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14 . VI . 1944

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı kanunun 9 ncumaddesi
nin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa-Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 31 .
V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte
sunulmuş olduğunu arzederim.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Mucip sepebler
3779 sayılı kanunun 9 ncu madedsine tevfikan iaşe edilmekte bulunan gedikli erbaşların eratın
tâbi tutulduğu hükümlere istinaden izinli, .ve tebdilihavalı bulundukları müddetçe tayin istihkakları
kesilmektedir.
Orduda on iki sene gibi uzun ve devamlı bir hizmet taahhüt etmiş bulunan gedikli erbaşların bu gibi
ahvalde istihkaklarının kesilmesi bunların sıhhat ve bakımlarını ihlâl ettiği gibi gediklilerden başça
vuş rütbesini ihraz etmiş olanların evlenmesine müsaade, edilmekte bulunmasından ötürü aileleri
nin de iaşelerim müşkül bir duruma sokmakta vebu keyfiyet izin ve tebdilihavadan maksut faide
yerine zarar tevlit etmektedir. Bu. zararın izalesi izin ve tebdilihavadan tam sıhhatli bir şekilde
dönmenin temini için bu noktada gediklilerin erattan ayrı bir muameleye tâbi tutulmalarına zaru
ret vardır. Bu maksatla gedikli erbaşların izinli ve tebdiliavalı bulundukları zamanlarda tayın bedel
lerinin kesilmemesini teminen 3779 sayılı kanunun; 9 ncu maddesine ek olarak ilişik kanun lâyihası
tanzim olunmuştur.
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 1/292
Karar No. 27

27. VI. 1944
Yüksek Reisliğe

Gedildi erbaşların maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3779 sayılı kanunun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa

Vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 14 Haziran
1944 gün ve 6/1629 sayılı tezkeresiyle Yükselt Re
isliğe sunulan ve Encümenimize havale buyuru-

2—
lan kanun lâyihası ilgili vekilliklerin mümessil
leri de hazir oldukları halde müzakere ve tetkik
edildi.
Bu kanun lâyihasının teklifi sebebi şudur:
Gedikli erbaşlar iaşe hususunda erlerin tâbi bu
lundukları kanun hükümlerine tabidirler. Bu
sebeple izinli veya tebdilhavalı bulundukları müd
detçe iaşe istihkakları kesilmektedir. Halbuki
orduda on iki sene gibi uzun ve devamlı bir hiz
met taahhüt etmiş olan gedikli erbaşların bu gibi
ahvalde iaşe istihkaklarının kesilmesi; bunların
sıhhatlerini bozduğu gibi bunlardan kanunen ev
lenme hakkını haiz ve evli bulunanların aileleri
nin de iaşelerini çetin bir duruma sokmaktadır.
Bu mahzuru gidermek ve tebdilhavadan tam sıh
hatle dönmelerini sağlamak için gediklilerin bu
hususta erlerden ayrı bir muameleye tâbi tutul
maları maksadiyle hazırlanmış olan bu kanun
lâyihası esas itibariyle Encümenimizce de uygun
görülmüştür.
Ancak bu lâyiha, münhasıran ordudaki ge
dikli erbaşları nazara almış ve hususi kanuna
göre iaşe edilmekte olan jandarmadaki mümasil
lerini hariç tutmuştur.
Keyfiyeti iyice inceleyen Encümenimiz; or
dudaki gediklilerin izinli ve tebdilhavalı bulun
dukları müddet iaşe istihkaklarının kesilmesin
den ileri gelen mahzurların jandarmadaki ge
dikler için de tamamen ve aynen varit olacağını
mütalâa etmiş Encümende hazır bulunan Jan
darma Genel Komutanlığı mümessilinin teklifi
veçhile jandarmadaki gedikli erbaşların da or
dudaki emsalleri gibi aynı haktan istifadesini
muvafık bulmuş ve lâyihada şu değişiklik ya
pılmıştır :
" A) Lâyihada 9 ncu maddenin ikinci fıkra

