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1. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabı-

yıkoğlu ve iki arkadaşının Büyük Millet 
Meclisi Divanı Riyaseti azasına verilecek 
tazminat hakkındaki kanun teklifinin geri-
verilmesine dair takriri (2/66, 4/93) 1 5 0 

2. — Balıkesir Mebusu Ahmet Koca-
bıyıköğlü ve iki. arkadaşının Meclis He- , 
saplarının Tetkiki Encümeni âzasından 
murakıp olan zata ücreti huzur itasına 
dair 1238 sayılı Kânunun değiştir ilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilme-
sine dair takriri (2/65; 4/94) 150 

3. — Antalya Mebusu Buhanettin Onat'-
ın, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni 
âzalığından istifa ettiğine dair takriri 
(4/95) 150 

4. — Maliye Vekili Hasan Polatkan'm, 
Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması 
ve arazi ve bina vergileriyle 't analardan 
alınan Buhran Vergisinin Mu vs zenei Umu-
miyeye devri hakkında kanım lâyihası ve 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin 

Sayfa 
değiştirilmesi hakkındaki kenun lâyihası 
ile Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâ
leti kısmına eklenecek kadrolar ve Husu
si idarelerden alınacak memurlar hakkın
daki kanun- lâyihasının muvakkat bir 
encümende görüşülmesine dair takriri 
(1/170, 171, 172, 4/92) ' 150:151 

5. — Müzakere edilen maddeler 151 
1. — Tokad eski Mebusu Sıtkı Atanç'-

ın, Arzuhal Encümeninin 18 . I . 1954 ta
rihli • haftalık karar cetvelindeki 7699 sa-< 
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/61) 151 

2. — Askerî Memnu Mıntakalar hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin B ben
dinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/141) 151:154 

3. — Kadrodan çıkarılmış t ulunan harb 
gemilerinden Mecidiye, Bandırma, Bafra, 
Kemalreis gemileri ile Dumdupmar deniz
altı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, Yıl
dırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hü
cum botları, Çamur dubası ve torpido ta-



kip motörü ile Zorlu motorunun stılmasma 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
d/121) 

4. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun lâyihası ile Bursa 
Mebusu Agâh Erozan'm, Temsil ödeneği 

Sayfa! Sayfa 
hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/160,2/36) 154:155 

154 | 5. — Jandarma Kanununun 5061 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin 
Itadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazba
taları (1/93) . 155:157 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Leon Taranto Türarslan hakkında Arzuhal 
Encümeninin 1954/85 sayılı haftalık karar cetve-
liyle neşrolunan 8035 No. lu Kararının kaldırıl
masına dair mazbata kabul olundu. 

Türk - Fransız Protokolü ile eklerinin 1 Ey
lül 1953 talihinden itibaren üç ay müddetle uza
tılması için Fransa Büyükelçiliği ile teati edilen 
mektupların tasdikine; 

Türkiye ile îspanya arasında imzalanmış bu
lunan 8 Nisan 1953 tarihli Protokolde münde-
riç üç milyon dolarlık plâfon müddetinin altı 
aydan bir seneye çıkarılması hususunda îspan
ya Hükümeti ile teati edilen mektupların tasdi
kine ; 

Türkiye - Polonya'Ek Protokolünün tasdik 
kme; 

Türkiye - Finlandiya Ticaret Protokolünün 
tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanis
tan Kıraliyeti Hükümeti arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekle
rinin tasdikine dair kanun lâyihalarının birin
ci görüşülmeleri 'bitirildi. 

24 . I . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Balıkesir Mebusu 
Esat Budakoğlu 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

Nazlı Tlabar 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Antalya Mebusu Enver Karan'in, An

talya'da buluiıan ve Damlataş tâbir olunan ma
ğaranın, havasının her hangi bir hastalığa tesiri 
olup olmadığına dair şifahi sual takriri, Sıhhat 
Ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/53) 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş 
vilâyetine şehirlerarası telefon tesisatının'ne za
man yapılacağına ve merkezle kazalar arasındaki 
postaların ne zaman motorlu vasıta ile taşınaca
ğına dair şifahi sual takriri, Münakalât Vekâleti
ne gönderilmiştir. (6/54) 

3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş 

vilâyeti dahilindeki nehir ve çaylar üzerinde ya
pılması icabeden köprüler için bugüne kadar te
şebbüse geçilip geçilmediğine dair şifahi sual tak
riri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/55) 

4. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur^un, ma
kine ve tarım makineleri yedek parçalarının her 
türlü karaborsacılığı önliyecek ölçüde yurda ge
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair şi
fahi sual takriri, İktisat ve Ticaret, Ziraat vekâ
letlerine gönderilmiştir. (6/56) 

5. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, bir 
Tütün Bankası veya bu işi görebilecek başka bir 
teşekkülün ne vakit kurulacağı hakkındaki şifa-

— 148 — 



hi sual takriri, İktisat ve Ticaret Vekâletyıe gön
derilmiştir. (6/57) 

Tahrirî sualler 
1. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğ-

lu'nun, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin Mu
cur veya Hacıbektaş ilcesine nakledileceğine dair 
olan şayiaların doğru olup olmadığı hakkındaki 

tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/67) 

2. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Ma
nisa'nın merkez ilcesine bağlı Sarıçam köyünde
ki Deliçay'm bir yatak içine alınması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri, Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/68) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması 

re Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alınan 
Buhran Vergisinin Muvazenei Umümiyeye devri 
hakkında kanun lâyihası (1/170) (Dahiliye, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine). 

2. •— Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına ek
lenecek kadrolar ve hususi idarelerden naklen 
alınacak memurlar hakkında kanun lâyihası 
(1/171) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine). 

3. — Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/172) (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Teklif 
4. — Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp ve 

7 arkadaşının, Kara Salih Çavuş'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 
teklifi (2/89) (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Takrir 
5. — Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'un, Dev

let Şûrası Kanununun 2 nci maddeninin (F) 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri (4/91). (Da
hiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
6. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/156) (Ruznameye). 

7. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Dev
let Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 
2133 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/50) (Ruz
nameye) 

8. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Arzuhal Encümeninin 1. VII . 1953 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 6438 sayılı Kararın' 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/9) (Ruznameye) 

9. — Kars eski Mebusu Akif lyidoğan'ın, 
Arzuhal Encümeninin 9 . V . 1949 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 2120 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/31) (Ruzna
meye) 

10. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı işçileriyle 
Millî Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde ça
lıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması hakkın
da kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mütalâ
ası ile Bütçe ve Çalışma encümenleri mazbata
ları (1/2,6) (Ruznameye) 



B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : ihsan Gülez (Bolu) ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(istanbul mebusluklarına kadar yoklama ya-

4. 

1. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyikoğlu 
ve iki arkadaşının Büyük Millet Meclisi Divan 
Riyaseti azasına verilecek tazminat hakkındaki 
kanun teklifinin geriverilmesine dair takriri 
(2/66, 4/93) 

REÎS — Takrirler var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaseti azası

na verilecek tazminat hakkındaki kanun tekli
fimizin geriverilmesine müsaadelerinizi saygıla
rımızla arz ederiz. 

İdare Âmiri idare Âmiri 
Ahmet Kocabıyikoğlu M. Aldemir 

idare Âmiri 
ihsan Şerif özgen 

RElS — Geriverilmiştir efendim. 

2. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyikoğlu 
ve iki arkadaşının Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni âzasından murakıp olan zata ücreti 
huzur itasına dair 1238 sayılı Kanunun değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesi
ne dair takriri (2/65, 4/94) 

Yüksek Reisliğe 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni âza

sından Murakıp Olan Zata Ücreti Huzur itası
na dair 1238 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifimizin geriverilmesine mü
saadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

idare Âmiri idare Âmiri 
Ahmet Kocabıyikoğlu M. Aldemir 

idare Âmiri 
ihsan Şerif özgen 

pildi.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

REÎS — Geriverilmiştir efendim. 

3. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni âzalığın-
dan istifa ettiğine dair takriri (4/95) 

1 0 . XI . 1954 

Meclis Yüksek Reisliğine 

Arzum hilâfına seçilmiş olduğum Sağlık Ko
misyonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

4. — Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın, Ara
zi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve 
Bina vergileriyle binalardan alman Buhran Ver
gisinin Muvazenei TJmumiyeye devri hakkında 
kanun'lâyihası ve Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihası ile Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına ekle
necek kadrolar ve hususi idarelerden alınacak me
murlar hakkındaki kanun lâyihasının muvakkat 
bir encümende görüşülmesine dair takriri (1/170, 
171, 172, 4/92) 

REÎS — Maliye Vekili buyurun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Es
kişehir) — Havale edilen kâğıtlar arasında bu
lunan Arazi Vergisi ile Bina ve Arazi vergileri 
dolayısiyle Maliye Teşkilâtı Kanununun tâdili 

- RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMlYEYE MÂRUZÂTI 
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hakkındaki lâyihalar Riyasetçe Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine ve aynı zamanda bu lâ
yihalarla alâkalı olan Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı da Maliye ve Bütçe komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

işin müstaceliyetine binaen bu kanun lâyi
halarının bu encümenlerden seçilecek beşer kişi
den müteşekkil muvakkat bir komisyonda mü
zakeresini arz ve rica ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar meyanmda bulunan 

Arazi Vergisi, Bina ve Arazi vergileri dolayısiy-
le Maliye Teşkilât Kanununun tadili lâyihaları 
Riyasetçe, Dahiliye, Maliye, Bütçe encümenleri
ne vje bu lâyihalarla alâkalı Vergi Usul Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki lâyiha da Maliye ve Bütçe encümenlerine ha
vale buyurulmuştur. 

işin müstaceliyetine binaen bu kanun lâyiha-

1955 C : 1 
larının, bu encümenlerden seçilecek beşer kişi
den mürekkep bir muvakkat encümen teşkiliyle 
bu encümende müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Sayın arka
daşlarım, mevzuubahis kanunlar bütün zürra-
ımızı, arazi sahiplerimizi alâkadar ettiğine gö
re ismi sayılan komisyonlar arasına Ziraat En
cümeninden hiçbir üyenin alınmamış olması 
doğru değildir. Bendeniz Ziraat Encümeninden 
de üye alınmasını arz ve teklif etmekteyim. 

RElS — Efendim, Maliye Vekili de Ziraat 
Encümeninden âza alınmasına muvafakat edi
yorlar. Bu vaziyete göre arkadaşımızın tekli
fini de ihtiva etmek üzere Dahiliye, Maliye, 
Bütçe ve Ziraat encümenlerinden seçilecek be
şer kişiden mürekkep muvakkat bir encümen 
teşkilini reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Tokad eski Mebusu Sıtkı Atanç'm Ar
zuhal Encümeninin 18 . I . 1954 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 7699 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/61) (1) 

RElS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 

(Mazbata okundu) 

RElS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Efendim, malûmat olmak üzere arz edeyim. 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu arkadaşımız 
tarafından bu mevzuda yeni bir tefsir talebi 
yapılmıştır. Bu talep encümendedir. 

