkü durumda, farzımuhal 
Meclise bir hademe almaya kalksak, bunun asga
ri baremi 400 liradan başlıyor. Bir uzman jan
darma çavuşunun memleketin en ücra köşelerin
de asayişin, emniyetin, her türlü tedbirlerin te
minine çalışan jandaı^ma uzman çavuşlarının 300 
liradan başlatılmasına gönlümüz razı olmuyor. 
Kıymetli İçişleri Bakanımız da bu kanunun çık
masından büyük sevinç duyduklarını burada be
lirttiler. Büyük Meclisle hemfikir olduklarını 
izah ettiler. Komisyon bu kanunu çıkarmak için 
büyük gayret sarf etmektedir. Binaenaleyh biz 
de bu barem karşılığmdaki maaşların hepsine el
lişer lira ilâvesiyle Sayın arkadaşım Burdur Mil
letvekili Nadir Yavuzkan Bey ile birlikte bir tak
rir hazırlamış bulunuyoruz. Hazırladığımız 
takrire göre 300, 350 lira, 350, 400 lira, 400, 450 
lira, 450, 500 lira, 500, 550 lira, 550, 600 lira, 
600, 650 lira, 650, 700 lira, 700, 750 lira olarak 
arz ve teklif etmekteyiz. 

Şimdi arkadaşlarım bunun karşısında belki 
komisyon veya Maliye bu Personel Kanunu ile 
tetabuk etmemektedir ve saire gibi beyanlarda 
bulunacaktır. Ama biz biliyoruz ki Personel 
Kanunu bugün bir çıkmazın içine girmiştir. 
Personel Kanununa rağmen birçok teşkilât ka
nunları çıkmıştır, bunlarda yeni imkânlar sağ
lamıştır, biz de bu malî hususu temin edecek 
olursak gelecekteki olan Personel Kanununa 
bir nevi şimdiden kolaylık ve memlekette fera-

21 . 5 . 1965 0 : 3 
gatle vazife gören jandarmaya bir imkân sağ-
lıyacak oluruz, kanaatindeyiz. 

Bu sebepten Büyük Meclisten arz ve istir
hamımız, bu jandarmalara tasarıda sevk edilen 
her ücretin karşısına ellişer lira daha zammı il o. 
kabul edilmesini arz ve teklif eder, bu hususta
ki takririmizi Nadir Yavuzkan ile birlikte Ri
yasete takdim ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; huzurunuzu çok işgal ettim, özür 
dilerim, fakat mecburum. 

Şimdi arkadaşlarım; biraz evvel ara ettim ki, 
Uzatmalı çavuşların Kanunu Astsubayların Ka
nununa uygun olarak hazırlanmıştır. Şöyle ki, 
Astsubay Kanununun 8 nci maddesinin altında
ki cetvele bakınız, çavuş 1'3 neü dereceden 350 
lira alıyor. Bu orta mektep mezunudur ve orta 
mektepten sonra da iki sene okumuştur. Halbuki 
uzatmalı çavuş ilk mektep mezunudur, orta mek
tep mezunu bulamadığınız zaman ilk mektep 
mezunu alıyorsunuz. Astsubay için bu varit de
ğildir. Arkadaşlar, bununla beraber listeye ba
kalım, çavuş 350 lira alıyor. Burada uzman jan
darma çavuşu 300 lira alıyor. Fakat aşağıya 
doğru devam edelim : Kıdemli başçavuş 600 li
ra, bunun karşısında uzman jandarma üçüncü 
kıdemli çavuş ise 700 lira alıyor. Yani yukarıya 
doğru, Celâl Bey arkadaşımın ileri sürdüğü fi
kir tatmin edilmiştir. Üstelik buna zait 165 lira 
da tayın bedeli vardır. Bugünkü statü ile bera
ber kendisinden bir evvel orduda çalışan ve on
dan bir kademe yukarda olan astsubay sınıfına 
göre bunları maaş bakımından geçirecek olursak 
yarın astsubayları 5802 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesindeki cetveli tadil teklifleriyle karşüaşa-
cağız. Meclisi böyle, bir teklif ile karşı karşıya 
bırakacağız. Lütfediniz bu kanunun ahengini 
bozmıyalım. İkisinin arasındaki mesafe böylece 
yürüsün. Teşkilât Kanunu geldiği zaman zaten 
bütün ile beraber bunlar nazarı itibara alınacağı 
için bu böyle halledilecektir. Maddeyi aynen ka
bul etmekte fayda vardır, diğer sınıflar arasın
daki alhengi sağlamak bakımından. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saat 34 te 
müzakereleri keseceğiz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, iki kelime ile gayet kısa ifade ede
ceğim. 
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Muhterem arkadaşımız elli lira ilâveler teklif 

ettiler. Ordu Personel Kanununda uzatmalı jan
darma onbaşılara albay maaşının % 4 nü vere
cekler, uzatmalı onbaşılara % 3 vereceklerdir. 
Yani bütün ordu mensuplarına, toptan kıtada 
bulunanların hepsine alay kumandanı dâhil, 
uzatmalı onbaşıya kadar bu fark bilâhara ilâve 
edilecek. Binaenaleyh maddenin aynen kabulü 
uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

M. Meclisi Başkanlığına 
21 nci maddenin 400 lira aylık tutarı olan 

12 nci dereceden başlattırılarak 7 nci derece 
karşılığı 800 liraya kadar terfi sağlanmasını 
arz ederim. 

Edirno 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA MUSTAFA UYAR 

(izmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
21 nci maddedeki uzman jandarmaların dere

ce ve rütbeleri ile aylık tutarlarının aşağıdaki 
şekilde kabulünü arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Burdur Yozgat 
Nadir Yavuzkan Celâl Sungur 

Aylık 
D. Rütbe tutarı 

14 Uzman Jandarma Çavuşu 350 
13 Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş 400 
12 Uzman Jandarma 1 nci Kademeli 

Çavuşu 450 
11 Uzman Jandarma Kıdemli 1 nci Ka

demeli Çavuşu . '500 
10 Uzman Jandarma 2 nci Kademeli 

Çavuşu 550 
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Aylık 

D. Rütbe tutarı 

0 Uzman Jandarma Kıdemli 2 nci Ka
demeli Çavuş 650 

8 Uzman Jandarma 3 ncü Kademeli 
Çavuş 750 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

21 nci maddeyi yazılan şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... 
2.1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Aylığa bağlı diğer hususlar 
MADDE 22. — Uzman jandarmaların aylık

ları ile buna bağlı 'başkaca özlük hakları, yolluk
ları, açığa çıkarılmaları ve açığın kaldırılması 
astsubaylar hakkındaki hükümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yek. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kahul ctmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Kadrosuz yükselme 
MADDE 23. — Uzman jandarmalar hakkın

da 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü 
uygulanır. Ancak bunlara 8 nci dereceden yu
karı aylık verilemez. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is-
tivon'er? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... ' 23 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Tayın ve iaşe bedeli 
MADDE 24 — Uzman jandarmalara her ay 

aylıkları ile birlikte 165 lira tayın bedeli verilir. 
(Adaylara tayın bedeli verilmez.) Bunlar 4370 
sayılı Kanundaki iaşe bedelinden faydalanamaz
lar. Bu maddeye göre tayın bedeli alacaklar hak
lımda 6703 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(e) fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 24 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. 24 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir 
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Yakacak zammı 

MADDE 25. — Uzman jandarmalar 4198 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmünden fayda
lanırlar. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
G E Ç Î C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 

F A UYAR (izmir) — 4198 yerine 4178 olacak
tır, bu şekilde tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 4198 sayılı Kanun yerine 4178 
sayılı Kanun olarak düzeltilecektir. Bu düzeltme 
ile birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... E t m iyeni er... 25 nci madde düzel
tilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Uzman jandarmalar 5434 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesinden astsubaylar 
gibi f ay d al anırlar. 

BAŞKAN — 25 nci madde hakkında söz is-
t iyeni er? 

GEOlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Efendim 26 nci maddenin 
balığını, ma:tlr,bmı unutmuşuz. «Eylemli hiz
met zammı» olacak. 

BAŞKAN — 26 nci maddenin başhğı (Ev-
lemlf hizmet zammı) olarak teklif edilmektedir. 
Bu basıkla 26 nci maddeyi oylarınıza, sunuvo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu ile bağlantıları 
MADDE 27. — Uzman jandarmalar 3 Ocak 

1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun daimî üyesi olup bu 
kanun hükümlerine bağlıdırlar. 

BARKAN — Madde üzerinde söz istiven? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuvorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Kısım 

Çeşitli hükümler 

Yaş haddi 

MADDE 28. — Uzman jandarma yaş haddi 
(56) dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istihdam yeri 
MADDE 29. — Uzman jandarmalar kendisi

nin ve ailesinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı ol
duğu ilçe sınırları içerisinde atanamazlar. 
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BAŞKAN — Sayın Uyar, 28 nci madde ile 

29 ncu madde arasına madde mi ilâve ediyor
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — 29 ncu maddeyi kabul etmeden 
ovvel 28 nci maddeyi takiben 29 ncu madde ola
rak ayrı bir madde komisyon tarafından isten
mektedir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 29 ncu madde olarak 

kabulü ile mütaakıp maddelerin numaralarının 
buna göre teselsül etmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Kom'syon Sözcüsü 
Mustafa Uyar 

MADDE 29. — Uzman jandarmalar Devlet
çe giydirilir. Ver^ecek mglbusat ve teçhizat cins 
ve miktarı yönetmelikte terbit olunur. 

BAŞKAN — 29 ncu madde olarak araya bu 
fpkli ile düzeltilerek girmesi hususunu oyunuza 
Tiınuvorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi maddeler buna göre te-
n-ysiil edecektir. Biraz evvel 29 ncu madde ola
rak okuduğumuzu 30 ncu madde olarak okuya
cağım. 

(Eıki 29 ncu madde yeni 30 ncu madde ola
rak tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Otuzuncu madde üzerinde söz 
ntiyen? Yok. 30 ncu madde olarak bu şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler 
MADDE 31. — Bu kanunda yazılı yönetme-

lik'er (6) ay içinde içişleri Bakanlığınca çıka
rılır. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz is-
tiycnler? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yeni er... Kabul edilmiştir. 

SEKİZlNCÎ KISIM 

Kaldırılan hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 32. — 1861 sayılı Kanunun bu ka
nuna aykırı hükümleri ve 4367 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (a) fıkrası ile bunların deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 



Süre 

1— 3 
4 — 6 
7 — 9 

10 — 12 
13—15 
16 —18 
18 — 

sı 

Yıllık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eski rütbe 

Er., Onb., Ovş. 
Er., Onb., Ovş. 
Er., Onb., Ovş. 
Er., Onb., Ovş. 
Er., Onb., Ovş. 
Er., Onb., Ovş. 
Er., Onb., Ovş. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... ICtmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Geçici hükümler 

İntibaklar 

GEÇİCİ MADDK 1. — Halen meslekte bu
lunan uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlerin intibak
ları bu kanunun yayımı tarihini takibeden ay 
başından itibaren aşağıdaki hükümlere göre ya
pılır. 

Yeni rütbe 

Uzman jandarma çavuşu 
Uzman jandarma kıdemli çavuş 
Uzman, jandarma I. kademeli çavuş 
Uzman jandarma kıdemli I. kademeli çavuş 
Uzman jandarma İT. kademeli çavuş 
Uzman jandarma kıdemli II kademeli çavuş 
Uzman jandarma 111. ncü kademeli çavuş 

Derece 

14 
13 
12 
11 
10 

9 
"8 

Aylık 
tutarı 

300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Intibaik eğitimi 
GEOÎOÎ MADDE 2. — Halen Jandarma Ge

nel Komutanlığı kadrolarında görevli uzatmalı 
çavuş, onbaşı ve erler en çok beş yıl içinde bir 
intibak eğitimine bağlı tutulurlar. Başarı gös-
teremiyenlerin hemen meslekle ilişiği kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?., 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emekli intibak borçlanması 
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanuna göre rüt

be ve kıdemlere intibakları yapılanların 6981 
sayılı Kanunun yürürlüğünden itibaren her rüt
be ve kıdemde geçen süre içinde aldıkları ay
lıklarla bu kanunla aynı rütbe ve kademeler 
için tesbit edilen aylık tutarları arasındaki far
kın emekli keseneği ve karşılıkları hesaplana
rak toplamı adlarına borç kaydedilir ve aylık
larından ayrıca % 5 kesilmek suretiyle Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz rstiyen'?.. 
Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük 

MADDE 83. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz rstiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarını sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 84. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde Sayın Celâl Sun
gur; üç dakika içinde konuşmanızı bitireceksi
niz. Bunu takiben oylamayı yapacağım. 
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CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem I 

arkadaşlarım; 3,5 senedir Büyük Mecliste bü
tün Meclisin gayreti ile çıkmasını arzu ettiği
miz ve yurdumuzda büyük mikyasta emniyet 
ve asayiş vazifesini üzerinde taşıyan Jandarma 
Genel Komutanlığının uzman jandarma kanun 
tasarısı şu anda Büyük Mecliste görüşülmüş ve 
maddeleri kabul edilmiş bulunuyor. Benim arz 
ve istirhamım şimdiye kadar büyük fedakâr
lıkla vazife gören bu fedakâr jandarmanın bun
dan sonra da memleketimize hayırlı hizmetleri
nin devamıdır. Ancak, kıymetli içişleri Baka
nımız da bu kanunun çıkmasiyle duyacakları 
büyük sevinçlerini belirttikleri anda benim Sa
yın İçişleri Bakanından şu istirhamlarım ola
caktır : 

1965 yılı bütçesinden Sayın İçişleri Bakanı 
Akdoğan Türk Devletinde şimdiye kadarki ya
pılması güçlüğüne rağmen, büyük gayrete rağ
men tahakkuk ettirilmiyen bir şeyi yaptı : Jan- | 
darmaya vasıta temin etti Fakat 1965 bütçesi
ne konulan bu vasıtaların bir an önce jandar
maya intikalini temin buyurmalarını istirham 
ederim. 

