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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra
Vekilleri Heyetince 9 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı nuucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Usbabı mucibe
1 — Demiryolları, Posta ve Telgraf, Gümrük muhafaza teşkilâtının memur ve subayları hususî
kanunlarına istinaden yaptırılan evlerde veya Hükümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş da
irelerde resmî işlere halel gelmemek şartile ailelerile birlikte oturmalarına müsaade edilmiş ve bun
lardan takarrür eden kira bedelleri de alınmakta bulunmuştur.
2 — Jandarma teşkilâtı yurdun her yerine serpilmiş ve muhakkak ki yukarıdaki teşkillerden
daha ağır şerait altında vazife gören bir teşekkül dür. Memleketin emniyet ve asayişi ile çok yakın
dan ilgili bulunan ve bu bakımdan işlerinin ve maiyetlerinin başından uzaklaşmamaları lâzım gelen
jandarma subay ve karakol komutanlarının da ailelerile birlikte ayni bina dahilinde veya daireleri
yakininde yapılacak binalarda oturmalarına mutlak surette müsaade edilmesine mecburiyet vardır.
Netekim Avrupada ve komşu yabancı Devletlerde jandarma subay ve karakol komutanları maivetile
birlikte ayni çatı altında ikamet etmekte ve tecrübenin verdiği amelî neticelere göre bundan başka
suretle harekete imkân bulunmamaktadır. Bilhassa bazı vilâyetlerimizde kira evi bulmak müşkülâtı
mevcud okluğu gibi bulunan evlerde jandarma kışla ve karakollarına çok uzak olduğundan bu yüzden
karakollara veya jandarma dairelerine gündüz veya gece vukubulan müracaatlar üzerine yapılacak
ani hareketler gecikmekte veya her hangi bir soygun ve asayişe müessir olacak vaka anında haber
alınamamakta ve yahud derhal icabeden tedbirlere tevessül edilmemektedir. Ufak bir gecikme bazı
hâdiselerin büyümesine sebeb olmaktadır.
Gerek ev bulmak müşkülâtını önlemek ve gerekse jandarma komutanlarının maiyetleri başında
ve resmî daireleri içinde veya yanında her zaman hazır bulunmaların] temin maksadile
jandarma
teşkilâtı için ev yapılmak veya müsaid olan yerlerde Hükümete aid binalarda jandarma subay askerî
memur ve karakol komutanlarının ailelerile birlikte oturmalarına müsaade etmek zarurî bulunmakta
olduğundan kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri bu mucib sebeblere dayanarak tanzim edil
miştir.

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Esas No. 1/226
Karar No. 14
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Yüksek Reisliğe
Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra
Vekilleri Heyetince 9 - I X - 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin
12 eylül 1939 tarih ve 6/4927 numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe sunulub Encümenimize hava
le buyurulan kanun lâyihası Dahiliye vekilinin
huzurile tedkik ve müzakere olundu.
Şehir ve kasabalara uzak bulunan ve ailelerile birlikte oturmalarına elverişli kira evleri bu
lunmayan yerlerde vazife gören jandarma mensublarmm oturmaları için yapılacak bu evler
hakkındaki Hükümetin mucib sebebleri Eneümenimizce de muvafık görülerek kanunun birinci
maddesindeki (veya) tabiri (ve) şeklinde tashih
edildikten sonra kanun maddeleri aynen kabul
edildi.
Bermucibi havale Bütçe encümenine

tevdi

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Dahiliye E. Reisi

Kâtib
Yozgad
Z. Arkant
Antalya
T. Sökmen

Reis V.
Çoruh
Atıf Tilzün

Bu M. M.
Tokad
Galib Pekel

Ankara
Fevzi Daldal

Antalya
R. Kaplan
Balıkesir
S. Uzay

Balıkesir
F. Tiridoğlu

Bingöl
Bursa
Necmeddin Sahir F. Güvendiren

Çorum
t. Kemal Alpsar

Erzurum
N. Elgün

Erzurum
Z. Soydemir

Kayseri
A. H. Kalaç

Konya
Ş. Ergun

Kütahya
S. Ertem

Malatya
Emrullah Barkan

Trabzon
Salise Abanozoğlu

Yozgad
S. Korkmaz

Zonguldak
t. Etem Bozkurt

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 22
Esas No. 1/226
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Yüksek Reisliğe
Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanıl) Başvekâle
tin 12 - IX -1940 tarih ve 6/4927 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahi
liye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize
tevdi buyurulmakla Dahiliye vekili Fayık Öztrak ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde okun
du ve konuşuldu:

sus ev yaptırılması maksadile lâyihanın hazırlan
dığı Hükümetin mucib sebeblerinin tedkikinden
ve alınan izahlardan anlaşılmış ve heyeti umıımiyesi üzerinde cereyan eden müzakere sonunda
bu ihtiyacın bütün memurlarımız için varid bu
lunduğu tasdik edilmekle beraber halen bunun is
tilzam edeceği masarifi karşılamak imkânsız gö
rüldüğünden encümen lâyihanın kabulü cihetine
gidememiştir.