Mazbata hakkında söz istiyen olmadığına 
göre reye arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Askerî Memnu Mıntakalar hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin B bendinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/141) (2) 

(1) 42 ye ek matbua zaptın sonundadır. 
(2) 89 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

RElS — Lâyihanın tümü hakkında söz is
tiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanu
nunun birinci maddesinin «B» bendinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) ikinci memnu mmtaka : Birinci mem
nu mmtakanın hariç hududundan itibaren ara
zinin haline göre âzami 15 kilometre mesafeye 
kadar tesbit edilecek noktalardan geçirilen hat 
dâhilinde kalan mmtakaya (ikinci memnu 
mmtaka) namı verilir. 

Bu mmtaka dâhiline hiçbir ecnebi giremez. 
Şimendifer inşaatı ve sair mühim esbabı fenni-
yeden dolayı mütehassıs ecnebilerin muvakka
ten girmeleri lâzımgelirse işbu müsaade Dahi
liye Vekâletinin mütalâası alındıktan sonra 
Millî Müdafaa Vekâletince verilir. Bu mmtaka 
dâhilinde yerli halkın ikamet, seyahat, ziraati 
serbesttir. 
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Bu mmtakada, dürbünle tarassut ve fotoğ

raf, resim, harita, kroki almak mahallî halk 
için dahi memnudur. 

• Bu gibi harekette bulunanlar derhal men 
ve derdest edilerek haklarında kanuni muamele 
ifa edilmek üzere müddeiumumiliğe teslim edi
lir. 

Birinci memnu mıntakanm haricî hududun
dan başlamak üzere beş kilometre dahilindeki 
sahada mahallî halkın, müstahkem mevkiin mü
dafaa kıymetini ihlâl etmiyecek surette her 
türlü inşaat ve hafriyat ve tadilât yapması ve 
orman katiyatı ve yetiştirmesi ve bataklıkları ih
das ve kurutması hususunda takdir ve müsa
ade hakkı müstahkem mevki kumandanlığına 
aittir. İtiraz vukuunda keyfiyet Millî Müdafaa 
Vekâletince katî surette hallolunur. 

Bu mmtaka dâhiline isabet eden şehir ve 
kasabalar yukarda tesbit edilen kuyudattan 
müstesnadır. Ancak bunların serbest bırakılmı-
yan kısımları tahdidedilir. 

REÎS — Ömer Mart. 
ÖMER MART (Kayseri) — Muhterem ar

kadaşlar, önümüzde bir tadil teklifi var. Tadili. 
istenilen husus, Askerî Memnu Mmtakalar Ka
nununun birinci maddesinin (B) fıkrasıdır. Bu 
fıkra, ikinci memnu mıntakanm nasıl tesbit 
edileceğini tâyin eder ve bu mmtaka dâhiline 
ecnebilerin giremiyeceğini tesbit eyler. Bir ka
yıtla, bilhassa dikkatlerinizi rica ederim, şayet 
bu mmtakaya şimendifer inşaatı ve sair mühim 
esbabı fenniyeden dolayı mütehassıs ecnebile
rin muvakkaten girmeleri lâzımgelirse işbu mü
saade îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit 
olunur, İşte tadili cihetine gidilen fıkranın meali 
kısaca bu fıkranın muaddel şekli ise kararın 
Heyeti Vekile tarafından ittihazını değil, esbabı 
mucibe lâyihasında sırf, beyan edildiği üzere, za
manı taksir için, Millî Müdafaaca ittihazını âmir
dir. Prosedüre gelince: Dahiliye Vekâletinin mü-
talâaası alınacak ve mütalâalı veraka, Millî Müda
faaya gidecek, Millî Müdafaa da bu ecnebi mü
tahassıs yeraltı suları veya bir kömür istikşafı 
yapmak için bu mmtakaya girer veya giremez 
diyecek. 

Komisyonlarca da benimsenmiş olan hükü
met esbabı mucibe lâyihasında da, bu hal vakit 
ziyama sebebiyet vermektedir, yani icra Vekil
leri Heyetinden karar almak vakit ziyamı mucip 
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olmaktadır. Buna meydan vermemek için de mü
tahassıs bir ecnebinin ikinci memnu mmtakaya 
girebilmesi müsaadesinin Dahiliye Vekâletinin 
mütalâası alındıktan sonra Millî Müdafaa Ve
kâletince verilmesi maslahata uygun görülmüş
tür, deniyor. 

Fakat muhterem arkadaşlar; istihdaf edilen 
gayenin bu tadille teminini ummak fazlaca ha
yale kapılmak olur. Arz edeyim : Bendenize öy
le geliyor ki; Dahiliye Vekâletinin mütalâası
nın alınması ve bilâhara Millî Müdafaa Vekâ
letince müsaade verilmesi veya verilmemesi zım-
mında bir karar ittihazı; işbu kararın Heyeti Ve-
kilece ittihazından daha kısa bir müddet zarfın
da mümkün olmıyaeaktır. Bir hâtıramı müsaa
denizle arz edeyim : îki sene evvel Çanakkale-
de bir zelzele vukubuldu. Hemen ertesi gün, hü
kümetin bütün uzuvları harekete geçti. Başta 
Sayın Reisicumhurumuz olduğu halde Yenice'ye 
hareket edildi. Beraberlerinde devlet teşkilâtı
mızda çalışan bir ecnebi mütahassıs vardı. Bu 
mütahassıs Balıkesir'den Yenice'ye kadar geldi. 
Fakat tahribata mâruz kalmış diğer kaza merkez
leriyle, vilâyet merkezi olan Çanakkale'ye gire
medi, çünkü buralar memnu mmtaka dahilinde
dir. Mütahassıs Yenice'den Balıkesir'e ve ora
dan da Ankara'ya döndü. Demek oluyor ki bâzı 
ahval, bir tek vekâletin dahi karar ittihazı için 
sarf edeceği zaman kadar beklemek tahammülün^ 
de değildir. Kabul ediniz ki: halen tadil edilen 
şekil Heyeti Aliyece terviç ve tasvibedilmiştir. 
Ve buna ittibaen bir ecnebi hükümete müraca
atta bulunmuştur. Yahut hususi bir teşebbüs kö
mür sondajı veya krom taharriyatı için bir mü
tahassıs angaje edecektir. Bu talep Dahiliye Ve
kâletine gelecek, Dahiliye Vekâleti mütalâa be
yan edecek. Nasıl mütalâa beyan edecek? Bu 
adam kim diye işi evvelâ emniyete havale ede
cektir. Emniyet tetkikat ve tahkikat yapacak. 
Ondan sonra «fena adama benzemiyor, girsin ve
ya girmesin» diyecektir. Bu mütalâa Millî Mü
dafaa Vekâletine gidecek ve Millî Müdafaa da 
karar itihaz edecektir, girsin veya girmesin diye
cektir. Şayet Millî Müdafaa Vekâleti o müta
hassıs için bu mmtakaya girmesi mahzurludur 
derse o takdirde o mmtakada bir ecnebi müta-
hassısa yaptırılmak istenen fenni bir etüd yaptı-
rılamıyacak ve memleketin iktisadi kalkınma gay
retleri semere vermekten mahrum bırakılacaktır. 
Memleketin müdafaası mesuliyetinin Millî Mü-
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dafaa Vekâletine mevdu bulunduğu doğrudur. I 
Fakat bu mesuliyetin daha ziyade bir devlet ve 
hükümet mesuliyeti olduğu da bedihîdir. Mem
lekette çakılan her çivinin, yapılan her yeni yo
lun, açılan bir maden ocağının, kurulan her ye
ni fabrikanın bu müdafaayı tarsindeki rolünü 
kimse inkâr edemez. Şu halde bir ecnebinin ikin
ci memnu mmtakaya girebilmesi keyfiyetinin bir 
karara rabtı cihetinin, şayet işte sürat isteniyor
sa, mahallî mülkiye âmirlerine tevdiinde isabet 
mütalâa olunabilir. 

Hattâ bundan da sarfı nazarla fıkraya yeni 
bir şekil vermek lüzumu vardır. Ve zannediyo
rum ki bu tadil lâyihasının ihzarını ilham eden 
husus, komisyonarın bahsettiği esbabı mucibe lâ
yihasında mezkûr cihet değildir. Sarahati temin 
için ikinci memnu mıntakanm ne olduğunu kısa
ca arz edeyim. 

Birinci memnu mıntaka hududundan âzami 
15 kilometre bir sahaya kadar uzanan bir mın
taka ikinci memnu mmtakadır. Birinci memnu 
mıntaka bir tabya, yahut bir noktai istinat veya 

* bir batarya manzumesinin yakından müdafaası 
için etrafına yapılacak tahkimat hattından ve 
keza mevkii müstahkemdeki tesisat için (bunlar 
tarassut mahalli, kışlalar, santraller, cephanelik
ler ve sairedir.) Bu binaların haricî muhitinden 
itibaren 300 - 600 metre uzağından alman nokta
ların yekdiğerine vaslı ile hâsıl olan mahdut 
mmtakadır. Bu mmtakaya hiç kimse giremez. 

Şimdi, ikinci memnu mıntaka birinci memnu 
mıntaka hududundan itibaren 15 kilometreye ka
dar uzanabilir. Böylece, muhterem arkadaşlar, 
Gelibolu yarım adasının heyeti unramiyesi ile 
Lapseki şarkından başlamak ve tâ Bababurnu-
na kadar uzanmak suretiyle sahilden dâhile doğ
ru 25 kilometre genişliğinde bir saha memnu 
mıntaka sahası haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bir ecnebi Ezine kazasına gidemez. Çünki 
Ezine kazası ikinci mıntaka dahilindedir. Eğer 
gitmek isterse, arz ettiğim gibi, Dahiliye Vekâ
letine müracaat edecek. Dahiliye Vekâleti Millî 
Müdafaa Vekâletine mütalâasını bildirecek, Mil
lî Müdafaa Vekâleti keyfiyeti tezekkür edecek, 
ondan sonra gider veya gidemez diyecek. Hal
buki bu mmtakada bir Trova harabeleri vardır. 
Bunları bir ecnebi turist gurupu ziyaret etmek 
isterse ne olacak? Ziyaret edemiyecektir, muhte
rem arkadaşlarım. Çünkü metnin aslı ve şimdi 
huzurunuzda bulunan muaddel şekli buna mü- I 
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sait değildir. Sadece şimendifer inşası ve sair 
esbabı fenniyeden dolayı bir ecnebinin girmesi 
lüzumu hâsıl olduğu takdirdedir ki, ancak He
yeti Vekilece veya Millî Müdafaaca bir karar it
tihazı cihetine gidilecektir. Yani seyyah için esa
sen müsaade verilmesi mevzuubahis değildir. 