İkincisi, jandarmanın bugün telefon tesisatı 
imkânları çok mahduttur. Bunu süratle bu fe- | 
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dakâr jandarmaya temin etmek çabalarını sağ
lasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, İm kanuna ve
receğiniz oyu işaret edeceksiniz, rica ederim. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Üçüncüsü, 
jandarmanın çalışmasında bir arıza vardır. Ter
cihli ve tenzilli telefon imkânı yoktur. Bunun 
eminini rica ederken, Sayın İnönü hükümetleri 
zamanında hazırlanan ve bugünkü Hükümeti
miz tarafından realize edilen bu kanuna biz 
C. H. P. liler olarak müspet oy vereceğimizi 
arz eder, Büyük Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, uzman 
jandarma kanun tasarısı üzerinde yapılan mü
zakereler nihayete ermiştir. Kanunu tümü iti
bariyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Yüce Meclisin ittifak 
oyu ile kabul edilmiştir. 

Saat 24 e gelmiştir, daha önce kararlaştırı
lan zaman sona ermiştir. 

22 Mayıs Cumartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. İyi gece
ler. 

Kapanma saati : 24.00 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayın : 450 

Oy verenler : 303 
Kabul edenler : 179 

Reddedenler : 120 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar Î 134 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki üüler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
îsmail Gence 
ibrahim Sıtkı nat ip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 

[Kabul 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
UaütRıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
liel'et Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
lîahtııi inceler 
Şaban Keskin 

edenler] 
I ÇORUM 

Muzaffer JJündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocaturk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Rccai İskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

I ELAZIÖ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrıü Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrnl Gazi Sakaryn 
Seyfi Öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavi tan 

I Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettın Erkmeıı 
İbrahim Eteni Kıiıçoçlu 

GÜMÜŞANE 
iVecmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereket oğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Fcrrıüı Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Nilıad Kürşad 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
fi asan Erdoğan 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Fethi İJoğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kıs^yol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kgflı 
Ömer Kart 
Meldd Keskin 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpalar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
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MANİSA, 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Vakup Kadri Karaos-
manoğlu 
N us ret Köklü 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Knver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Ozlürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NÎĞDF, 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

21 v5 . 1985 O 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Şâdi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif üikınet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
\ l i Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
ITâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
lîosat Turhan 
Tahsin' Türkay 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
11. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yapın urderelı ' 

TUNCEU 
Vahap Kışuğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

VAN 
ihsan Bedirhanoğhı 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglü 

/Reddedenler] 
ADANA 

Kemal Sarıib rahim oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

. Mustafa Kemal Karan 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Keç 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Bal t acı oğlu 
Kemal Demir 

DURDUR 
Nadir Yavuz kan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Necmi ükten 

DENİZLİ 
Ilüdai Oraî 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
llürrem Müftüsril 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konnray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğla 
ibrahim Cernalcılar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin înceoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoglu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Naim Tirali 
GÜMÜŞANE 

Nureddin özdemir 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
kahrettin iverim Gökay 
Hilmi Ohen 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
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Sabri Vardarh 
Zeki Zereıı 

İZMtlt 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gtilek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
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KONYA 

İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet- Oskay 
Turan Şahin 
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ORDU 

Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulufloy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gtinay 

IÇekinserler] 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılana 
oğlu 

[Oya kattknıy anlar] 
ANKARA 

Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal, Er.ko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yörü* 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

Saffet "Eminağaoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Nedim Müren (t.) 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

Ahmet Kangal 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet -Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlt 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENIZLI 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
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ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satıı 

ERZlNOAN 
Naci Yıldırım (İ.) 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şeııyurt 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet £ırrı Hocaoğlı 
Sekip İnal r 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykara 
Nurettin Bulak 
Batip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyübo&u 
Muhiddia Güven 
Ali Coşkun Kırca 

M. Meclisi B : 111 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci Öktem 
llhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Abdnr rahman Yazdan 
Malik Yolaç 

İZMÎR 
Şeref Bakşık 
İhsan Gursan (B.) 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERÎ 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Hali! Ozmen 

KONYA 
İrfan Baran 
Rüştü özal 
Falrih özfakih 
Cahit Yılmaz 

21 . 5 . 1965 0 : 3 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Yakut 
Nahit Yeniçehirlioğh? 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Mahmut Vural 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekiaalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Aitınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
ı Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
l 
2 

13 

SAKARYA 
Hami Teakan 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kaaova 
Ali Rıza Ulusoy (İ.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi Ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl Öncel (İ.) 

Uf AK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükıii Kösereisoğlu 

YOZGAT 
(VI âl Sungur (İ.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebiliri; 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt çe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktiuıur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif A ta 1 ay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Taşanın 
Hasan Dinçcr *,. 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
İhsan Kökııel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan A ta öv 
Hasan Fehmi Roztepe 
Nazmı Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 301 

Kabul edenler : 182 
Reddedenler : 114 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 136 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Reşat Uzarda 
tsmet Se/.<rin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
<Vİu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
i Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddı.k Aydar 
llalit Rıza fînal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turşu t Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özhey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Itefet Strzgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

Şaban Keskin 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tomhuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocntürk 
lîemzi Şenol 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Dotran Şen 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmi öznîrul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Beyeketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Halım 
Sadettin Bil eri ç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Fer ruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdetmir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçulk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Asum Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
fîtem Ağra 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî tslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

M. Meclisi B : 111 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaoe 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDÎN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ref et Aksoy 

21 . 5 . 1965 O 
Ata Bodur 
Sadi Pehlrvanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hükmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman" Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar ah an 

SİVAS 
Cevad Odyakruaz 
Güner Sarızözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay •. 

[Reddedenler] 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Naddr Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceraalcılar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğarı 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada) 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Komal Güven 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgimi 
Nihat Erim 

KONTA 
Abdüssaıııet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Meüh Kemal Küçübte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehtmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
îsımail Sangöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 

M. Meclisi B : 111 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Deîikaya 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

[Oya katı 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tbrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Erainağaoglu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

21 . 5 . 1965 O : 3 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumenoğlu 

Nedim Müren (İ.) 
BALIKESİR 

Gökhan Evliyaoğüu 
BİLECİK 

Sadi Bdnay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ekrem Paksıoy 
Baha Cemal Zağra , 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (1.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Orhan öztnalk ' 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
tbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolafe 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

[Çekinserler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

SİVAS 
Adil ALtay 
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GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can'bolat 
Mithat San (B.) 

GlRfSSUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abduilah dilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci Öktem. 
llhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
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Malik Yolaç 

İZMİR 
Î-Lref Bakşık 
İhsan öiirsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlan; 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Briç 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman . 
İrfan Baran 
thsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özf akih 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

21 . 5 . 1965 O : 3 
Sadretün Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğ 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hümi Bay dur 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan "> 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy (i.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Naznıi Ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl Öncel (İ.) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebiilgin 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

13 

>&<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
111. BİRLEŞİM 

21 . 5 . 1965 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A , BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/826) (S. Sa
yısı : 968) 

X2. —Vakı f la r Genel Müdürlüğü 1965 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı (1/827) (S. Sayısı : 
956) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
V 

lîFTt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karına 
Bütçe Komisyon (başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/828, Cumhuriyet Senatosu 1/533) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 957, Cumhuriyet Se

natosu S. Sayısı : 590) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meelisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 591) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyon ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/830, Cumhuriyet Senatosu 1/529) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) [Dağıtma tarihi : 
15 .. 5 . 1965] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/831, Cumhuriyet Sena
tosu 1/531) (Millet Meclisi S. Sayısı : 960, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/832, Cumhuriyet 
Senatosu 1/530) (Millet Meclisi S. Sayısı : 961, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/833, Cumhuriyet Se
natosu 1/528) (Millet Meclisi S. Sayısı : 962, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 595) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

(Devamı arkada) 
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X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1965 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/834, 
Cumhuriyet Senatosu 1/534) (Millet MecMsi S. 
Sayısı : 963, Cumhuriyet Senatosu S. Sayıaı : 
596) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/835, Cumhuriyet Sena
tosu 1/536) (Millet Meclisi S. Sayısı : 964, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 597) i [Dağıtma 
tarihi : 15 , 5 . 1965] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe ikanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 965, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 598) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon, başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 599) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1965] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı ^Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Se
natosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyan başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Sena
tosu 1/539,) (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 601) '[Dağıt
ma tarihi 15 . 5 . 1965} 

• • • • • • >e< . . . * . . • 



Toplantı : 4 MİLLET MECLlSÎ S. Sayısı : 793 e | nci ek 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il me
murları kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 

İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2 /19 ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifim ile gerekçesini takdim ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 4 . 12 . 1961 

Ordu Milletvekili 
§. Pehîivanoğlu 

GEREKÇE 

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarının alınmış olduğu 1943 yılından beri, 
cüzi değişiklikler hariç, bugüne kadar aynı miktarı muhafaza ettiği yapılan tetkiklerden anlaşıl
mıştır. 

Bu yüzden merkez ve taşra teşkilâtında vazife almış memurlarımızın mühim bir ekseriyeti üst 
kadro bulamamakta, terfi edememekte, tecrübe ve ihtisasları artmış bulunanlar daha müsait geçim 
şartlan sağlıyan başka memuriyetlere geçmekte ve bu suretle de merkez ve taşra teşkilâtımız me
mur kadroları miktarı ve kalite bakımından kifayetsiz bir hale gelmektedir. 

1. 3656 sayılı Kanunun neşri tarihinde nüfus başkâtip ve memurlarının kadroları âzami 25 
lira iken müdürlerin 35 liradan başlamaları esası alınmışsa da o tarihten bu yana duyulan zaruret 
ve ihtiyaç dolayısiyle başkâtiplere 40 lira, ilçe nüfus memurlarına 35 lik kadrolar verilmek ve o 
kadrolar da 4598 sayılı Kanun gereğince iki üst derece maaş almış bulunanlardan müdürlüğe 
yükseltilmeleri icabedenlerin 67 ilin yarısına yakın nüfus müdürlüğü kadrosunun 35 lira olması 
ve yukarı kadroların çok dar ve kifayetsiz bulunması yüzünden nüfus müdürlüğüne getirilmeleri 
imkânsız hale gelmiştir. Ayrıca aynı sebeplerden dolayı müddetleri dolmuş ehliyetli nüfus müdür
leri de yıllardan beri terfi ettirilmemiştir. 

2. Teşkilât memurlarının çalışma gayretlerini artırmak ve huzurla . kendilerini vazifelerine 
bağlamak ancak zamanında ve kanuni hakları olan terfilerini sağlamakla ' mümkün olacağından 
merkez ve iller teşkilâtında bulunan ve kadrosuzluk yüzünden bir türlü terfi ettirilemiyen il tah
rirat, evrak, idare hejreti, hukuk işleri ve nüfus müdürlüğü şef, mümeyyiz, başkâtip, memur ve 
kâtiplerinin mütemadi sızlanmalarını gidermek ve hiç olmazsa eski mağduriyetlerini telâfi etmez
se bile gelecek yıllar için kısmen olsun sıkıntıdan kurtulmak amaciyle kanun tasarısına bağlı 12 sa
yılı cetvelde," yüksek kadroları bir miktar artırıp aşağıdaki kadrolardan tenzil suretiyle az maaşlı 
memurların haklarına kavuşturulması düşünülmüştür. 

3. Taşra teşkilâtında il, ilçe ve bucak kadrolarının tahsisan o idari kademede bulundurulması 
mecburiyeti karşısında kıdemli, tecrübeli, bir memurun yeni kurulan veya muamele bakımından 
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önem taşıyan ilçe ve bucağa gönderilmemesi veyahut yüksek kadro bir il veya ilçede boş dururken 
diğer ilçede kadrosuzluk yüzünden terfii çak gecikmiş bir memura verilmeyişi ve nakillerde büyük 
güçlükler doğurması idareyi müşkül duruma sokmaktadır. 