Şehir ve kasabalara uzak bulunan veya ailelerile birlikte oturmalarına elverişli kira evleri bu
lunmayan yerlerde jandarma subay ve askerî memurlarile karakol komutanlarının ailelerine mah

Ancak şehir ve kasabalardan uzak mahallerde
inşa edilmekte olan jandarma karakol binalarına
cüzî ilâveler yapılarak karakol komutanlarile ai
lelerinin oturmalarına imkân verilmesi halinde az
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masrafla büyük fayda elde edileceği kanaatine
varılmış olduğundan bunu temin edecek şekilde
bir lâyiha hazırlanması kararlaştırılmıştır.
, Muayyen bir tip üzerine yapılması lâzmıgelen
bu ilâvelerin evvelce Nafia vekâletince karakol
binaları için tesbit edilmiş bulunan plânlar üze
rinde tadilât yapılmak suretile temini muvafıkı
mütalea edilmiştir.
Encümenimiz ilâveten yapılacak bu inşaata
müteallik masrafların bütçede ayrı bir kalemde
görünmesini muvafık görmüş ve fakat bunun
bütçenin tanzimi sirasında temini mümkün bu
lunduğundan lâyihaya bu yolda bir kayid ilâ
vesini lüzumlu bulmamıştır.
Ailelerin ikametine tahsis edilecek kısımlar
dan ne suretle kira alınacağının lâyihaya der
cine dair bir teklif vaki olmuş ise de Gümrük
teşkilâtı için yaptırılan binalardan alınanlara
mümasil bir kira bedeli bunlar hakkında da tat

bik edilebileceğinden bu hususta bir hükmün
lâyihaya konmasına lüzum görülmemiştir.
Bu esasa göre yeniden hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî Heyetin tasvibine arzediknek üze
re Yüksek Eeisliğe sunulmuştur.
Beis
Reis V.
M. M.
Çorum
Muğla
Kastamonu
/. Eker
H. Kitabçı
Kâtib
İstanbul
Bursa
Bursa
F. Öymen
Fazlı Güleç
iV. Ayaş
Elâzığ
Giresun
İsparta
M. F. Altay M. Akkaya Mükeı-rem Karaağa*
İsparta
Kayseri
İsparta
B. Ünlü
Kemal Turan
F. Baysal
Kayseri
• Konya
Kırklareli
8. Serim
/>. Denker
A. H. Türel
Trabzon
Seyhan
Ordu
H. Yalman
Sırrı Bay
S. Çam
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt
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Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkın
da kanun lâyihası

Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkın
da J;anun lâyihası

MADDE 1 — Şehir ve kasabalara uzak bu
lunan veya ailelerile birlikte oturmalarına elve
rişli kira evleri bulunmayan yerlerde vazife gö
ren jandarma subay, askerî memur ve karakol
komutanlarının ve ailelerinin oturmaları için ev
yaptırılır.
Bu evlerin nerelerde yaptırılacağı her sene
bütçesine bu husus için konulacak tahsisat ile
birlikte tayin ve tesbit olunur. Bu yerlerde Hü
kümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş
dairelerde resmî işlere halel vermemek şartile,
subaylarla askerî memurların ve karakol komu
tanlarının ve ailelerinin oturmalarına müsaade
olunur.

MADDE 1 — Şehir ve kasabalara uzak bu
lunan ve ailelerile birlikte oturmalarına elverişli
kira evleri bulunmayan yerlerde vazife gören
jandarma subay, askerî memur ve karakol ko
mutanlarının ve ailelerinin oturmaları için ev
yaptırılır.
Bu evlerin nerelerde yaptırılacağı her sene
bütçesine bu husus için konulacak tahsisat ile
birlikte tayin ve tesbit olunur. Bu yerlerde Hü
kümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş
dairelerde resmî işlere halel vermemek şartile,
subaylarla askerî memurların ve karakol komu
tanlarının ve ailelerinin oturmalarına müsaade
olunur.

MADDE 2 — Yukarıdaki madde hükmünden
hangi subay, askerî memur ve karakol komutan
larının istifade ettirileceği Dahiliye vekâletince
tayin olunur.
Bunlardan alınması lâzımgelen kira bedellerile tefriki mümkün olmayan yerlerde elektrik,
su ve bunlara benzer sarfiyat karşılığı olarak
alınacak para mikdarı Dahiliye vekâleti ile Ma
liye vekâletince tayin olunur.

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Dahiliye
ve Maliye vekilleri memurdur.
9 - IX -1939

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3
teberdir.

Ad. V.
M. M. V.
Bş. V.
F. Okyar
N. Tınaz
Dr. R. Saydam
Ma. V.
Ha. V.
Da. V.
F. Ağraiı
Faik öztrak
ş- Saraçoğlu
Ik. V.
Na. V.
M i V.
H. Çakır
A. F. Cebesoy
Yücel
Zr. V.
G. I. V.
S. î. M. V.
M. Erkmen
R Karadeniz
Ur. II. Alata§
Ti. V.
Mü. V.
C. Ercin
A. Çetinkaya
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ
Şehir ve kasabalardan uzak yerlerde inşa edilen
jandarma karakol binalarına karakol komutanı
ile ailesinin ikameti için ilâve yapılması hakkmda
kanun lâyihası
MADDE 1 — Jandarma karakolları inşası
için her sene bütçelerine konulan tahsisatla şe
hir ve kasabalardan uzak yerlerde yapılacak
karakol binalarına o karakollarda ailelerile bir
likte ikamet edecek karakol komutanlarına mah
sus muayyen tiplerde ilâveler yaptırılmasına
Dahiliye vekili salahiyetlidir.

MADDE 2 — Hükümetin
aynen.

üçüncü maddesi

MADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen.
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