S. Sayısı. 18
Deniz Gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine
yapılacak zam hakkında kanun lâyihası Bütçe ve Millî
Müdafaa encümenleri mazbataları (1 689)
T. C.
Başvekâlet
Kararttır dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/UOA

•

19 - IX - 19M

Büyük Millet Meclis' Yüksek Reisliğine
Deniz Gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine yapılacak zam hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - VIII - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydpm

Esbabı mucibe
Evvelce Deniz ordusunda Deniz gedikli subaylığı teşkilâtı mevcut idi. Görülen lüzum üzerine
1492 sayılı kanunla bu sınıfın yerine gedikli erbaş sınıfı ikame ve gedikli subaylığı teşkilâtı ilga
edilmişti. Bu kanuna nazaran gedikli subaylardan arzu edenler hizmet müddetlerine göre erbaş sını
fına nakledilmiş ve naklini arzu etmeyenlerle erbaş sınıflarında mukabil
rütbesi bulunmıyanların
tasfiye edilmeleri takarrür etmiş ve tasfiyelerine kadar 24 şubat 1330 tarihli Gedikli zabitan kanunu
ve 508, 587 sayılı kanunlar mucibince haklarında malî ve idarî muamele yapılagelmekte bulunmuş
tu. Talim ve terbiyeye ve Donanmanın harp kifayetine halel gelmemesi için gedikli subayların 3 se
neye taksimen ve gedikli erbaşların yetişmelerile mütevazin olarak tasfiyeleri ve bu işin 1940 sene
sine kadar bitirilmesi Genelkurmayca arzu edilmiş ise de gedikli erbaş personal kadrosunun tamamla
namaması, Donanmanın kifayeti harbiyesinin tezelzüle uğratılmaması gibi sebeplerle bu güne kadar
tasfiye muamelesi ikmal edilememiş olduğu gibi ekserisi yabancı fabrika ve donanmalarda staj gös
terilmek suretile yetiştirilmiş bulunan gedikli subayların yerlerine onlar kadar yetişmiş erbaş
lar temin edilinceye kadar da vazifeden uzaklaştırılmaları kabil olamıyacaktır.
Bilhassa vaziyeti hazıra dolayısile tasfiye işinin müsait bir zamana taliki muvafık görülmekte
ve bu personalın donanmanın silâh ve makine hizmetlerinde haiz bulundukları ehliyetle vazife ifa
larına intizar edilmektedir.
Gedikli subaylar ayni zamanda gedikli erbaşlara öğretmenlik ederek onların yetiştirilmelerini
de temin etmektedirler.
Vücutlarından bu derece mühim istifadeler temin edilmesine rağmen bu sınıf mensupları tasfi
yeye tâbi tutulmaları hasebile maaş kanunlarındanazarı dikkate alınmamalarından ve tasfiyelerinin
de yapılamamasından dolayı emsallerine nisbetle mağdur bir vaziyete düşmüş bulunuyorlar. Kendi
lerinin yetiştirdiği ve kendilerinden daha az kıdemli gedikli erbaşların aldıkları aslî kırk ve zammile
120 lira maaşa mukabil son rütbeyi almış bulunanı. Sınıf bir gedikli subay ancak 80 lira maaşla bir
er tayin zammı alabilmektedir.
Vekâletimizee bunların mağduriyetlerinin izalesi, terğip ve teşvikleri ve vazifelerine karşı merbutiy etlerinin arttırılması için kifayet Yüksek askerî şûraya arzedilmiş ve makamı
müsarünileyhaca

tetkik edilerek vaziyetlerinin tasfiye kararma bağlı kalınmak şartile ıslahı lüzumuna işaret buyurulmuştur. Bu sebeple tasfiye esasları mahfuz kalmak ve tahakkuk ve saire hususatmda yeni bir hak
ihdas etmemek suretile emsallerile aralarındaki maaş farkının kısmen izalesi için ilişik kanun teklifi
hazırlanmıştır^

