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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz.
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Katılmıyoruz.

Yürütme mevzuunda şu hususla karşılaşıla
caktır. Tahmin ediyorum ki, tatbikatta Bakan
lar Kurulu bu kanunu yürütürken bâzı nokta
larda zorluklarla karşılaşabilir. Bunun için de
bâzı noktalara açıklık getirmek lâzımdır.
Bu arada, bunu yürütmekle yükümlü o'lan
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
Sayın Bakandan şunu sormak istiyorum:
ye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
•Bir takrir tarafımızdan verildi ve okundu.
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ÖnerUmumî
Heyet tarafından kabul edilmedi. Bu
S'e kabul edilmemiştir.
da, jandarmaların bu kanunun 1 ııci maddesi
Maddeyi Sayın Karaoısmanoğlu'nun
kabul
nin (c) fıkrası kapsamı içerisinde olup olmadı
'edilmiş olan önergesi istikametinde düzeltilmek
ğı hususudur.
üzere oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Bendeniz kanunun komisyonda müzakeresi
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
sırasında, Hükümet temsilcisi olarak bulunan
arkadaşımızdan sordum. Kanunun kapsamı içe
Geçici Madde — Bu kanunun 1 ııci madde
risinde
olduğunu söylemişlerdi. Binaenaleyh,
sine göre 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi ge
yeni bir kelime ilâvesine lüzum olmadığını, su
reken Sıkıyönetim hizmet zamları, 1972 malî
bay
ve assuibay mefhumu içerisinde jandarma
yılı Bütçesinin ilgili Bakanlıkların Devlet Me
ların
da dahil olduğunu beyan buyurmuşlardı.
murları aylıkları tertiplerinden defaten ödenir.
Bu takrir zannediyorum burada bu gaye ile
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
reddedildi. Çünkü, tahmin ediyorum Umumî
yın üye i Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
Heyetin temayülü de, aynı hizmette görevli
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
jandarmaların da bu ödenekten istifade etmesi
bul edilmiştir.
. idi.
Bu kanunu yürütmekle ilgili olan Sayın Ba
Madde 2. —• Bu kanun 15 . 5 . 1971 tarihin
kan, tatbikatta jandarmaları da subay ve asden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihin
subay mefhumu içerisinde mütalâa ederek on
de yürürlüğe girer.
lara da tatjbik edecek midir? Bu hususun ce
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vaplandırılmasını istirham ediyorum.
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
BAŞKAN — Sayın Bakan, yürütme madde
bul edilmiştir.
si üzerinde Sayın Adalı bir soru sordular. Bu
soruyu cevaplandırmanızı rica ediyorum.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
kanlar Kurulu yürütür.
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
Başkan, mâruzâtım arasında da arz etmiştim.
yın üye? Buyurunuz Sayın Adalı.
Yukarda tarif edilen, Sıkıyönetim emrinde bir
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın
jandarma teşekkülü de görevlendirilmişse, o
Başkan, müsaade ederseniz yerimden arz ede
görevlendirilen jandarma birliğinin mensupla
yim.
rı tabiî bu kanunun kabul buyurulacak madde
sine girecektir.
BAŞKAN -— Buyurunuz.

I

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Tahmin
ediyorum ki, bu kanun tasarısı Umumî Heyet
tarafından tedvin edilir bir hal içine girdi. Da
ha evvel Komisyon tarafından da izahı yapıl
dı. Millet Meclisinden gelen metin pek sakat
idi.
Arkadaşımızın umumiyetle üzerinde birleşti
ği nokta, kanunun mükemmel ve aksaksız işle
yebilecek şekilde çıkarılmasıdır.

BAŞKAN — Tamam efendim.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Teşek
kür ederim.
BAŞiKİAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Şimdi, bir teikriri müzakere takriri var, tak
dim ediyorum.
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