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zm takririne lüzum yok; ama Komisyon «var» I tır. Bizim maksadımız hiç bir zaman rütbe sahi
•diyor. Hükümet, bu husustaki fikrini bize açık
bini 15 lira gibi mahdut bir şeyle takyit etmek
lasın bu ta'krire neden lüzum vardır? Tekrar
değildir; ama askerî memur, sivil memur bunu
ayrı bir bir sınıf yok burada. Binaenaleyh, konu
kavramaz mülâhazası ile açıkta kalabilir, yani
anlaşılmadığından, yahut şahsen ben anlama
askerî hizmet gören sivil memurlar vardır, bu
dım mazur görün. Hükümetten bunu aydınlat
nu kavramaz endişesi ile bir açıklık getirmesi
masını istirham edeceğim.
ile taraftar olduk. Yoksa açıklıkla beyan etmek
Saygılar sunarım.
istiyorum ki, takrirden evvelki Komisyonun
tanzim ettiği cetvelin sonuncu ibaresindeki si
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon söz
vil memur deyip 15 lira karşılar miktarı konu
cüsü.
lan hüküm tatmin eder.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan arkadaşlar
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
şunu söylemenizi istiyorlar. Bu «Sivil memur
müsaade ederseniz bütün arkadaşlarım konuş
tabirini takviye için biz bu askerî memur tabi
sunlar, kendilerini tatmin etmek için bir gayret
rinin ilâvesine katıldık.» diyorsunuz; ama biraz
te daha bulunalım.
evvel «Askerî memur rütbelidir» dediniz. Rüt
BAŞKAN — Olur efendim.
beli olduğuna göre, rütbesine göre alacak bu
ERDOĞAN ADALI
(İstanbul) — Sayın
ücretleri. Rütbesiz askerî memur var mıdır ki,
Başkan, Komisyondan bir sual soracağım.
bu sivil memur terimini takviye için böyle bir
şeye lüzum görüyorsunuz? Arkadaşlar bunu öğ
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
renmek istiyorlar.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, Komisyondan daha yetkili ve kanunu tat
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZbik edecek makam olan Hükümet çıksın, «Sivil
MEN (Devamla) — Rütbesiz askerî memur
memur bu, asker bu. 1950'den sonra Orduya alı
yoktur efendim, rütbelidir.
nan lise mezunlarının şu duruma göre 12 nci
BAŞKAN — Yoktur, şu halde...
maddede mütalâa edilmesi lâzımdır, ondan son
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZra askerî mahkemelerdeki zabıt kâtiplerinin de
MEN (Devamla) -— Geçici 12 nci maddede za
şu şekilde mütalâa edilmesi lâzımdır» diye be
ten atıf yapmış. Binaenaleyh, özlük hakları ba
yanda bulunsun. O zaman söze de lüzum kalmaz
kımından şunlardan istifade eder demiş.
ve müzakereler de uzamaz.
BAŞKAN — Mademki «Yoktur» diyorsu
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,
nuz. şu halele bu «Sivil memur» tabirini ayrı
anlaşılıyor. Şimdi Hükümet müzakereleri kısal
ca «Askerî memur» terimi ile takviyeye lüzum
tacağı kanatı ile izahatta bulunmak ister mi
olmadığı kanaatini beyan ediyorsunuz demek
efendim ?
tir.
MİLLÎ SAVUNMA-BAKANI MEHMET İZMİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Kısa olarak
MEN (Devamla) — Arz ettim, Komisyonun tan
arz edeyim.
zim ettiği cetvelin son ibaresindeki «Sivil me
Efendim, «Askerî memur» biraz evvel Ko
mur» tâbiri ile ifade edilen şey kâfidir.
misyon adına beyanda bulunan arkadaşımın da
maddeleri okumak suretiyle açıkladığı gibi, mu
BAŞKAN — Tamam, kâfidir diyorsunuz.
vakkat geçici 12 nci madde ile atıf yapılan ki
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
şilerdir, onun dışındakiler sivil memurlardır.
Başkan, müsaade ederseniz bir sual soracağım.
Sivil memurlar Komisyonun hazırladığı cetve
BAŞKAN — Buyurun efendim.
lin sonundaki 15 lira ile karşılanır kana atında
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
idik biz; fakat bir tereddüt hâsıl olduğu için
dim, bu sıkıyönetim hizmet zammı kanunda
açıklık getirmesi dolayısıyle, yani eski tabiri ile
maddeleri ile tanzim edildiği şekilde sadece as
zait fayda derler, o mülâhaza ile önergeye katıl
kerî rütbede memur olanlara verilecektir de
dık. Yoksa, bugün yine de söylüyorum askerî
mektedir. Ayrıca jandarmaya ödeme yapıla
memurlar rütbe sahibidir, biraz evvel açıklan
cağı...
dığı gibi rütbesinin tekabül ettiği ücreti alacak682 —