Halbuki bizim bir turizm dâvamız vardır. 
Bu endüstrinin mühim bir döviz kaynağı oldu
ğunda da, zannediyorum, müttefikiz. Hal böyle 
iken tâdil teklifinde bu cihetin derpiş edilmemiş 
olduğunu görüyoruz. Bekliyorduk ki tadil teklifi 
turistlerin ikinci memnu mmtakaya girmelerini 
mümkün kılacak bir bendi ihtiva edecektir. 
Umduğumuzu maalesef bulamadık. Müdafaa va
zifesini uhdesinde taşıyan Millî Müdafaa Vekâ
leti, bir mesuliyet korku ve endişesiyle, belki 
haklı olarak, «neme lâzım girmesin» diyebilir 
ve böyle düşünmekte haklı da olabilir. Ama bu
gün'için artık bu türlü düşünmeye ne lüzum 
vardır ve ne de böyle bir endişeye mahal... 

Garip bir vakıadan bahsedeyim : Gelibolu 
yarımadasında fazlaca yabani domuz bulunur. 
Zürra, mahsulünü bu hayvanlardan korumak 
için sürek avları tertibeder. Domuzlar kovala
nır, fakat bir noktaya kadar... O nokta birinci 
memnu mıntaka hudududur. Domuz oraya girer, 
onu takibedenler giremez. Ve köylü, domuzun. 
girdiği yere kendisinin giremediğinden mütees
sir geriye döner. Bu hal el'an böyledir. Ve do
muzlar da gün geçtikçe yarımadada artmakta
dırlar. Tecrübe ile hayvanlar her akipte birin
ci memnu mmtakaya tahassunu kolayca öğ
renmişler. Bu, onların zürriyetlerinin artmasına 
sebep olmaktadır. Bunlar için bir tedbir düşü
nülür ve düşünülmek lâzımdır. «Yasak hemşeri» 
zihniyeti bugün için artık bir tedbir olmamak 
lâzımgelir.. 

Boğaz açıklarında bizim iki adamız var İm
roz, Bozcaada. Bunlar da memnu mıntaka hu
dudu dahilindedir. Amerika'ya veya diğer bir 
memlekete vaktiyle şu veya bu sebep dolayısiy-
le gitmiş, eski bir vatandaş bilfarz aklına eser 
de doğduğu yerdeki akrabasını, veya bilmem 
hangi köydeki anasının veya babasının mezarı
nı ziyaret etmek isterse onun bu arzusunun ye
rine getirilmesine imkân yoktur. Bu zat îmroz 
İskelesine kadar gelir, fakat Dere köyüne, Te
pe köyüne gidemez. Bilmiyorum bu kadarına 
bile nasıl müsaade veriliyor. Kanuna bakılırsa 
hiç verilmemesi lâzımdır. Arz ettiğim gibi ziya-
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retçi iskeleye kadar gider fakat köyüne gide
mez. «O köye gideceğine akrabaları iskeleye 
gelsin.» Denilirse bu mümkün; fakat akraba 
mezarlarını getirmek mümkün değildir. 

Bir noktada, sevgili arkadaşlar, düşünüş 
tarzımız ters. Bırakınız turist ikinci memnu 
mmtakaya hiçbir kayda tâbi olmadan girsin. 
Ona şu veya bu külfeti tahmil etmeyiniz. Sade
ce devlet teşkilâtını teyakkuza davet buyurunuz. 
Bu kâfi. Yine lütfen bırakınız ikinci memnu 
mmtaka dâhilinde yapılacak her ürlü ilmî etüd, 
her türlü servet araştırması, sınai tesisler ku
rulması için gelen veya getirilen ecnebi müte
hassıs her hangi bir müsaade almadan bu mm
takaya girsin. Fakat mahallin en büyük mülki
ye âmirine «Ben şu maksat için buraya geldim.» 
desin. Ondan sonra mülkiye âmiri uyanık bu
lunsun, adamı takibetsin ve keyfiyetten mahal
lin müstahkem mevki kumandanını da haber
dar eylesin. 

Bu itibarla bendeniz, ve bu kanunun meney-
lediği ef'ali bu mmtakaya girmiş ecnebilerin 
işlememesini teminen tedbir ittihaz etsin. Ben, 
bu hususları temin eder düşüncesiyle Riyasete 
bir takrir takdim ediyorum; kabullerinize maz-
har .olursa ne mutlu benim için. 

REİS — Efendim; Millî Müdafaa Vekilinin 
bulunmadığı ileri sürülüyor, bu sebepten müza
kereyi; Dahilî Nizamname gereğince bir defaya 
mahsus olmak üzere, tehir ediyoruz. 

3. —• Kadrodan çıkarılmış bulunan harb ge-
müerindm Mescidiye, Bandırma, Bafra, Kemal-
reis gemileri ile Dumlupındr Denizaltı Gemisi, 
Şimşek, Bora, Kasırga, Yıldırım, EB 8, Doğan, 
Martı, Tayfun hücum botları, Çamur dubası ve 
torpido takip motoru üe Zorlu motorunun satıl
masına dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/121) 
m 

REÎS — Lâyihanın tümü üzerinde »öz isti
yen var mı?. 

Buyurunuz. Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, vakit vakit gerek ticaret, ge
rek harb gemilerimizden, zamanını tamamlamış 
olanlar satılığa çıkartılır. Bunlar ecnebi firma-
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lar tarafından satınalınır, bozulur, götürülür, 
izabe edilir, ya makina veya tekne olarak ve
yahut demir boru olarak yine bize getirilip sa
tılır. Bugün demir üzerinde işliyen fabrikaları
mız vardır ve demir cevheri istihsali yetişme
diği için memleket bilhassa demir mesnuatı 
sıkıntısı içindedir, demir sıkıntısı içindedir. 
Acaba bunları haraç mezat yok pahasına sata
cak yerde Hükümet parçalayıp izabe etse de 
bugün demir ihtiyacına bir raddeye kadar olsun 
cevap verse daha iyi olmaz mı? Bu husus hak
kında Hükümetin izahat vermesini rica ediyo
rum. (Doğru sesleri) 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yoktur. 

* Maddelere geçilmişimi reylerinize arz ediyo
rum. (Cevap istiyor sesleri) 

izahat istenmektedir, Millî Müdafaa Vekili 
yoktur. Dahilî Nizamname gereğince Jbir defaya 
mahsus olmak üzere bu lâyihanın da müzake
resini tehir ediyoruz efendim. 

4. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 say ıh 
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası ile Bursa Mebusu Agâh 
E rozan'm, Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (i/160, 2/36) (î) 

REİS— Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDİ 1. — 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun birinci maddesindeki sütuna «Kay
makamlar» kelimesinden önce «125 vali muavin
leri» fıkrası ilâve edilmiştir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1955 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 90 sayılı matbua zaptın sonundadır. (1) 91 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Jandarma Kanununun 5061 sayılı Ka
nunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (1/93) (1) 

REÎS — Lâyihanın tamamı hakkında söz 
istiyen var mı? 

Buyurun Şerafettin Ayhan. 
ŞERAFETTİN AYHAN (Sinob) — Muhte

rem arkadaşlarım; Jandarma Kanununun 12 
nci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyiha
sını ve esbabı mucibesini öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, mevzuu-
bahis maddenin tadili yerinde düşünülmüş ol-

* makla kanunun tümü üzerinde bendeniz de le
hinde düşünen bir arkadaşınızım. 

Kadrosuzluk yüzünden terfi müddetlerini 
doldurdukları halde terfi edemeyip mağdur olan 
jandarma sınıfı subaylarımızın mağduriyetleri 
bu tasarının kabulü ile izalle edilmiş olacağın
dan bütün arkadaşlarımın da lehte karar vere
ceklerini zannetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; jandarmaya ait 
bu kanun konuşulurken ve hazır konu açılmış
ken bendeniz de birkaç mâruzâtta bulunacağım. 

14.1.1943 tarihinde kabul edilen 4370 sa
yılı Kanun der ki; «Jandarma Eratı Taymat 
ve Yem Kanununa göre kazandan iaşe edilir. 
Yemeğini kazandan alamıyanlarla jandarma 
birlik ve müesseselerinde dağınık bir halde bu
lunmaları hasebiyle kazandan iaşeleri mümkün 
olmıyanlarm istihkakları ayda maktuan 25 lira 
ödenmek suretiyle bedelen peşin verilir. 4370 
sayılı Kanunun ikinci maddesiyle bu maddede 
tesbit edilen 25 lira bedel daimî ojmayıp mem
leketin muhtelif yerlterinde iktisadi durumların 
göstereceği lüzuma göre Vekiller Heyeti kararı 
ile değiştirilebilir.^ O kanunun metni bundan 
ibarettir. 

1943 senesinde kabul edilen ve o gün 25 li
ra bedel tahsis edilen memleketin inzibatına me
mur bu vatan evlâtları hâlâ aynı 25 veya 30 li-

' (1) 92 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1,1955 C : 1 
ra*para ile iaşelerini temin etmeye çalışıyorlar. 
Kanunun ikinci maddesinin Vekiller Heyetine 
vermiş olduğu salâhiyetle bir aylık iaşe bedeli 
olan 25 liranın derhal bugünkü rayice göre 
mümkünse en aşağı üç misli artırmasını Huzu
ru Âlinizde Vekiller Heyetinden rica ve istir
ham ediyorum. 

Hemen bu ricadan sonra şunu da arz etmek 
isterim ki, bâzı vilâyetlerimizde vukubulan sir
kat bilhassa hayvan hırsızlığının faillerini sü
ratle jandarma kuvvetlerimizin takibetmeleri 
ve muhakkak faillerini meydana çıkarmaları bi
rinci vazifeleri meyanındadır ve bu gibi işlerin 
faillerinin meçhul kalmamaları jandarmamızın 
ve mülki âmirlerin enerjik çalışmalarına 
bağlıdır. O sebepten böylle mühim âmme hiz
metinde çalışan fertlerin, maddi sıkıntı içinde 
olmamaları lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün içinde bulunduğumuz asır bir 
ihtisas asrıdır. Binaenaleyh muhtelif sınıfların 
kendilerine hâs olan birçok özellikleri mevcuttur.. 
Bir insanın da yapacağı her hangi bir işten tam 
bir randıman ve bir. semere alabilmesi de ancak ve 
ancak kendi sınıf ve bünyesi içerisinde yapılacak 
olan ihtisasla kaim olduğunu da İkinci Cihan 
Harbi ile de sabit olmuştur. Jandarma sınıfının 
asıl görevi, dahilî emniyet ve asayişi temin, ka
nun ve nizamların hükümlerini yerine getirmek 
olduğuna göre jandarma subaylarının bu görev
lerini emniyetle başarabilecek bir duruma gelme
leri de ancak kendi sınıflarında açılacak kurs ve 
ihtisaslarla kabildir. 

