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Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm, 3201 sayılı Emniyet
teşkilât Kanununun 90 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/369)

Yüksek Reisliğe
3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun Polis Bakım ve Yardım Sandığının teşkili hak
kındaki 90 ncı maddesinin tadiline dair olan kanun teklifimi esbabı mucibesiyle birlikte tak
dim ediyorum.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim.
30 . XI . 1959
Kastamonu Mebusu
8. Çağlar

3201 sayılı Emniyet

teşkilât Kanununun

90 ncı maddesinin tadiline dair kanun

tasarısı

ESBABI MUClBESÎ
3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı maddesi gereğince 1951 yılında kurulmuş
dlan Polis Bakım ve Yardım [Sandığı o tarihten beri faaliyette olup her sene ortak sayısı ve
ortak aidatlarından toplanmakta olup srmayesi muntazaman artmaktadır.
Halen ortak sayısı 8 000 ni aşmış ve sermayesi beş milyon Türk lirasına yaklaşmış bulunmak
tadır.
Mezkur madde mucibince hazırlanmış olup halen meriyette bulunan Sandık Nizamnamesinin
2 nci maddesi; Sandığın gayesini şöylece tarif etmektedir;
«Sandık Emniyet Umum Müdürlüğü meslek memurlarının hizmet esnasında ve emekliliklerin
de yiyecek, giyecek, mesken ve sair maddi ve mânevi her türlü ihtiyaçlarını imkân nispetin
de kargılar. Doğum, hastalık, kaza, ihtiyarlık, malûllük ve ölüm hallerinde yardımlaşmayı sağlar.
Yukardaki fıkrada bahsedilen ihtiyaçların bu suretle karşılanacağı ve yardımlaşmanın nasıl
yapılacağı, Umumi Heyetçe kabul edilecek hususi talimatnamelerle tesbit olunur.»
Otlaklarına bu kadar geniş yardımlar yapması istenen ve her gün sosyal yardım hizmetlerini
artırmak istidadında olan bu sandığa yeni imkânlar bahşetmek bir zaruret halini almış bulun
maktadır.
Mart 1959 tarihinden itibaren maaşların yüzde yüz artması neticesi olarak sandık aidatları
da «Nizamnamenin 4 ncü maddesi gereğince maaş ve ücret tutarlarının yüzde iki - yüzde beş ke
silmekte olan aidatlarla» yüzde yüz artarak ay da 150 000 liraya yaklaşmışt1.
Bu artışa sandığın sair gelirleri de eklendiğinde sermayenin senevi artışı iki milyon Türk
lirasını bulmaktadı.
'._
Polis kadrolarının yeni kanunlarla artırılmış olması ve günden güne nüfusu artan memlekettimizde birçok sınai bölgelerin doğması şehirlerin büyümesi, ticaretin inkişafı gibi âmiller muvace
hesinde teşkilât daha da genişliyeceği cihetle sandık ortak adedinin ve dolayısiyle cermayenin
yukarda zikredilen yıllık artış miktarını kat kat aşacaktır.
Umumi Heyet toplantılarında ortakların ısrarlı talepleri : Sandığın Emniyet Umum Müdürlüğüne
bağlı hükmi şahsiyet haline getirilerek gayrimenkul iktisabeddlmesi ve böylece üniversite ve yüksek

