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Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm, Emniyet Teşkilât Ka
nununun 26 ve 30 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları
(2/147)

Yüksek Reisliğe
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun
teklifimi takdim ediyorum.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
24 < III . 1958
Kastamonu Mebusu
Süleyman Çağlar

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı maddelerinin
mucip sebepleri

değiştirilmesine dair kanun teklifi
•»••

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 26. maddesinin 2. fıkrasında (Liseden veya 7 senelik
îdadi veya bunlara muadil mekteplerden mezun Emniyet Amirlerinden terfi için muvafık sicil al
mak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal
edenlerin) meslek dâhilinde yüksek tahsil görmüş sayılacakları; aynı kanunun 30. maddesinde ise
29. madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakiyetle bitiren
lise mezunlarının birinci smıf Emniyet Amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil
ihtisas kursuna gönderilecekleri hükmünü vaz'etmiştir.
Bu iki madde metninden birincisinde Emniyet Amirliğinin hangi derecesinde enstitünün yüksek
ihtisas kursuna sevk edileceği hakkında bir hüküm bulunmadığı halde 30. madde bu dereceyi sarih
olarak belirtmiştir. Bu vaziyete göre lise mezunu olarak enstitünün orta ve yüksek tahsil kısımla
rını gören ve mezuniyetlerinde Komiser Muavini olarak kadroya verilen gençler ancak 12 sene son
ra ihtisas kursuna gelme imkânına mâlik olabilmektedirler.
Diğer bir bakımdan bu memurlar 6214 sayılı Kanunla asli maaşı 70 liraya yükseltilmiş olan Bi
rinci Sınıf Emniyet Amiri olduktan sonra görecekleri mezkûr kurstan sonra 6766 sayılı Kanunla
bidayet kademesi 60 lira maaşlı olan Emniyet Müdürlüğüne tâyin edilme durumuna girmekte ve
binnetice maaş bakımından da bâzı ahvalde zarar etmekte, veya 70 liralık Emniyet Müdürlüğü kad
rolarında münhal beklemeye mahkûm olmaktadırlar.
Şahsi bakımından olan bu zararlı durum teşkilât bakımından da Emniyet Müdürlüğü kadroları
nın zamanında doldurulması imkânın] güçleştirmek suretiyle hizmette de aksaklık hâsıl eylemek
tedir.
Şu hale nazaran Emniyet meslekinde terfiin maddi esasını rütbe teşkil ettiğinden enstitüsün ih
tisas kursuna sevk edilme zamanının Başkomiserlik veya İkinci Smıf Emniyet Amirliği rütbesinde
icrasının daha uygun olacağı şüphesizdir.
Bu maksatla 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 26 ve 30. maddelerinde ilişik kanuni ta
dilâtın icrası düşünülmüştür.
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Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye, Encümeni
Esas No: 2/147
Karar No: 30

20 . V . 1958

Yüksek Reisliğe
Kastamonu Mebusu Süleyman Çağların, Em
niyet Teşkilât Kanununun 26 ve 30 ncu madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi,
teklif sahibi ve alâkalı vekâlet mümessillerinin
iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere
edildi :
Teklif sahibinin esbabı ınucibesinde tafsil en
izah etmiş olduğu hususlar encümenimizce de mu
vafık mütalâa edilerek teklifin aynen kabulün e
karar verildi.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
bııyıırıılmak üzere Yüksek Riyasete Sunulur.
Dahiliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Kâtip
Yozgad
Samsun
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu
E. Anıt

Adana
M. Y. .Mete
Bitlis
K. Binaöl

Bitlis

Amasya
K. Eren

İV. Barut

Corum

Denizli

K. Erdem

T. Bahadır

i )iy arbak ı r
T. C. Çubukçu

Kast amouu
8. Çağlar

Kütahya
M. Özkefeli

Malatya
İV, Akyurt

Manisa
(J. Özgirgin

Muğla
D. Argun

Niğde
Tokad
Ş. R. Soyer
D. Yurdakul
İmzada bulunamadı

Van
Muhalifim
8. Erdinç

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/147
Karar No. 17

22 . XII. 1958

Yüksek Reisliğe
Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm, Em
niyet Teşkilât Kanununun 26 ve 30 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihası Dahiliye Encümeni nıazbatasiyle birlikte
encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sa
hibi, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Maliye Ve
kâleti mümessilleri hazır oldukları halde tetkik
ve müzakere edildi.
Kanun teklifi, gerekçesinde de arz ve izah
edildiği üzere, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât
Kanununun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, li
se, 7 senelik idadi ve bunlara muadil mektepler
den mezun olan emniyet âmirlerinin muayyen
vasıflan haiz olduktan sonra meslek dâhilinde
yüksek tahsil görmüş addolunarak daha yuka-