Muhterem arkadaşlar, eskiden bir kumanda
nın herşeyi bilir faraziyesi artık yirminci. 
asrın ortaya attığı teknik gereç ve vası
talar karşısında sıfıra düşmüştür. Her
şeyi bilmek demek bir kumandan için 
hiçbir şey bilmemek demektir. Mademki jan
darma sınıfının asıl vazifesi asayişi temin etmek 
olduğuna göre o halde kendi sınıfı içinde açıla
cak olan adlî,, idâri ve askerî kurslardan geçme
leri lâzımdır. 1930 senesinde meriyete konulan 
1706 sayılı • Kanunun 12 nci maddesine göre bir 
jandarma subayının terfihi için piyade kıtaların
da en az altı ay hizmet etmek zorunda idi. Bu 
maddenin tadili içinde 1947 senesinde 5061 sayılı 
Kanun çıkarıldı ki, bu madde ile altı ayı bir 
seneye çıkarmış oldular. Bir sene gibi uzun bir 
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müddetle asıl sınıfından ayrı düşen bir jandar
ma subayının muhakkakki bu vazifesi birçok ak
saklıklara sebep olacaktır. 5061 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin yeniden tadiliyle huzurunuza 
gelen kanunun kabulü ile eski kanunla mağdur 
vaziyete düşen jandarma subaylarının bu mağ
duriyetleri tamamen ortadan kalkmış olacaktır, 
Kanunun aynen kabulünü rica eder hepinizi say 
gı ile selâmlarım. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1708 sayılı Jandarma Kanununun 5061 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me-
murlariyle jandarma malı diğer sınıf subayların 
mertebeler silsilesi ve bunların terfileri aşağı
daki istisnalar dışında orduda olduğu gibidir : 

a) Jandarma teğmenlerine, üsteğmenliğe 
yükseltilmeleri Jandarma Subay Tatbikat Oku
lundan alacakları sicillerle; 

b) Diğer jandarma subayları jandarma bir
liklerinin emir ve kumanda yerlerindeki hizmet
lerde alacakları üst rütbeye onanmış meslekî ve 
mülki âmirleri tarafından verilmiş siciller üze
rine, Dahiliye Vekâletince düzenlenecek terfi 
defteri gereğince terfi ettirilirler; 

c) Jandarma subaylarının Harb Okulun
dan çıktıktan ve temel kursunu gördükten son
raki idari, adlî ve askerî bakımdan yetiştirilme
leri Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar ve
ya icabında ordunun açılmış kurslarından isti
fade ettirilmek suretiyle temin olunur; 

ç) Mülki âmirler tarafından verilecek sicil
lerin verilme zaman ve şekilleri ile açılacak ye
tişme kursları ile ilgil hususlar Dahiliye Vekâ
letince tanzim kılınacak talimatname ile tesbit 
olunur. 

HÂDÎ HÜSMAN (îstanbul) — Efendim; bâ
zı ufak tefek hatlar var ki bunlar mânaya te
sir edivor. Müsaadenizle izah edeyim. Zanne
derim ki komisyon da iştirak eder. 

A bendinde «jandarma teğmenlerine» den
miştir, «jandarma teğmenlerinin» olması daha 

. 1955 C : l 
uygun olacaktır. B fıkrasında «jandarma bir
liklerinin emir ve kumanda yerlerindeki hiz
metlerde» deniyor; bunun «hizmetlerinden» 
olması lâzımdır. 

Sonra, Ç fıkrasında 4 ncü satırda «Dahili
ye Vekâletince açılacak kurslar» denmiş, oraya 
bir «ile» kelimesinin konması mânayı tavzih 
etmek bakımından daha iyi olacaktır. Sonra, 

. Ç fıkrasında «yetişme kursları» denmiştir, «ye
tiştirme kursları» olacaktır. Çünkü yetişme 
kursu olamaz . 

Sonra, «Dahiliye Vekâletince tanzim kılına
cak talimatname ile» denmiştir. Kanunların 
metninde talimatname kelimesi ifade edilmez. 
Bu itibarla «Dahiliye Vekâletince tesbit olu
nur» demek kâfidir. 

Eğer bu tashihleri komisyon kabul ederse 
maddenin bu değişikliklerle okunmasını teklif 
ediyorum. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ÖMER 
LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) -r- As
lında da öyledir, iştirak ediyoruz. 

REİS — Şimdi maddeyi tashih edilmiş şek
liyle okutuyorum : 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5601 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me-
murlariyle jandarma malı diğer sınıf subayların 
mertebeler silsileesi ve bunların terfileri aşağı
daki istisnalar dışında orduda olduğu gibidir. 

a) Jandarma teğmenlerinin, üsteğmenliğe 
yükseltilmeleri Jandarma Subay Tatbikat Oku
lundan alacakları .sicillerle; 

b) Diğer jandarma subayları jandarma bir
liklerinin emir ve kumanda yerlerindeki hizmet
lerinden alacakları üst rütbeye onanmış mesle
kî ve mülki âmirleri tarafından verilmiş siciller 
üzerine, Dahiliye Vekâletince düzenlenecek ter
fi defteri gereğince terfi ettirilirler. 

c) Jandarma Subaylarının Harb Okulun
dan çıktıktan ve temel kursunu gördükten son
raki idari, adlî ve askerî bakımdan yetiştiril
meleri Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar 
ile veya icabında ordunun açılmış kursların-
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dan istifade ettirilmek suretiyle temin olunur. 

ç) Mülki âmirler tarafından verilecek si
cillerin verilme zaman ve şekilleri ile açılacak 
yetiştirme kursları ile ilgili hususlar Dahiliye 
Vekâletince tesbit olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5061 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me-
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riyete girer. 

REÎS — Madleyi kabul 
ler... Kabul edilmiştir. 

edenler... Etmiyen-

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir. 
Ruznamede görüşülecek başka madde yoktur. 

26 Ocak Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

»©-<< 
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T. B. M. M. MatküMi 



Devre 
İçtima 

X 
1 $. SAYISI :42 ye ek 

Tokad eski Mebusu Sıtkı Atanç'm, Arzuhal Encümeninin 18.1.1954 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 7699 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

(4 /61) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Zat ve Evrak No. 16658-352 

1254-2012-2121 
Arzuhal En. No. 15543-350-

1252-2008-2116 
Karar No. 56 
Esas No. 4-67 

11 ,1 . 1955 

Yüksek Reisliğe 

İnfaz edilmiş bulunan 9 sene 4 ay hapis ceza
sının, hatayı adlî sebebiyle affma mütedair çı
karılan 5765 sayılı Kanuna istinaden; mezkûr 
mahkûmiyeti dolayısiyle müsadere olunan eşya
sının ve kesilen aylıklarının iadesi ve kanundaki 
«bütün hukuki neticeleri ile affedilmiştir» ifade-
sindeki maksat, mâna ve iphamın tefsiren halli 
talebinde bulunan ve Askerî Temyiz Mahkeme
sinde yaptığı iadei muhakeme talebinin reddedil
diğinden şikâyetçi; Kocaeli eski Mebusu ve İk
tisat Vekili Sırrı Bellioğlu hakkında; encümeni-
mizce tanzim ve takdim kılman 9 . XI I . 1954 
gün ve 4/61 sayılı mazbatamız Yüksek Meclisin 
15 . XII . 1954 tarihli inikadında müzakere ve 
encümenimize iadesi kararlaştırılmış bulundu
ğundan bu baptaki dosya tekrar tetkik ve müza
kere edildi. 

Müstedinin yukarda belirtilen talep ve şikâ
yetleri üzerine; Dahilî Nizamnamenin encümesi-
mizin vazifelerini tâyin ve tesbit eden hükümleri 
muvacehesinde yapılacak bir muamele görüleme^-
diğinden zikrolunan mazbatamızın tefsir talebi

ne ait kısmı hariç aynen kabulü ittifakla, tefsir 
talebinin de mezkûr kanunu sevk eden Adliye 
Encümenince incelenip incelenmemesi hususu-
nun; Umumi Heyetteki müzakereler sırasında ya
pılan açıklamalara ve tezahür eden temayüle gö
re; Umumi Heyetin yüksek takdirlerine sunul
ması işbu mazbatamızla ekseriyetle karar altına 
alınmıştır. 

Keyfiyet saygılarınızla arz olunur. 
Bu mazbata Muharriri 

Arzuhal En. Reisi 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Bingöl 

İV. Araş 
Çorum 

H. Ortakctoğlu 
Kastamonu 

Muzaffer Âli Mühto 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
Salim Serçe 

Kâtip 
Elâzığ 

Süahattin Toker 
Çankırı 

T. Akman 
Malatya 

A. Köroğîu 
Mardin 

B. Erdem 

Siird 
S. Bedük 
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Devre : X 
İçtima : 1 S. S A Y I S I : 

Askerî Memnu Mıntakalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
B bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî 

Müdafaa encümenleri mazbataları (1/141) 

T. O. 
Ba§vekâîet 6 . XII . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2828/C, 1004 
Türkiye Büyük Millet Meclifi Yüksek Reisliğine 

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun 1 nci maddesinin B bendinin tadili hakkın
da Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 . XI . 1954 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketin müdafaası bakımından lüzumlu olduğu için ihdas edilmiş olan askerî memnu mm-
tıkalardaki emniyet ve disiplinin tesis ve idamesi ve bunların ihlâlinden doğacak mesuliyet Millî 
Müdafaa Vekâletine ait bulunmaktadır. Buna rağmen 1110 sayılı Askerî Memnu Mıntıkalar Kanu
nunun 1 nci maddesine göre ikinci memnu mıntıkaya mütehassıs ecnebilerin girmesi icra Vekil
leri Heyetinin kararma bağlıdır. Bu sebeple her hangi bir ecnebi mütehassısın ikinci memnu mın; 
tıkaya girmesi lüzumu hâsıl olduğunda Millî Müdafaa Vekâletinin teklifi üzerine icra Vekilleri 
Heyetinden karar alınması vakit ziyama sebebiyet vereceğinden ve birçok ahvalde bu müsaade
nin hemen verilmesi iktiza ettiğinden, lüzumlu iznin Millî Müdafaa Vekâletince verilmesi masla
hata daha uygun olacağı mütalâa edilerek ekli kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M.. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/141 
Karar tio. 13 

25 . XII . 1954 

Yüksek Heisliğe 

Askerî Memnu Mmtakakr hakkındaki Kanu-
un birinci maddesinin «B» bendinin tadili hak-

'aııcu'ki kanun lâyihası, Hükümet mümessilleri-
;n i^.irakiyle Encümenimizde müzakere edildi. 