okul bulunmıyan mahallerde memuriyet veren ortak çocuklarının yüksek tahsillerini daha müsait
şartlar altında yapabilmelerini teinin mafcsadiyle büyük merkezlerde talebe yurtları açmak, müsait
yerlerde dinlenme kampları kurmak ve daha büyük imkânlar elde edildiği takdirde ihtiyarlar ve kim
sesizler için,bakım evleri tesis etmek suretiyle sosyal yardımlarının artırılmasıdır.
Ayrıca bu imkân verildiği takdirde bugün için muaattal bir vaziyette duran ihtiyat sermaye ve
ihtiyat fonu g'ibi paralar gayri menkullere bağlanmak suretiyle daha emin ve daha gelir sağlar hale
gelecekleri aşikârdır.
Her ne kadar 5 . IX . .195.1. tarihli 3/13491 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Karariyle mevkii meriye
te konulan Polis Bakını ve Yardım Sandığı Nizamnamesi hükümleri birçok hususlarda tatminkâr ol
maktan uzak ve hassaten süratle artan sermayeyi ortakların «her türlü zaruri ihtiyaçlarını» karşılıyacak surette işletme, imkânlarından mahrum ve bâzı mevzularda kifayetsiz görüldüğü için mezkûr
Nizamnamede mühim tadilât yapılmış ise; de 11 . I . 1958 günlü 9805 sayılı Resmî Gazetede yayınla
nan yeni hükümlerin sağladığı çalışma imkân i arı da ortak sayısının ve ona muvazi olarak sandık ser
mayesinin artışı karşısında ehemmiyetsiz ve tesirsiz kalmıştır.
Hulâsa; bir taraftan ortak sayısı basit gayretlerle şimdikinin bir buçuk mislini kusa zamanda ge
çecek olan; diğer taraftan sermayesi hayli büyükçe rakamlarla tezayüdetmekte fakat hükmi şahsiyet
ten bile malınım bulunan Polis Bakım ve Yardım Sandığı gayeleri için zaruri gayrimenkulllere ta
sarruf yetkisini ve hükmi şahsiyeti haiz mevcutları ile alacaklarını Devlet mallarına ait hak ve rüchanlarla takip imkânlarını sahi]) kılmak kaçınılmaz bir mecburiyet olarak, belirmiş bulunmaktadır
Birçok benzeri yardım sandıklarına verilmiş olan bu imkânların Polis Bakım ve Yardım Sandığı
na da bahsedilmesi her bakımdan faydalı ve verimli olacağı düşüncesiyle; 3201 sayılı Emniyet teşki
lât Kanununun Polis Bakım ve Yardım Sandığına mütedair 90 ncı maddesinin tadili hakkında ilişik
kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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Yüksek Reisliğe
Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm, 3201
sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi,
teklif sahibi ve alâkalı vekâlet mümessillerinin
iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere
edildi :
Teklif sahibinin esbabı mueibesinde ileri sür
düğü mütalâa encümenimizee de kabule şayan
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Tadil teklifiyle kabulü istenilen husus, mev
cut sandığa hükmü şahsiyet vermek suretiyle,
sandığı lüzumlu gayrimenkullere sahip kılmak
ve ayrıca sandığın mevcut ve alacaklarının, Dev
let mallarına ait hak ve rüçhanları haiz olması
nı sağlamaktan ibaret olup, bu hükmün kanun
tekniğine daha uygun bir şekilde tedvini maksadiyle madde redaksiyon bakımından yapılan bir
tadille kabul edilmiştir.
Mevzuun m e ^ u t sandığın bir an evvel yeni
statüye intibakını sağlamak maksadiyle terci-

han A^e müstacelen görüşülmesine karar veril
miştir.
Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek
Kiyasete sunulur.
Dahiliye Encümeni
Reisi
Edirne
it. Nasuhioğlh\

Reisvekili
Yozgad
Ö. L. E rzurumluoğlu

•M. Muharriri
Amasya
K. Eren
Balıkesir
Bitlis
F. Ocak
.V. Barut
Çorum
Denizli
K. Erden
T. Bahadır
Kastamonu
Kırşehir
•S. Çağlar
0. Canatan
Kütahya
Malatya
E. Topaİer
N. Akyurt
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KASTAMONU MEBUSU SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR'İN TEKLİFİ

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun

MADDE İ'. — 3201 sayılı Emniyet teşkilât
Kanununun 90 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Madde 90. — Emniyet Umum Müdürlüğüne
bağlı ve varidatı; Emniyet Umum Müdürlüğü
kadrosuna dâhil maaşlı ve,ücretli memurlardan
Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek
üzere kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım
Sandığı; ortaklarının hizmet esnasında ve emek
liliklerinde yiyecek, mesken, sağlık ve sair maddi
ve her türlü ihtiyaçlarını karşılar.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı hükmi şahsi
yeti haiz olup idare binaları, talebe yurtları,
dinlenme kampları ve gayeleri için zaruri veya
hut ortaklarının mesken ihtiyaçlarını karşılaya
cak diğer gayrimnkuellere tasarruf edebilir.
Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet-mal
larına ait hak ve rüchanları haizdir.
Bu sandığa ait esaslar nizamname ile tesbit
edilir.

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet teşkilât
Kanununun 90 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 90. -— Emniyet Umum Müdürlüğüne
bağlı ve- varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü
kadrosuna/ dâhil maaşlı ve ücretli memurlardan,
sandığa: ortak olanlar tarafından temin edilmek
üzere bir (Polis bakım ve yardım sandığı) ku
rulur.
Bu sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortak
larının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, ni
zamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte
Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme
kapmları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını kar
şılamak üzeri1 gayrimenkullere tasarruf edebilir.
Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mal
larına ait hak ve rüchanları haizdir.
Evvelce kurulmuş olan polis bakım ve yardmı
sandığı işbu 90 ncı madde hükümlerine tâbidir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mu
teberdir.

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Dahiliye,
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.
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