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Sıra Numarası : 164
DEVLET VE VİLAYET YOLLARININ TEVHİDİ HAKKINDAKİ KANUNUN ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT
MADDESİNİN TADİLİNE DAİR (1/180) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE NAFIA, DAHİLİYE VE
BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI.

tevfikan bir maaşı asli nisbetinde tamiratı mütamadiye
tahsisatından 65 lira da ikramiye ki, cem'an yekûn 206
lira 25 kuruş almaktadır..

Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Muamelat Müdüriyeti
Şubesi :
Adet : 6/1647
12 Nisan 1928
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkındaki 1131
numaralı Kanunun Üçüncü Maddei muvakkatesini tadilen Nafıa Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra
Vekilleri Heyetinin 8 Nisan 1928 tarihli ictimaında
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun
layıhasıyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur,
Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade
buyurulmasını rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
Esbabı Mucibe
Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkındaki
22 Haziran 1927 tarih ve 1131 numaralı Kanunun
ikinci maddesi mucibince vilâyat mühendisi ve fen me
murlarına Muvazene! Umumiyeden almakta oldukları
.maaş ve tahsisatları mecmuunun bir misli ayrıca idarei
hususiye bütçelerinden şehrî ihtisas ücreti ita edilmek
te olmasına rağmen Nafıa Müfettişlerine mezkûr Ka
nunun üçüncü maddei muvakkatesi mucibince tamira
tı mütemadiye tahsisatından yalnız maaşı aslileri nis
betinde şehrî bir ikramiye verilmektedir. Meselâ: Alt
mış beş lira aylıklı bir Başmühendis altmış beş lira
maaşı asli yetmiş altı lira yirmi beş kuruş tahsisatı
fevkalade ve Tevhit Kanununun maddei mahsusasına tevfikan muvazene! hususiyeden ayrıca bir maaş
ve tahsisatı fevkalade nisbetinde yüz kırk bir lira yir
mi beş kuruş ücreti şehriye ki, cem'an yekûn 282 lira
50 kuruş almakta iken, keza 65 lira maaşlı bir müfettiş
altmış beş lira maaşı asli ve 76 lira 25 kuruş tahsisatı
fevkalâde ve Tevhit Kanununun maddei mahsusasına

Halbuki Nafıa Müfettişleri uzun müddet vilâyat
Başmühendisliklerinde ifayı vazife ederek tecrübe gör
müş ve bilhassa müddeti memuriyetlerinde liyakat ve
hüsnü hizmetle temayüz etmiş mühendislerden intihap
edilmekte ve Başmühendislerin tedvir eyledikleri vilâ
yat muamelatı nafıası ve icabında Başmühendisler
hakkında vaki şikâyat ve ihbaratı ve vilayatta Başmü
hendislerin mesuliyeti tahtımda yaptırılan her türlü
imalâtı nafıayı tetkik ve teftiş ile mükellef olmaları
hasabıyle memuriyetleri Başmühendislik derecesinin
fevkinde bulunmakta olduğu gibi, vazifelerini ekseriya
mıntıkai teftişiyelerini ihtiva eden vilâyat yollarında
dağlarda bayırlarda yorucu bir şekilde ifa eylemek
mecburiyetinde bulunmaları hasabıyle gerek mesaile
rine tekabül eylemek ve gerek her zaman teftiş ve mürakabeleriyle mükellef oldukları başmühendislerle
karşı karşıya geldikleri zaman mevki ve memuriyetle
rinin nüfuz ve tesirini haiz olmak üzere başmühendis
lerden daha fazla para almaları icabeylemekte iken,
Başmühendislerden daha az para almaları muvafık
görülememekte ve bu şerait dairesinde müfettişliğe
rağbet temin edilememektedir.
Esasen Kanunda bir maaş nisbetinde 'kramiye itası
kaydı zuhulen tespit edilmiş olduğundan unvanı memu
riyetlerine ve ihtiyar eyledikleri mezahim ve meşakı
seferiyeye tekabül eylemek ve müfettişliğe karşı muk
tedir başmühendislerin reğabatını temin etmek üzere
tevhidi turuk kanununda müfettişler için itası zikredil
mekte olan bir maaşı asli nisbetindeki ikramiyenin şeh
rî yüzer lira ihtisas zammı itası şeklinde ifrağıyle zühu
lü vakiin tashihi derecei vücubda bulunmuş olmakla
yolların tevhidi kanununun üçüncü maddei muvakkatesinin «Başmüfettiş ile Nafıa Müfettişlerine Vekâlet
ihtisas zammı tahsisatından şehrî yüzer lira ihtisas
zammı itasına Nafıa Vekili mezundur» tarzında tadili
muvafık görülmüştür.

