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Büyük Millet Mecli si Yüksek Reisliğine
253Û sayılı kanunun 10 neu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 16 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik te sunulmuştur.
Başvekil
C. Bayar

Esbabı mucibe lâyihası
2530 saydı kanunun 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrasile müze ve rasathane teşkilâtı dahilindeki
ihtisas vazifelerine tayin olunanların, 6, 7, ve 8 nci maddelerdeki esaslar dairesinde terfi etmeleri ve
maaşlarını kadrolarına göre değil, kıdem ve sınıflarına göre almaları kabul edilmiş olduğundan, bu
husus için her sene muvazenei umumiye kanununa bir madde ilâvesi cihetine gidilmesi için 10 ncu
maddenin 2 nci fıkrasının kaldırılmasına lüzum sâsıl olmuş ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası tan
zim edilerek takdim kılınmıştır.

Maarif encümeni mazbatası
T. B.M.M.
Maarif encümeni
Esas No. 1/1056
Karar No, İS

23 -V -1938

Yüksek Reisliğe
2530 sayılı müze ve rasadhane teşkilât kanununun 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması hakkında Maliye vekâletince tanzim
olunub Başvekletin 6/2132 sayılı ve 18 - V -1938
tarihli tezkeresile encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası vekil Saffet Ankan ve Yüksek Tedrisat nurm™ müdürü Cevad oldukları
halde tedkik ve müzakere edildi.

Müze ve rasathanede ehliyet ve liyakatleri
görülenlerin 2530 numaralı kanun dairesinde
Devletin diğer dairelerinde olduğu gibi vaktinde terfi edebilmeleri için her sene mahsus cetvelin değiştirilmesi bir külfet olduğundan bu
nu tahmil eden fıkranın kaldırılması muvafık
görülmüş ve lâyiha aynen kabul edilerek müstacelen müzakeresi dileğile Yüksek Meclise su>?
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Yüksek Reisliğe
Müze ve rasadhane teşkilât kanununun 10 ncu
maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması hakkın
da olub Başvekâletin 18 mayıs 1938 tarih ve
6/2132 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan
kanun lâyihası Maarif encümeni mazbatasile
birlikte Encümenimize verilmiş olmakla Maarif
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu :
Lâyiha ; müze ve rasadhane teşkilâtına dahil
ihtisas vazifelerini görenlerden terfi edeceklerin
maaş farkları ve bu farklara göre teşkilât kad
rosunda vukua gelecek olan değişikliğin her
sene bütçesile teklif olunması hakkındaki mez
kûr kanu&un 10 ncu maddesinin ikinci fıkrası
hükmünü kaldırmak maksadile sevkedilmiştir;
Müze ve rasadhane teşkilât kadrosunda ihtisas
mevkii olarak gösterilen memuriyetleri ifa eden
lerin ne suretle terfi edecekleri 2530 sayılı ka
nunun 6, 7 ve 8 nci maddelerinde gösterilmiş ve
icabında kadro ile tesbit edilen maaşm yükse ğinde de maaş alabilecekleri yine bu kanunun
10 ncu maddesinin birinci fıkrasile kabul edil
miştir. Bu suretle kadro fevkinde maaş vermek
prensibi esas itibarile kabul edilmiş olduğuna

göre kadroda yapılacak değişikliği» her yıl büt
çesinde teklif olunması maaş farkının istikam
eylediği tahsisatın teminine matuf bir hüküm
olduğundan bu farkın maaş tasarrufatından kar
şılanacağına dair maddeye bir kayid ilâvesi suretile mezkûr hükmün kanundan çıkarılmasında
Encümenimizee de mahzur görülmemiştir. Bu
suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek
Reisliğe sunulmuştur.
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TEKLİFİ

2530 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin ikinci
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun lâyihası

Müze ve rasadhane teşkilât kanununda değişiklik
yapılmasına dair kanun lâyihası

MADDE 1 — 2530 sayılı kanunun 10 ncu
maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır.

MADDE 1 — Müze ve rasadhane teşkilâtı
hakkındaki 23 haziran 1934 tarih ve 2530 sayılı
kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:
(Bu kanuna bağlı (A) cetvelile derece ve ma
aş mikdarlarz tayin edilmiş olan ihtisas vazifele
rine tayin olunanlar kadroya göre değil kıdem
ve sınıflarına göre maaş alırlar ve bu kanuna
göre terfi ederler.
Bu terfilerin istilzam eylediği maaş farkları
Maarif vekâleti bütçesinin maaş tertibi tasarrufatmdan karşılanır).

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
16 - V -1938

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir.
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