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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

29. IV. 1952

Ankara ve İstanbul'daki askerî polis birlikleri, astsubay ve eratına öteberi ödeneği verilmesi
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . IV. 1952 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının egrekçesiyle birlikte sunulduğunu say'* gılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GrEREKÇE
. Ankara ye İstanbul'daki İnzibat Kıtaatı Küçük Zabitan ve Efradına Müteferrika Verilmesi hak
kındaki 891 sayılı Kanun 1.VI.1926 tarihinde o zamanın icap ve şartlarına göre tedvin edilmiştir.
Bu kanunun kabulünden bu yana aradan 26 sene geçmiş bulunmaktadır.
Bu müddet zarfında :
1. Bu iki şehir banliyösü çok büyümüş ve genişlemiştir.
2. Bu şehirlerdeki kıtaat mevcutları 1926 yılma nazaran birkaç misli artmıştır.
3. 1926 yılında askerî inzibat ve kıtaata tah.mil edilen askerî polis görevinin şümul ve mahi
yeti bugün için çok artmıştır.
4. Hayat pahalılığı 1926 yılına nispetle bugün çok yükselmiştir.
Bu sebeplerle bugün yürürlükte bulunan 891 sayılı Kanun, halin ihtiyaç ve isteklerine cevap
vermekten çok uzak kalmış bulunmaktadır.
Bu zaruret dolayısiyle 891 sayılı Kanunun birinsi maddesinin tadiline lüzum ve
zaruret hâsıl olmuş ancak bir maddesinin değişmesiyle bu kanundan geri kalan küçük bir hü
küm için müdevvenat arasında bakiye bırakılması uygun görülmediğinden 891 sayılı Kanun kal
dırılmak suretiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır.
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Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/388
Karar No. 21

31 . V . 1952

Yüksek Başkanlığa
Ankara ve istanbul'daki askerî polis birlik raya çıkarılmıştır.
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Bütçe Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/388
Karar No. 7

26 . XI . 1953

Yüksek Reisliğe
Ankara ve İstanbul'daki askerî polis birlik
leri astsubay ve eratına öteberi ödeneği veril
mesi hakkında Millî Savunma Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 29.IV.1952
tarihli ve 6/1375 sayılı tezkeresiyle gönderilen
kanun lâyihası Millî Savunma Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla
Millî Savunma ve Maliye Vekâletleri mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
edildi.
Kanun lâyihası, Ankara ve İstanbul'daki İn
zibat Kıtaatı Küçük Zâbitan ve Efradına maaş ve
tahsisatı fevkalâdelerinden başka her ay üç lira
Müteferrika verilmesi hakkında 1926 senesinde
kabul olunan 891 sayılı Kanunun tadili sure
tiyle bu müteferrika miktarının tezyidini istih
daf etmektedir.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Millî Savun-

ma Komisyonu Hükümetin teklifi olan beş lirayı
on beş liraya çıkarmak ve lüzum ve zaruretlere
göre bu hizmete ayrılacakların adedi ne olursa
olsun bunlara verilecek ücretlerin yekûnunu da
nazarı itibara almamak suretiyle tahsisat yekû
nunu da tahdit ederek lâyihayı kabul etmiştir.
Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den sonra miktar üzerindeki Hükümetin teklifi
aynen kabul edilmiş ve bu müteferrikanın yal
nız Ankara ve İstanbul'da vazife görenlere tah
sisi suretiyle değil lüzum ve ihtiyaçlar göz önün
de bulundurularak Millî Savunma Vekilince
tâyin olunacak mahallerde vazife görenlere de
teşmili suretiyle maddenin tedvini uygun görül
müş ve ihtiyaç nispetinde bu hizmete tefrik edi
leceklere bu ödeneklerin verilebilmesini temin
için tahsisat miktarının muayyen bir rakam ile
tahdidine ait olan hüküm de tayyedilmek sufe-
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tiyle birinci madde komisyonumuzca kabul edil
miştir.
2 nci maddesi aynen, 3 ve 4 ncü maddeleri
şeklen değiştirilmek suretiyle komisyonumuzca
kabul olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur.
Reis
Reis V.
B>u rapor sözcüsü
Rize
İstanbul
İstanbul
l.Akçal
H. Hüsman
M. Sarol
Ankara
Antalya
Diyarbakır
M. Ete
A. Sanoğlu
M. Ekinci