4. 6808 ve 6810 sayılı kanunlarla alınan ilâ vo kadrolarla unvanları kaldırılmış bulunduğun
dan bir teşkilât içinde unvanlı, unvansız diye iki nevi kadro muamelâtta güçlük yaratmaktadır. 
Bu mahzurları kaldırmak maksadiyle geçici madd3nin tedvinine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

5. 7126 sayılı Kanunu tadil eden 85, 107 ve 108 sayılı kanunlarla sivil savunma kadrolarına 
yapılan çok sayıdaki tâyinlerin tevlidettiği özlük işlerini lâyiki veçhile yürütmek ve kadrosuzluk 
yüzünden muhtelif bakanlık veya teşekkül ve mÜ3sseselere geçen yetişmiş personelin tekrar bakan
lık teşkilâtına dönmelerini temin ve ayrıca büro şeflerine yardımcılık vazifesiyle tavzif edilmek 
maksadiyle (10) aded 700 liralık birinci mümeyyizlik kadrosunun, mevcut kadrolara ilâvesi uygun 
mütalâa olunmuştur. 

6. Bir üst derece kadro verilmek suretiyle terfi ettirilecek memurlara verilecek maaş farkı tu
tarı 1 408 800 liradır. 

içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 2.3. 1962 

Esas No. 2/19 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivânoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit veteadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı ımerkez ve 
il memurları kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü: 

Teklifin, tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler neticesinde; İçişleri Başkanlığının merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışan memurların teşkilâttaki üst kadro kifayetsizliği yüzünden, kanuni terfi 
sürelerini doldurdukları halde terfi edemediklerini ve geçim şartlarını temin için de daha müsait 
kadrolu teşkilâtlara geçtiklerini, bu halin ise memur kadrolarını kifayetsiz bir hale getireceğini nazarı 
itibara alan Komisyonumuz, terfi imkânı temin suretiyle, tecrübe ve ihtisas sahibi olmuş memurları 
teşkilâtta tutmak maksadiyle hazırlanmış olan teklifi prensibolarak kabul etmiş ve maddelerin müza
keresine geçmiştir. 

Malî imkânsızlık sebebiyle, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların, ilerde zuhuru muh
temel kadro tıkanıklığına meydan vermemek maksadiyle, metne (3) sayılı cetvelin ilâvesi uygun 
mütalâa edilmiş olduğundan birinci madde tadilen, diğer maddeler de olduğu.gibi bırakılmış ve teklif 
yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe -Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek-Başkanlığa» sunulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İzmir Edirne Ankara Afyon "K. 
O.S.Âdal t.'Ertem Z. Pehlivanlı B. N. SâM 

Ankara ErzUru&ı Konya V4tn 
î. 8. Hatipoğlu A. Şenyurt t. Kabadayı §. Kösereisoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 793 e 1 nci ek) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/19 
Karar No. : 48 

26 . 5 . İ965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Komisyonumuzda görüşülmeden Millet Meclisine intikal 
eden ve Millet Meclisinden de tekrar Komisyonumuza istenen «Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve. eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi 
ve görüşüldü. 

Gerek teklifin gerekçesinde ve gerekse İçişleri komisyonunun raporunda tafsilâtlı olarak izah 
edildiği veçhile, uzun zaman evvel hazırlanmış teşkilâta göre bulunan üst kadroların bugün ye
tersiz oluşu; yetişmiş elemanların dışardaki müs'dhak üst kadrolara temayül etmiş olmaları, bun
da teşkilâtın da zararının bulunuşu dolayısiyle hazırlanmış olan teklif, İçişleri Komisyonunun 
değiştirişi, Millet Meclisinde verilen önergelerdeki temayül dikkate alınarak, Maliye ve İçişleri 
bakanlıklarının da mutabakatı ile yeniden tedvin edilmiştir. 

Bu "durum muvacehesinde; 1 nci madde daha vazıh şekilde, 2 nci madde teamüle ve kanun 
tekniğine uygun şekilde değiştirilerek, teklifin geçici 1 nci maddesi geçici 1 nci madde olarak 
aynen, geçici 2 nci madde değişik olarak, 3 ncü madde kanun tekniğine uygun tarzda değiştiri
lerek, kanun teklifine bağlı cetveller de ihtiyaca uygun şekilde hazırlanarak kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Adana 
Aydın Sakarya Nevşehir Söz hakkım mahfuzdur 

/. Sezgin N, Bayar A. B. Numanoğlu K. Sarıibrahimoğlu 

Ankara 
1. Seçkin 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. înan 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Manisa 
H. Kubat 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
0. Apaydın 

İmzada bulunamadı 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
E. K. Aybar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
N. Kürşad 

Rize 
E. Y. Akçal 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
N. Diler 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : fÖâ e İ nci dk ) 



ORDU MİLLETVEKİLİ SADİ PEHLÎVAN-
OĞLU'NUN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve il memurları kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından ilişik 
(1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaş
ları gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve ye
rine (2) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte illerde nüfus başkâtiplikle
rinde ve kâtipliklerinde, ilçe nüfus memur ve 
kâtipliklerinde, bucak nüfus memurluklarında, 
il, ilçe ve bucak tahrirat kâtipliklerinde gö
revli bulunanların bu, kanunla alman nüfus 
başkâtibi, nüfus memuru, nüfus kâtibi ve tah
rirat kâtiıbi kadrolarına yeniden tâyin ve işe 
başlama kaydı aranmaksızın almakta oldukları 
maaşlarının verilmesine devam olunur. 

GEİÇCl MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe -girdiği tarihte memur bulunanlardan dere
ce, aded ve maaşları değiştirilip memuriyet un
vanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâyin 
ve işe başlama kaydı aranmaksızın almakta ol
dukları maaşlarının verilmesine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1962 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve. teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve il memurları kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından 
ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve 
yerine (2) sayılı cetvelde derece, unvan, aded 
ve maaşları gösterilen memuriyetler (konulmuş 
ve bunlardan ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvele ithal olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci 
maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi aynen 
kabul edilmişir. 

M. Meclisi ( S. dayısı : 793 e İ nci ek ) 
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Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde, derece, unvan, aded ve aylık 
tutarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve aylık tutarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar konulmuştur. 

GEÇtCÎ MADDE İ. — Teklifin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan derece, 
aded ve aylık tutarları değiştirilip memuriyet unvanlan değiştirilmemiş olanların yeniden tâyini 
ve işe başlama kaydı aranmaksızın almakta oldukları maaşlarının verilmesine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 793 e 1 nci ek) 
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Ordu Mületveküi Sadi Pehlivanlıoğlu'nun teklifine 

bağh cetveller 
tÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

Merkez 'memurları 
[1] SAYILI CETVEL 

D. 

9 
10 
12 

8 
11 
12 

10 
11 

10 
11 
12 

9 
9 

12 
13 

8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

9 
11 

Memuriyetin unvanı A 

özel Kalem Müdürlüğü 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Memur 

Şifre Kalemi 

Şifre Başmemuru 
Şifre Memuru 
Şifre Memuru 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Birinci Mümeyyiz 
Memur 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Birinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 

Şef 
Muhakemat Müdürü Muavini 
Memur 
Kati? 

ded 

1 
1 
6 

1 
2 
2 

3 
1 

1 
2 
4 

1 
1 
1 
2 

Mahallî İdareler Genel Müdûdüğü 

Şube Müdür Muavini 
Şube Müdür Muavini 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

3 
3 
1 
5 
5 

13 
9 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 
İkinci Mümeyyiz 

7 
4 

Aylık 

600 
500 
400 

700 
450 
400 

500 
450 

500 
450 
400 

600 
600 
400 
350 

700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 

600 
450 

D. 

12 
13 

9 
9 

11 
9 

10 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
11 
12 
13 

8 
10 
12 
13 

9 
11 
12 
13 
14 
13 
12 
14 

Memuriyetin unvanı 

Memur 
Kâtip 

Aded 

12 
8 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Harita Memuru 
Kütpane Memuru 

» » 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
Evrak ve Dosya Memuru 
tknci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
5 
2 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci » 
Evrak ve Dosya Memuru 
Memur 
Kâtip 

Sivil Savunma İdaresi 
Şube Şefliği 

» Memurluğu 
Kâtip 

» 

4 
5 
6 
1 

13 
15 

Başkanlığı 
2 
6 
4 
2 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 
Şef 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

> 
Arşiv Memuru 
Müracaat Memuru 

» Kâtibi 

1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 

Aylık 

* 400 
350 

600 
600 
450 
600 
500 
500 
450 
400 
350 

600 
500 
450 
450 
400 
350 

700 
500 
400 
350 

600 
450 
400 
350 
300 
350 
400 
300 

$& Meclisi ( a. Sayısı: 793 e İnci ek) 
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D. 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
13 

9 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
11 
12 
11 

9 

10 
12 
13 
9 
9 

Memuriyetin unvanı 

Gereç Müdürlüğü 

Ayniyat Muhasibi 
Birinci Mümeyyiz 
Mutemet 
İkinci Mümeyyiz 
Amibar Memuru 
Memur 
Kâtip 

Doktor 
Doktor 

Adeü 

1 
2 
1 
2 
1 
4 
T: 

2 

1 

ÎÇÎŞLERl BAKANLIĞI 

Vilâyetler Memurları 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
> » > 
» » » 
» » _» 
» » başkâtibi 
> » » 
> » » 
» » kâtibi 
> > . » 

Nüfus Kâtibi 
, » > 

Vilâyet İdare Kurulu Mü
meyyizi 
Vilâyet İdare Kurulu Büro 
Şefi 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 

ı> » » 
» » » 
» Hususi İdare Şefi 
» Tahrirat Büro Şefi 

7 
11 
18 
32 
20 
20 
48 
63 

120 
61 
56 

1 

3 
6 

19 
87 

1 
4 

Aylık 

600 
500 
500 
450 
450 
400 
350 

600 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
4t)0 
350 
450 
400 

450 

600 
500 
400 
350 
600 
600 

D. 

10 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
11 
12 
13 
10 
11 
13 
12 
13 
12 
13 
11 
11 
12 
12 
13 
10 
11 
13 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
13 
14 

Memuriyetin unvanı 

Vilâyet Tahrirat Mümeyyizi 
» » Kâtibi 
» » » 

» » » 
Taihrirat Kâtibi 

Vilâyet Evrak Mümeyyizi 
Vilâyet Evrak Memuru 

» » » 
> Tâbiiyet Mümeyyizi 
» » Memuru 
» » Kâtibi 
> Hukuk İşleri Kâtibi 
» » » » 
» Şifre Memuru 
> » » Refiki 

Daire Müdürü 
Kaza Tahrirat Kâtibi 

» » » 
> » » 
» » » BefiM 

Nüfus Memuru 
> » 
> » 

Kaza Nüfus Memuru 
» > » 
» » » 
» » Kâtibi 
x> » » 

Aded 

5 
2 
1 
4 

143 
156 
25 

2 
8 

186 
2 
2 
3 
2 

11 
2 
2 
2 

210 
224 
139 
101 

53 
36 
54 

190 
374 

69 
245 
364 

Nahiye Tahrirat Kâtibi (1) 262 
» Nüfus Memuru 
> > » 

180 
265 

(1) 156 adedi halen (L) cetvelindedir 

Aylık 

500 
500 
450 
400 
350 
500 
450 
450 
400 
350 
500 
450 
350 
400 
350 
400 
350 
450 
450 
400 
350 
350 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
350 
300 
300 
350 
300 

M, Meclisi (S. Sayısı: 793e 1 nci ek) 



D. Memuriyetin unvanı 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
12 
11 
12 

Nüfus Müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
> 
»' 
» 
» 

:» 
» 

Başkâtibi 
» 
» 

Memuru 
» 
> 
» 

Kâtibi 
» 

— 8 — 
[2] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık 

17 
21 
30 
25 
35 
28 
60 
200 
350 
611 
150 
250 

800 
700 
600 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 
450 
400 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

13 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
12 

Nüfus Kâtibi 
Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 

» 
Tahrirat 

»> 
» 
»' 
» 
» 

» 
Kâtibi 

» 
» 
» 
» 
» 

Mümeyyizi 

(D 
Refiki 

509 
67 
5 

367 
302 
235 
106 
156 
101 

350 
700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 
400 

(1) (L) cetveline alınacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 793 e 1 nci dk ) 
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İçişleri Komisyonu değistirisine bağh cetveller 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

Merkez memurları 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

9 
10 
12 

8 
11 
12 

10 
11 

10 

10 
11 
12 

7 
9 
9 

12 
13 

8 
9 
9 

özel Kalem Müdürlüğü 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Memur 

Şifre Kalemi 

Şifre Baş Memuru 
Şifre' Memuru 
Şifre Memuru 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Tetkik Bürosu 

