Sıra NQ 103
Kocaeli Vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu
adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki kanunun 3 ün
cü maddesine ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine ait olan kıs
mının değiştirilmesine dair 1/851 ve Kocaeli Vilâyeti içinde
4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza
kurulması hakkındaki kanuna müzeyyel 1/896 numaralı kanun
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası

Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulması
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine ait olan kısmının
değiştirilmesine dair 1/851 numaralı kanun lâyihası
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/3721
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
2202 numaralı kanunun 3 üiK'ü maddesinin 3 numaralı cetvelinin değiştirilmesi hakkında
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-XII-1933 tc Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmi et

Esbabı mucibe
Kocaeli vilâyeti dahilinde teşkil edilen Karasu kazasının Dahiliye vekâleti kadrosunu tesbit
eden 220? numaralı kanunun üçüncü maddesinin cı3» numaralı cetvelinde dördüncü sınıf kay
makam denilmekle üç sınıf üzerinden olan kaymakamlıklara bir sınıf daha ilâve edilmiş oldu
ğundan ve ikinci sınıf kaza tahrirat kâribi denildiği halde maaşı 16 lira üzerinden tesbit edil
miş bulunduğundan halbuki ikinci sınıf tahrirat kâtibinin maaşı 17,5 lira olduğundan mezkûr
kanunun üçüncü maddesinin «3» numaralı cetvelinin tadili zarurî görülerek merbut kanun lâ
yihası tanzim edilmiştir.
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2202 Humarah kanunun üçüncü maddesinde
yazılı 3 numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti
kısmının değiştirilmesi halikında kanun
lâyihası
MADDE 1 — 2202 numaralı kanunun üçün
cü maddesinde yazılı 3 numaralı cetvelin Dahi
liye vekâleti kısmı aşağıda gösterildiği şekilde
değiştirilmiştir:
Derece
9
16

Memuriyetin nevi

Adet Maaş

Üçüncü smıf kaymakam
Üçüncü smıf kaza tahrirat
kâtibi

40
16

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
20 - XII -1933
Bş. V.
İsmet

Ad. V. V.
Zekâi

Mal V.
M. Aibdülhalik

Ha. V
Dr. T. Büstü
Na. V.
Fuat

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

M. M. V.
Zekâi

ÎK. V.
M Celâl

G . l . V.
Ali Kana

Da. V.
Ş. Kaya
Mf. V
Hikmet

S. I. M. V. V..
Muhlis
Zr. V
Muhlis

Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulması hakkın
daki kanuna müzeyyel 1/896 numaralı kanun lâyihası
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı: 6/563

11-III-1934

Büyük Millet Meclisi Tüksek Reisliğine
Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki 2202 saydı kanu
na zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7-111-1934 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve kadro ile birlikte yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
2202 sayılı kanuna tevfikan teşkil kılınan Karasu kazasında çalışacak memurların derece
ve adet ve maaşlarını gösteren 3 üncü maddesinde tapu memurları gösterilmemiştir. Kaza
itibarile tapu idaresinin de teşkil kılınması muktazi bulunduğundan istihdam kılınacak tapu
memurlarının derece ve adet ve maaş miktarlarının 1452 numaralı kanuna merbut cetvele
geçirilmesi için bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır.
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Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden
bir kaza kurulması hakkındaki 2202 sayılı
kanuna müzeyyel kanun lâyihası
MADDE 1 — İlişik cetvelde yazılı memuri
yetler 1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı
cetvelin Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü
kısmına geçirilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1934 sensi
haziranından başlar.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
7-ÜI-1934
B$. V.
Ad. V.
M. M. V.
İsmet
Ş. Saraçoğlu
Zekâi
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Dr. T. Rüştü
Fuat
Mî. V.
Na. V.
Ik. V.
Hikmet
* Ali
M. Celâl
S. î. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
Dr. Refik
Ali Rana
Muhlis
D.
16
18

Memuriyetin nevi
TCaza tapu memuru
' » >
kâtibi

Adet Maaş
1
1

16
12
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 63
Esas No. 1/851,896

8 - IV -1934

Yüksok Reisliğe
Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldı
rılması ve Karasu adı ile yeniden 'bir kaza kurul
una»! hakkındaki 2202 numaralı kamımın üçüncü
maddesine ilişik 3 numaralı cetvelin Dahiliye ve
kâleti kısmında bazı tashih yapılmasına ve mez
kûr kazada kullanılacak ıtapu memuru ile kâtiibinin 1452 numaralı kamına ibağlı 2 numaralı
cetvele ilâvesine dair olup muhtelif tarihlerde
encümenimize havale buyuruları iki adet kanun
lâyihası Dahiliye Vekili Beyin huzıırile tetkik
edildi.
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 1452- n um aralı kanuna bağlı cet
velde dört sınıf olarak tesBit edilen kaymakam
lar bilâhare meriyete giren 1700 numaralı Da
hiliye memurları haikkrndaıki kanun ile üç sınıfa
indirilmiş olduğundan 1/851 numaralı lâyihanın
bu kısmının teklif "veçhile tashihi aniıvafık görül
müştür.
1452 numaralı kanunun ikinci maddesine mer
but (2) numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti kıs
mında 15 ve 16 ncı derecelerden 17, 50 ve 16 lira

maaşlı kaza tahrirat kât iplerinin sınıfları ikinci
olarak gösterilmiştir. Haddi zatinde' üçüncü sı
nıf olması lâzım gelen 16 ncı derecedeki kaza tali-*
riraıt kâtipleri sıriıfmm tashihi için Hükümetçe
bir kanun lâyihası" teklifi hususunda Dahiliye Ve
kili Beyle mutabık kalınmış ve bu sebeple lâyiha
nın bu kısmının tedvinine lüzum görülmemiştir.
Mezkûr kazada çalışacak tapu memuru ile kâ
tibi hakkındaki kanım lâyihası teklif veçhile ka
bul edilmiştir.
Her iki lâyiha birleştirilmek suretile yeniden
hazırlanan kanım lâyihası Umumî Heyetin tasvi
bine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim
olunur.
Reis
Burdur
M. Şeref
Çorum
Mustafa

Reis V.
İsparta
Mükerrcm
(üresini
Kâzım,

M. M.
Bayazrt
İhsan
İstanbul
Sadettin

Bursa
Dr. Galip
Kayseri
A. Hilmi

Kırklareli
Şevket

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
2202 numaralı kanunun üçüncü maddesine'bağlı
üç numaralı cetvelde bazı değişiklikler yapılması
hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Kocaeli vilayeti içinde dört
nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden
bir kaza kurulması hakkındaki 20 mayıs 1933 ta
rih ve 2202 numaralı kanunun üçüncü maddesi
ne bağlı 3 numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti
kısmında dördüncü olarak gösterilen kaymaka
mın sınıfı üçüncü olarak değiştirilmiştir.

lüğü başlığı altında 16 inci dereceden bir adet
16 lira maaşlı vilâyet ve kaza tapu memuru ile
18 inci dereceden bir adet 12 lira maaşlı kaza
tapu kâtibi ilâve olunmuştur.

MADDE 2 — Yukarıki maddede yazılı üç nu
maralı cetvele Tapu ve kadastro umum müdür

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tera Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 3 — Bu kanunun 1 inci maddesi
hükmü neşri ve 2 inci maddesi hükmü 1 haziran
1934 tarihinden muteberdir.