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 15
Esas No. 1/689
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Yüksek Reisliğe
Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâ
delerine yapılacak zam hakkında Millî Müdafaa
vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 19-IX-1941
tarih ve 6/4404 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale
buyurulmakla Millî Müdafaa vekâletinin salahi
yetli memuru ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve
malî kontrol umum müdürü hazır oldukları halde
tetkik ve müzakere olundu:
Evvelce deniz teşkilâtı meyanında bulunan
Deniz gedikli subaylığı sınıfı 1492 sayılı Deniz
ve hava gedikli küçük zabit kanunu ile ilga edil
miş ve aynı kanunun muvakkat maddesile bun
lardan arzu edenlerin başgedikliliğe nakledebile
cekleri ve nakli arzu etmeyenlerle mukabil rüt
besi bulunmayanların tasfiyeye tâbi tutulacak
ları ve tasfiye neticesine kadar da 24 şubat 1330
tarihli Gedikli zabitan kanunu ile 508 ve 587
sayılı kanunlar mucibince istihkaklarının tes
viye edileceği ©sası tesbit edilmiş ve ahiren kabul
edilen 18 - 1 -1940 tarih ve 3779 sayılı Gedikli
erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair
olan kanunun ikinci muvakkat maddesinde de bu
hüküm aynen tekrar edilmiştir.
1 haziran 1929 tarihinde kabul edilmiş olan
1492 sayılı kanundan sonra on iki senelik bir
zaman geçmiş olmasına rağmen donanmanın ihti
yacı sebebile bu sınıfm tasfiyesinde istical edil
memiş ve içinde bulunduğumuz bu fevkalâde dev
rede dahi bu tasfiyeye gidilemiyeceği ge
rek
Hükümetin mucip
sebeblerinden
ve
gerek alınan şifahî izahlardan anlaşılmıştır. Bu
suretle daha bir müddet istihdamlarına zaruret
olduğu anlaşılan bu sınıfın tasfiyeye tâbi bulun
maları yüzünden ihmal edilen maaş vaziyetlerinin

ıslâhını temin maksadile bunların tahsisatı fevka
lâdelerine ayda 30 liralık bir zam yapılması bu
lâyiha ile teklif edilmiştir.
Lâyihanın esası Encümenimizce kabul edil
mekle beraber üç sınıfı ihtiva eden ve elyevm
maaşları ile tahsisatı fevkalâdeleri yekûnu 60, 70,
80 liraya baliğ olan gedikli subaylara müsavaten
otuzar liralık bir zam yapılmasını Encümenimiz
doğru bulmamış ve bunların halen almakta olduk
ları aylıklarile 3779 sayılı kanunun, ikinci mu
vakkat maddesi gereğince hizmet müddetlerine
göre nakledilebilecekleri başgedikli maaş tutarı
arasındaki farkın tahsisatı fevkalâdelerine zam
edilmesi ve fakat bu zammın otuz lirayı geçme
mesi esası kabul edilmiştir.
Bir de teklif lâyihasında yedekden celbolunacakların aynı muameleye tâbi tutulacağı zikredilmişse de Encümende verilen izaha göre yedek
den celbolunacak gedikli subaylar hakkında 3779
sayılı kanun ahkâmı tatbik edileceği anlaşıldığın
dan bu hükme ithallerine lüzum kalmamış ve bu
itibarla lâyihadan yedek kaydı çıkarılmıştır.
Bu esas dairesinde hazırlanan kanun lâyihası
havalesi veçhile Millî Müdafaa encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
M. M.
Reis
Rs. V.