Mümeyyiz 
Memur 

Neşriyat Bürosu 

Mümeyyiz 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Kalemi 

Birinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 

Mulıakemat Müdürü 
Muhaikemat Müdür Muavini 
Şef 
Memur 

- Kâtip 

Mahallî İdareler Genel Müdür 

Şube Müdür Muavini 
Şube Müdür Muavini 
Büro Şefi 

1 
1 
6 

1 
2 
2 

2 
1 

1 

1 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
2 

lüğü 

3 
3 
1 

600 
500 
400 

700 
45a 
400 

500 
450 

500 

500 
450 
400 

800 
600 
600 
400 
350 

700 
600 
600 

10 
11 
12 
13 

9 
11 
12 
13 

*-

9 
9 

11 
9 

10 
10 
11 
12 
13 

o 
V 

10 
11 
11 
12 
13 

8 
10 
11 
12 

9 
11 

Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

5 
5 

13 
9 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 
ikinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

7 
4 

12 
8 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Harita Memuru 
Kütphane Memuru 
Kütüphane Memur Muavini 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
Evrak ve Dosya Memuru 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
5 
2 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Evrak ve Dosya Memuru 
Memur 
Kâtip 

4 

5 
6 
1 

13 
15 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

Sivil Savunma Şube Şefi 
Sivil Savunma Şube Memuru 
Kâtip 
Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Şef 
Mümeyyiz 

2 
6 
4 
2 

1 
1 

500 
450 
400 
350 

600 
450 
400 
350 

600 
600 
450 
600 
500 
500 
450 
400 
350 

600 
500 
450 
450 
400 
350 

700 
500 
400 
350 

600 
450 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 793 e 1 nci dk ) 
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D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

12 
13 
14 
13 
12 
14 

Memur 
Kâtip 
Kâtip 
Arşiv Memuru 
Müracaat Memuru 
Müracaat Kâtibi 

Gereç Müdürlüğü 

9 Ayniyat Muhasibi 

D. Memuriyetin unvanı 

1 
6 
1 
3 
1 
1 

1 

400 
350 
300 
350 
400 
300 

600 

10 
10 
11 

t—
t 

12 
13 

9 

Birinci Mümeyyiz 
Mutemet 
İkinci Mümeyyiz 
Ambar Memuru 
Memur 
Kâtip 

Doktor 

Doktor 

Aded 

2 
1 
2 
1 
4 
2 

Aylık 

500 
500 
450 
450 
400 
350 

600 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

Vilâyetler Memurları 

D. 

(1) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
,13 
11 
12 
11 

9 

10 
12 
13 

9 
9 

10 

10 
11 
12 
13 
10 
11 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
» » » 
» » » 
» » » 

Vilâyet Nüfus Başkâtibi 
Vilâyet Nüfus Başkâtibi 

» » » 
Viılıâycıt Nüfuls Kâtibi 

» » » 
Nüfus Kâtibi 
Nüfus Kâtibi 
Vilâyet İdare Kurulu Mü
meyyizi 
Vilâyet İdare Kurulu Büro 
Şöfi 
Vilâyet idare Kurulu Kâtibi 

» »t » 

» » » 

Viâye't IIuisuısi İdare şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Mü
meyyizi 
Vilâyet Tahrirat Kâtibi 

» » » 
» » » 
» » » 

Tahrirat Kâtibi 
» » 

7 
11 
18 
32 
20 
20 
48 
63 

120 
61 
56 

1 

3 
6 

19 
87 

1 
4 

5 
2 
1 
4 

143 
156 
25 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
450 
400 

450 

600 
500 
400 
350 

600 
600 

500 
500 
450 
400 
350 
500 
450 

11 
12 
13 
10 
11 
13 
12 
13 
19, 
13 
11 

11 
12 
13 
13 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
13 
14 
10 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

Vilâyet Evrak Mümeyyizi 
Vilâyet Evraık Memuru 

» » » 
Vilâyet Tâbiiyet Mümeyyizi 

» » Memuru 
» » Kâtibi 
» Hukuk İşleri Kâtibi 
» » » » 
» Şifre Mcmiiiıra 
» » Refüki 

Daire Müdürü 
Kaza Tahrirat Kâtibi 

» » » 
» » » 
» » » Refiki 

Nüfus Memuru 
» » 
» » 

Kaza Nüfus Memuru 
» » » 
2» »; » 

» » Kâtibi 
» »l » 

Nahiye Tahrirat Kâtibi 
Naıhivye Nüfus Memura 

» » » 

2 
8 

186 
2 
2 
3 
2 

11 
2 
2 
2 

210 
224 
139 
101 

53 
36 
54 

190 
374 

69 
245 
364 
262 
180 
265 

450 
400 
35Ö 
500 
450 
350 
400 
360 
400 
350 
450 
450 
400 
350 
350 

500 
450 
400 
450 
400 
350 
350 
300 
300 
350 
300 

156 adedi Oıalen (L) cetvelindedir. 

M; Meclisi ( S. Sayısı : 793 e 1 nci dk ) 



D. Memuriyetin unvanı 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Merkez memurları 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık | D. Memuriyetin unvanı Aded 

7 
9 

11 

7 
10 
11 

9 
10 

9 
7 

10 

9 
10 
11 

6 
7 
7 

11 
12 

7 
7 
7 
9 

10 
ıi 
12 

özel Kalem Müdürlüğü 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Memur 

Şifre Kalemi 

Şifre Başmemuru 
-Şifre Memuru 
Şifre Memuru 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik Bürosu 

Mümeyyiz 
Memur 

Neşriyat Bürosu 
Mümeyyiz 
Kütüphane Memuru 
Kütüphane Memur Muavini 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Kalemi 
Birinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 

Muhakemat Müdürü 
Muhakemat Müdür Muavini 
Şef 
Memur 
Kâtip 

1 
1 
6 

1 
2 
2 

L 

2 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
2 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Şube Müdür Muavini 
Şube-Müdür Muavini 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

3 
3 
1 
5 
5 

13 
9 

800 
600 
450 

800 
500 
450 

600 
500 

G00 
800 
500 

600 
500 
450 

950 
800 
800 
450 
400 

800 
800 
800 
600 
500 
450 
400 

7 
8 

10 
11 
12 

7 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 

iyi 
7 * 

7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 

7 
9 

11 
12 

7 
10 
11 
12 
13 
12 
11 
13 

Nüfus İşleri Genel Müdürl* 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

iğü 

7 
3 
4 

12 
8 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Harita Memuru 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
Birinci Mümeyyiz 
Evrak ve Dosya Memuru 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

1 
4 
3 
2 
1 
2 
5 
2 

• -̂  -» 
özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Birinci -Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Evrak ve Dosya Memuru 
Memur 
Kâtip 

Sivil Savunma İdaresi Başka 

Sivil Savunma Şube Şefi 
Sivil Savunma Şube Memuru 
Kâtip 
Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Şef 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 
Arşiv Memuru 
Müracaat Memuru 
Müracaat Kâtibi 

4 
4 
5 
6 
1 

13 
15 

nlığ 

2 
6 
4 
2 

1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 

M. Meoli&i (S. Sayısı : 793elhöie(k) 
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D. 

7 
"9 

9 
10 

Memuriyetin unvanı 

Gereç Müdürlüğü 

Ayniyat Muhasibi 
Birinci Mümeyyiz 
Mutemet 
ikinci Mümeyyiz 

Aded 

1 
2 
1 
2 

Aylık 

800 
600 
600 
500 

D. 

10 
11 
12 

6 

Memuriyetin unvanı 

Ambar Memuru 
Memur 
Kâtip 

Doktor 

Doktor 

Aded 

1 
4 
2 

1 

Aylık 

500 
450 
400 

950 

D. 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
13 
12 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Vilâyet Memurları 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık • D. 

Vilâyet Nüfus Müdürü 17 
Vilâyet Nüfus Müdürü 21 
Vilâyet Nüfus Müdürü 30 
Nüfus Başkâtibi 25 
Nüfus Başkâtibi 35 
Nüfus Başkâtibi 28 
Nüfus Memuru 160 
Nüfus Memuru 200 
Nüfus Memuru 350 
Nüfus Memuru 511 
Nüfus Kâtibi 150 
Nüfus Kâtibi 250 
Nüfus Kâtibi 509 
Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 67 
Vilâyet Tahrirat Mümeyyizi 5 
Tahrirat Kâtibi 63 
Tahrirat Kâtibi 304 
Tahrirat Kâtibi 302 
Tahrirat Kâtibi 235 
Tahrirat Kâtibi 56 
Tahrirat Kâtibi 156 
Tahrirat Kâtibi 50 
Tahrirat Kâtibi Refiki 50 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
700 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
350 
400 

Memuriyetin unvanı 

13 Tahrirat Kâtibi Refiki 
10 Vilâyet Evrak ve Dosya 

Mümeyizzi 
10 Vilâyet Evrak Memuru 
11 Vilâyet Evrak Memuru 
12 Vilâyet Evrak Memuru 
13 Vilâyet Evrak Memuru 
8 Vilâyet İdare Kurulu Büro Şefi 67 
8 Vilâyet İdare Heyeti Mümeyyizi 1 
8 Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 
9 Vilâyet idare Kurulu Kâtibi 

10 Vilâyet idare Kurulu Kâtibi 
12 Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 
13 Vilâyet idare Kurulu Kâtibi 
8 Vilâyet Hususi idare Şefi 
9 Vilâyet Tabiiyet Mümeyyizi 

10 Vilâyet Tabiiyet Memuru 
12 Vilâyet Tabiiyet Kâtibi 
11 Vilâyet Hukuk işleri Kâtibi 
12 Vilâyet Hukuk İşleri Kâtibi 
11 Vilâyet Şifre Memuru 
12 Vilâyet Şifre Memuru Refiki 
10 Vilâyet Daire Müdürü 

Aded 

51 

67 
67 
67 
30 
30 

fi 67 
izi 1 

63 
9 

10 
10 
10 

1 
2 
2 
3 

11 
2 
2 
2 
2 

Aylık 

350 

500 
500 
450 
400 
350 
700 
700 
700 
600 
500 
400 
350 
700 
600 
500 
400 
450 
400 
450 
400 
500 

D. 

[3] SAYILI CETVET 

Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

13 Tahrirat Kâtibi 156 350 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 793 e 1 nci dk ) 
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Plân Komisyonunun değiştirisine bağ/lt 

cetveller 

IÇÎŞLERt BAKANLIĞI 

Merkez memurları 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

9 

8 

7 
9 
9 

8 
9 
9 

9 

9 
9 

11 
9 

9 

.7 
9 

7 
9 

10 
11 
9 

Memuriyetin unvanı A 

özel Kalem Müdürlüğü 

Şef 

Şifre Kalemi 

Şifre Başmemuru 

Hukuk Müşavirliği 

Muhakomat Müdürü 
Muhakemat Müdür Muavini 
Şef 

ded 

1 

1 

1 
1 
1 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Şube Müdür Muavini 
Şube Müdür Muavini 
Büro Şefi 

3 
3 
1 

Nüfus îşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 7 
1 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 

Harita Memuru 
Kütüphane Memuru 
Kütüphane Memur Muavini 
Büroo Şefi 

1 
1 
1 
4 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Şef 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 

Gereç Müdürlüğü 

Müdür 
Ayniyat Muhasibi 
Mutemet 
Amıbar Memuru 
Doktor 

4 

1 
1 
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13 
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11 
11 

12 
13 
10 
11 
13 
12 
13 
12 
13 
11 
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Memuriyetin unvanı 

İLLER MEMURLAR] 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
» » > 
» » » 
» » » 

Vilâyet Nüfus Başkâtibi 
» » » 
» » » 

Vilâyet Nüfus Kâtibi 
» » > 

Nüfus Kâtibi 
» » 

Vilâyet idare Kurulu Mü
meyyizi 

A.ded 

[ 

7 
11 
18 
32 
20 
20 
48 
63 

120 
61 
56 

1 
Vilâyet îdare Kurulu Büro Şefi 3 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 
Vilâyet îdare Kurulu Kâtibi 
Vilâyet Hususi idare Şefi 
Vilâyet Tahrirat Büro Şefi 

6 
19 
87 

1 
4 

Vilâyet Tahrirat Büro Mümeyyizi 5 
Vilâyet Tahrirat Kâtibi 

* » » 
» » » 
» » » 

Tahrirat Kâtibi 
» » 

Vilâyet Evrak ve Dosya Mü
meyyizi 
Vilâyet Evrak Memuru 

» » » 
Vilâyet Tâbiiyet Mümeyyizi 
Vilâyet Tâbiiyet Memuru 
Vilâyet Tâbiiyet Kâtibi 
Vilâyet Hukuk işleri Kâtibi 

» » » » 
Vilâyet Şifre Memuru 
Vilâyet Şifre Memuru Refiki 
Vilâyet Daire Müdürü 
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2 
1 
4 

143 
156 
25 

2 
8 

186 
2 
2 
3 
2 

11 
2 
2 
2 

Aylık 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
450 
400 

450 
600 
500 
400 
350 
600 
600 
500 
500 
450 
400 
350 
500 
450 

450 
400 
350 
500 
450 
350 
400 
350 
400 
350 
450 
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13 

10 
11 
12 

9 
1-1 
12 
13 
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Kaza Tahrirat Kâtibi 
» y> » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » Refiki 

Nüfus Memuru 
» » 

