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Yedeksubay ve asKerî memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı kanunun 25 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Bütçe ve Mil
lî Müdafaa Encümenleri mazbataları (3/160)
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Başvekâlet
Muamelât Umtim Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü.
'
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5 . II . 1944
•
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat ve askerî memurları hakkındaki 1076 sayılı kanunun yedeksubay ve aske
rî memurlarm teciline ait olan 25 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında (Vekâlet müsteşarları ile Eiyasoti•. cumhur ye Büyük Millet Meclisi Kâtibi Umumileri, Heyeti Teftişiye Reisleri, Müdürü umumiler ve
müdürleri-..) nin tecil olunacakları tasrih edilmiştir.
.
kanunun kabulü sırasında vekâletler teşkilâtında Daire reislikleri bulunmadığı için fıkra yalnız
vekâletler umum müdür ve müdürlerinden bahsetmiştir. Halbuki sonradan bir kısmı vekâletlerde
mevcut bazı umum müdürlüklerin unvanları Daire reisliğine çevrilmiş veyahut vekâlet teşkilâtına
giren yeni bir servis için doğrudan doğruya daire reislikleri ihdas edilmiştir. '
25 nci maddenin tedvininden maksat, sefer vukuunda âmme hizmetlerinin sekteye uğramaması
nı temin olduğuna göre unvanı evvelce umum müdürlük iken sonradan daire reisliğine çevrilmiş ve
yahut lıerhangi bir umum müdürlük veya müdürlük işine tekabül eden işi görmekle beraber daire
reisliği olarak yeniden ihdas edilmiş dairelerin başında bulunanları tecilden hariç bırakmak kanun
vazımnı bu husustaki-gayesine uygun düşmez. Ancak fıkra metni mutlak'görüldüğünden daire reisle
rinin tecilinde Millî Müdafaa Vekilliğince tereddüt edilmiş olduğundan meselenin Nafia Vekilliğinin
talebi üzerine tefsir yoliyle halli muvafık görülmüştür.
Gereğinin yapılmasına müsaade buyurulmasmı arz ve rica ederim.
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Başvekil
'••••..
•
Ş. Saraçoğlu
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Adliye Encümeni mazbatası
T. BM. M.
Adliye Encümeni
Es,qs No. 3/160
Karar No.. 31
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Yüksck Reisliğe
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları
hakkındaki 1076 sayılı kanunun Yedeksubay ve
askerî memurların teciline ait bulunan 25, nci
•maddesi hükmünün kanunun kabulünden sonra
vekâletler teşkilâtında vücude getirilen daire reisleklerıne şümulü olup olmadığının tefsiri hak
kındaki 5 şubat 1944 tarihli ve 72 - 7 - 6/400 nu
maralı Başvekâlet tezkjefeşi Encümenimize hava
le Duyurulmakla • tetkik ve müzakere olundu.
• Encümenimizde cereyan eden müzakere so
nunda mezkûr.kanunun intişarından sonra vekâlerde yeniden vücuda getirilen reisliklerin hepsi
aynı derecede olmadığına nazaran bunların idari
teşkilâtta işgal ettikleri mevkiler incelenerek işin
tesis tarikiyle halli kanunun bünyesine göre da
ha isabetli ve mevzuun esaslı şekilde tanzimini
mucip olacağı ve b u h u s u s için geı-ekcn lfıyih'a-

mn İhtisas Encümeni olan Millî Müdafaa Encü
menince tedvini 'muvafık olacağı neticesine va
rılmış olmakla Yüksek Reisliğe sunulur.
v
Adliye Eh. Reisi Na:
Bu M. M. .
•
Bingöl
Zonguldak
E. E. Düşünsel
Ş. Devrin
Kâtip
Balıkesir
Bilecik
Manisa
.
N.
Burcu
A.
Esen-.
F.Vslu.
0
Denizli
Hatay
Denizli
'• N. Küçüka:
B. S. Kunt,
II.lGünvcr
Kastamonu
Kayseri
Kastamonu .
Dr.
E.Eccvü
Tl.
özsoy
A. Binlcaya
Konya
Rize
Kocaeli
, S. Atici- ' 77. Karagülle S. A. Dilenire
Zonguldak'
'
8, Devrin •

(Bütge Encüımiâ^i onfesbıaıtaisa:

