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ıSayın Başkanlığa
\ Her ne kadar bunlara sivil memur tâbiri izafe
1 ne i maddede maddî hata vardır. Madde
ediliyor ise de, bir bakıma bunları askerî memur
olarak telâkki etmek mümkündür.
nin yeniden müzakeresini arz ederim.
İstanbul
Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişiklikler
Riıat Öztürkçino
görüşülürken, Millî Savunma Bakanlığında kad
rosu olmayan, dışarıdan atanan sivil memurların
BAŞKAN — Sayın üztürkçine, buyurunuz.
da bulunduğu bize malûmat en bildirildi. Böyle
RİFAT ÜZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
olunca sivil memurlar ilciye münkasim bulundu.
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Onun üzerine şöyle düşünmek zarureti hâsıl ol
'Yüce Komisyonumuzun kabul etmiş olduğu
muştur.
birinci madde, fiilî dununa gayet uygundur.
«Askerî memur» denildiği zaman da, hakikaten
1. Eğer bu sivil memurlar rütbeli ise, had
ek listeye askerî memur ithal etmemekle büyük
dizatında cetvelde takdim edilmiş olan; eğer ge
bir olumlu adım atmıştır. Zira, askerî memur
neral ise 40 lira, albaysa 35 lira, yarbaysa 30
rütbeli memurdur. Askerî memur rütbeli me
lira, binbaşı ise 25 lira, yüzbaşı ise 20 lira ala
mur olunca, askerî memur olan yüzbaşı, binbaşı,
caklardır; ama rütbesiz sivil memurlar, (eğer
yarbay ne alıyor ise, bunların da aynı parayı al
burada sivil memur tâbirini kullanmazsak) bun
maları icabeder. Çünkü bunlar, rütbeli memur
lar da Sıkıyönetim emrinde bulunuyorlarsa bel
dur. Eskiden söylendiği gibi kâtip sınıfı denen
ki bunlar bu cetveldeki .haklarından mahrum bı
bir sınıftır. Orduda gayet az adette olup, hemen
rakılırlar endişesi ile bir evvelki takririn kabulü
hemen kalmamış gibidir. Esasen bu gibi me
nü...
murlarımız da Sıkıyönetim komutanlıklarında gö
BAŞKAN — Yani o takrire katıldınız.
revli değillerdir; ama bunlara görev veri'ldiğini
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
kabul edersek, bunların (Rütbeli bir binbaşı, rüt
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Takdim etmiş
beli bir albay, kâtip sınıfı da oka bir askerî me
olduk. Şimdi bu düşünceden rücu etmek için biz
murdur.) diğer rütbeli subaylardan tefrik edil
ce bir sebep yoktur. Takrire hangi sebeple ka
mesi büyük bir adaletsizliği tevlit edecekti!'.
tıldığımızı da arz etmiş bulunuyorum.
Son cümlem olarak; bir askerî memur yar
BAŞKAN — Müzakerenin tekrarına lüzum
bay ise, buradaki yarbay 30 lira alıyor, askerî
görmüyorsunuz
?..
memur yarbay da 30 lira alacaktır. Eğer madde
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
aynen kabul edildiği şekilde tatbik edilirse, o za
LÜTFİ
TOKOĞLU (Kocaeli) — Kanun tatbika
man Silâhlı Kuvvetlerde rütbeler arasında bü
tında
bu
izahatımız işık tutacak ve böylece güç
yük bir ayırım yapılacaktır.
lükler ortadan kalkacaktır.
Bu itibarla, madde hatalı olarak kabul edil
Teşekkür ederim efendim.
miştir. Lütfen önergemin kabulünü saygılarımla
arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
BAŞKAN —• Tüzüğümüze göre bir kanım
teklif veya tasarısının bir veya birkaç maddesi
hatalı olarak kabul edildiği takdirde, kesin oy
lamadan önce herhangi bir üye veya Komisyon
bu hatayı ileri sürerek müzakerenin tekrarını ta
lep ederse; teklif sahibi, Komisyon ve Hükü
met dinlendikten sonra, işarı oya baş vurulur.
Sayın Komisyon. Sözcüsü Lûtfi Tokoğlu, bu
yurun.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LCTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
Komisyon olarak şu düşüncedeyiz. Haddizatında
Millî Savunma Bakanlığında rütbeli askerî me
mur ve bir de rütbesiz askerî memurlar vardır.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, bendeniz çok vakit almayacağını. Takrirden
maksat, tabiatıyle rütbe sahibi askerî memurla
rın rütbelerinden tecerrüt edip maktu bir mik
tarda kendilerine tediyede bulunulması olmamak
lâzım gelir. Bizim anladığımız, rütbe sahibi
olmayan askerî memur da olabilir. Eğcı* o tür
lü rütbe sahibi olmayan askerî memur var ise,
sivil memurlar misi'llû onlara da bir iz bırakalım,
tatbikatta tereddüt e mahal olmasın maksadıyle
katıldık.
BAŞKAN — Yani hata olmadığı fikrini sa
vunuyorsun uz ?..
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