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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1700 sayılı Dahiliye memurları kanununa bir madde eklenmesine dair Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 . VII . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Mucip sebepler
Bazı vekâletler teşkilât kanunları ile Merkez ve vilâyetler teşkilâtında maaş veya ücretle istih
dam edilmekte bulunan herhangi bir memur veya müstahdemin, ifası Vekâlete ait bir iş için orada
Vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmamasına bakılmaksızın kadroda gösterilen tahsi
satı ile istenildiği yerde istihdam salâhiyetini haiz oldukları halde Dahiliye vekâleti Merkez teşkilâ
tı ile 1700 sayılı Dahiliye memurları kanunlarında böyle bir hüküm mevcut değildir.
Kadro dahilindeki nakillerde elestikiyetin teinini ve iş hacmine ve devamına göre memurların
kadroları ile gerekli görülecek yerlerde istihdamları imkânını temin maksadiyle 1700 sayıl! Dahiliye
memurları kanununa bir madde eklenmesi için bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır.

Dahiliye enoümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Esas No. 1/128
Karar No. 17

16 . VIII. 1943

Yüksek Reisliğe
1700 sayık Dahiliye memurları kanununa
bir madde eklenmesine dair Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın gönderildiğini • bildiren 10 temmuz 1943 ta
rihli ve 6/2347 numaralı Başvekâlet tezkeresi
Encümenimize tevcli kılındığından Dahiliye ve

kili hazır olduğu halde okundu ve tetkik olundu.
Mucip sebepler lâyihasında bildirildiği üze
re merkez ve vilâyet teşkilâtı memurlarını; ve
kâlete ait herhangi bir iş için münhal vazife
ve müsait teşkilât olup olmadığına bakılmaksı
zın icabeden yerlerde kullanılabilmek için Da
hiliye vekiline imkân ve salâhiyet vermek mak-
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sadiyle hazırlanmış olan lâyiha, esas itibariyle
muvafık bulunmuş ve diğer vekâletlerin haiz
oldukları salâhiyetlere mütenazır görülmüş ol
makla beraber merkezden vilâyetlere gönderile
cek ve vilâyetlerden merkeze getirilecek memur
la rai yerleri uzun müddet vekâletçe idare edil
mekten doğacak mahzurları kaldırmak ve bu
memurlara vazifeye daha iyi sarılmak imkânı
nı vermek üzere bunları kendi kadrolariyle ve
geldikleri yerin memuriyet unvaniyle ve yeri
ne gelecekleri de yine kendi kadroları ve me
muriyet unvanlariyle istihdam etmek temennisi
nin mazbatada açıklanmasına karar verilmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine hava
le bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lınır.
Dahiliye En. Rs.
Reis V.
M. M.
Tekirdağ
Çoruh
Mardin
C. Uybadın
A. Tüzün
E. Ergin .

Kâtip
Seyhan
Ankara
Balıkesir
C. Oral
F .Daldal
8. Uzay
Bolu
Erzurum
Gümüşane
II. 8. Adal
N. Elgün
R. Güreli
İçel
Kars
Konya
R. Korallan
E. Özoğuz
8. Ergun
Kütahya
Kütahya
Malatya
8. Ertem
Ö. B. Uşaklı
E. Barkan
Maraş
Siird
Tokad
R. Kaplan
8. Tuncan
Â.G. Pekel
Trabzon
Yozgad
Zonguldak
8. Abanozoğlu
8. Korkmaz
R. Vardar
1700 numaralı Dahiliye memurları hakkındaki
kanunun hükümleri bu lâyihanın istihdaf et
tiği gayeyi temin etmektedir. Bu lâyihanın
tedvinine lüzum olmadığı fikrindeyim.
Siird mebusu
8. Tuncay

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/128
Karar No. 82.

8. IX. 1943

Yüksek Reisliğe
1700 sayılı Dahiliye memurları kanununa
bir madde eklenmesine dair Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 10 temmuz 1943
tarih ve 6/2347 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi
buyurulmakla Dahiliye Encümeni mazbatasiyle
birlikte ve Dahiliye Müsteşariyle Maliye vekâ
leti Müsteşar muavini hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu.