T.B.M.M..
Bütçe ^Encümeni
Mazbata No. 84
Esas No, 0/160
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Yüksek Reisliğe

İhtiyat zabitleri ve iht'iya't askerî' memurla-.
n hakkındaki 1076 sayılı kanunun ; yedek vve as
kerî memurların teciline ait olan-25 nci mad
desinin 6 'ncı fıkrasında sayılı ımemuriyetİerlerden bazılarının vekâletlerin yeni teşkilât 'kariun•1 arında Reislik u n v a n ı n ı iktisap etnikleri ve
liralım müdürlük derecesinde yeniden bazı re
islikler ih'das edilmeleri hasebiyle bu.ka.bîl da
ire reisliklerinin de uımum müdürlerin işlerini'
görmeleri itibarîyle aynı tecil esasına tâbi tutu
lup tutulm.ıyacağınıda Millî Müdafaa Vekilliğin
ce tereddüt hâsıl oMuğuridan keyfiyetin tefsir
yoluyla hallinin ,Nafıa Vekâletinden talep edil
diği hakkındaki Başvekâletin tezkeresi Adliye

Encümeni mazbatasiyle pirlikte Encümenimize
tevdi 'buyurülmakla Millî Müdafaa Vekâleti
na'mma gelen salahiyetli memurun huzuriyle
tetkik-ve müzakere olundu.
Adı geçen 1076 sayılı kanunun .25 nci mad
desinin 6 nci (fıkrasiyle tecile t'abi tutulanlar
(vekâlet nıüştcşarlariyle Riyaseti Cumhur ve
Büyük Millet Meclisi Kâtibi Umumileri, heyeti
teftişiye reisleriyle müdürler ve umum: anüdür,1'er) diye sarih olarak sayılmış bulunduğundan
ister umum müdürlükten' tahvil edilmiş, ister ih
das edilmiş olsun EncüWnimîzce 'daire reisleri
nin bu fılkra hükmüne girmeleri imkânı. görü
lememiştir.
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Deire reislerinin 4e tecile tabi tutulmaları
Aydm
matlup \ve ımültezem; Jse işin bir tesis ile halli geR. Alpman
rekeceği ve bunun da İhtisas Encümeni t a r a Çanakkale
fincan şümul ve alâ/ka derecesi t â y i n edilerek
S..T. Arsal
tanzimi icabeldeceği yolundaki Adilye EncüEskişehir
meni nok'tai nazarına Encüımeninıizce de iştir'ak
Y. Ahadan
edilmiş olduğundan dosyanın havalesi veçhile
İstanbul
Millî Müdafaa Encümenine verilmek: üzere;
II. Kortcl
Yüksek Reisliğe sunulmasına karar ver51mig'tir.
Manisa
:
. Reis V.
M. M.
Kâtip
,• E. Kurâoğlu
Kastamonu
Tokad
İstanbul
Yozgad

T, Coskm

ff,

N, Keptir

E, öymen

A, Şungur

Balıkesir
Bitlis
S. örgeevrcu
B. Osma
Diyarbakır
Edirne
Ş. TJluğ •' 'M. N. Giindikalp
Giresun
İsparta
A. Sayar
M. Karaağaç
tzmir
Kayseri
M. Birsel
F. Baysal
Rize
Tokad
T. B. Balta R. A. Sevengü
Zonguldak
Zonguldak
E, :Erişirgil II, A, Kuyucuk

Mîllî Müdafaa Encümeni mazbatası
.

T.B.M.M.

d, vn :ım

Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 3/160
Karar No. 30
Yüksek Reisliğe
w

~. İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları
men halledilmiş olmıyacağı da anlaşılmştr.
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 25 nci maddesi
Çünkü; İ927 senesi neşredilmiş olan 1076 sa
nin 6 ncı fıkrasında; seferde tecile tabi olanlar
yılı kanunun bu maddesinin bugünkü ihtiyaçla
tasrih edildiği halde, bu kanunun neşrinden son
rı karşılyamadığı görüldüğü gibi tatbikatta bara bazı Vekâletlerde daire reislikleri, ihdas edil . zı vekâletlerin, hizmetlerin selâmeti bakmmdan
miş veya mevcut Umum müdürlüklerden bazıla
mutlaka teciline zaruret gördükleri fakat ka
rı daire reisliğine çevrilmiş ve vazifeleri de aynı
nunun şümulü içine girmeyen bir kısım müte
bulunmuş oİmasrna rağmen kanunda (daire re-- hassıs memurları; kanunda müeccel tutulan
isleri) isminin geçmemesi ve kanundaki kaydin
makamlarda göstermek ve fakat başka vazife
mutlak olmssı yüzünden bunların tecilinde Mil
lerde istihdam etmek suretiyle idarei maslahat
lî Müdafaa Vekilliğince tereddüt edilmekte ol
yolunu tuttukları ve bunun şikâyetleri mucip
duğu cihetle meselenin tefsir yoluyla halli zım
olduğu da anlaşılmıştır. Kanunun neşrindenbenında Nafia Vekâletinden vâki talep üzerine
ri aradan geçen on yedi senede dünya gidişine
Başvekâletten Yüksek Reisliğe yazılan 5 şubat
ve kendi tekâmül isteyen ve ılerileyen ihtiyaç
1944 gün ve 72 - 7/6/400 sayılı tezkere Encüme
larımıza uyularak memlekette bir çok yeni teş
nimize de havale buyurulmakla keyfiyet mü
kilât ve tesisat vücude getirilmiş olduğu derzakere ve tetkik edildi. Mevzuu daha evvel . piş edilerek kanunun, memleket evlâdının cep
tetkik etmiş olan Adliye ve Bütçe Encümenleri;
hede vatan müdafaası vazifesine iştirakini sağ
bunun tefsir yoluyla değil, ancak yeni bir tesis
laması kadar ordunun muvaffakiyetine ve Mil
yapmak suretiyle hallini ve bu tesisin de ihtisas
lî Müdafaa takatimizin artmasına esaslı âmil
encümeni sıfatiyle, Encümenimiz tarafından ya
olan memleket içi hizmetlerinin ve bilhassa
pılmasını gerekli görmüşlerdir.
istihsal, asayiş ve idare mekanizmalarının lâ•y'ild veçhile işleyebilmelerinin de temini icabeEncümenimizin teklifinde de meselenin bir
tesis mevzuu olduğu kanaat ve hükmüne va- . . deceği ve bu mülâhaza ile, kanunda 6 zamanın
rılmıştır. Ancak yalnız daire reisleri için ya
icaplarına göre tecili derpiş edilipte.şimdi da
pılacak bir tesisle millî seferberlik mcvzııunun
ha ehemmiyetli işlere nazaran ikinci derecede
cok önemli bir kısmını teşkil eden bu işin tama
kalmış olan bazı makam ve vazifeler varsa buıı•(•& Sayısı : 205 )

lar çıkarılarak veya miktarları tahdit edilerek
yerlerine; yeni icap ve şartların mutlaka istil
zam ettiği ilâvelerin yapılması doğru olacağı
kararına varılmıştır.
Bu sebeplerle 1076 sayılı kanunun 25 nci
maddesinde esaslı bir değişiklik yapmayı istil
zam eden ve şümullü tetkiklere dayanması lâzımgelenbu meselenin Hükümet tarafından ele
alınması ve içinde bulunduğumuz nazik durum
gözönünde tutularak asgari bir zaman zarfında
hazırlanacak yeni bir kanun lâyihasının Yük
sek Meclise sunulmasının muvafık olacağı ve
bu suretle daha salim ve eksiksiz neticeye va
rılabileceği ittifakla kabul olunmuştur.
Keyfiyeti saygılarımızla arzeyleriz.
M. M. Eni Bs...".''\ M. M.
Kâtip
Sinob
Âğn
Konya
C,J{. încedayı
B. Tugaç
V. Bilgin

Bolu
Bursa
Korgl. A. Alptoğan
Gl. A. AHU
Bursa
Çanları
Çorum
Gl. N.Tınaz
Dr. A. Arkan
E. "8, Akgöl
Diyarbakır
Gl. K. Sevüktekin
Erzurum
Gl. 7ı. Soydcnıir
Kars
Gl. II. Durudoğan .
Kırklareli
Korgl. K. Doğan
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Muğla
S. GHincy
Tekirdağ
R. Apak

Erzurum
A. Âkyürek
Gazianteb
Dr: M. Canbolat
Kayseri
N. Toker
Mardin
Dr. A. Üras
Siird
B.ltfırkay
Tokad
8. ÇeUkkol

