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Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki
kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair
1/157 ve bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kad
rosu hakkında 1/206 sayılı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/157)
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Devlet memurları maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetinin 28 - IV -1935 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı
mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
/. İnönü

Esbabı mucibe
Ankara Vilâyetinin Hükûmei merkezi olmak dolayısile hususiyeti ve kaza adedinin fazlalığı
muhaberat ve muamelâtın günden güne ziyadeleşiiği açık bir surette göze çarpmakta ve bu
nisbette de vali muavinliğinin mesuliyet ve işi artmaktadır. Bundan başka Ankaramn hayatî
ve iktisadi şartları diğer vilayetlere nazaran daha ağırdır.
Bu memuriyetin mevki ve içtimai şerefinin korunması noktasından da İstaııbuldaki emsa
linden aşağı maaş verilmesi muvafık görülemediğinden Ankarada istihdam edilmek üzere 4
üncü dereceden bir ve büyük ve mühim ve işi çok vilâyetlerden birisinde istihdam edilmek
üzerede altıncı dereceden bir ki, iki vali muavinliği için 1452 sayılı kanuna merbut 2 numa
ralı cetvelde tadilât icrası hakkında hazırlanan esbabı mucibe ile kanun lâyihası sunuldu.
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Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü
hakkındaki 1452 sayılı kanuna merbut cetvelde
tadilât yapılması hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının
tevhid ve teadülüne dair 1452 sayılı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin Dahiliye taşra kısmına Ankarada istihdam edilmek üzere dördüncü
dereceden bir vali muavinliği ile 6 ncı dereceden
bir vali muavinliği ilâve edilmiştir.
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Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu hakkında kanun lâyihası ve Da.
En. mazbatası (1/206)
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrusu hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince 15 - V - 1 9 3 5 te Yüksek Meclîse arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikle sunulmuştur.
Başvekil
/. tnönii

Esbabı mucibe
Vilâyet idaresi kanununun 58 ııd maddesi lüzum görülen vilâyetlerde valinin riyaseti altında
bulunmak ve Mülkiye ve Hukuk mektebleri mezunlarından intilıab edilmek üzere üç. azadan müte
şekkil idare heyetinin teşkili için Dahiliye vekâletine salâhiyet vermiştir.
Vilâyet idare heyetlerinde aza bulunan devair reislerinin kendi dairelerine aid işlerle iştigal et
meleri yüzünden idare heyetleri ekseriya muntazaman içtima edememektedir.
İştigal sahası ayni derecede geniş olan idare heyetinin mütenevvi işleri matlub dikkat, sürat ve
intizam ile tetkik ve intaç edilebilmesi için sık, sık içtima etmesine ihtiyaç vardu\
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İdare heyetlerinden geçen işlerin mühim kısın t Hazine ve efrad hukukuna taallûk etmek itibarile esaslı tetkikat neticesinde karara raptma lüziTm ve zaruret bulunan mesaidendir
Şubeler idare reislerinin günlük işleri arasına sıkışmış ve selâmetle tedviri müşkülâta uğramış
olan idare heyetleri işlerinin; dairelerinden her birinin mesai ve meşguliyetleri diğer vilâyetlerle
kıyas edilmeyecek derecede fazla olan ve vekâletçe lüzum görülen bir vilâyette üç azadan müteşek
kil olmak üzere idare heyeti teşkili zarurî görülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir.
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Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu
hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 58
nci maddesi mucibince bir vilâyette daha teşkil
edilecek idare heyetine aid olub derece, aded ve
maaşları ilişik cetvelde gösterilen kadro 1452
numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut cet
velin Dahiliye vekâleti kısmma ilâve edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
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Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M,
Dahiliye encümeni
Karar No. 17
Esas No. 1/206
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Yüksek Başkanlığa
Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti
kadrosu hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - V -1935
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğini bildiren Başvekâletin 19 mayıs 1935
tarih ve (î/1521 sayılı tezkeresi İç bakanlığın
dan gelen Vilâyetler umum müdürünün bulun
duğu 23 - V - 1935 teki toplantımızda okundu
ve is görüşüldü.
JVlaıısub idare heyetlerinin faydası yapılan
tecrübeler sonunda bir kat daha anlaşılmış bu
lunmakla teklif edilen kanun lâvihasınm ol

duğu gibi kabulü hususunun Ulu heyete arzına
k ara r v erilmiştir.
Yüksek başkanlığa sunulur.
)a. En. Ueisi
Tekirdağ
C. Uybadın

Reis V.
Tekirdağ
Faik öztrak

M. M.
Çanakkale
Ş. Taşın

Kâtih
Siird
M. Mayakon

Aza
Urfa
B. Gihıay

Aza
Sivas
Mitat Ş. Bleda

Aza
Urfa
Muhittin Dinçsoy

Aza
Çorum
Kemal Alpsar

Aza
Çoruh

Atıf

( S. Sayısı : 173 }

4
Aza
Sivas
AS\ Görkci!

Aza
Erzurum
X, El gün

Aza
Çanakkale

Aza
Sivas
Vasfi Rasid, Şerif/

ff.

Aza
Zonguldak
f\. Vardar

Ere/i'}i-(.lı

Bütçe encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe
İki vali muavinliği ile bir vilâyette teşkil edi
lecek idare heyeti kadrosu hakkında olub Baş
vekâletin iki tezkeresile Yüksek Meclise gönderi
lerek encümenimize verilmiş olan kanun lâyiha
ları okundu ve konuşuldu:
Teklifler esbabı mucizelerinde izah olunan lü
zum ve zaruretlere binaen encümenimizce kabul
edilmiştir. Her iki lâyiha birleştirilmiş ve yeni
den hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müza
kere edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti azası
ile vali muavininin, Dahiliye vekâleti kadrosu
na eklenmesi hakkında kanun lâaihası
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
MADDE 1 — Vilâyet idaresi
kanununun
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
58 nci maddesi mucibince bir vilâyette daha teş
kil edilecek idare heyeti ile iki vali muavinliği
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nun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Dahiliye ve
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