• 'ükümet lâyihasmdaki mucip sebepler Encü-
- nimizce de yerinde görülmüş, ancak ecnebi-

'3r n durumu ile daha ziyade Dahiliye Vekâleti 
3şgu1 oldulundan bu gibi kimselerin ikinci 

merimi mıntıkaya girmelerine mâni hal olup 
olmadığının anlaşılabilmesi için Dahiliye Vekâ
letinin mütalâasının alınması zaruri görülerek 
«B» fıkrasının ikinci bendine (Dahiliye Vekâle
timi mütalâası alındıktan sonra) cümlesi ilâve 
edilerek metni kanuni tadilden kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Enrüme-
nine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete 
»unulur. 
Dahiliye En. Beisi Beis V. M. M. 

Edirne Ankara İzmir 
it. Nasuhioğlu Â. Benâm-lioğlu P. Arai 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Yakm 

Çanakkale 
$. Karanakci 

Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Z. UrM 

Amasya (*; 
Muhalifim 

M. .Zer m 
Çorum 

B. Koldaş 

Gümüşane Kastamonu Konya 
/. H. Baykal S. Çağlar M. Keskin 

İmzada bulunmadı 
Konya (*) Kütahya Muğla (*) 
Muhalifim N. H. Pepeyi Muhalifim 
M. R. özal Y. Baser 

Niğde Samsun 
C. Kavurmacıoğhı M, özkefeli 
İmzada bulunmadı 

Trabzon Uşak 
P. Sanaç, Y. Aysal 

Kastamonu 
M. Kuşahçtoğlu Ö. L. 

Van 
M. Görentaş 

İmzada bulunmadı 
Yozgad 

(*) MuhaMet ş#rhi eklidir. 

Muhalefet ş*rhi 

Dahiliye Vekâletinin iznine mütedair olan 
ilâveye lüzum olmadığına ve bu halin işleri 
uzatacağına kaaniiz. Bu bakımdan muhalifiz, 

Amasya Muğla 
M. Zeren Y, Başt? 

Konya 
M> ît. Ûmi 

( S. Sayısı : 89 ) 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. j9.itf.0f. 
MtiM Müdafaa Encümeni 15 . I . 1955 

Ems No. 1/141 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

•Askerî memnu mmtakalar hakkındaki Kanu
nun birinci maddesinin (B) bendinin tadili hak
kındaki kanun lâyihası 12 . I . 1955 tarihli alâ
kalı vekâletlerin mümessilleri huzurunda encü
menimizde tetkik olundu. 

Kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeninin ka
bul ettiği şekilde yani (B) fıkrasının ikinci ben
dinin «Dahiliye Vekâletinin mütalâası alındıktan 
ionra» kaydının ilâvesi ile Hükümet teklifi ay-
&m kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz olunmak 
laere Reisliğe sunulur. 
İfiLlî Müdafaa En. îfefoi M. M. 

Bolü Ilİ2iğ 
V, %<%m 0: f. Utmsmm 

Kâtip 
Erzincan Ankara - Edirne 

]%, R. Sanalan M. Ergüder K. Yaşınkthç 

Elâzığ Erzurum İstanbul 
H. Göktuğ î. A. Akdağ A. F. Cebesoy 

İstanbul " Kocaeli Niğde 
T. Yaztcî K. Meriç A. Ulvi Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Niğde Rize ' Trabzon 
Zihni Üner K. Balta S. Orberk 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
A. Bom 

( 8. Sayısı : S9 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ i 

1110 saylı Askeri Memnu Mmtakalar Kanunu- i 
nun 1 nci maddesinin B bendinin tadili hakkında \ 

kanun lâyihası 

MADDE 1, — 1110 sayılı Askerî Memnu j 
Mmtakalar Kanununun 1 nci' maddesinin «B» 
lendi aşağıdaki §ekilde değiştirilmiştir : 

B) İkinci memnu mmtaka : 1 nci memnu | 
mmtakanm hariç. hududundan itibaren arazi- i 
nin haline göre âzami 15 kilometre mesafeyelsa- | 
dar tesbit edilecek noktalardan geçirilen hat dâ- j 
hilinde kalan mmtakaya (ikinci memnu mınta- j 
kâ) namı verilir. I 

Bu mmtaka dâhiline hiçbir ecnebi giremez, j 
Şimendifer inşaatı ve sair mühim esbabı fen- i 
niyeden dolayı mütahassıs ecnebilerin muvak
katen girmeleri lâzımgelirse işbu müsaade Millî j 
Müdafaa Vekâletince verilir. Bu mmtaka dâhi- j 
linde yerli halkın ikâmet, seyahat, ziraati ser-
berttir. i 

Bu mmtakada dürbünle tarassut ve fotoğraf, | 
fesim, harita, kroki almak mahallî halk için dâ- ı 
hi memnudur. 

Bu gibi harekette bulunanlar derhal men ve 
derdest edilerek haklarında kanuni muamele ifa 
edilmek üzere müddeiumumiliğe teslim edilir. '! 

Birinci memnu mmtakanm haricî hududun- | 
dan başlamak üzere beş kilometre dahilindeki j 
sahada mahallî halkın, müstahkem mevkiin mü- } 
dafaa kıymetini ihlâl etmiyecek .surette her i 
türlü inşaat ve hafriyat ve tadilât yapması ve 
orman katiyatı ve yetiştirmesi ve bataklıkları 
ihdas ve kurutması hususunda takdir ve müsaa
de hakkı müstahkem mevki kumandanlığına ait
tir. İtiraz vukuunda keyfiyet Millî Müdafaa Ve- J 
kâletince katî surette hallolunur. 

Bu mmtaka dâhiline isabet eden şehir ve ı 
kasabalar yukarda tesbit edilen kuyudattan 
müstesnadır. Ancak bunların serbest bırakılım- j 
yan kısımları tahdidedilir. j 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya I 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 . XI . 1954 
Başvekil Devlet Vekili ve | 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı i 
F. R. Zorlu I 

( S . Sayn 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin «B» bendinin tadili hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B) İkinci memnu mmtaka : Birinci memnu 
mmtakanm hariç hududundan itibaren arazinin 
haline göre âzami 15 kilometre mesafeye kadar 
tesbit edilecek noktalardan geçirilen hat dâhi
linde kalan mmtakaya (İkinci memnu mmtaka) 
namı verilir. 

Bu mmtaka dâhiline hiçbir ecnebi giremez. 
Şimendifer inşaatı ve sair mühim esbabı fenni-
yeden dolayı mütahassıs ecnebilerin muvakka
ten girmeleri lâzımgelirse işbu müsaade Dâhili
ye Vekâletinin mütalâası alındıktan sonra Mil
lî Müdafaa Vekâletince verilir. Bu mmtaka dâ
hilinde yerli halkın ikamet, seyahat, ziraati ser
besttir. 

Bu mmtakada dürbünle tarassut ve fotoğ
raf, resim, harita, kroki almak mahallî halk 
için dahi memnudur. 

Bu gibi harekette bulunanlar derhal men ve 
derdest edilerek haklarında kanuni muamele ifa 
edilmek üzere müddeiumumiliğe teslim edilir. 

Birinci memnu mmtakanm haricî hududun
dan başlamak üzere beş kilometre dahilindeki 
sahada mahallî halkın, müstahkem mevkiin mü
dafaa kıymetini ihlâl etmiyecek surette her tür
lü inşaat ve hafriyat ve tadilât yapması ve or
man katiyatı ve yetiştirmesi ve bataklıkları ih
das ve kurutması hususunda takdir ve müsaa
de hakkı müstahkem mevki kumandanlığına ait
tir. İtiraz Aiıkuunda keyfiyet Millî Müdafaa Ve
kâletince katî surette hallolunur. 

Bu mmtaka dâhiline isabet eden şehir ve 
kasabalar yukarda tesbit edilen kuyudattan 
müstesnadır. Ancak bunların serbest bırakılma
yan kısımları tahdidedilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun "birinci maddesinin «5» bendinin tadili hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Dahiliye Encümeninin değiş
tirici aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S . Say] ısı 
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Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 

ve Güm. ve Inh. V. V. 
/ / . Polatkan 
Nafıa, Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekili V. 

Osman Kapcmi 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 

G. Yardımcı 

iktisat ve Tiearet Vekili 
8. Ytrccbh 

G. ve inhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
F. Çelikba§ 

( S . Sayısı : §#) 



S. SAYISI : 9 0 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinden Mecidiye, Bandır
ma, Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar denizaltı gemisi, Şim
şek, Bora, Kasırga, Yıldırım, H B 8, Doğan, Martı, Tayfun hü
cumbotları, Çamur dubası ve torpido takip motörü ile Zorlu moto
runun satılmasına dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /121) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . XI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2824, 763 , 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinden Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis gemileri 
ile Dumlupmar denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB. 8, Doğan, Martı, Tayfun hü
cumbotları, Çamur dubası ve torpido takip motörü ile Zorlu motorunun satılmasına dair Millî Mü
dafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
* - ı , ,. . ? A.Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Mecidye, Bandırma, Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar denizaltı gemisi, Şimşek, Bora 
Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hücumbotları, çamur dubası ve torpido takip mo
törü ils Zorlu motörü harb kabiliyetlerini tamamen kaybetmiş olduklarından kadrodan çıkarılmış 
bulunmaktadırlar. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi hükmüne göre harb gemilerinin sa
tılması kanun istihsaline mütevakkıf bulunduğundan, bunların satışını temin maksadiyle bağlı ka
nun lâyihası hazırlanmıştır. 

Devre : X 
içtima ; 1 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/121 
Karar No. 6 

8 . XII . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Encümeni 8 . XII . 1954 ta
rihli toplantısında Millî Müdafaa ve Maliye ve
kâletleri temsilcileri hazır olduğu halde kadro
dan çıkarılmış bulunan harb gemilerinden Me
cidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis gemileri 
ile Dumlupmar Denizaltı Gemisi, Şimşek, Bo
ra, Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, 
Tayfun hücum botları, çamur dubası ve torpido 
takip motörü ile zorlu motorunun satılmasına 
dair kanun lâyihası görüşülmüş ve mevcudun 
ittifakiyle hükümet lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe Sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi namına Bu M. M. 

Erzurum Erzincan 
t. A. AMağ M. E. Sanalan 

Kâtip 
Erzincan 

M. B. Sanalan 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

îmzada bulunamadı 

Rize 
K. Balta 

Tokad 
H. Bozbeyoğlu 

imzada bulunamadı 

Edirne 
K. Yaşınkıhç 

Kocaeli 
K. Meriç 

Niğde 
A. TJ. Arıkun 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Trabzon 
8. Orberk 

Maliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/121 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

25 . XII. 1954 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemile- madıklarmdan yabancıların talip olmadıklarını 
rinden Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis 
gemileriyle Dumlupmar Denizaltı gemisi, Şim
şek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, Mar
tı, Tayfun hücumbotları, Çamur dubası ve torpi
do takip motörü ile Zorlu, motorunun satılması
na dair olan kanun'lâyihası Maliye ve Millî Mü
dafaa vekâletleri temsilcilerinin iştirakiyle En
cümenimizde müzakere edildi. 