Çorum
/. Eker
Kâ.
İstanbul

F. öymen
Bolu
C. S. Siren
Bursa
Dr. S. Konuk
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Kastamonu

Afyon K.
Ş. R. Hatipoğlu
Bolu
Dr. Z. Ülgen
Bursa
A. N. Ayaş

Muğla
H. Kitabet
Antalya
N. E. Sümer
Bursa
F. Güleç
Diyarbakır
R. Bekit

Giresun
M. Akkaya
Kayseri
F. Baysal

İsparta
R. Ünlü
Kayseri
8. H. ÜrgüUü

İstanbul
S. Uraz
Kırklareli
B. Denker

Konya
R. Türel
Seyhan
S. Çam

Maraş
M. Bozdoağn
Tunceli
M. Yenel

Muş
Ş. Ataman
Yozgad
A. Sungur

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Esas No. 1/689
Karar No. 5

25 -XI

-1941

Yüksek Reisliğe
Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevka
lâdelerine yapılacak zam hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olup Bütçe encümenince müzake
re edilerek bazı değişikliklerle yeniden tanzim
edilen kanun lâyihası ve bu baptaki mazbata ile
birlikte Encümenimize havale edilen Başvekâ
letin 19 eylül 1941 tarihli ve 6/4404 numaralı
tezkeresi ve bağlı evrak Millî Müdafaa vekilli
ğinden gönderilen salahiyetli memurlar huzu
runda okundu ve icabı görüşüldü.
< Deniz.: teşkilâtımızda ötedenberi gedikli su
bay namile mevcut sınıfın 1494 numaralı kanun
la tasfiyesi icabederken gedikli sınıfın ihtiyacı
karşılayacak surette yetişememesinden dolayı
bunların bir kısmı şimdiye kadar vazifelerin
de kalmıştır. Kendilerinden istifade edilen bu
gedikli subayların başgediklilere nisbetle aldık
ları maaşın azlığından dolayı mağduriyeflerini
tehvine medar olmak üzere gedikli subaylığa

geçtikleri tarihten itibaren müddeti hizmetleri
ne göre başgedikliye tekabül eden maaş tutarı
ile aldıkları tahsisatı fevkalâde farkının şimdi
ki tahsisatı fevkalâdelerine zammı hakkındaki
Bütçe encümeninin noktai nazarı Encümenimizce de muvafık görülerek ufak bir tavzih ile ka
nun lâyihası kabul edilmiş ve Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek' Başkan
lığa sunulmuştur.
•
M. M. En. Rs.
M. M.
Kâtip
Diyarbakır
Samsun
Konya
K. Sevilktekin
R. Barkın
Vehbi Bilgin
Bursa
Çankırı
Çorum
N. Tınaz
Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl
Erzurum
Gümüşane
Gümüşane
A. Akyürek
Ş. Erdoğan
Ziy-a Zarbun
İstanbul
Kayseri
Kayseri
Ş. A. ögel
N. Toker
8. Turgay
Malatya
Manisa
Muğla
O. Koptagel
K. N. Duru
8. Güney
Seyhan
Urfa
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Yazgan
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HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ

BÜTÇE

ENCÜMENİNİN

DEĞİŞTİRİŞİ

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — Halen Deniz ordusunda müs
tahdem bulunan veya herhangi bir lüzum üzeri
ne yedeklerden celp ve tavzif edilen Deniz ge
dikli subayların tahsisatı fevkalâdelerine hiz
mette bulundukları müddetçe ayda 30 lira zam
yapılır.

MADDE 1 — Halen Deniz ordusunda müs
tahdem bulunan Deniz gedikli subaylarının al
makta oldukları maaş tutan ile bunların 18 - 1 1940 tarih ve 3779 sayılı kanunun ikinci muvak
kat maddesi gereğince hizmet müddetlerine gö
re nakledilebilecekleri başgedikli maaş tutan
arasındaki fark tahsisatı fevkalâdelerine zam olunur. Ancak bu zam otuz lirayı geçemez.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir.

MADDE 3 — Bu kanunu icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
15 - VÜI -1941
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
F. öztrak
Ş. Saraçoğlu
F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
Sırrı D ay
S. I. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
Dr. H. Alataş E. Karadeniz M. Erkmen
Mü. V.
Ti. V.
C. K. încedayt
M. Ökmen

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen
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- 8 MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞİ
Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Halen deniz ordusunda müs
tahdem bulunan Deniz gedikli subaylarının al
makta oldukları maaş tutarı ile bunların 18I -1940 tarih ve 3779 sayılı kanunun ikinci mu
vakkat maddesi gereğince gedikli subaylığa
geçtikleri tarihten itibaren hizmet müddetleri
ne göre nakledilebilecekleri başgedikli maaşı
tutan arasındaki fark tahsisatı fevkalâdeleri
ne zammolunur. Ancak bu zam 30 lirayı geçe
mez.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir.
MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen.
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