Nüfus Mtfîrtttru 
Kaza Nüfus Memura 

» » » 
» » » 
» » » 

Aded 

1 
1 

210 
224 
139 
101 

53 
36 
54 

3 
190 
374 

69 

Âyhk 

600 
500 
450 
400 
350 
350 

500 
450 
400 
600 
450 
400 
350 
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14 
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14 

7 
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9 
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Kaza Nüfus Kâtibi 
» » » 
» » » 

Nahiye Tahrirat Kâtibi 
Nahiye Nüfus Memuru 

. * ' . • » * 

Nahiye Müdürü 
> » 

» » 
•» » 
» » 
» » 

Sivil Müdafaa Mamuru 

Aded 

4 
245 
364 
106 
180 
265 

40 
60 

100 
300 
270 
170 
15 

Aylık 

450 
350 
300 
300 
350 
30® 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
500 

D. Memuriyetin unvanı 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Merkez Mfomurlan 

[2] SAYILI CETVELDİR 

Aded Aylık D. Memuriyetin unvanı 

r 
$ 

7 

Özel Kalen Müdürlüğü 
Şef 
Şef 

.Şifre Kalenvi 
Şifre Başmemîfru 

1 
1 

1 

800 
700 

800 

Tetkik Kurulu (Başkanlığı 

Neşrfyat Bürosu 
7 Kütüphane Memuru 1 

10 Kütiiphane Memur Muavini 1 

teftiş Kurulu Başkanlığı 

Teftiş Kiiriilu Kaİeîm 
« Şef İ 

Hukuk Müşavirliği 
16 Muhtfkemat Müdürü 
'7 Muh&kemat Mftdüf MmavM 
<7 Şef 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

<T Şube Müdür Muavini 
tf Büro Şefi 
S Şef 

M. Meclisi 

800 
500 

Aded Aylık 

1 
1 
1 

gu 

6 
1 
1 

950 
800 
800 

800 
800 
700 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 
7 Şef 7 

İller İdaresiGenel Müdürlüğü 
7 Harita Memuru 
7 Büro Şefi 
8 Şef 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
7 Şef 
8 Şef 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 
6 Müdür 
7 Şef 

Gereç Müdürlüğü 
6 Müdür 
7 Ayniyat Muhasibi 
9 Mutemet 

10 Ambar Memuru 
4 Doktor 

İLLER MEMURLARI 

5 Vilâyet Nüfus Müdürü 
6 Vilâyet Nüfus Müdürü 

( S . Sayısı : 793 e İ n c i ek >) 

700 

800 

1 
4 
3 

yu 
4 
4 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

17 
21 

800 
800 
700 

800 
700 

950 
800 

950 
800 
600 
500 

1 250 

1 100 
950 
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Aylık D. 

•• 7 

7 
8 

9 
10 
11 

7 
8 
9 

10 
11 

Vilâyet Nüfus Müdürü 
Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Başkâtibi 

Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Başkâtibi 

Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 
Nüfus Memuru 

12 Nüfus Memuru 
9 Nüfus Kâtibi 

10 Nüfus Kâtibi 

11 Nüfus Kâtibi 
12 Nüfus Kâtibi 
13 Nüfus Kâtibi 

30 
10 
12 

130 
160 
190 
210 
260 
274 
100 
150 
180 
210 
273 

800 
800 
700 

15 
20 
31 

600 
50C 
450 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
60C 
500 
450 
400 
350 

7 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
12 
13 

9 

Vilâyet Tahrirat E »üro Şefi 
Vilâyet Tahrirat Mümeyyizi 
Tahrirat Kâtibi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyet 
meyyizi 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» Refiki 
> 

Evrak ve 

» 

Dosya Mü-

67 
5 

98 
102 
100 
120 
140 
210 
242 

50 
51 

2 

800 
700 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 

600 
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9 
10 
11 
12 
13 
7 

9 
10 
11 
12 
13 

7 
9 

10 
12 
1.0 
11 
12 
İL 
12 
9 
7 
8 
9 

10 
'1 
'• O 

3 

Vilâyet Evrak Memuru 
» > » 
» » » 
» » » 
» » » 

Vilayet İdare Kurulu Büro 
Şefi 
Vilâyet îdare Kurulu Büro 
Şefi 
Vilâyet idare Kurulu Mü
meyyizi 
Vilâyet İdare Kurulu Kâtibi 

» » » » 
» > » » 
» » » » 
» > » » 

Vilâyet Hususi İdare Şefi 
Vilâyet Tâbiiyet Mümeyyizi 
Vilâyet Tâbibiyet Memuru 

» » Kâtibi 
» Hukuk İşleri Kâtibi 
» > > » 
» » » » 
» Şifre Memuru 
» » » Refiki 
» Daire Müdürü 

Nahiye Müdürü 
» » 
» » 

Sivil Müdafaa Memuru 

24 
30 
30 
67 
43 

27 

40 

1 
19 
20 
20 
20 
33 

1 
2 
2 
3 
2 
5 
6 
o 
tu 

2 
2 

150 
210 
110 
170 
200 
100 
15 

600 
500 
450 
400 
350 

800 

700 

600 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
600 
500 
400 
500 
450 
400 
450 
400 
600 
800 
700 
60) 
500 
450 
400 
703 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L t S t S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve S arkadaşı
nın, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
«ayılı Kanuna bağlı (1 ) sayılı cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 

Plân komisyonları raporları (2 /266) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
•cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması, hakkındaki kanun teklifi ile 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını saygıyla arz ve istirham ederiz. 
8 . 6 . 1962 

İstanbul Senatörü Giresun Milletvekili Eskişehir Milletvekili Trabzon Senatörü 
B. öztürkçine 1. E. Kilıçoğlü E. G. Sakarya Y. Demir dağ 

Bursa Milletvekili Samsun Senatörü 
H. Akalın C. Bulak 

G E K E K Ç E 

7 . 9 . 1961 tarihli ve 374 »ayık Kanunla Polis memurlarının kadrolarına 40 ve 50 liralık Po
lis memurluğu dereceleri de ilâve edilerek, Polis kadroları 20 liradan başlamak üzere 6 kademeye 
çıkarılmıştır. Polis kademelerinin üstünde âmir sınıfını teşkil eden komiser muavinliği derecesi ise, 
35 lirada bırakılmıştır. Bu sınıfta bulunanlar ancak yukarı sınıfı teşkil eden komiserliğe -ve daha 
sonra da başkomiserliğe terfi edebilmek için 40 liralık komiser kadrolarının ve 50 liralık başkomi-
ser kadrolarının münhal olması şarttır. Bu gün 283 komiser muavini 40 liralık münhal komiser 
kadrosu bulunmadığından, yukarı sınıfa terfi imkânından mahrum bulunmaktadır. Adı geçenler 
ikinci üst maaşlarında da terfi müddetlerini doldurmuştur. Asıl üzerinde durulacak taraf ise şu
dur : Maiyetlerinde çalışan polis memurları 40 hatta 50 liralık kadrolara geçebilmekte, polis sını
fında temayüz ederek âmir sınıfına geçen komiser muavinleri ise bu imkândan mahrum bulunmak
tadırlar. Tabiatiyle bu hal, Adalet hislerini rencide ettiği gibi vazifeye bağlılığı ve amirlik otorite
sini de sarsacak bir durum arz etmektedir. Tebarüz ettirilmesi gereken bir diğer hususda şudur: 

374 sayılı Kanunla 1873 polis kadrosu (L) cetveline alınmış polis kadrosu da bütçeden tasarruf 
maksadiyle mevkufa alınmıştır. Bu durum karşısında da mevcut polis kadrosuna göre komiser mu
avini kadroları kabarık kalmıştır. 

Yukarda mâruz sebeplerle mevcut Adaletsizliği ve mahzurları kısmen de olsa ortadan kaldır
mak maksadiyle ilişikte sunulan kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Kanun, esas itibariyle 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmından 300 adet 35 liralık komiser muavini kadrosunu kaldırmakta ve yerine 300 adet 40 liralık 
komiser kadrosu ilâve etmektedir. Bu suretle terfi imkânı bulamıyan 300 kadar komiser muavini 
"bir üst rütbeye terfi etmek suretiyle huzura kavuşacak ve maiyetlerinde çalıştırdıkları polis memur
ları muvacehesinde düştükleri Adaletsiz durumdan kurtulmuş olacaklardır. 

399 
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Malî porte : Devlet bütçesinin munzam bir tahsisata Itahamımülü olmadığı nazara alınarak,. 

kaldırılan 300 adet 35 liralık tkomiser muavini kadrosu ile eklenen 300 adet 40 liralık komiser 
kadrosu arasındaki maaş farlkmm senelik tutarı dlan 432 000 l|iranın da bütçedeki mevcut tahsi
sattan karşılanması temin edilmiştir. 

Şöyle ki: Halen 23 adet-950 lira maaşlı birinci sanıf emniyet amirliği kadrosu münhal bulun
maktadır. Emniyet amirliği, emniyet teşkilâtı içinde eımniyelt müdürlüğünün altında bir meslek 
derecesidir?. Halbuki, üçüncü! sınıf emniyet müdürlerinin kadroları ise 60 liradır. Bu sebeple, 
birfnci sınıf emniyet âmin fbulunan meslelk mensupları, emniyet müdürlüğüne terfi ettirildikleri 
takdirde, emniyet müdürlüğünün, ilk kademesi olan 60 lira maaşlı üçüncü sınıf emniyet müdürü 
olacaklardır. 60 lira maaşlı ikinci sınıf emniyet âmirleri ilse normal olaralk 60 lira maaşlı, emni
yet müdürlüğüne tâyin ve terfi edilebilmektedirler. Bu durum muvacehejsi|nde•• 70 lira maaşlı 
birimci sınıf emniyet amirliği kadroları kullanılamamaktadır. 

15 lira asli maaşlı beşinci sınıf muamelât memuru kadrolarından 43 adedi de uzun zaman-
daniberi münhaldir. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle 70 lira maaşlı birinci sınıf emniyet âmirlüği kadrolarından 
20 adedi, beşine! sınıf muamelât memurluğu kadrolarından da 20 adedi kadro cetvelinden dügül^ 
mekle vezifeye bir helâl gelmiyecektir. 

Cetvelden çılkalrılacak biıiinci ŝ nıf «mniyelt amirliği kadrolarının bir yıllık maag karşılığı 
273 600 lira, muamelât memurlarının 86 400 lira olmak üzere 360 000 lira maaşdan tasarruf sağ
lanacak buna ilâveten fazla mesai ücretinden 36 000, tayın bedelinden de 79 200 olmak üzere 
genel olarak, düzülen 40 adet kadrqdan elde edilecek para yekûnu, 475 000 İrayı bulmaktadır.. 
Bu 'suretle eklenecek 300 komiser kadrosundan mütevellit 432, 00.0 liralık fark fazlasiyle karşılan
mış olacaiktır. 

Bütçeye yük olmıyan ve mevcut adaletsizliği giderecek plan bu kanun teklifinin kabulünü , 
arz ve teklif ederiz. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi • 

İçişleri Komisyonu 9 . 10 . 1962 
Karar No. : 2/266 

Esas No. : 46 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet memurları ay^ 
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili ba
kanlık temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar Komis
yonumuzca da yerinde görülmüş ve teklif prensip itibariyle müspet mütalâa edilmiş ve madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Terfi müddetlerini doldurdukları halde, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen komiser muâ  
vinlerinin, terfilerini temin ve mağduriyetlerini önlemek gayesiyle hazırlanmış olan birinci mad
de aynen, kanunun makable teşmilinin mahzurları nazarı itibara alınarak 2 nci madde tadiien, 3 
ncü madde de teklifte olduğu gibi bırakılmak suretiyle kabul olunmuştur. 

Kadro tıkanıklığının üst kademelere sirayetini önlemek için de metne bağlı 2 sayılı cetvel de
ğiştirilmiş ve yapılan bu değişikliklerle teklif kabul edilmiştir. 

M. MeclM (S. Sayısı : 399 ) 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi • . 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

îzmir 
0. 8. Adat 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Maraş 
A. Hüdaioğlu 

îmzaıda bulunamadı 

Sözcü 
Edirne 
/ . Ertem 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Van 
Ş. Kösereisağlu 

Afyon Karahisair 
H. Nur Bâjci 

istanbul 
Z. Alünoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Ankara 
/. 8. Hatipoğlu 

Kütahya 
•8. Sarpaşar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/266 
Karar No: 162 

11 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine 
ve 5 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Komiser muavinlerinin kadroları 35 liralıktır. Bunların, terfi ettikleri komiser ve bftşkomiserliğe 
tâyin edilebilmeleri için 40 ve 50 liralık kadroların münhal olması lâzımdır. Münhal olmadığından 
komiser muavinleri terfi edememektedirler. Maiyetlerinde çalışan polislere ise 374 sayı}} tKanujüa 
40 ve 50 liralık polis memurluğu kadroları tanındığından gerek maddi ve gerekse âmir ve memur
luk bakımından da gayriâdil bir durum meydana gelmektedir. 