Maliye Vekâleti temsilcisi, bu gemilerin satışı 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre yapıldığı 
takdirde riayeti gereken bâzı formalitelere uya-

izah etmiş ve hem yabancı alıcı bulmak vs hem 
de döviz temin edilebilmesini mümkün kılmak 
üzere satışın 2490 sayılı Kanuna tâbi olmadan 
yapılmasını izah etmiştir. 

Hükümet lâyihasmdaki mucip sebepleri de 
yerinde gören Encümenimiz, memlekete döviz 
sağlamak için yabancı alıcı bulmak ve mümkün 
mertebe fazla fiyatla müşteri temin edebilmek 
maksadiyle bu gemilerin satışlarının 2490 sayılı 
Kanuna tâbi olmadan yapılmasında fayda mülâ-
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haza etmiş ve Hükümet lâyihasını aynen kabul 
etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Ene. Reisi Bu M. M. 
Ankara Çankırı 

M. Tarkan A, Emrem 

Kâtip 
Niğde 

A. Nuri Kadtoğlu 
Çorum 

Ş. Gürses 
Kocaeli 

E, AUccm 

Bolu 
S. Baysal 

Kars 
B. Çakır 
Mardin 

A, Kalav 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No 1/121 
Karar No : 17 

15 . / .1955 

Yüksek Reisliğe 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemile
rinden Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis 
gemileri ile Dumlupmar denizaltı gemisi, Şim
şek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, Mar
tı, Tayfun hücum botları, Çamur dubası ve tor
pido takip motörü ile Zorlu motorunun satıl
masına dair Millî Müdafaa Vekâletince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 25 . XI . 
1954 tarihli ve 71/2824 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası, Millî Müdafaa ve Mali
ye encümenleri mazbataları ile birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Millî Müdafaa 
Vekili Etem Menderes ve Maliye Vekâleti Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere, harb kabiliyetlerini ta
mamen kaybetmeleri dolayısiyle kadrodan çıka
rılmış bulunan yukarda isimleri yazılı harb ge
milerinin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 24 ncü maddesi hükmüne istinaden 
satışlarının temini maksadiyle teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Millî Müda
faa ve Maliye encümenleri hükümetin teklifini 
aynen kabul etmişlerdir. 

Encümenimizde yapılan müzakerelerden ve 
hükümet mümessillerinden alman mütemmim 
izahattan sonra lâyihanın maddelerinin görüşül

mesine geçilmiş ve birinci madde, satışın hazine 
menfaatine uygun esas ve şartlarla pazarlık su
retiyle yapılabilmesini teminen ve ikinci ve 
üçüncü maddeler yalnız şeklen değiştirilmek 
suretiyle lâyiha kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

L Akçal 
Mazbata M. 

İstanbul 
H. ffüsman 

Afyon K. 
A. Demir er 

Aydın 
Z. JJray M 
Çorum 

Y. Gürsel 
İçel 

/ . Gürgen 
Konya 

M. Bağrtaçık N 
Ordu 

R. Aksoy 
Sivas 

A. Özel 
Trabzon 

8. Karayavuz 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Balıkesir 

Reis V. 
Balıkesir 
H. tmre 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Antajya 
A. Tokuş 
Çankırı 

'. H. Timurtaş T. Uygur 
Denizli 

M. Karasan 
İzmir 

B. Bilgin 
Muğla 

. Poyrazoğlu 
Rize 

H. Agun 
Tokad 
1. Baç 

Yozgad 
D. Akbel 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 
Kırklareli 
8. Bakay 

Muğla 
A. Sartoğlu 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalay cıoğlu 

Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Kadrodan çıkarlımış bulunan harp gemilerinden 
Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis gemileriyle 
Dumluptnar denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasır
ga, Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hücum 
botları, Çamur dubası ve torpido takip motoru 
ile Zorlu motorunun .satılmasına dair kanun 

lâyih/m 

MADDE 1. — Harp gemisi olarak kullanıl
mak kabiliyetlerini ^tamamen kaybettiklerinden 
dolayı kadrodan çıkarılmış bulunan Mecidiye, 
Bandırma, Bafra, Kemalreis gemileri ile Dum
lupınar Denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, 
Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hücum 
botları Çamur dubası ve Torpido takip motoru 
ile Zorlu motorunun halen içinde bulundukları 
vaziyette ve bağlı listede yazılı takribi tonajda 
satılmalarına izin verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
meriyete girer. 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

4 . XI . 1954 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

İV. Gedik 
Maliye Vekili ve 

G-ümrük ye înh. V. V 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

ve Ziraat Vekili V. 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinden 
Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis gemileri 
ile Dumlupınar denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, 
Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun 
hücumbotları, Çamur dubası ve torpido takip mo
toru ile Zorlu motorunun satılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Harb gemisi olarak kullanıl
mak kabiliyetlerini tamamen kaybettiklerinden 
dolayı kadrodan çıkarılmış bulunan bağlı liste
de takribi tonajları yazılı, Mecidiye, Bandırma, 
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupınar deniz
altı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 
8, Doğan, Martı, Tayfun hücumbotları Çamur 
dubası ve torpido takip motörü ile Zorlu moto
runun halen bulundukları vaziyette pazarlıkla 
satılmalarına izin verilmiştir. 

MADDE 2. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Hükümetin 

Geminin adı 

Mecidiye 
Bandırma 
Bafra 
Kemalreis 
Dumlupınar Dz. Altısı 
Şimşek 
Bora 
Kasırga 
Yıldırım 
HB. 8 
Doğan 
Martı 
Tayfun 
Çamur Dubası 
Torpido takip motörü 
Zorlu motörü 

teklifine 

LİSTE 

bağlı liste 

Takribi tonu 

2400 
145 
145 
420 

1816 
17 
17 
17 
17 
17 
28 
28 
17 

300 
17 
77 

Silâhlı veya silâhsız 
olduğu 

Silâhsız 
» 
» 
» 

Çanakkale'de Batık 
Silâhsız 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı liste 

Lâyihaya ilişik liste aynen kabul edilmiştir. 
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Devre : X A l 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : U\ 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ile Bursa Mebusu Agâh Er-
ozan'm, Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi ve 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/160, 2/36) 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası (1/160) 

T. C. 
Başvekâlet 5.1. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-2850, 63 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahilîye 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 25 . XII . 1954 tari
hinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muçibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İhdası tarihi bir aşıra yaklaşan vali muavinliği, vilâyet idaresi mevzuatının muhtelif tarihler
de değişmiş olmasına rağmen devamlı surette hissedilen ihtiyaca binaen mevcudiyeti muhafaza 
edilmiş ve muavinler valilerin yardımcısı olarak bugüne kadar devam edegelmişlerdir. 

Eski ve yeni mevzuat hükümleri gözden geçirilirse vali muavinlerine ayrıca ve muayyen bir va
zife ve salâhiyet verilmediği ve bu sebeple bunların ayrı bir uzuv ve makam sayılmamış olduğu 
görülür, muavinler öteden beri valilik müessesesine dâhildir ve bu müessesenin bir cüzi addedil
miştir. . 

Filhakika gerek mevzuat gerek tatbikat itibariyle vilâyet umurunu ifada valilerle muavinlerin 
vazife, salâhiyet ve mesuliyet iştirakleri vardır. Bu cihetleri metin halinde formüle etmiş olan 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 6 nci maddesi vilâyetlerde, valilerin yardımcılığını yapmak ve valinin 
bulunmadığı zamanlarda vekilliğini ifa etmek üzere vali muavinleri bulunacağını, vilâyetin yazı iş
lerinin tanziminden de muavinlerin sorumlu olacağını ve bunların altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş 
ve bu hizmetin iki yılını doğuda geçirmiş bulunanlar içinden seçileceğini âmirdir. 

Bugün başta vali olmak üzere valilik vali muaviniyle birlikte bir müessese teşkil eder. Zamanla 
bu müessese vazifelerinin ne mertebe çoğalıp çeşitlenmiş olduğu kanun ve nizamların çoğalmış ve 
çeşitlenmiş olmasiyle sabittir. 

Hemen birçok kanun, nizamname ve talimat bu müesseseyi birçok vazifelerle tavzif etmiş ve 
muhtelif hizmetlerle mahmul bir hale koymuştur. Devlete ve mahallî idarelere ait olan bu vazife 
ve hizmetlerin çoğalması şüphesiz bu neticeyi doğurmuştur. Valilik müessesesinin takviyesi vilâyet 
icraat ve hidematının daha iyi ve daha verimli surette ifasını temin eder. 
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Valiler karar ve icra uzvu olmakla beraber aynı zamanda âmme hizmetlerinin nâzımı, murakıp 

ve müfettişidirler. Murakabe ve teftiş umumi ve mahallî idare kademeleri ve teşkilâtı gezip görmek
le, hizmetleri mahallinde gözden geçirmekle ve vatandaşlarla doğrudan loğruya temas etmekle müm
kündük. 

Hususiyle birkaç yıldan beri Hükümetin gerek doğrudan doğruya gerek vilâyetler vasıtasiyle 
koy, nahiye ve kazalarda vücuda getirdiği ve getirmekte olduğu tesisleri ve bunlar için yapılan sarfi
yatı yakından murakabe ve teftiş etmek valileri eski zamanlarla kıyaslanamıyacak kalar çok mül
hakata çıkmaya ve gezmeye mecbur bırakmakta ve bu mecburiyet de muavinlerin vilâyet merkezle
rinde devamlı surette kalarak vali gibi vilâyet işlerinin yürütülmesinde ve bir kaymakam gibi mer
kez kazası muamelâtının tedvirinde re'sen vazifelenmelerini ve bütün bu işlerin işleyişinden mesul 
bulunmalarını icap ve intacetmektedir. 

Bir valinin gözü arkada kalmadan devre çıkması ve hattâ merkezde iken huzur ile çalışabilmesi 
kifayetli, alâkalı, çalışkan ve müdebbir bir muavinin mevculiyetine mütevakkıftır. Görülüyor ki, 
hangi cepheden bakılırsa bakılsın valilik müessesesi kudretli valiler kadar o derece kuvvetli muavin
lere de ihtiyaç hissettirir. 

Vilâyet umurunun ifasında vazife ve mesuliyet iştirakini omuzlarında taşıyan ve yaptıkları altı 
yıl kaymakamlığın iki yılını Doğu'da geçirmiş bulunan ve bu kademeye yüksek tahsili mütaakıp Da
hiliye meslekine intisaptan en az on yıl sonra erinebilen muavinlere bütün bu külfetler karşılığında 
bir maaştan başka bir şey verilememektedir. Bunlar kaymakamlıktan geldikleri halde, mevzuat mü
sait olmalığmdan, ev hakkından ve temsil ödeneğinden de mahrum kalmışlardır. İkamete salih bir eve 
ve temsil ödeneği hakkına sahip bulunan" kaymakamlar bu sebeple muavinliğe rağbet ve iltifat etme
mekte, gelmiş olanlar da bir yolunu bulup ayrılmakta veya ayrılma yolunu aramaktadır. Bu yüzden 
muavinlikler münhal kalmaktadır. 

