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Dördüncü Genel Müfettişliğe ordu ile bağlılığı baki kal
mak üzere Korkomutan rütbesinde bir zatın tâyinine
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Ko
misyonları raporları (1/89)
/
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Tetkik Müdürlüğü
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12. XII. 1946
—
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

4 neü Genel Müfettişliğe Ordu ile bağlılığı saklı kalmak üzere Korkomutan rütbesinde bir
zatın tâyinine dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5. X I I . 1946 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu arzederim.
Başbakan
R.Peker

Gerekçe
Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Elâzığ illerini kapsıyan Dördüncü Genel Müfettişlik Bölgesinin
kapsadığı illerin coğrafi ve idari özelliği ve henüz özel idare Sultasından çıkmış bulunması gözönüne alınarak bu Genel Müfettişliğe Ordu. ile bağlılığı baJd kalmak ve rütbesinin yetkisini
haiz bulunmak üzere Korgeneral rütbesinde bir zatın tâyini uygun görülmüş ve kanunun ikinci
maddesiyle de bu Genel Müfettişin diğer vazife ve yetkisi belirtilmiş ve kanun tasarısı buna göre
düeznlenmiştir.

-- 2 —
Milfî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/89
Karar No.15

26 . XII . 1946

Yüksel: Başkanlığa
Dördüncü Genel Müfettişliğe Ordu ile bağ
lılığı baki kalmak üzere Korkomutan rütbesinde
bir zatın tâyinine dair içişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . X I I . 19-16
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan ve komisyonumuza havale buyurulan kanını
tasarısı ve gerekçesi; 18 . X I I . 1946 tarihinde
içişleri Bakanı da hazır olduğu halde görüşü
lüp incelendi.
Kanunun hedef ve gayesi: Tunceli Kanunu
nun kaldırılması ve bir daha müddetinin uza
tılmaması ve Tunceli iline ayrıca bir vali tâyin
edilerek bu ilin de diğer iller misillû normal bir
duruma konulması yalnız; Dördüncü Müfettiş
liğe; bir Korgeneral tâyin edilmesi ve bunun
müfettişlik bakımından diğer müfettişlerin aynı
yetkiye sahip bulunması ve müfettişlik d âh'ün
deki jandarma kuvvetleri, Jandarma Okulu ve
muhafaza edilecek olan askerî karargâh subay
ve erleri üzerindeki yetkisinin de bir Korgeneral
yetkisi olduğu anlaşıldı ise de; 1281 sayılı ka
nun mevcut iken böyle bir kanunun yeniden
tesis ve tedvinine lüzum olmadığı hakkında üye
lerden bazı arkadaşların mütalâa beyan etme
leri üzerine; bu hususta yeniden alâkalılarla te
mas edilerek; hakikaten böyle yeni bir kanuna
lüzum yok ise geriye alınması, içişleri Bakanına
bildirildi, içişleri Bakanı da bunu muvafık bu
lup; tetkikatını yaptıktan sonra mevcut ka
nunların bu maksadı kavrıyamadığı kanaatine
varıldığını bildirmesi üzerine 25 . XII . 1946
tarihinde yapılan toplantıda içişleri Bakanının
izahatından sonra Hükümetin teklifi tekrar in
celendi ve evvelce varılan ve yukarıda arzedi-

Jcn kanaate varıldı ve Hükümetin teklifi su
reti uiiuımiyede muvafık bulunup kabul edildi.
Yalnız, kanunun birinci maddesinde; bazı
yanlış anlamalara sebebiyet vermek ihtimali
olan ve esasen asker olan maiyetine karşı rüt
besinin salâhiyetini kullanması tabiî bulunan
yetkisinin zikredilmesine lüzum görülnıivo^'«Hutbesinin yetkisini har/ ^ — ^ cümlesi çıkaAynı maddede Korkomutan yerine Korgene
ral tâbiri maksada daha uygun görülmüştür.
Bundan sonra; kanun tasarısı; birinci'madde
deki tashih ile toplantıda bulunanların oybirli
ğiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince; İçişleri Komisyonuna
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nuldu.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
Sözcü
Hatay
Konya
E. Durukan
A. F. Cehesoy
Çankırı
Ankara
Dr. A. Arkan
N. Tınaz
Erzurum
Erzincan
Z. Ağca
E. S. Akgöl
Kars
Gazianteb
II. Tugaç
A. Atlı
Kocaeli
Konya
Dr. H. Alataş
Ş. Okan
K.

Mardin
Sevüktekin
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Mardin
Dr. A. TJras
Van
B. Oktar

Kâtip
Erzincan
B. K. Çağlar
Çankırı
Z. Soydemir
Erzurum
V. Kocagüney
Kastamonu
A. Alptoğan
M.