Bu durumu düzeltmek amaciyle hazırlanan, 35 liralık'300 komiser muavinliği kadrosunun 4Q 
liralık komiser kadrosu haline getiren, malî külfetinin münhal bulunan diğer kadroların k&ld}rjl-
masiyle kendi bütçesinden teminini sağlıyan, dolayısiyle bütçeye bir yükü olmıyan, Hükümet müta
lâasını bildiren Başbakanlık Komisyon raporunda da uygun mütalâa edilen kanun teklifi komisyo
numuzca da yerinde görülmüştür. 

Teklifin ikinci maddesinde, içişleri Komisyonunca makable şâmil olmaması gayesiyle yürürlük 
tarihinin yayımı tarihi olarak yaptığı değişiklik, yeni kadroların ihdası mevzuubahsolduğundan ko
misyonumuzca teamüle uyularak «yayımını takibeden ay başından itibaren»/ olarak değiştirilmiş di
ğer maddeleri ve ekli cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

§. İnal 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Artvin 
8. O. Avcı 

Aydın 
O. Apaydın 

Aydın 
/ . Sezgin 

Balıkesir 
Muhalifim 

A. A. Bolak 

M. MeclM ( s. Sayısı : 399 ) 
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Gümüşane 
S. Savacı < 

İmzada bulunamadı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

imzada bulunamadı 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Sivas 
M. Vural 

imzada bulunamadı 

Konya 
/ . Baran 

Sakarya 
Nt Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Konya 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

C. SENATOSU İSTANBUL 
ÜYESİ RIFAT ÖZTÜRKÇlNE 

VE 5 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin, Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Devlet Memur
ları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin, Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmından ilişik (1) sayılı cet
velde derecesi, memuriyet un
vanı, aded ve maaşları yazılı 
memuriyetler çıkarılmış, ilişik 
(2) sayılı cetvelde derecesi, me
muriyet unvanı, aded ve maaş
ları yazılı memuriyet kadroları 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 . 
7 .1962 tarihimde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Devlet Memurları ayhklarmın 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin, Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Teklifin birin-
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. —' Bu kanun, ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin, Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birin-
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay babından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. MeclM ( S. Sayısı : 3Ö9 ) 
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O. 8. İstanbul Üyesi Bifat öztürkçine ve 5 

arkadaşının teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyet unvanı Aded 

20 

300 
20 

Maaş 

950 

500 
300 

6 iSınıf 1 Emıniiyet Âmiri 
10 Üniformalı ve Sivil Komi

ser Muavini 
14 İSınıf 5 Muamelât Memuru 

[2] SAYILI CETVEL 

0 Üniformalı ve Sivil -Komiser 300 600 

İçişleri Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

Teklife bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyet unvanı Aded Maaş 

8 Üniformalı ve Sivil Başko-
nmfeer 100 '700 

9 Üniformalı ve Sivil Komiser 200 600 

Plan Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

TeklÜfe (bağlı 1 ve ı2 sayılı cetveller aynen 
kalbul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 399 ) 
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Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /479) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 6 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1954/3086 

" l " ; - " 0 ' * ' " ' ; - ' * MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Uzman jandarma kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, . . 
ismet inönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

1861 sayılı Kanunu 1931 yılında kolluğun personel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle çıkarıl
mış bulunmaktadır. Zamanla değişen şartlar karşısında yirmiye yakın değişiklik görmüş olma
sına rağmen yeniden zamanın ihtiyaçlarını kaışıhyaeak durumda değ-ldir. Yürürlükte buluntm 
bu kanunun kapsa.' ğı gedikli sınıfı 5802 sivili Kanunla Astsubay adını alarak Kanunun şü
mulünden çıkın1 ş \e knrditli sınıfının gays i olan hedef orsadan kalkmış bulunmakladır. Ka
nunun bugün özünü teşkil eden temditli (yeni adı ile uzatmalılar) 1er her türlü sosyal imkân
dan mahrum bulunmaktadırlar. Kolluk hizmetinde karakol komutanı olarak vazife gören perso
nelin zamanın sosyal şartlarına uygun bir statüye bağlı tutulmaları gayesiyle bu kanun tasarısı 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin izahına gelince : ı 
Birinci Madde — Bu kanunla ihdas olunan Uzman Jandarma sınıfı astsubaya yardımcı ve ast, 

yükümlü er ve erbaşlara üst bir sınıftır. Bu sınıftan jandarmanın meslek özelliği nlızara alınarak 
karakol komutanlığında ve diğer ihtisas kollarında faydalanılacaktır. 

İkinci Madde —- Bu madde ile Uzman jandarmaların rütbe ve kıdemleri sayılmış bulunııiHk-
tadır. 

Üçüncü Madde — Ana sınıf jandarma olmakla beraber; Kara, Deniz Hava Kuvvetlerinden 
bilhassa teknik sınıflardan yükümlü hizmetini bitirdikten sonra iki yıl içinde ve (26) yaşı aşma
mak kaydiyle Uzman jandarmaya kabul, prensibolarak uygun görülmüş bulunmaktadır. 

Dördüncü Madde — Uzman jandarmaya prensibolarak en az ortaokul veya eşidi okulları biti
renlerin alınması kabul edilmiştir. Teknik -sınıflarda asıl olan meslekî ehliyet olduğundan bu 
sınıflara ilkokulu bitirenlerin alınması için bir istisna konulmuştur. Okula giriş şartlarının zama
nın ihtiyaçlarına cevap vermesini temin ve idareye elastikiyet vermek gayesiyle okula girme, 
yetiştirilme, okuldan çıkarılma, ve her 'branş için aranacak şartların yönetmelikte belirtilmesi 
sağlanmıştır. 

Beşinci Madde — Eğitim ve öğretim için imkânlar göz önüne alınarak en az bir yıllık süre 
konulmuştur. İdare ve konuş imkânları artıkça bu sürenin de artırılması sağlanmıştır. Nazarî öğ-
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retimin tatbiki sahaya intikalini sağlamak için okulu bitirenlere altı aylık staj mecburiyeti ko
nulmuştur. 

Altıncı madde — 5802 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ortaokulu bitirenlerin yükümlü hizmeti 
yaptıkları sırada astsubay okuluna gidebileceklerini âmirdir. Buna göre ortaokulu bitirenlerden 
uzman okulunu da başarı ile bitirenlere yönetmelikte tesbit edilecek şartlarla astsubay olma hak
kının tanınması 5802 sayılı Kanunla ahenkli ve bir teşvik unsuru olacağı düşünülmektedir. 

Yedinci madde — 27 nci maddeye göre 50 yaşına kadar meslekte kullanılacak olan bu sınıfın 
sıhhi sebeplerle veya yaş durumu gibi idarece lüzum görülecek sebeplerle'karargâh ve müessese
lerde büro hizmetlerinde kullanılmaları sağlanmış bulunmaktadır. 

Sekizinci madde — Subaylarda on, astsubaylarda, dokuz yıl olan mecburi hizmet uzman jan
darma sınıfı için sekiz yıl olarak kabul edilmiştir. Bu sürenin başlangıcı okula katılış tarihi olup 
bu süreyi bitirmeden istifa suretiyle ayrılmalarda önlenmiş bulunmaktadır. 

Dokuzuncu madde — Uzman jandarmadan her hangi bir şekilde ayrılanların askerlik meslekinin 
özelliği göz önüne alınarak tekrar ınesleke alınmaları önlenmiş bulunmaktadır. 

Onuncu madde — Meslekî yetersizlikten dolayı meslekte kalması uygun görülmiyenlere durum
larının düzeltilmesi için gizli bildiride bulunularak kendisinin yetiştirilmesini teinin ve bir evvel
ki sicili kontrol için altı aylık bir denemeye bağlı tutulmaları sağlanmıştır. 

Onbirinci madde — Uzman jandarmanın meslekin özelliğine göre mühim olan ahlâki durumla
rından doğacak hataların kolluk hizmetinde kötü neticeler doğuracağı nazara alınarak ahlâki du
rumları dolayısiyle meslekte kalmaları uygun görülmediği yolunda alacakları sicille meslekten 
çıkarılmalarında sicil müddetine bakılmaması kabul edilmiştir. 

Onikinci madde — 1861 sayılı Kanunda gösterilen kayıt silinmesine ait hükümler bu kanuna da 
aynen alınmıştır. 

Onüçüncü madde — Uzman jandarmanın sicil formlarının şekli, sicil âmirleri ve sicillerde ara
nılacak hususlar idareye elastikiyet tanımak için yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Ondördüncü madde — Yılın her gününde yapılmakta olan terfiler yerine bütün terfiler 30 Ağus
tosta birleştirilmiştir, ikinci fıkra ile hem geçmiş hem gelecek terfilerin 30 Ağustosa intibakları 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Onbeşinci madde — Bu madde ile aynı rütbede bulunan uzman jandarmalar arasındaki kıdem 
durumu tesbit edilmiştir. 

Onaltmcı madde — Uzman jandarmada mahkûmiyet alanların mahkûmiyette geçen süreleri ile 
izin tecavüzü ve firarda geçen sürelerin eylemli hizmetten ve kıdemden indirilmeleri sağlanmıştır. 
Onbeşinci maddeye göre de terfiler 30 Ağustosta yapılacağından bir yıl kayıpları da kabul edil
miştir. 

Onyedinci madde — Bu madde ile 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 
ve mütaakıp maddeleri de tanınan parasız muayene ve tedavi haklarından uzman jandarmalarla eş
lerinin ve çocuklarının faydalanması sağlanmıştır. 

Onsckizinci madde — Uzman jandarmaların had hastalıklarının tedavi müddeti hariç ilk dokuz 
yıl için iki, onuncu yıldan yaş haddine kadar iki yıl olmak üzere dört yıl sıhhi izin süresi 5802 sa
yılı Kanuna uygun olarak kabul edilmiştir. 

Ondokuzuncu madde — Bu madde ile uzman jandarmalara senede bir ay izin alına hakkı tanın
mıştır. Bu hak askerî izin kanunu hükümlerine göre kullanılması sağlanacaktır. 

Yirminci madde — Uzman jandarma adaylarına okulda bulundukları sürece (180) lira harçlık 
verilmesi, iaşelere harcanan bedelin bu miktardan düşürülmesi kabul edilmiştir. 

Yirmibirinci madde — Bu madde ile hiçbir bareme bağlı olmıyan uzatmalıların kendilerine 
mahsus aylık cetvelleri yerine barem kanununa dâhil edilmiş bulunmaktadırlar. Böylece Devlet per
soneli arasındaki aylık birliğine uyulmuş bulunmaktadır. 

Yirmükinci madde — Uzman jandarmanın 236 sayılı Kanunla tanınmış bulunan harcırah, çocuk 
zam.mı, doğum yardımı gibi haklarının teyidinden ibaret olan bu madde ile 912 sayılı Kanuna bağlı 
tutulmaları da sağlanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 296) 
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Yirmiüçüncü madde — 4598 sayılı Kanunla Devlet personeline tanınan kadrosuz terfilore ait 
hükümden uzman jandarmaların da faydalanması sağlanmıştır. 

Yirmidördüncü madde — Uzman jandarmalara (adaylar hariç) 6706 layılı Kanun hükümlerine 
göre Çavuş rütbesinden başlamak üzere 165 lira taym bedeli hakkı tanınmıştır. Fakat 4370 sayılı 
Kanunla tanınan iaşe bedelinden faydalanmamaları da bu madde ile derpiş edilmiştir. 

Yirmibeşinei madde — Bu madde ile bütün devlet personeline tanınan 1 500 metre rakımdan yu
karda oturanlara verilen yakacak zammının da Uzman jandarmalara teşmili uygun görülmüştür. 

Yirmialtmcı Madde — Uzman jandarmaların 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma 
Kurumuna daimî üye olmaları sağlanmıştır. 

Yirmiyedinci madde — Üçüncü maddeye göre mesleke girmedeki âzami yaş haddi olan (26) ya-
şındakilere (30) sene hizmet tanımak için yaş haddi (56) olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Yirmisekizinci madde — Uzman jandarma kolluk hizmeti ifa ettiğinden kolluk âmir ve memur
ları için yürürlükte bulunan kendi ve ailesinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı bulunduğu ilçe sı
nırları içerisinde görevlendirilmemesi hakkındaki mevzuatın bunlara da teşmili uygun görülmüştür. 

Yirmidokuzımcıı madde — Bu kanunda yazılı yönetmeliklerin altı ay içerisinde çıkarılmasını ve 
çıkarma yetkisinin de içişleri Bakanlığına verilmesi kabul edilmiştir. 