Halbuki valilik müessesesinin bir cüz'ü olmaları hasabiyle muavinlerin de vali kadar muhitin sos
yal seviyesiyle mütenasip bir hayat sürmeleri, temsil organının en yakını bulunmaları itibariyle on
lara yakın bir yaşama seviyesine ulaşmaları gerektir. 

Külfetle nimeti muvazeneli tutmak hizmetin nef'i için bir zaruret olduğuna ve muavinler gerek 
mevzuat gerek tatbikat bakımından Devlet ve Hükümetin temsilcisi olan valilerin ayrılık kabul et
mez bir cüz'ü sayıldıklarına göre bunları da temsil ödeneğinden faydalandırmak vazifenin bir icabı, 
hak ve nasfetin bir iktizasıdır. 

Bu suretle bir taraftan vilâyetlerin cümlesine vali muavini bulmak imkânı temin edilecek, diğer 
taraftan valilik müessesesi de dolayısiyle takviye edilmiş bulunacaktır. Bununla beraber muavinlik 
valiliğe bir yetişme kademesi olduğuna göre rağbet sebebiyle vali yetişmesine de hizmet edilecektir. 

Esasen 66 vilâyete göre üç fazlasiyle 69 vali muavini kadrosu mevcut olduğundan bunlara ayda 
125 lira hesabiyle ödenecek temsil ödeneği bir yılda yüz bin lira civarında (103 500) kalacaktır. 

Valilere ayda 175, kaymakamlara 100 lira tediye edildiğinden muavinlere 125 lira verilmesi mu
vafık görülmekte ve yukarda tafsilen tesbit edilen mucip sebeplere binaen işbu kanun lâyihası ihzar 
edilmiş bulunmaktadır, 

Bursa Mebusu Agâh Erosan'm, Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanuîn teklifi (2/36) 

Yüksek Başkanlığa 

Vali muavinlerine temsil ödeneği verilmesi hakkındaki kanun teklifim ile buna ait gerekçe ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 
Bursa Mebusu 
Agâh E rozan 
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ESBABI MUCİBE 

Vali muavinliği, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun birinci maddesi gereğince valilik 
ile kaymakamlık arasında ve kaymakamlığın üstünde bir kademedir. 

Vali muavinleri 5442 sayılı îl îdaresi Kanununun 5 nci maddesi gereğinue en az altı yıl kayma
kamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yıhnı Doğu'da geçirmiş olanlardan tefrik ve tâyin olunurlar. 

Hal böyle iken vali muavinlerine temsil ödeneği verilmemekte olduğundan ehliyet ve liyakatleri 
itibariyle vali muavinliğine naklolunan kaymakamlar bu husustaki teklifleri ekseriyetle kabul etme* 
mekte ve tâyin olunanlar da fırsat ve imkân buldukça kaymakamlıklara dönmek yolunu tutmak
tadırlar. 

Vali muavinlerinin illerde merkez kaymakamlığı ödevlerini bilfiil görmekte olmaları durumu 
karşısında meslek kademeleri arasındaki terfiîn maddi terfihle müterafik yürütülmesinde zaruret 
olduğu gibi kanun vâzıının bu kademede aramakta olduğu ehliyetin ancak bu suretle temini mümkün 
olacağı izahtan varestedir. 

BURSA MEBUSU AGÂH EROZAN'IN 
TEKLİFİ 

Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. -— Vali muavinlerine-ayda (100) hinde yürürlüğe girer. 
lira temsil ödeneği verilir. MADDE 3. —> Bu kanunu icra Vekilleri He-

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari- yeti yürütür. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 5 . 1 . 1955 

Esas No. 1/160, 2/36 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
olan kanun lâyihası ile Bursa Mebusu Agâh 
Erozan'm, aynı mahiyetteki kanun teklifi, tek
lif sahibi ve hükümet mümessillerinin iştira 
kiyle Encümenimizde müzakere edildi : 

Vali muavinlerine temsil ödeneği verilmesi
ni derpiş eden mezkûr lâyiha ve teklifte ileri 
sürülen mucip sebepler Encümenimizce de çok 
yerinde görülmüş ve hükümetçe hazırlanan me
tin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Encümen Reisi yerine 

Mazbata muharriri Bu mazbata M. 
İzmir Amasya 

P. Arat K. Eren 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Yalım 

Çoruh 
Z. Vral 

Gümüşane 
t.-ff. Baykal 

Konya 
M. Keskin 

Niğde 
. Kavurmacıoğlu 

Amasya 
M. Zeren 

Çorum 
B. Koldaş 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Konya 
M. R. özal 

Samsun 
M. özkefeli 

Çanakkale 
S. Karanakçı 

Denizli 
A. H. Sancar 

Kastamonu 
M. Kuşakçtoğlu 

Muğla 
Y. Başer 

Trabzon 
P. Sanaç 

Uşak Van Yozgad 
Y. Aysal M. Görentaş ö. L. Erzuruniluoğhı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/160, 2/36 
Karar No. 18 

17.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 5 .1.1955 tarihli ve 
71/2850 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası ile Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, 
Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun 
teklifi Dahiliye Encümeni mazbatasiyle birlik
te encümenimize havale edilmiş olmakla Dahi
liye Vekili ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası;- bir taraftan icabında vali
lere vekâlet, diğer taraftan merkez kaza kay
makamlığı vazifesini ifa eylemek suretiyle vi
lâyet hizmetlerinin yürütülmesinde valilerin en 
yakın yardımcıları vaziyetinde olan vali mua
vinlerine, 5027 sayılı Kanunun birinci mad
desiyle valilere ayda (175), kaymakamlara da 
(100) lira üzerinden ödenmekte bulunan tem
sil ödeneğine mütenazır olarak ayda (125) li
ra temsil ödeneği verilebilmesini teminen mez
kûr kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha ile teklifi bidayeten tetkik eden Da
hiliye Encümeni her ikisini tevhidetmek sure
tiyle hükümetin teklifini aynen kabul etmiştir. 

Lâyihanın esbabı mucibesiyle hükümet mü
messillerinin encümenimizde verdiği tamamla
yıcı beyanlarda belirtilen sebepler encümeni-
mizce de muvafıkı mütalâa olunarak maddele

rin görüşülmesine geçilmiş ve lâyihanın baş
lığı ile birinci maddesi aynen, mütaakıp 
yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek suretiy
le kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur, 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Antalya 

A. Tokuş 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

îçel 
/ . Gürgen 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
A. .özel 

Trabzon 
8. Karayavuz 

Reis V. 
Balıkesir 

Müstenkif 
H. İmre 
Afyon K. 

A. Demirer 
Aydın 

Z. TJray 
Çorum 

Y. Gürsel 
Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

izmir 
B. Bilgin 

Muğla 

M. 

İV. Poyrazoğlu 
Rize 

Müstenkif 
H. Agun 

Tokad 
/ . Baç S, 

Urfâ 
F. Ergin 

Zonguldak 
H. Balık 

. F 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Balıkesir 
H. Timurtaş 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
M. Bağnaçık 

Muğla 
A. Sanoğlu 
Sinob 

N. Sertoğlu 

Trabzon / 
'. Kalayctoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

Kırklareli 
8: Bakay 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

5027 sayılı Temsil ödneği Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun birinci maddesindeki sütuna «Kay
makamlar» kelimesinden önce «125 vali muavin
leri» fıkrası ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1955 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

2,5 . XII . 1954 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 

iktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihasın 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ' 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1955 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»>••« 
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Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanunla deliştirilen 12 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 

Dahiliye encümenleri mazbataları (1 /93 ) 

T. C. 
Başvekalet 19 . VII . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/2801, 6/2345 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili 
hakkında Dahiliye Vekâleti ace hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 25 . V I . 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE LÂYİHASI 

Jandarma subaylarının terfileri 1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi gereğince 
ordu kıtalarında bir sicil müddeti (altı ay) kadar ordu subayları gibi kıta stajını yaparak buradan 
alacakları sicillerle jandarmaca tutulmakta olan sicilleri karşılaştırılıp her ikisi de muvafık olanlar 
ordudaki hemnaspları ile birlikte Dahiliye Vekâletince tanzim edilecek terfi defteri mucibince 
münhallere terfi ettirilmekte idiler. 

1930 yılından 1947 yılma kadar devam eden bu usule idare âmirleri tarafından esas jandarma 
hizmetinin, staja gitmeleri ve yerlerinin boş kalmaları sebepleriyle aksadığı ileri sürülerek itiraz 
edilmekte idi. Bu sebeple hükümet 18 . X I . 1947 tarihinde Jandarma Kanununun 12 nci maddesi
nin tadilini istihdaf eden bir tasarıyı Büyük Millet Meclisine sunmuştu. 

Bu tasarıya göre, jandarma subaylarının terfilerinden önce ordu birliklerinde* altı aylık bir 
staja tâbi tutulması kaldırılmakta ve jandarma subaylarının yükselmelerinin sabit jandarma bir
liklerinin emir ve komuta yerlerindeki hizmetlerinden alacakları sicillerle ve ayrıca jandarmanın 
kendi bünyesi içinde düzenliyec'eği usullere göre, açılacak kurslarda gösterecekleri başarı üzerine, 
ordudaki hemnasplariyle birlikte Dahiliye Vekâletince düzenlenecek yükselme defteri gereğince 
münhallere yükseltilmelerini istihdaf etmekte idi. 

Bu tasarı Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarınca incelenmiş ve Umumi Heyetçe tadi-
len kabul edilerek 5061 sayılı Kanun meydana gelmiştir. 

Altı yıldan beri tatbik edilmekte olan bu son şekil jandarmayı çok müşkül duruma sokmakta 
ve terfi işleri ve bu idlere takaddüm eden kurslar ve kıta çalışmaları büyük bir aksaklık arz 
etmektedir. Bu aksaklıklardan belli başlıları: 

a) Küçük komuta kursunun orduca artık açılmasına lüzum görülmemekte olması ve bu 
suretle jandarma subaylarının kanun hükümlerine göre gönderilecekleri kurs bulunmaması, 

b) Jandarma subaylarının katılacakları harb oyunu, plân tatbikatı, atışlar ve saire gibi çalış
malarının zamanları ve yerleri vakit ve zamanı ile bilinmediğinden veya öğrenilmediğinden çalış
malara iştirak ve iltihakta birçok aksaklıkların olması, 
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Bu sebeplere binaen ve her sınıfın staj ve kurslarının kendi bünyesi içinde yaptırılması ve prog
ramların bu ihtiyaçlara göre tanzim edilmesi daha ziyade faydalı olacağı mütalâa olunarak ve ev
velki şekillerde mâruz kalman müşküller göz önüne alınarak jandarmanın ihtiyacına tamamen ve
fa edecek olan ilişik lâyiha tanzim kılınmıştır. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 4 ncü maddesi gereğince jandarma zaptü raptmda ve hu-
.susi kanunlarda gösterilmiyen zat işlerinde askerî kanun ve nizamlara tâbi olduğundan jandarma 
subay ve askerî memurlarının mertebeler silsilesinin ve terfilerinin orduda olduğu gibi yapılması 
lâzım geldiğinden, 12 nci maddesiyle jandarma subay Ve askerî memurlarının ve jandarma malı di
ğer sınıf subaylarının mertebeler silsilesinin ve terfilerinin orduda .olduğu gibi yapılacağı esas ola
rak kabul edilmiş ve fakat üsteğmenliğe terfi edecek jandarma teğmenlerinin terfi müddeti hulu
lünde bunların Jandarma Subay Tatbikat Okulunda tahsillerini henüz ikmal etmemiş ve bir kıta
ya verilmemiş bulundukları cihetle bunların terfilerinin okuldan alacakları sicillerle yapılması ge
rektiğinden maddenin (a) fıkrası bu maksatla tadil edilmiştir. 

