Sıra No 46 ya ilâve
1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin tefsiri
hakkında 3/104 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif
encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe

Heyeti umumiye kararile encümenimize havale buyrulan 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâle tezkeresile Bütçe encümeni mazbatası Maarif ve Maliye
vekâletlerinin tezkereleri tetkik ve müzakere olundu.
1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinde terfi kadrolarının ağustos iptidasından
itibaren tatbik edileceği sarahaten gösterilmiştir.
Bu sebepledir ki ağustos iptidasında terfi ettirilen memurlar kanundan müstefit olmuşlar
dır. Maarif vekâleti; ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1617
numaralı kanun delâletile 1702 numaralı kanunda terfi kadrolarının eylülde tatbik edileceği
tasrih edildiği için kadroyu ağustos iptidasında tatbik edememiştir ve edemezdi. Bundan
dolayı da muallimler kanunî Kidem zamlarını alamamaktadırlar. Halbuki bütçe kanununun
15 inci maddesinin tedvinine sebep, Bütçe encümeni mazbatasında da yazıldığı
üzere ağustostan sonra sene içinde münhalâta terfian veya naklen tayin edilenlere
zammı maaş yapılmıyarak tasarrufu temin etmektir. Yoksa hiç bir memurun kanunî
müktesebatımn ziyaı istihdaf edilmiş değildir. Binaenaleyh bütçe kanununun tanziminde ve
Heyeti umumiyede müzakeresinde terfileri kendi kanunu hususilerine göre 30 ağustosa müsadif
zafer bayramında icra kılman ordu ve Jandarma mensupları gibi muallimlerin de vaziyetleri
ve hususî kanunları hatırlanmış olsaydı muallimler böyle yalnış bir muameleye maruz kalmazlardı.
Her nasılsa unutulmuş olan bu vaziyetin icabını temin etmek için Encümenimiz bütçe
Kanununa bir madde tezyil etmek suretile muamelenin tashihini muvafık bulmuş ve bunun
için de atideki teklifini Heyeti umumiyenin Yüksek tasvibine arzeylemiştir.
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- 2 MAARİF ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
1931 senesi bütçe kanununa bir madde tezyiline dair kanun lâyihası
Madde ı — 1702 numaralı kanunla kıdem zammına müstahak olan muallimler ı haziran
1931 tarihinden itibaren 15 inci madde hükmünden müstesnadır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur.

