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B.M.M. Yüksek Reisliğine
Berrî, bahrî erkân ümera ve zabitanın ' tekaüdü için rütbei askeriyelerine göre tayin
olunan sinleri mübeyyin 325 tarihli kanunun ikinci maddesinin tadil ve ilâvesine dair M. M.
vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 6/2/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise
takdimi tasvip edilen kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur .
Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Hesap memurlarına, olan ihtiyaç dolayisile 13 haziran 325 tarihli tahdidi sin kanununda
yaşların bir müddet için yükseltilerek bu suretle tahdidi sin dolayisile tekaüde irca
edilmemeleri icap edenlerin devamı istihdamlarını temin etmek üzere tanzim ve raptedilen
kanun lâyihası takdim kılındı.
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M. M, Encümeni mazbatası
Yüksek reisliğe
Başvekâleti celilenin 7/2/1929 tarinli ve ~ j numaralı teskeresile eneümeaimize havale
buyrulan ve heyeti umumiyenin 2/3/1929 tarihli 3$uncu inikadında tekrar encümene alman 13
haziran 1325 tarihli tahdidi sin kanununun ikinci maddesinin.,tadiline dair. olan kanun. lâyihası
ve esbabı mucibe bu kerre M. M. vekili Bf* inin huzurile yenide!* tetkik ve müzakere olundu.
Uzun zamandan beri esaslı bir menbaı olmayan askerî hesap memurları tedricen tekaüt veya
istifa suretile ordudan ayrıldıkça yerlerine başkaları gelmediğinden bugün ordunun ihtiyacina
kâfi gelmemektedirler.
Her nekadar buna karşı vakâletçe esaslı bir tetbir alinmak üzere lâzım gelen kanun lâyihası
hazırlanmakta olduğu vekil hazretlerinin ifadesinden anlaşılmış isede, o zamana kadar elde bulu-

- 2 riân bir kaç memurun da tahdidi sinden ötürü ordudan çıkarılarak bu yüzden ordu hesap işle
rinin büsbütün müşkülât içinde kalmaması için hesap memurlarının tahdidi sin müddetinin
artırılmasını zarurî gören encümenimiz işbu kanun lâyihasının kabulünü arzetmege karar
vermiştir."
..-?>•
Ecnebi ordularında da memurlar ile faal zabıtan arasında tahdidi sin yüzünden epey fark
vardır. Bu farkın vazifeye tesir etmiyeceğine de kanaat- getirilmiş ve lâyihanın yalnız şeklinde
ufak bir tadil yapılmıştır.
Ancak tahdidi sin kanununun ikinci maddesinde hesap memurlarına ait isimler başka türlü
isede, bunların bu|isimleri 23 eylül 328 ve 5 zilkade 331 tarih ve 303 numaralı nizamname ile
değiştirildiği ve sonaradan maaş kanununda işbu yeni isimlerin yazılı olduğu ve ordu kadro
sunda böyle tanındığı maruzdur efendim .
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Hükümetin teklifi

Milli Müdafaa encümeninin tadili

haziran 325 tarihli Tahdidi sin kanununun
ikinci maddesini muaddil kanun lâyihası

13 haziran 325 tarihli tahdidi sin kanununun
ikinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası

BİRİNCİ MADDE — Berrî ve bahrî erkân
ümera ye zabitanın tekaüdü için rütbei
askeriyelerine göre tayin olunan sinleri mübeyyin 13 haziran 325 tarihli kanunun
hesap memurlarına ait kısımları atideki şekil
de tadil edilmiştir.
Muamelat memurları, hesap memurları
ve hesap memuru muavinleri için azamî sin 55 tir.

BİRİNCİ MADDE — 13 haziran 325
tarihli tahdidi sin kanununun ikinci maddesinde
hesap memurlarına ait|azamî sin: muamelât
memurları, hesap memurları ve hesap memuru
muavinleri için elli beşe çıkarılmıştır.

İKİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi
neşrinden muteberdir.

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.

ÜÇÜNCÜ, MADDE — İşbu kanunun icra
sına M. M. vekili memurdur.
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ÜÇÜNCÜ£MADDE — Bu kanunun hük
münü icraya M. M. Vekili memurdur.