Gerek 1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin eski şeklinde ve gerekse 5061 sayi-
le verilen yeni şeklinde staj ve kurs hususlarında yukarda izah edilen sebeplerle ve mesleke daha 
faydalı olmak maksadiyle jandarma subaylarının sabit jandarma birliklerinin emir ve kumanda 
yerlerindeki hizmetlerden alacakları,üst rütbeye onanmış meslekî ve mülki sicillerle ordudaki hem-
nasplariyle birlikte doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletince terfilerinin yapılması uygun görüldü
ğünden (b) fıkrası o suretle tanzim edilmiştir. *'*' 

Yukarda izah olunduğuna ve her sınıf ve meslekin kendi bünyesi içerisinde kurs ve tatbikat 
görmeleri esas olarak kabul edildiğine göre, jandarma subaylarının idari, adlî ve askerî bakımdan 
yetiştirilmeleri Dahiliye Vekâletince açılacak kurslarla temin olunacağı (c) fıkrasiyle tesbit edil
miştir. Bu kurslarda gösterilecek askerî derslerin programları 1706 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetince tasdik edileceği cihetle ordudaki yenilikleri ta
kip imkânı olacaktır. 

Mülki âmirler tarafından verilecek sicillerin verilme zaman ve şekilleri, açılacak yetiştirme 
kurslariyle ilgili hususların bir talimatname ile tesbit edilmesi uygun görüldüğünden (ç) fıkrası 
bu maksatla tedvin olunmuştur, 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.-M. 
Millî Müdafaa Encümeni 27. XII. 1954 

Esas No. 1/93 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 19 Temmuz 1954 tarih ve 
71/2801 numaralı yazısiyle Yüksek Riyasete 
takdim olunup encümenimize havale Duyuru
lan, 1706 numaralı Jandarma Kanununun 5061 
sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihası ve esbabı mu-
cibesi ile birlikte encümenimizde ve alâkadar 
vekâletlerin salahiyetli temsilcileri huzuriyle 
görüşüldü. 

Aşağıdaki değişikliklerle kabul edildi : 
Birinci maddenin (b) fıkrasındaki «sabit» 

kelimesi çıkarılmış ve «komuta» kelimesi «ku
manda» olarak tashih olunmuştur. 

«Ordudaki hemnasplariyle birlikte» kaydı 
kaldırılmıştır. 

(c) fıkrasının son cümlesine ve «Dahiliye 
Vekâletince açılacak kuralar» ibaresinden sonra 
«veya icabında ordunun açılmış kurslarından 
istifade ettirilmek suretiyle» ibaresi ilâve edil
miştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine ve-
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rilmek üzere Yüksek 

Millî Müdafaa 
Encümeni Reisi 

Bolu 
F. Belen 

Kâtip 
Erzincan 

M. R. Sanalan 
Elâzığ 

Ben bu fikirde değilim 
H. Göktuğ 

Reisliğe sunulur. 

Mazbata Muharriri 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 

Ankara 
8. Kurtbek 

Ecjjrne 
K. Yaşınktlıç 

İstanbul 
T. Yazıcı 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

Kocaeli 
Kâzım Meriç 

İmzada bulunamadı 
Rize 

K. Balta 
Niğde 

Zihni Üner 
İmzada bulunamamıştır 

Seyhan Tökad Trabzon 
8. Tekelioğlu H. Bozbeyoğlu 8. Orberk 

Tunceli Urfa 
Arslan Bora 8. Önhon 

İmzada bulunamamıştır 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/93 
Karar No. 16 

17 . I . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanunla 
değiştirilen 12 nci maddesinin tadili hakkın
daki kanun lâyihası, Dahiliye Vekili ve Millî 
Müdafaa Vekâleti mümessilinin iştirakiyle En
cümenimizde müzakere edildi : 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da 
zikredildiği veçhile gerek 1706 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gerekse mezkûr maddenin 
tadili hakkında 1947 senesinde çıkarılan 5061 
sayılı Kanun, bugünün genişliyen hizmetleri 
bakımından üzerine yüklü ve ağır vazifeler alan 
jandarma teşkilâtımızda tatbikatta bâzı maddi 

•ve mânevi aksaklıklar meydana getirmiştir. Bu 
aksaklıkların giderilmesi, üzerine aldığı ağır 
vazifeleri feragat ve fedakârlıkla başaran jan
darma teşkilâtına mensup subaylarımızın ma
nen ve maddeten tatmin ve eğitim sahasında 
daha iyi yetiştirilmelerini istihdaf eden bu lâ
yiha Encümenimizce kabule şayan görülerek 
Millî Müdafaa Encümeninin kabul etmiş oldu
ğu metnin 1 nci maddesini «b» fıkrasının so
nundaki (Münhallere yükseltilirler) tâbiri ye

rine (Terfi ettirilirler) şeklinde ufak bir deği
şiklikle aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye En. Reisi Y. 

Mazbata muharriri Bu mazbata muharriri 
İzmir Yozgad 

P. Arat ö. L. Erzurumluoğlu 
Kâtip 

Kocaeli Çanakkale Çoruh 
S. Yalım S. Karanakçt Z. JJral 

Çorum 
B. Koldaş 

Kastamonu 
S. Çağlar 

İmzada bulunamadı 
Konya Konya 

M. Keskin M. R. özal 
Niğde Samsun 

C. Kavurmactoğlu E. Anıt 
Trabzon 

P. Sanaç 

Gümüşane 
/ . E. Baykal 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Muğla 
Y. Başer 
Samsun 

M. özkefeli 
Uşak 

7. Aysal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5061 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanunu
nun 5061 sayılı Kanunla- değiştirilen 12 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me-
murlariyle jandarma malı diğer sınıf subayları
nın mertebeler silsilesi ve bunların terfileri aşa
ğıdaki istisnalar dışında orduda olduğu gibidir. 

a) Jandarma teğmenlerin üsteğmenliğe 
yükseltilmeleri Jandarma Subay Tatbikat Oku
lundan alacakları sicillerle; 

feı) Diğer jandarma subayları sabit jandar
ma birliklerinin emir ve komuta yerlerindeki 
hizmetlerinden alacakları üst rütbeye onanmış 
meslekî ve mülki âmirleri tarafından verilmiş 
siciller üzerine, ordudaki hemnasplariyle bir
likte Dahiliye Vekâletince düzenlenecek terfi 
defteri gereğince münhallere yükseltilirler. 

c) Jandarma subaylarının Harb Okulundan 
çıktıktan ve temel kursunu gördükten sonraki 
idari, adlî ve iaskerî bakımdan yetiştirilmeleri 
Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar ile temin 
olunur. 

ç) Mülkî âmirler tarafından verilecek si
cillerin verime zaman ve şekilleriyle, açılacak 
yetiştirme kurslariyle ilgili hususlar Dahiliye 
Vekâletince tanzim kılınacak , Talimatname ile 
tesbit olunur. 

MADDE 2. — 5061 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

Bu kanun neşri tarihinde me-' MADDE 3. 
liyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1706 say ıh Jandarma Kanununun 5061 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun, 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Jandarma yubay ve askerî me-
murlariyle jandarma malı diğer sınıf subayların 
mertebeler silsilesi ve bunla,rm terfileri aşağıdaki 
istisnalar dışında orduda olduğu gibidir. 

a) Jandarma teğmenlerinin üsteğmenliğe 
yükseltilmeleri Jandarma Subay Tatbikat Oku
lundan alacakları sicillerle; 

b) Diğer jandarma subayları jandarma bir
liklerinin emir ve kumanda yerlerindeki hizmet
lerden alacakları üst rütbeye onanmış meslekî 
ve mülki âmirleri tarafından verilmiş siciller 
üzerine, Dahiliye Vekâletince düzenlenecek terfi 
defteri gereğince münhallera yükseltilirler. 

c) Jandarma subaylarının Harb Okulundan 
çıktıktan ve temel kursunu gördükten sonraki 
idari, adlî ve askerî bakımdan yetiştirilmeleri 
Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar veya ica
bında ordunun açılmış kurslarından istifade etti
rilmek suretiyle temin olunur. 

ç) Mülki âmirler taraf mdan verilecek sicil
lerin yerilme zaman ve şekilleriyle, açılacak ye
tiştirme kurslariyle ilgili hususlar Dahiliye 
Vekâletince tanzim kılınacak talimatname ile 
tesbit olunur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ ı 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5061 sayılı I 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili I 

hakkında Kanun I 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci I 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me-
murlariyle jandarma malı diğer sınıf subayların I 
mertebeler silsilesi ve bunların terfileri aşağıda- I 
ki istisnalar dışında orduda olduğu gibidir. I 

a) Jandarma teğmenlerine, üsteğmenliğe I 
yükseltilmeleri Jandarma Subay Tatbikat Oku- I 
lundan alacakları sicillerle; I 

b) Diğer jandarma subayları jandarma bir- I 
liklerinin emir ve kumanda yerlerindeki hizmet- I 
terde alacakları üst rütbeye onanmış meslekî ve I 
mülki âmirleri tarafından verilmiş siciller üzeri- I 
ne, Dahiliye Vekâletince düzenlenecek terfi def- I 
teri gereğince terfi ettirilirler. I 

c) Jandarma Subaylarının Harb Okulun- I 
dan çıktıktan ve temel kursunu gördükten son- I 
raki idari, adlî ve askerî bakımdan yetiştirilmeleri 
Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar veya ica
bında ordunun açılmış kurslarından stifade etti
rilmek suretiyle temin olunur. 

ç) Mülki âmirler tarafından verilecek sicil
lerin verilme zaman ve şekilleri ile açılacak ye
tişme kursları ile ilgili hususlar Dahiliye Vekâ
letince tanzim kılınacak talimatname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mv. Vekili 

Dr. B> Uz 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 
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