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Nafıa Encümeni
Karar Numarası : 10
Esas Numarası : 1/180
18 . 4 . 1928
Nafıa Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Devlet ve Vilâyat Yollarının tevhidi hakkındaki
1131 numaralı Kanunun üçüncü maddei muvakkatesini tadilen hükümetten mevrut heyeti umumiyeden
muhavvel Lâyihai Kanuniye tetkik ve müzakere olun
du.
Mühendis, Başmühendis ve Müfettiş ile ve baş
müfettişlerin bulundukları mevki ve vazife derpiş edi
lince maaşları arasında nisbet ve taadül olması muva
fık olacağı ve halbuki 1131 numaralı Kanun mucibin
ce vilayatta ifayı vazife eden mühendis ve Başmühen
dislere Muvazene! Hususiyeden maaş ve tahsisatları
mecmuunun bir misline kadar tahsisat ita edilmekte
olması itibarıyla kıdem ve mevkileri daha yüksek olan
müfettişlerin mühendislerden dûn maaş almaları muvaiikı nasafet görülmemekle bu hale mahal kalmamak
için kanunun kabulü Nafıa Encümenince ekseriyetle
takarrür etmiştir.
Mazbata Muharriri
Kayseri
Ahmet Hilmi
Aza
Kütahya
İsmail Hakkı
Aza
Kütahya
İbrahim

Reis
Çorum
Mühendis Ziya
Kâtip
Malatya
Mahmut Nedim
Aza
Samsun
Doktor Asım
Aza
Samsun
Ethem
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Dahiliye Encümeni
Karar Numarası : 45
Esas Numarası : 1/180

7 . 5 . 1928
Dahiliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkındaki
11311 numaralı Kanunun üçüncü maddei muvakkatesini tadilen Nafıa Vekâletince tanzim olunup, Nafıa
Encümenince tetkik olunduktan sonra Encümenimize

havale buyurulan kanun lâyihası ve merbutatı Dahiliye
Vekili Şükrü Kaya Beyefendi ve Nafıa Vekâleti me
muru mahsusu hazır bulundukları halde tetkik ve
müzakere olundu,
'
Nafıa Encümeni mazbatasındaki esbaptan dolayı
mezkûr lâyihanın kabulü Encümenimizce de ekseriyet
le muvafık görülmüştür. Bermucibi havale Bütçe Encü
menine tevdi olunur.
Dahiliye Encümeni
Reisi Namına
Malatya
Abdülmüttalip
Kâtip
Kars
Halit
Aza
Burdur
İsmail
Aza
Zonguldak
Halil
Aza

Mazbata Muharriri
Malatya
Abdülmüttalip

Aza
Antalya
Rasih
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Bütçe Encümeni
Mazbata Numarası : 100
Esas Numarası : 1/180