çil erek bazı kelime değişikliği yapılmıştır. Bu
arada kendisine başka bir vazife tevdi edilecek
memurun kendi kadrosunda almakta olduğu
maaşı ve nihayet terfi müddetini doldurduğu
takdirde müstehak olacağı maaşı alabileceğini
tereddüde mahal kalmayacak surette ifade et
mek kastiyle maddede yazılı (Kadroda gösteri
len tahsisatı ile) ibaresi (Kendi kadrosu ile)
şekline konmuştur.

Bazı hâdiselerin cebri ile bir memura vazi
fesi haricinde bir hizmet gördürmek ieabettiği
ve kadro dahilindeki nakillerde elestikıyetin
temini halinde vazife ve hizmetlerin daha iyi bir
şekilde ifası bakımından fayda görüleceği alı
nan izahattan anlaşılmış ve diğer vekâletler
Teşkilât kanunları ile verilen salâhiyetin Dahi
liye vekilliğine de teşmili esas itibariyle kabule
şayan görülmüştür.
Bundan sonra maddelerin müzakeresine ge-

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Çorum
î. Eker
Antalya
N. E. Sümer
Bitlis
B. Osma
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M. M.
Muğla
H. Kitaba
Aydm
Gl. R. Alpman
Diyarbakır
R. Bekit

Kâtip
İstanbul
F. öymen
Balıkesir
8, Örgeevren
Diyarbakır
Ş. Ulug

Giresun
M, Akkaya
Kayseri
F, Baysal

Giresun
A. Sayar
Konya
Dr, S, Irmak

istanbul
t.'H, Ülkmen
Manisa
F, Kurdoğlu

Mardin
Samsun
B. Erten
M. A. Yörüker
Tokad
Yozgad
B, A, Sevengil
S. îçöz

Tokad
H. N. Keşmir
Zonguldak
E, Erisirgil
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HÜKÜMETIN TEKLIPI

BÜTÇE ENCÜMENİNİN

DEĞÎŞTIRIŞÎ

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununa bir
madde eklenmesine dair kanun lâyihası

Dahiliye memurları hakkındaki 1700 sayılı ka
nuna Ur madde eklenmesine dair kanun lâyihası

1700 sayılı Dahiliye memurları
aşağidaki madde eklenmiştir:

kanununa

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 tarih ve 1700
sayılı Dahiliye memurları kanununa aşağıdaki
madde eklenmiştir:

MADDE 1. — Dahiliye vekâleti; Merkez ve
vilâyetler teşkilâtında maaş veya ücretle istih
dam etmekte olduğu herhangi bir memur veya
müstahdemi, ifası vekâlete ait bir iş için orada
vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bu
lunmaması ile mukayyet olmaksızın kadroda
gösterilen tahsisatı ile dilediği yerde kullana
bilir.

EK MADDE — Dahiliye vekâleti; merkez
ve vilâyetler teşkilâtında maaş veya ücretle is
tihdam etmekte olduğu herhangi bir memur ve
ya müstahdemi, ifası vekâlete ait bir vazife ve
hizmet için orada vekâlet teşkilatı ve münhal
vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet ol
maksızın kendi kadrosu ile dilediği yerde kul
lanabilir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
meridir.

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye
vekili memurdur.

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icaraya Dahiliye vekili memurdur.

9 . V I I . 1943
M. M. V.
Ad.V.
Bş. V.
A. R. Türel A. R. Artunkal
Ş. Saraçoğlu
Ma, V.
Ha.V.
Da. V.
İV. Menemencioğlu F. Ağralı
//. Uran
Na. V.
Ik. V.
Mi V.
JP\
Sirmen
Yücel
Zr;V.
G. I. V.
S. I. M. V.
Dr. II. Alataş S. II. ÜrgüMü Ş. R. Hatipoğlu
TİL'V.
Mü.V.
C. S. Siren
A. F, Celesoıj
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