Elâzığ
ö. F. Sanaç
Giresun
M. Şener
Kırklareli
Ş. Bakay
Malatya
M. "S. Eti
Sivas
H. İmre
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E. Cenani
A. Tüfekcioğlu
İstanbul
Kastamonu
H. Türe
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R. Birand M. Â. Ülgen
Ordu
Rize
& Aksoy 0. Kavrakoğlu
Seyhan
Siird
S. Barı
M. D. Süalp
Trabzon
8 . F. Kalayctoğhı
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTtRİŞl

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞtŞTİRtŞÎ

Ankara ve İstanbul'daki askerî
polis birlikleri astsubay ve
eratına öteberi ödeneği veril
mesi hakkında kamın tasarısı

Ankara, İstanbul, İzmir ve Er
zurum'daki askerî polis birlik
leri astsubay ve eratına ötebe
ri ödeneği verilmesi hakkında
kanun tasarısı

Askerî polis birlikleri astsubay
ve eratına müteferrika verÜmesi
hakkında kanun lâyihası

MADDE 1. — Ankara ve İs
tanbul Merkez komutanları in
zibat (askerî polis) birlikleri kad
rosuna dâhil bulunan ve bilfiil
askerî polis görevinde çalıştırı
lan astsubay ve erata maaş ve
tahsisat fevkalâdelerinden baş
ka her ay Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin öteberi bölü
münden (5) lira müteferrika
verilir.
Bu maddeye dâhil olarak ve
rilen müteferrikanın toplamı
hiçbir Suretle ayda (4 000) li
rayı geçemez.

MADDE 1. — Ankara, İs
tanbul, İzmir ve Erzurum Mer
kez komutanları inzibat (aske
rî polis) birlikleri kadrosuna
dâhil bulunan ve bilfiil askerî
polis görevinde çalıştırılan ast
subay ve erata maaş ve tahsi
satı fevkalâdelerinden başka her
ay Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin öteberi bölümünden 15
lira müteferrika verilir.
Bu maddeye dâhil olarak ve
rilen müteferrikanın toplamı
hiçbir suretle ayda 40 bin lirayı
geçemez.

MADDE 1. — 4nzibat (as
kerî polis) birlikleri kadrosuna
dâhil bulunan ve bilfiil askerî
polis görevinde çalıştırılan ast
subay ve erattan Millî Savun
ma Vekilince tediyesi lüzumu
kabul edilen yerlerde vazife gö
renlere maaş ve tahsisatı fevka
lâdelerinden başka Millî Savun
ma Vekâleti bütçesinin öteberi
masrafları faslından her ay (5)
lira müteferrika verilir.

MADDE 2. — 1 Haziran
1926 tarihli ve 891 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır.

MADDE 2. — Hükümetin
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Lâyihanın
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Hükümetin
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanun
neşri tarihinde meriyete girer.

HÜKÜMETİN

TEKLİFİ
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MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini IVfillî Savunma Baka
nı yürütür.

MADDE 4. — Hükümetin
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Bu kanunun
hükümlerini icraya Millî Sa
vunma Vekili memurdur.

Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
E. Nasuhioğlu
Millî Savunma Bakam
JJ. Koymen
İçişleri Bakam
Dışişleri Bakam
E. Köprülü
Maliye Bakanı
H. Polatkan
Millî Eğitim Bakam
T. İleri
Bayındırlık Bakam
K. Zeytinoğhı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Muhlis Ete
Sa. ve So. Y. Bakam
Dr. E. H. Ustündağ
(4. ve Tekel Bakanı
8. Ytrcah
Tarım Bakam
N. ökmen
Ulaştırma Bakanı
8. Kiırtbek
Çalışma Bakanı ve
İşletmeler Bakan V.
N. Özsan
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