rıki derecelerdeki memurluklara tâyin olunabi
leceği hükmünü ihtiva etmekte olduğu cihetle
bugün lise muadili olduğu Maarif Vekâletince
kabul olunan polis kollejinden mezun olanlara
da aynı kakkm tanınması ve bugünkü maaş du
rumlarına göre de liseden veya polis kolejinden
mezun başkomiserierle ikinci sınıf emniyet
âmirlerinin de polis enstitüsünün yüksek tahsil
ihtisas kursuna gönderilmesini ve bu kursu mu
vaffakiyetle bitirenlerin de meslek dâhilinde
yüksek tahsil görmüş addolunmalarını istihdaf
etmektedir.
Dahiliye Encümenince aynen kabul olunan
kanun teklifi üzerinde encümenimizde cereyan
eden müzakerelerden sonra maddelerin müza-
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keresine geçilmiş ve şeklen değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reisvekili
Mazbata M.
Reis
Muğla
izmir
Balıkesir
İV. özsan
B. Bilgin
U. îmre
Kâtip
Afyon K.
Diyarbakır
Afyon K.
İV. Topcuoğlu
M. H. Ünal
/ / . Â. Ülgen
Ankara
Ankara
Antalya
O. Alişiroğlu
M. Akpınar
K. Akmantar
Artvin
Artvin
Y. Gümüşel
II. Çeltikçioğlu
İmzada bulunamadı
Balıkesir
Çorum
Çorum
M. II, Timurtaş
H. Bulgurlu
Y. Gürsel

Denizli
A. R. Karaca

Diyarbakır
H. Turgut

B,

Erzincan
Bayındır

Eskişehir
M. Başkurt

İsparta
T. Tığlı

istanbul
N. Kırşan
imzada bulunamadı

izmir
D. Akbel

Kayseri
O. Kavuncu

Kütahya
S. S. Nasuhoğlu

Manisa
8. Mıhçooğlu

Niğde
R. Gür s oy

Ordu
A. II. Onat

Rize
/. Akçal

Siird
Erden

Rize
M. Önal

B.

Sinob
Ö. Özen

, Yozgad
T. Alpay
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Siird
M. D. Süalp
Zonguldak
H. Timur

KASTAMONU MEBUSU SÜLEYMAN ÇAĞLAR'IN T E K L İ F İ
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası
MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât
Kanununun 26 ve 30 nen maddeleri aşağıdaki
surete tadil edilmiştir:
26 ncı madde : Altıncı ve daha yukardaki
meslek derecelerindeki memurların Hukuk veya
Siyasal Bilgiler fakülteleri mezunu olmaları
şarttır. Ancak ihtisaslarından istifade edileceği
Vekâletçe takdir edilen diğer yüksek mektep me
zunları ve bu kanuna göre meslek dâhilinde yük
sek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu dere
celere tâyin olunabilirler.
Liseden veya polis kolejinden mezun başkomiserlerle ikinci sınıf emniyet âmirlerinden ter.fi
için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsününü yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu
muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilâtı
kadroları dâhilinde yüksek tahsil görmüş addolu
nurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesiyle da
ha yukarı derecelerdeki memurluklara tâyin olu
nabilirler.
30 ncu madde : Gecen madde mucibince Po
lis Enstitüsünün orta ve, yüksek tahsil kısımla
rım muvaffakiyetle bitiren lise veya Polis Koleji
mezunu olanlar başkomiserliğe veya, ikinci sınıf
emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitü
sünün yüksek tahsil ihtisas kursuna- gönderi
lirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, mes
lek dâhilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunu icraya Dahiliye,
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası
MADDE 1. —- 3201 sayılı Emniyet Teşkilât
Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 26. — Altıncı ve daha yukarıdaki
meslek derecelerindeki memurların Hukuk ve
ya Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu olmaları
şarttır. Ancak, ihtisaslarından istifade edileceği
Vekâletçe takdir edilen diğer yüksek mektep
mezunları ve bu kanuna göre meslek dâhilinde
yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu
derecelere tâyin olunabilirler.
Liseden veya Polis Kolejinden mezun başkomiserietie ikinci sınıf emniyet âmirlerinden
terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Ens
titüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kur
sunu muvaffakiyetle ikmal edenler Emniyet teş
kilâtı kadroları dâhilinde yüksek tahsil görmüş
addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derece
siyle daha yukarı derecelerdeki memurluklara
tâyin olunabilirler.

MADDE 2. — Aynı kanunun 30 ncu* mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 30. - Geçen madde mucibince Polis
blıısl i t üşünün orta, ve yüksek tahsil kısımlarım
muvaffakiyetle bitiren lise* veya Polis Koleji
mezunu olanlar başkomiserliğe veya ikinci sı
nıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Ens
titüsünün yüksek tahsil ihtisas kursuna gönde
rilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler,
meslek dâhilinde yüksek tahsil görmüş addolu
nurlar.
MADDE 3. -~ Bu kanun neşri tarihinde
muteberdir.
MADDE 1. - Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi 1 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir.
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