Otuzuncu madde — Bu madde ile yürürlükten kaldırılan kanunlar sayılmıştır. 
Geçici birinci madde — Bu madde ile halen meslekte bulunan Uzatmalıların bu kanuna intibak

ları sağlanmış bulunmaktadır. 
Geçici ikinci madde — Halen meslekte bulunan uzatmalıların geçici birinci maddeye göre intibak

ları yapıldıktan sonra beş yıl içinde bir eğitime bağlı tutulmaları ve eğitimde muvaffak olmıyan-
ların da ilişiklerinin kesilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici üçüneü madde — İntibakları yapılan uzatmalıların geçmiş hizmetlerinin on yılını 5434 
sayılı Kanuna göre borçlanmaları hususu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Otuzbirinci madde — Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir. 
Otuzikinci madde — Bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütülmesi kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporu '; 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 29.6. İ963 
Esas No. 1/479 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Uzman Jandarma 'kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle, Genel Kurulun 21. 
6.1963 tarihli 100 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan etraflı görüşmeler neticesinde, gerekçede tafsilen belirtileri hususlar, 
Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir; 

Tatbikatta muhtemel güçlükleri önlemek ve metne sarahat vermek gayesiyle, (alınmazlar) 
kelimesi yerine (alınamazlar) ifadesi yazılmak suretiyle 9 ncu madde, 12 nci maddenin 2 nci fık
rasında bahsedilen Askerî Ceza Kanunu maddeleri arasına bir zühul eseri olarak konmamış bu
lunan (Toplu asker karşısında silâhlı iken yapılan itaatsizlik) e dair 88 nci maddenin 2 nci fık
raya ithali ve 11 nci madde hükmü karşısında lüzumsuz ve mükerrer görülen 6 ncı fıkranın 
maddeden çıkarılmasiyle değiştirilmiştir. 

Uzman jandarmaların da diğer subay, astsubay ve kolluk mensupları gibi yorucu ve yıp
ratıcı hizmet gördükleri nazara alınarak bunların da 5434 sayılı Kanunun 32 nci madde hük
münden faydalanmaları uygun mütalâa olunmuş ve (Uzman jandarmalar da 5434 sayılı Kanunun 
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32 ııci maddesinden, astsubaylar gibi faydalanırlar) hükmünü ihtiva eden yeni bir 26 neı madde 
ihdas ile metine itlhal edilmiş ve mütaakıp madde numaraları arasında teselsülü temin için birer 
sayı ilâve edilmek suretiyle madde numaraları yeniden tanzim edilmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nei maddeler tasa
rıdaki gibi, (26, 27, 28, 29, 30 ve 31) nei maddeler ise (27, 28, 29, 30, 31 ve 32) nci maddeler 
olarak aynen, kaibıı! edilmiş, geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeler de tasarı metninde olduğu gibi bıra
kılmış, yapılan bu değişiklikle tasarı kabul edilmiş ve mevzuun lüzum vo ehemmiyeti nazarı iti
bara alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye ışayan görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Kars İzmir Mardin 
L. Aküzüm M. Uyar Ş. Aysan 

Aydın Balıkesir Çorum Kütahya 
M. Gedik S. Koç Uf. İncesulu A. Erbek 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

HÜKÜMETİN TBKLM 

Uzman jandarma kanun tasarısı 

BİRlNöl KISIM 

Genel esaslar 

Tarif 

MADDE 1, — Uzman Jandarma: Türkiye Cumhuriyeti jandarması kadrolarının ast komuta 
kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer meslekî ihfasas kollarında astsubaya yardımcı ola
rak görevlendirilen askerî kişilerdir, 

Rütbe ve kıdemler 

MADDE 2. — Uzman jandarma rütbe ve kıdemleri şunlardır : 
a) Uzman jandarma çavuşu, 
b) Uzman jandarma kıdemli çavuşu, 
c) Uzman jandarma I nci kademeli çavuşu, 
ç) Uzman jandarma kıdemli I nci kademeli çavuşu, 
d) Uzman jandarma II nci kademeli çavuşu, 
e) Uzman jandarma kıdemli II nci kademeli çavuşu, 
f) Uzman jandarma III ncü kademeli çavuşu. 

* ÎKİNÖÎ KISIM 

Kaynaklar, eğitim ve öğretim ile astsubay olma hakkı 

Kaynaklar 

MADDE 3. —- Uzman jandarma kaynaklan şunlardır : Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile 
jandarmadan terhis edildikleri süre iki yılı ve yaşlan 26 yi geçmiyen er, onbaşı ve kıta çavuşlandır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 296) 
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GEÇtCÎ KOMİSYONUN DEĞtŞTÎRtŞl 

Uzman Jandarma Kanunu 

BÎRÎNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Tarif 

MADDE 1. — Tasannm 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Rütbe ve kıdemler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Kaynaklar, eğitim ve öğretim ile astsubay olma hakk 

Kaynaklar 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 296) 
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Kabul ve yetiştirilme usulleri 

MADDE 4. — Uzman jandarmaya en az ortaokul veya eşidi okulları bitirenler alınır. (Bu 
okulları bitirenler kadroyu doldurmazsa ilkokulu bitirenler de alınabilir) Uzman jandarma oku
luna girme, yetiştirilme usulleriyle okuldan çıkarılma ve her branş için aranacak özel şartlar yö
netmelikte belirtilir. 

Eğitim, öğretim ve staj 

MADDE 5. — Uzman Jandarma Okulunda ejitim, öğretim en az bir yıldır. Okulda geçirilen 
süre uzman jandarma adaylığı süresidir. Okulu başarı, ile bitirenler ihtisasları ile ilgili hizmet
lerde en az altı aylık bir staja tabi tutulur. Okulda başarısızlığı görülenlerin derhal ilişiği ke
silir. 

Astsubay olma hakkı 

MADDE 6. — Uzman Jandarma Okulunu baıarı ile bitiren ortaokul veya eşidi okul mezun
larından istekli olanlar yönetmelikte şartları haiz oldukları takdirde astsubay olmak üzere 
Astsubay Okuluna gönderilirler. Burayı bitirenler astsubay çavuş olurlar ve 5802 sayılı Kanu
na bağlı tutulurlar. 

Sınıf değiştirme 

MADDE 7. — Uzman jandarmalardan sağlık kurulu raporu ile veya idarece lüzum görülecek
ler yönetmelikte belirtilecek esaslara göre sınıf değiştirebilirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Meslekten ayrılma 

Mecburi hizmet 

MADDE 8. — Uzman jandarmanın mecburi hizmeti (8) yıldır. Bu süre okula katılış tarihin
den başlar. Bu süreyi bitirmeden meslekten ayrılamazlar. 

Ayrılma 

MADDE 9. — Uzman jandarmadan ayrılanlar her ne suretle olursa olsun tekrar mesleke alın
mazlar. 

Yetersizlik sebebiyle meslekten çıkarılma 

MADDE 10. — Uzman jandarmalardan yeter sizliği sebebiyle meslekte kalmaları uygun görül-
miyenlere gizli bildiride bulunularak başka sicil âmirleri yanında (6) aylık bir deneyeme tabi 
tutulurlar. Buradan alacakları sicil bir önceki sicili doğrularsa meslekten çıkanlır. Bunlardan 
bir yükselme süresi içerisinde aldıklan sicillerin çoğunluğu menfi olursa meslekle ilişiği kesilir. 

Ahlâki durumdan dolayı meslekten çıkarılma 

MADDE 11. — Uzman jandarmalar ahlâki durumları dolayısiyle, sicil süresine bakılmaksı
zın, meslekte kalmaları uygun görülmediği yolunda sicil alırlarsa hemen meslekten çıkardırlar. 
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Geçici Ko. 

Kabul ve yetiştirilme usulleri 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim, öğretim ve staj 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Astsubay olma hakkı 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sınıf değiştirme 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Meslekten ayrılma 

Merburi hizmet 

MADDE 8. — Tasannın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ayrılma 

MADDE 9. — Uzman Jandarmadan ayrılanlar her ne suretle olursa olsun tekrar mesleke alına
mazlar, 

Yetersizlik sebebiyle meslekten çıkarılma 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ahlâki durumdan dolayı meslekten çıkarılma 

MADDE İl. — Tasannın bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kaytt silinmesi 

MADDE 12. — Uzman jandarmaların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma Genel Komutanlı
ğınca kayıtları silinir. Tart ve rütbenin geri alınmasını gerektiren suçlardan biri ile veya ceza
larla hükümlü bulunduklarında Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 ncı maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 ve 37 nci maddeleri gereğince rütbesi geri alınanlar, 
II - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 89, 90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan biri 

ile hükümlü olanlar, 
III - Mülki, adlî, askerî görevleri yaptıkları sırada işledikleri suçlardan veya özel suçlardan 

(6) aydan fazla hapse hüküm giyenler, 
IV - Hapisle birlikte (6) aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler, 
V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 

dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve hayayı gerektiren suçlardan hüküm giyenler, 
VI - Mesleki ilgilendiren tavır ve hareket uygunsuzlukları üç sicil âmiri tarafından onanmıg 

bulunanlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM ' 

*- Yükselme ve sicil işleri 

Yükselme ve bekleme süreleri ile siciller 

MADDE 13. — Uzman jandarmaların yükselmeleri sağlık, yeterlik, kıdem ve kadro müsaa
desine dayanır. Her rütbe ve kıdemde bekleme süresi en az üç yıldır. Sicillerin tanzim ve ye
terliklerin tesbit şekli yönetmelikte gösterilir. 

Yükselmelerin yapılmetsı 

MADDE 14. — Uzman jandarmaların yükselmeleri Bakanlık onayı ile her yılın 30 Ağustos'-
unda yapılır. Nasıpları hangi tarihte olursa olsun üst rütbeye yükselmede esas olan nasıpları 
o yılın 30 Ağustos'u itibar olunur. 

Rütbe ve kule/inlerin başlangıcı 

MADDE 15. — Uzman jandarmaların rütbe ve kıdemleri bu rütbeyi kazandıklarını bildiren Ba
kanlık onayındaki tarihten başlar. 

Aynı rütbeler arasındaki kıdem ise : 
a) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı olanlar arasında okulda kazandıkları ders notlarına 

göredir. Bütünleme ile mezun olanlar kendi aralarındaki yeterlik derecelerine göredir. 
b) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı olanlar arasında kıdem kurs notları ve kıta sicillerine 

göre tesbit edilir. Kurs notları ve sicilleri aynı olması halinde önceki rütbeye nasıpları esastır. 

Kıdem ve eylemli hizmetten indirilecek süreler 

MADDE 16. — Uzman jandarma memuriyetten mahrumiyet cezası alanların açıkta geçen süreleri 
ile (kısa hapis cezası hariç) hapis cezası alanların hapiste geçen sürelerin kıdeminden ve eylemli 
hizmetten indirilir. Özürsüz izin tecavüzü ile veya firar halinde geciktikleri sürelerde mahkeme ka
rarı ile tesbit olursa kıdem ve eylemli hizmetlerinden indirilir, yükselmeleri 17 nci madde hükmüne 
göre 30 Ağustosta yapılır. ( 
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Kayıt silinmesi 

MADDE 12. — Uzman Jandarmaların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma Genel Komutanlığın
ca kayıtları silinir. Tard ve rütbenin geri alınmasını gerektiren suçlardan biri ile veya cezalar
la hükümlü bulunduklarında Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 ve 37 nci maddeleri gereğince rütbesi geri alınanlar. 
II - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan biri 

ile hükümlü olanlar. 
III - Mülki, adlî ve Askerî görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan veya özel suçla

rından (6) aydan fazla hapise hüküm giyenler. 
IV - Hapisle birlikte (6) aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler. 
V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 

dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve hayayı gerektiren suçlardan hüküm giyenler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

* Yükselme ve sicil işleri 

Yükselme ve bekleme süreleri ile siciller 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yükselmelerin yapılması 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Rütbe vek idemi erin başlangıcı 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kıdem ve eylemle hizmetten indirilecek süreler 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞÎNCÎ KISIM 

Sağlık ve izin işlemleri 

Muayene ve tedavi 

MADDE 17. — Uzman jandarma ile eşleri ve çocukları hizmette bulundukları sürece astsubay
lar ile bunlann ailelerine özel kanunlarla tanınan muayene ve tedavi haklarından faydalanırlar. 

Sağlık işlemleri 

MADDE 18. — Uzman jandarmaların sağlık işlemleri astsubaylar hakkındaki hükümlere göre 
yürütülür. Ancak banşta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan uzman jandarmaların bu hastalık
ları geçici ise : (Had hastalıkların tedavi süreleri hariç.) 

a) Uzman jandarma çavuşluğu, kıdemli çavuşluğu ve I nci kademeli çavuşluk sürelerinin top
lamı için iki yıl. 

b) Uzman jandarma kıdemli I nci kademeli çavuşluktan yaş haddine kadar iki yıl sağlık izin sü
resine bağlı tutulurlar. 

İzin işlemleri 

MADDE 19. — Uzman jandarmaların yılda bir ay izin alma haklan vardır. 

ALTINCI KISIM 

Malî hükümler 

Adayların harçlığı 

MADDE 20. — Uzman Jandarma Okulunu basan ile bitirenler uzman jandarma çavuşu nasb-
olunurlar. Bunlara adaylık süresince maktuen (180) lira harçlık verilir. İaşelerine harcanan para 
bu tutardan düşülür. 

" '' * s ' Aylıklar 

MADDE 21. — Uzman jandarmaların derece ve rütbeleri ile aylık tutarlan aşağıda gösteril
miştir. 

