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Sıra Numarası : 161
ASKERİ LİSELER, ASKERİ İLK MEKTEP VE GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİT İHZARİ MEKTEPLERİ
İDARE AMİRLERİNİN DERS DERUHTE ETMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE VERİLECEK ÜC
RETİ MAKTUA HAKKINDA 1/135 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ
MAZBATASI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Muamelât Müdüriyeti
Mukarrerat Şıibesi
Adet : 6/1191

11 Mart 1928

Büyük Mill'dC Meclisi Riyaseti Celilesine
Askeri liselerle askeri ilk mektep ve gedikli küçük
zabit inzari mektepleri idare amirlerinin ders deruhte
dimeleri nalinde kendilerine verilecek ücreti maktuaları hakkında Müdafaa] Milliye Vekâleti Celilesince
tanzim olunup Maliye Vekâletinden tevdi edilen ve
İcra Vekilleri Heyetinin 29 Şubat 1928 tarihli içtimaırida tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Ka
nun Lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu'saddalk sureti leffen takdim olunmuştur.
Muktezasının ifasına ve neticesinin dş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim.
(Başvekil
İsmeit
Başvekâleti Celiyeye
Askeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli küçük
zabit ihzari mekteplerinin sivil olan müdürü sanileri
ile müfettişleri maaşatı ve bu mekteplerde ders deruh
te eden idare amirlerine verilecek ücreti maktualar
hakkında olup Hazineye havale fbuyrulan Müdafaaii
Milliye Vekâleti celilesinin tezkeresiyle merbutu Ka
nun Lâyihaları tetkik: edildi.
Askeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli küçük
zalbit ihzari mekteplerinin sivil olan müdüri sanileri
ile müfettişleri maaşatı ve bu mekıtepierde ders de
ruhte eden idare amirlerine verilecek ücreti maktua
lar Müdafaai Milliyenin 1927 kadrosuna dahil ol
masına ve mezkûr kadro nihayetinde Bütçe Encüme
ninin «Bu kadro 1 Nisan 1341 tarih ve 587 numaralı'
Kanuna mugayir olan ahkâmı 1928 senei maliyesin
de kanuna raptedilmek şartı ile tasdik kılındı.» Kaydı
meşruh bulunmasına göre teşkilât Kanununa ilâvesi
için tanzim ve teklif edilen mezkûr Kanun Lâyihalarınırı iktisalbı kanuniyet eylemesinde Hazinece mah
zur görülemediği arz olunur efendim, hazretleri.
29 Şulbatl 928
(Maliye Vekili
Saraçoğlu Şükrü

Esbabı Mucibe
Maarif Vekâletinin terbiye ve tedris tertibatını
temsiien askeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli
küçük zaibit ihzari mekteplerinin idare amirlerinin
ders deruhte etmeleri halinde bu derslerin muallim
lerine ait maaş ve tahsisatı fevkalâdeden ücreti maktua olarak istifade etmeleri muvafık görülerek 1927
senesi kadrosuna ithal edildiği maruzdur.
Bütçe Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
TBMM
Bütçe Encümeni
96 'Mazbata Numarası
1/135 Esas Numarası
Bazı mekâtilbi askeriyede ders deruhte eden idare
amirlerine verilecek ücreti maktualar hakkında Baş
vekâletten varit olup 12 Mart 1928 tarihinde Encü
menimize havale buyrulan Kanun Lâyihası Müda
faai Milliye Vekili Mustafa AbdülhaJik Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu.
Askeri liselerle gedikli küçük zalbit ihzari mek
teplerinin sivil olan müdür ve başmuavinleri ile
muavinleri ayrıca ders deruhte eyledikleri tak
dirde işbu derslere esasen muhasses ve kad
roda dahil olan maaş ve tahsisatı fevkalâ
de mecmuunun karşılık addiyle bu tertiplerde
mumaileyhime lâyihada tespit olunan miktarlarda
ücreti maktua itası esas itibariyle Encümenimizce de
muvafık görülmüş ve lâyihanın askeri ilk mekteplerin
Maarife devredilmiş olmasına ve müdüri sanilik ve
müdür muavinliği unvanları, başmuavinlik ve muavin
liğe kalbedilmek muvafık görülmesine mebni bu dai
rede bazı tadilâtla bilkabul Heyeti Celilenin nazarı
tasvibine arzına karar verilmiştir.
11 Mayıs 1928
Reis
Reis Vekili
Edirne
Burdur
§akir
Salih Vahit
Kâtip
Aza
Kütahya
Erzurum
Niyazi Asım
Nafi Atuf
Aza
Aza
Erzurum
İsparta
Aziz
Mükerrem
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, Aza
Elâziz
Hasan Tahsin
Aza
Samsun
Adil

Aza
»Bursa
Muhlis
Aza
Kırklareli
Nahit

Aza
Aydın
Mühendis Mitat
'Hükümetin Teklifi
Asikeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli küçük
zabit ihzari mektepleri idare amirlerinin ders deruhte
etmeleri halinde kendilerine verilecek ücreti maktuaları hakkında Kanun Lâyihası.
Birinci Madde — Askeri liselerle, askeri ilk mek
tep ve gedikli küçük zabit ihzari mekteplerinin mü
dür, müdüri sanileri ile müdür muavinlerine deruhte
ettikleri dersler için, bu derslerin muallimlerine ait
maaş ve tahsisatı fevkalâdeden merbut cetvelde ya
zılı miktarlar üzerinden şehri ücreti maktua verilir.
İkinci Madde — işbu Kanım 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir.
Üçüncü Madde — işbu Kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
29 Şubat 1928
'Başvekil
Adliye Vekili
'İsmet
Mahmut Esat
Müda'faai Milliye Vekili
Dahiliye Vekili
Mustafa Abdülhalik
Şükrü Kaya
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
Doktor Tevfiik Rüştü
Saraçoğlu Şükrü
'Maarif Vekili
Nafia Vekili
Mustafa Necati
Behiç
Sıhhiye ve Muaveneti
İktisat Vekili
içtimaiye Vekili
Mustafa Rahmi
Doktor Refik

Cetvel
Ücreti
maktua
4
3
2
3

000
000
000
000

kuruş askeri liselerin müdürlerine
kuruş askeri liselerin müdüri sanilerine
kuruş askeri liselerin müdür muavinlerine
kuruş askeri ilk mektep ve küçük zabit ih
zari mektepleri müdürlerine
2 000 kuruş askeri ilk mektep ve küçük zabit ih
zari mektepleri müdüri sanilerine
Bütçe Encümeninin Tadili
Askeri Liselerle Gedikli Küçük Zabit ihzari Mek
teplerinde Ders Deruhte Eden idare Amirlerine Ve
rilecek Ücreti Maktualara Dair Kanun Lâyihası
Birinci Madde — Askeri liselerle gedikli küçük za
bit ihzari mekteplerinin müdür, başmuavin ve muavin
lerine ayrıca ders deruhte eyledikleri takdirde işbu
derslere mahsus maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuu
karşılık ad ve bu tertiplerden mahsup edilmek üzere
maktuan atide muharrer ücreti şehriyeler verilir :
Lira
Askeri lise müdürlerine
Askeri lise başmuavirilerine
Askeri lise muavinlerine
Gedikli küçük zabit ihzari mektep müdürlerine
Gedikli küçük zabit ihzari mektep muavinlerine

40
30
20
30
20

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir.
Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

