Sıra No 62
Zabıtan ve Askerî memurların maaşatı hakkındaki kanu
nun I inci ve 2 inci maddelerinin tadiline dair 1/133 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri
mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Şube: 1
Muamelât
Müdürlüğü
Sayı: 6/1898

30 - VI - 1931

B. M. M. Yüksek Reisliğine
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanunun birinci ve ikinci
maddelerini muaddil Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 29 - VI - 1931
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile
birlikte takdim
olunmuştur.
Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim.
Başvekil

İsmet
Esbabı mucibe lâyihası
Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanunun 1 inci maddesi; kara,
deniz, hava, imalâtı Harbiye ve Harita zabitan ve askerî memurlarını ve jandarma zabitanını dairei
şümulüne almakta ve jandarma askerî memurlarını hariç bırakmaktadır.
Halbuki; 1706 numaralı jandarma kanununun 4 üncü maddesi jandarmayı zaptı raptında ve hu
susî kanunlarla gösterilmiş zat işlerinde askerî kanun ve nizamnamelere tabi kılmakta ve 12 inci
maddesi de jandarma zabitan ve memurlarının meratip silsilesinin ve terfilerinin orduda olduğu gibi
kayit ve işaret etmiş olmasına binaen, 1706 numaralı jandarma kanunu mucibince jandarmadaki aske
rî memurları da 1453 numaralı kanunun şümulü dairesine girmiştir.
Bu sebeple 1453 numaralı kanunun 1 inci maddesinin de 1706 numaralı jandarma kanununa taaruz etmemesi için mezkûr kanuna göre tadilât yapılmasına ihtiyaç hasıl olmaktadır.
Bu tadil; birinci maddedeki (Kara, deniz, hava, imalâtı Harbiye ve Harita) dan sonra (jandar
ma) kelimesinin ilâvesi ve askerî memurları ifadesinden sonra gelen (jandarma zabitanı) ibaresinin
kaldırılması maksadı temine kâfi görülerek 1 inci madde o suretle tadil edilmiştir.
1453 numaralı kanunun 2 inci maddesi; Millî Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlarile İmalâ
tı Harbiye ve Harita Umum Müdürlüklerinin ve Jandarma Umum Kumandanlığı seyyar ve sahil
kıtaatının kadroları Bütçe Encümenince her sene kabul ve» tasdik edilecek şekilde tatbikini ve Jan
darma Umum Kumandanlığı merkez ve vilâyetler teşkilâtile sabit kıtaatı kadrolarının her sene bütçe
kanununa raptedilecek cetvellerle tesbitini amirdir.
Jandarma seyyar ve sahil kıtaatının kadroları; ne kadar mahrem tutulmak icap ederse memleketin
kuvvayi umumiyesi meyanmda bulunan ve ordunun seferberliğine de dahil olan jandarmanın diğer ak
sam ve teşkillerinin de o derece mahrem tutulması icap etmekte ve bu kadroların bütçe kanununa mer-

~2but bulunması bu mahremiyeti temin edememekte olmasından ve sabit ve seyyar teşkilât, yekdiğerinin
mütemmimi bulunduğundan ve bu teskiller'in tadil veya kısmen ilga ve diğerine ilâve edilmesi
her iki kadroyu da alâkadar ettiğinden, jandarmanın' bütün kadrolarının, Millî Müdafaanın kam,
deniz, hava kısımlarile İmalâtı Harbiye ve Harita Umum Müdürlükleri kadroları gibi mahrem tutul
ması ve Bütee Encümenince tetkik ve kabul edilmesi esasının vazr için kanunun 2 inci maddesinin
de ilişik seklinde tadiline ihtiras hasıl olmuştur.
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Yüksek Reisliğe
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkında 1452 numaralı kanunun 1 inci ve kinci mad
delerini mııaddîl olup Millî Müdafaa Encümenine tevdi buyrulan kanun lâyihası mütalea ve tet
kik olundu.
Esbabı mucibe lâyihasındaki izahata muvafık olan lâyihadaki maddeler enciimenimizce kabul
edilmiştir, arzolunur.
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Yüksek Reisliğe
Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadiline dair olup Millî Müdafaa Encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi kı
lınan kanun lâyihası Dahiliye Vekili Bey ile Umum Jandarma Kumandanı Kâzım Paşa hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi izah edildiği üzere 22 haziran 1930 tarihinde meriyete
giren 1706 numaralı jandarma kanununun 4 üncü ve 12 inci maddeleri hükümlerine nazaran jandar
ma sınıfına mensup sivil memurların da 1455 numaralı kanunun hükümleri dairesinde 1453 numa
ralı kanun hükmünden istifadeleri enciimenimizce de muvafık görülmüş teklif olunan lâyiha bazı
tadilâtla kabul olunmuştur.
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur.
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Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki Jmdarma sınıfına mensup sivil memurlarla jan*
(1453) numaralı kanunun birinci ve ikinci madde
darma kadroları hakkında kanun lâyihası
lerini muaddil kanun lâyihası
BİRİNCİ MADDE — 1453 numaralı kanunun
MADDE 1 — Zabitan ve askerî memurların
birinci ve ikinci maddeleri: aşağıdaki şekilde tadil maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanun ile askerî
edilmiştir:
memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanunun hü
kümleri jandarma sınıfına mensup sivil memurlar
MUADDEL MADDE 1 — Kara, deniz, hava,
hakkında dahi tatbik olunur.
imalâtıharbiye, harita ve jandarma zabitan ve aske
rî memurları (askerî mekteplerdeki maaşlı sivil me
MADDE 2 — Jandarma Umum Kumandanlığı
murlar hariç) için on dört derece tayin edilmiş ve kadroları ordu kadroları gibi Bütçe Encümenince
bu derecelere ait maaş asılları ve her dereceye dahil her sene kabul ve tasdik edilerek tatbik olunur. Üc
zabitan ve askerî memurlar merbut (1) numaralı retle müstahdem bulunanlar hakkında ahkâmı sacetvelde gösterilmiştir. Tekaüt ve harcırah hesabın . hıka devam eder.
da ve muhtelif kanunların maaşa ait hükümlerinde
j MADDE 3 — Maaşatm tevhit ve teadülü hakkınbu cetvelde yazılı maaş asılları esastır.
J daki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine mer
MUADDEL MADDE 2 — Millî Müdafaanın but cetvelde gösterilen jandarma sivil memurları
kara, deniz ve hava kısımlarile imalâtı harbiye ve teşkilâtı kaldırılmıştır.
Harita Umum Müdürlüklerinin ve jandarmanın
kadroları; Bütçe Encümenince her sene kabul ve
tasdik edilecek şekilde tatbik olunur. Ücretle müs
tahdem bulunanlar hakkında ahkâmı sabıka devam
eder.
MADDE 4 - - Bu kanun 1 ağustos 1931 tarihinİKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden
den muteberdir.
muteberdir.
MADDE 5 - - Bu kanunun hükümlerini icraya
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümleri
ni icraya; Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
killeri memurdur.
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