Aylık 
D. Rütbe tutan 

14 Uzman jandarma çavuşu 300 
13 Uzman jandarma kıdemli çavuşu 350 
12 Uzman jandarma I nci kademeli çavuşu 400 
11 Uzman jandarma kıdemli I nci kademeli çavuşu 450 
10 Uzman jandarma II nci kademeli çavuşu 500 
9 Uzman jandarma kıdemli II nci kademeli çavuşu 600 
8 Uzman Jandarma III ncü Kademeli Çavuşu 700 

İlk aylığa istihkak uzman jandarma çavuşluğuna nasıp tarihini takibeden ay başından başlar. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Sağlık ve izin işlemleri 

Muayene ve tedavi 

MADDE 17. — Tasannm 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık işlemleri 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İzin işlemleri 

MADDE 19. — Tasannın 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Malî hükümler 

Adayların harçlığı 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aylıklar 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Aylığa bağlı diğer hususlar 

MADDE 22. — Uzman jandarmaların aylıkları ile buna bağlı başkaca özlük hakları, yollukları, 
açığa çıkarılmaları ve açığın kaldırılması astsubaylar hakkındaki hükümlere göre yapılır. 

Kadrosuz yükselme 

MADDE 23. — Uzman jandarmalar hakkmda4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü uygu
lanır. Ancak bunlara 8 nci dereceden yukarı aylık verilemez. 

Tayın ve iaşe bedeli 

MADDE 24. — Uzman jandarmalara her ay aylıkları ile birlikte 165 lira tayın bedeli verilir. 
(Adaylara tayın bedeli verilmez.) Bunlar 4370 sayılı Kanundaki iaşe bedelinden faydalanamazlar. 
Bu maddeye göre tayın bedeli alacaklar hakkında 6706 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (e) fıkra
sı hükmü uygulanır. 

Yakacak zammı 

MADDE 25. — Uzman jandarmalar 4198 sayılı Kanunun 9 ncu madesi hükmünden faydalanır* 
lar. 

Ordu Yardrnılasma Kurumu ile bağlantıları 

MADDE 26. — Uzman jandarmalar 3 Ocak 19 61 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yar
dımlaşma Kurumunun daimî üyesi olup bu kanım hükümlerine bağlıdırlar. 

YunfNni: KIRIM 

(yeşilli hükümle i1 

Yaş haddi 

MADDE 27. — Uzman jandarma yaş haddi (56) dır. 

istihdam yeri 
* 

MADDE 28. — Uzman jandarmalar kendisinin ve ailesinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu 
ilçe sınırları içerisinde atanamazlar. 

Yöne I melikler 
MADDE 29. — Bu kanunda yazılı yönetmelikler (6) ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılır. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Kaldınhın. hükümler 

Yürü rlük t e n kaldırılan kanunla > • 
MADDE 30. — 1861 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı hükümleri ve 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesinin (a) fıkrası ile bunların değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Aylığa bağlı diğer hususlar 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kadrosuz yükselme 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tayın ve iaşe bedeli 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yakacak zammı 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Uzman jandarmalar 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden astsubaylar 
faydalanırlar. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu ile bağlantıları 

MADDE 27. — Tasarının 26 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

(j'eışit'li llıülkünrler ' 

Yas haddi 

Tasarının 27 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İstihdam yeri 

Tasarının 28 nci maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

' "* *""' Yönetmelikler 

Tasarının 29 ncu maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

SfiKİZİNOl KISIM 
Jtaldı ril a<n h ü'küonlet 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 31. — Tasarının 30 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 

MADDE 29. — 
X 

MADDE 30. — 
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DOKUZUNCU KISIM 

(4eçtci hükümler 

intibaklar 

GEÇtOt MADDE 1. — Halen meslekte bulunan uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlerin intibakları bu 
kanunun yayımı tarihini takibeden ay başından itibaren aşağıdaki hükümlere göre yapılır. 

Aylık 
Süresi Eski rütbe Yeni rütbe Derece tutarı 

1— 3 Yıllık Er., Onb., Çv§ 
4— 6 » Er., Onb., Çvş 
7—9 » Er., Onb., Çvş 

10—12 » Er., Onb., Çvş 
13—15 » Er., Onb., Çvş 
16—18 » Er., Onb., Çvş 
18 » Er., Onb., Çvş 

İntibak eğitimi 

Uzman jandarma çavuşu 
Uzman jandarma kıdemli çavuş 
Uzman jandarma I. kademeli çavuş 
Uzman jandarma kıdemli I. kademeli çavuş 
Uzman jandarma II. kademeli çavuş 
Uzman jandarma kıdemli II. kademeli çavuş 
Uzman jandarma III. ncü kademeli çavuş 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Halen Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli uzatmalı ça
vuş, onbaşı ve erler en çok beş yıl içinde bir intibak eğitimine bağlı tutulurlar. Basan gösteremi-
yenlerin hemen meslekle ilişiği kesilir. 

Emekli intibak borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre rütbe ve kıdemlere intıbaklan yapılanlann 6981 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden itibaren her rütbe ve kıdemde geçen süre içinde aldıklan aylıklarla bu 
Kanunla aynı rütbe ve kademeler için tesbit edilen aylık tutarlan arasındaki farkın emekli kese
neği ve karşılıklan hesaplanarak toplamı adlanna borç kaydedilir ve aylıklarından ayrıca % 5 
kesilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

ONUNCU KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük 

MADDE 31. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğtu 

3 . 6 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçe r 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 
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Geçici Ko. 

" ""• DOKUZUNCU KISIM 

'•Geçici hükümler 

intibaklar 

GEÇÎOt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

intibak eğitimi 

GEÇÎOt MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Emekli intibak borçlanması 

GEÇÎCİ MADDE 3. — Tasannm geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Yürürlük ve yürütme . _ 

Yürürlük 

Tasarının 31 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

Tasarının 32 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — 

MADDE 33. — 
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Devlet Bakanı 
N. ölıUn 

İçişleri Bakanı 
//. O. Bekata 

Millî Eğitim Bakanı 
iŞ\ E. Tlatipoğlu 

Sn. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakam V. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
t. Seçkin 

Mum. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Millî Savunma Bakanı V. 
F. Melen 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çeliklaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Baltanı 
G. T. Karasapan 

imar ve tslkân Bakanı 
F. K. Gökay 

—«sar̂  »'-w»"'. --—+•• 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Memurları aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçiş

leri ve Plân komisyonları raporları (1 /704) 

T. C. 
Başbakanlık 1.7. 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2281/2289 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar KuruHunıca 
30 . 6 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkımda -kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişi'k olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica «derim. 
Kemal Satır 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı 

GEREKÇE 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunla değişen 
39 ncu maddesinin 6422 sayıllı Kanunla değiştirilen (B) fıkrasına istinaden, kanunla -belirli fiilî 
hizmet süresini ikmal etmiş olan!larda"n bâzıları, görülen lüzum üzerine kurumlarınca emek
liye çıkarılmakta ve aynı fıkranın son bendi .gereğince bu suretle emekliye ayrılmış olan
ların haklarında verilen emekli kararları katî olup, bu kararlar aleyhine kaza mercilerine baş
vurma yolu kapatılmış bulunmakta idi. 

Bilâhara, Anayasa Mahkemesince Resmî Gazetenin 11 Mart 1963 tarih vje 11352 sayıh nüs
hasında yayınlanan 30 . 1 . 1963 gün ve esas 1962/262 karar 1963/21 sayılı 'kararla 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin 6422 sayılı Kanunla değişik (B) fıkrasının son 'bendinin Anaya
saya aykırılığı dolayısiyle iptaline karar verilmiş olduğundan, bu karara istinaden mezkûr 
kamun gereğince re'sen emekliye ayrılmış olanlardan hemzen hepsi haklarında verilmiş odan 
re'sen emekliye sevk işlemleri aleyhine T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı ile Danış-
taya başvurmuş ve bunlardan bir kısmı haklarında re'sen emekliye ayırmada görülıen lüzum 
gerekçesinin objektif vakıalara istinadetmemesi sebebiyle emekliliklerinin iptaline dair karar almış 
bulunmaktadırlar. 

T. B. M. Meclisi Dilekçe Komisyonuna müracaat edenlerin, Damıştaya dâva açanların adedi 
50, 'bunlardan 'bugüne kadar emekliliklerini iptal ettirenlerin adedi 15 dir. Haklarındaki emek
lilik muamelesi dolayısiyle açılan dâvalardan reddedilenlerin adedi ise 1 dir. 
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Halen emeklilik muameleleri Danıştayca iptal edilmemiş bulunanlar ile iptal kararı alacak 

olanların yeniden bir göreve .alınmaları Danıştay ilâmlarmın infazı bakımından zaruri görül
mektedir. 

içişleri Bakanlığı Teşkilâtında bu durumda olanların eski durumlarına muadil kadrolar tah
sisi ilje bir görevdfe istihdam edilmeleri mümkün olamamaktadır. 

Diğer taraftan Hazineye, emeklilik aylığı ile tâyin edileceği kadro aylığı arasındaki fark ka
dar bir külfet tahmil edilmiş olacaktır. 

Bu durumda olanların kadro kifayetsizliği dolayısiyle tâyinleri yoluna gidilmesi, hak ve 
menfaatlerinin daha fazla ihlâl edilmemesi ve idari yargı merciinden sâdır olan ilâmların in
fazı suretiyle T. C. Anayasasının da ruhuna uygun bir davranışa gidilebilmesi için, vali kadrolarmm 
artırılmasına zaruret <hâsıl omuş ve kanun tasarısı fcu maksatla hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 2 . 12 . 1964 
Esas No. : 1/704 
Karar No.: 17 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları ayaklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 'kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede de sarahaten belirtildiği veçhile, emeklilik işlemleri Danıştayca iptal edilenlerle 
iptal edileceklerin tâyinlerini yapmak suretiyle mahkeme ilâmının infazını imkân dâhiline sokmak 
oıaksadiyle hazırlanmış olan tasarı, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Uşak 

A. R. Akbıyıkoğkı 

Erzurum 
T. Telli 

Ordu 
Y. /. Ağaoğlu 

Sözcü 
Istanlbul 

Söz hakkım (mahfuzdur. 
B. Ülker 

Giresun 
.V. Erkmen 

Sivas 
R. Günay 

Kâtip 
Sivas 

T. Türkay 

İstanbul 
S. Vardarh 

Tokat 
M. Kazova 

Aydın 
M. Gedik 

Mğde 
0. Tüzün 

M. Meclisi (S. Sayısı: 883) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/704 
Karar No: 27 

19.2.1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile içişleri Komisyonu raporu incelendi ve görüşüldü. 

Anayasa Mahkemesi, 30.. 1 . 1963 tarih ve esas 1962/262 - 1963/21 sayılı kararla, 5434 sayılı Ka
nunun «Görülen lüzum üzerine re'sen emekliye sevk etmeye» dair olan 39 ncu maddesinin 6422 sayı
lı Kanunla değişik (B) fıkrasınin son befidini, Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle kaldırmış bulunmak
tadır. 

Kaldırılan hükmün geçmiş senelerde tatbiki neticesinde re'sen emekliye ayrılan kişiler işe almjp 
müktesep haklarının iadesini istiyerek Danıştâya ve T. B. M. Meclisi Dilekçe Komisyonuna başvur
makta ve çoğunda müspet netice almaktadırlar. 

Hâlen Danıştâya yapılan 50 müracaattan 15 kişinin hak elde ettikleri anlaşılmaktadır. Gerek Dâ  
nıştay ve gerekse T. B. M. Meclisi Dilekçe komisyonları kararlarının tatbiki için yeni kadroların te 
nüflî zaruret halini almaktadır. 

Bu kararların tatbiki ve hak sahiplerinin hakkının teslimi gayesiyle, İçişleri Bakanlığına (15) 
kadronun eklenmesini derpiş eden kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Kars Yozgat Adana 

A. Ş. Ağanoğlu K. Okyay C. Sungur K. Sanibrahimoğlu 

Ankara 
M. Ete 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale 
Ş. tnan 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

Konya 
R. özal 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır 

/. Sezgin 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
. F. özfakih 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
M. Gürer 

Trabzon 
A. Şener 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
N. Diler 

İzmir 
t. Gürsan 

Mardin 
Ş. Aysan 

A. 

Bilecik 
Ş. Binay 

Erzurum 
A. Şenyurt 

İzmir 
N. Kür§ad 

Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
R. Uzuner 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı. 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmına ilişik cetvelde derece, unvan, 
aded ve aylıkları gösterilen kadrolar ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
K. Saür 

Devlet Bakanı 
î. #, Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

30 . 6 .1964 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır ' 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
İV". Yetkin 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

SaJ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakan V. En. ve Tabiî Kay. Bakam 
H. Oral H. Oral 

Trz. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakam 
L. Yurdoğlu 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded 

İli er 
1 Vali 
2 Vali 
3 Vali 

Maaş 

5 
5 
5 

2 000 
1 750 
1 500 

mmm 
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