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1455 numaralı kanunun bazı maddeleriie bu kanunun 2 nci
maddesini tadil eden 16b7 sayılı kanunun birinci maddesini
muaddıl 2016 numaralı kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa
encümeni mazbatası (1/1072)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/2239

30 - V - 1938
•
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

(2016) sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan
ve îcra Vekilleri Heyetince 26 -. V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Bayar

Mucib sebebler
2016 sayılı kanun Hukuk fakültesi tahsilini tamamlamış askerî hakimlerin, subay ve Askerî me
murların maaşatı hakkındaki 1453 sayılı kanunda yazılı üçüncü dereceye kadar yükselmelerini temin
ettiğinden diğer Fakültelerde ayni derecede tahsil görmüş olan askerî muallimlerin de kadrolarının
müsaadesi derecesinde dördüncü dereceye kadar' yükselmeleri ve bunu temin için 2016 sayılı kanu
nun ikinci maddesine askerî muallimler hakkında bir fıkra ilâvesi tensib ye işbu kanun lâyihası tan
zim edilmiştir.

Millî Müdafaa encümeni; mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Esas No. 1/1072
Karar No. 73

5 -VI - 1938

Yüksek Başkanlığa
2016 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadili
hakkında M. M. Vekilliğince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine dair olub
Encümenimize verilen Başvekâletin 30 mayıs 1938
tarihli ve 6/2239 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak
M. M. Vekilliğinden gönderilen memuru huzurunda okundu ve görüşüldü :
Askerî hâkimler gibi askerî muallimler dahi

ayrı fakültelerde ayni dereceye kadar tahsil
görmüş olduklarından askerî muallimlerin de ba->
remin 4 ncü. derecesine kadar yükseltilmesi hakkındaki esbabı mucibe yerinde görülmüş ve bu
kanun lâyihasının müzakeresi sırasında Askerî
Temyiz müddeiumumisinin de baremin 2 nci
gmıf derecesine kadar terfi edebilmesi hakkındaki teklifi M. M. Vekilinin de muvafakati alınafak Encümenimizce kabul olunarak» 2016 sayılı

İkanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesile
ikamın lâyihası aynen kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyenin tasvib nazarına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
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DEĞİŞTİRİŞİ

2016s<syılı kanunun ikinci maddesinin tadiline
dair kanun lâyihası

1455 sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren 2016 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiş*
tiren kanun lâyihası

MADDE 1 — 2016 sayılı kanunun ikinci
maddesi: aşağıda gösterildiği üzere tadil edil
miştir :
1455 sayılı kanunun üçüncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve edilmiştir :
Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 sa
yılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı ikinci derecenin muka
bili maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de
üçüncü derece mukabili maaşa kadar ve yüksek
mekteb mezunu olan askerî muallimler dördün
cü derece mukabili maaşa kadar maaş alırlar
ve bulundukları memuriyet unvanmı taşır askerî
memurlardır.

MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun bazı mad
delerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir :
Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 sa
yılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı 2 nci derecenin mukabili
maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de 3 ncü
derece mukabili maaşa kadar ve yüksek mekteb
mezunu olan askerî muallimler 4 ncü derece mu
kabili maaşa kadar ve Askerî Temyiz mahkemesi
müddeiumumisi 2 nci derece maaşa kadar maaş
alırlar ve bulundukları memuriyet unvanmı ta
şır askerî memurlardır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen

MADDE, 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa vekili memurdur.
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MADDE 3 — Hük metin üçüncü maddesi
aynen
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