Aza
Giresun
Hacim Muhittin

Aza
Aydın
Emin Cemal
Aza
Eskişehir
Sayit
Aza
Kars
Baha Tali
Aza

Bütçe Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkındaki 1131
numaralı Kanunun Üçüncü maddei muvakkatesinin ta
dili hakkında olup, 14 Nisan 1928 tarihinde Nafıa, Da
hiliye ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulan ka
nun lâyihası Nafıa ve Dahiliye Encümenlerinin mazbatalarıyle birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla
tetkik ve müzakere olundu.
Salifüzzikir Kanunun ikinci maddesiyle vilâyat
mühendis ve fen memurlarına bulundukları mıntıka
ların icabatına göre bir maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri
mecmuunu tecavüz etmemek üzere idarei hususiye
bütçelerinden şehrî İhtisas ücreti verileceği kabul olun
duğu halde Üçüncü maddei muvakkate ile vilâyat
mıntıkalarında yol işlerinde fiilen çalışan Nafıa Müfettişlerine tamiratı mütamadiye tahsisatından maaşı asli
leri miktarını tecavüz etmemek üzere şehrî bir ikrami-
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ye itası kabul olunmuş ve bu suretle Nafıa Müfettişle
rine vilâyat mühendis ve fen memurlarının almakta
oldukları ücretten dûn bir ücret verilmek vaziyeti ha
sıl olmuştur. Bu vaziyeti ıslâh için teklif olunan Kanun
Lâyihası Encümenimizce de muhik görülmüş ve esa
sen 1928 senei maliyesi Nafıa Bütçesinin 728 inci ih
tisas ücreti maktuası faslı bu dairede tahsisatı hesap
edilerek Meclisi Âliye arz olunup, kabul buyurulmuş
olmakla lâyihanın Dahiliye Encümeninin tadilatı daire
sinde kabulü muvafık olacağı arz olunur.
13 Mayıs 1928
Reis
Reis Vekili
Edirne
Burdur
Şakir
Salih Vahit
Kâtip
Aza
Kütahya
Aydın
Niyazi Asım
Mithat
Aza
Aza
Ankara
Erzurum
Mehmet îhsan
Nafi Atuf
Aza
Aza
Bursa
İsparta
Muhlis
Mükerrem
Aza
Aza
Kırklareli
Samsun
Mehmet Nahit
Adil
Hükümetin Teklifi
1131 Numaralı ve 22 Haziran 1927 tarihli Devlet ve
Vilâyet Yollarının Tevhidi Hakkındaki Kanunun üçün
cü Maddei Muvakkatesinkı Tadiline Dair Kanun
Birinci Madde — 1131 Numaralı ve 22 Haziran
1927 tarihli Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hak
kındaki Kanunun üçüncü maddei muvakketesi berveçhiati tadil edilmiştir:

Nafıa Başmüfettiş ve Müfettişlerine vekâlet bütçe
sindeki ihtisas ücreti maktuası tertibinden şehr? yüzer
lira ita olunur.
İkinci Madde — Bu Kanun 1928 senei maliyesi
iptidasından muteberdir.
Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya
Maliye ve Nafıa Vekileri memurdur.
8 Nisan 1928
Başvekil
Adliye Vekili
ismet
Mahmut Esat
Müdafaai Milliye Vekili
Dahiliye Vekili
Mustafa Abdülhalik
Şükrü Kaya
Hariciye Vekâleti Vekili
Maliye Vekili
Şükrü Kaya
Saraçoğlu Şükrü
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
Mustafa Necati
Behiç
iktisat Vekili
Sıhhiye ve Muaveneti
Mustafa Rahmi
içtimaiye Vekili
Doktor Refik
Dahiliye Encümeninin Tadili
1131 numaralı ve 22 Haziran 1927 tarihli Devlet ve
Vilâyet yollarının tevhidi hakkındaki Kanunun üçüncü
maddei muvakkatesinin tadiline dair Kanun Lâyihası
Madde 1. — 1131 Numaralı ve 22 Haziran 1927
tarihli Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkındaki
Kanunun üçüncü maddei muvakkatesi berveçhiati ta
dil edilmiştir:
Nafıa Başmüfettiş ve Müfettişlerine Vekâlet büt
çesindeki ihtisas ücreti maktuası tertibinden ayda yü
zer lira verilir.
Madde 2. — Bu Kanun 1928 senei
muteberdir.

iptidasından

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye
ve Nafıa Vekilleri memurdur.