Kütahya
tspartahgil

Seyhan
S. Tekelioğlu

Kemisyonu rapora
r , B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esâs"'MYl/89' \
Karar No. 7
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Yüksek Başkanlığa
Dördüneü Genel Müfettişliğe Ordu ile bağ
lılığı baki kalmak üzere Orgeneral veya Kor
general rütbesinde bir zatın tâyin edilebileceği
ne dair Büyük Meelise sunulup Millî Savanına
Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza
verilen kanun tasarısı İçişleri Bakanı huzuriyle
Tunceli Kanunu **-*.. i e f a uzatılan süresi
31 Aralık 1946 da sona o ^ ^ r T - ^ u n c ' u K tu
nin idaresi diğer illerimiz gibi Vilâyetler'İda
resi Kanunu ile özel İdarelere ilişkin diğer mev
zuatımızın genel hükümleri dairesinde uygulan
mağa başlanacak olması dolayısiyle Dördüncü.
Genel Müfettişliğin durumu da diğer Genel
Müfettişlerin görev ve yetkileri ile aynı şart
lara bağlı görülmüş ve Elâzığ, Tunceli, EFZİScan, Bingöl İllerini kapsıyan Dördüncü Genel
Müfettişliğin mülki bir idare ve murakabe
makamı olarak idamesi esasında mutabık kalın
makla beraber Hükümetçe lüzum görüldüğü tak
dirde Ordu ile bağlüığı baki kalmak üzere Or
general veya Korgeneral rütbesinde bir zatın

da bu makama tâyini için iüjkümate yetja ve«,
rilmesi muvafık görülmüş, ve içişleri Bakamnca .
da iştirak edilen bu noktai nazara, göre birincimaddenin kayıtlandıruması uygun, bulunmuş
tur.
. - . v . ..-,._ ^
Yüksek Kamutayın onayına j^dâlmk
üze
re Yüce Başkanlığa sunulur.
İçişleri Komis_yonü Başkanı
Başkanvskfti • -•• mM'Tekirdağ
Çoruh
Kars : -:
C. Uybadın
.1. T üzün
A; Eyfâoğim
Kâtip
Bitlis
Antalya. .. '..'
/Bpiu:.;.
M. Ertan
R. Kaplan
'JT:'ğ. ^ÂcUü
Bolu
Gfremm
ftparta
/. Yalçın
E. Dizdar
S. İ&kM
îstaabul
Kocaeli
.•• Şmm,
A* K. S4Uvrili
Or. Aksu
Ş.Mr&tn
Seyha»
Siird
Sivas
ajOral
L. Yavuz
-.-'?-' %T9&
Tokad
. Trabzon
G. Pekel
# . Orhon
•
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SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Dördüncü Genel Müfettişliğe Ordu ile bağlılığı
haki kdtniak üzere Korkornutan rütbesinde hir
Zatın tâyinine dair kanun tasarısı

Dördüncü Genel Müfettişliğe Ordu ile hağlılığı
haki kalmak üzere Korgeneral rütbesinde bir
zatın tâyinine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — Dördüncü Genel Müfettişliğe
ordu ile bağlılığı bakî kalmak ve rütbesinin yet
kişini haiz olmak üzere Korkornutan rütbesin
de bir zat seçilir. Genel Müfettiş; Millî Savun
ma Bakanlığının muvafakati alınmak suretiyle
İçişleri Bakanlığının inhası ve Bakanlar Kuru
lu karariyle tâyin olunur.

MADDE 1. — Dördüncü Genel Müfettişliğe,
Ordu ile bağlılığı baki kalmak üzere Korgeneral
rütbesinde bir zat seçilir. Genel Müfettiş Millî
Savunma Bakanlığının muvafakati alınmak sure
tiyle İçişleri Bakanlığının inhası ve Bakanlar
Kurulu karariyle tâyin olunur,

MADDE 2. —Bu Genel Müfettiş de diğer hu
suslarda Genel Müfettişler görev ve yetkisi içinde
vazife gjörür.

MADDE *> nuKümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun 31 Aralık 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4.
yfbrütür;

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
R. Peker

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
M. ökm$n
Adalet Bakanı
Ş. Devrin
İçişleri Bakam
Ş. Sökmeneûer
Maliye Bakam
H. N. Keşmir
Bayındırlık Bakam

Derlet Bakanı
M. A: Renda
Millî Savunma Bakanı
C. C. Toydemir
Dilişleri Bakanı
fi. Saka
Milli Eğitini Bakanı
Reşat Ş. Birer
Ekonomi Bakam
Sağlık re Sosyal Y. Bakanı
f. B. Balta
Dr. B. Ve
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
T. Ç o ikan
F. Kurdoğlu
Ulaştırma Bakanı
Tiearet Bakam
§. Koçak
A. inan
Çalışma Bakam
Jh. 8. Irmak
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ÎÇtŞLEPvt KOMİSYONUNUN
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DEĞtŞTÎRlŞt

Dördüncü Genel Müfettişliğe, Ordu ile bağlılığı
baki kalmak üzere Orgeneral veya
Korgeneral
rütbesinde bir satın tâyin edilebileceğine dair
kanım tasarısı
M ABD 10 1. — Dördüncü Genel Müfettişliğe,
Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde, ordu ile
bağlılığı baki kalmak üzere Orgeneral veya Kor
general rütbesinde bir zat seçilebilir. Ordudan
seçilen genel müfettiş Millî Savunma Bakanlığı
nın muvafakati alınmak suretiyle İçişleri Bakan
lığının inhası ve Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin olunur.
MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.
MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.
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