sındaki (Jandarma gedikli erbaşları hariç olmak
üzere) kaydı kaldırılmıştır.
B) Bundan başka jandarma gedikli erbaş
ların iaşeleri halen 3155 sayılı kanuna göre de
ğil bunu değiştiren 4370 sayılı kanuna tevfikan
yapılmakta olduğundan lâyihada yazılı 9 ncu
maddenin 3 ncü fıkrasındaki 3155 rakamı kaldı
rılarak yerine 4370 rakamı konulmuş ve bu fık
raya (Bunların da kanunen izinli ve tebdilha
valı bulundukları müddetçe iaşe istihkakları ke
silmez.) yazısı ilâve olunmuştur.
G) Jandarma gedikli erbaşlarının iaşe is
tihkaklarının da kesilmemesini derpiş eden bu
lâyihanın 3 ncü maddesine (Millî Müdafaa)
yazısından sonra (Dahiliye) kelimesi de ilâve
olunmuştur.
Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi buyurıılmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
M. M. En . Rs.
Sinob
G. K. hıcedayı

M. M.
Ağrı
II. Tugaç

Kâtip
Konya
V. Bilgin
Çankırı
Bursa
Bursa
Gl. Â. Atlı
Gl. N. Tınaz
Dr. A. Arkan
Diyarbakır
Erzurum
Çorum
Gl. K. Sevüktekin
A. Akyürek
E.S.Akgöl
Erzurum
Gazianteb
Hatay
91, Z. Soydemir Dr. M. Canbolat Gl. E. Durukan
Kars
İstanbul
îsparta
Ş.Â.Ögel
Gl,-//. Durudoğan
G. Tüzemen
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
İV. Toker
Korgl. K. Doğan
Gl. M. Baku
Siird
Muğla
Mardin
B, Türkay
8. Güney
Dr. A. Uras
Tokad
Tekirdağ
B. Apak
& Çelikkol

Bütçe Encümeni mazbatası
T.B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/292
Karar No. 19

20 . XII . 1944
Yüksek Reisliğe

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair 3779 sayılı kanunun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa Ve
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 14 . VI . 1944
tarihli ve 6/1629 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec

lise sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi
buyurulmakla Millî Müdafaa Vekâleti namına
Levazım Dairesi Reis muavini ve. Maliye Vekâ
leti namına Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdü-
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rü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
olundu.
3779 sayılı kanunun 9 ucu maddesine tevfi
kan iaşe edilen gedikli erbaşlarının izinli ve tebdilhavalı olarak kıtadan ayrıldıkları müddet zar
fında da bu iaşe istihkaklarının kesilmemesi maksadiyle lâyihanın tanzim edildiği ve alınan izah
lara göre gedikli erbaşları ordunun subay kad
rosu gibi esaslı unsurları olup bunların izinli
veya tebdilhavalı bulunmaları ancak istirahatc
ihtiyaçlarından doğduğu cihetle bu zamanlarda
haklarında erat gibi muamele, ifasının doğru olmıyacağı ve ekserisinin aile sahibi bulunmaları
böyle bir istirahat anında sıkıntıya duçar olma
larını da mümkün kılacağından lâyiha encümenimizce de esas itibariyle yerinde görülerek Millî
Müdafaa Encümeninin tadili dairesinde ve şekle

ait bir değişiklikle kabul edilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Kastamonu
T. Goşkan
Kâtip
İstanbul
F. Öymen
Giresun
Ayet Sayar

Urf •',
il/. E. Tekeli
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Reis V.
Edirne
N. Gündüzalp

M. M.
Tokad
II. N. Keşmir

Bitlis
B. Osma

. . Giresun
M. Akkaya

İsparta
Mükcrrem Karaağaç

Kütahya
JI. Pekcan

üzere

Manisa
F.Kurdoğlu

İstanbul
II. Ülkmen
Rize
T. B. Balta

Yozgad
A. Sungur

-
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Gedikli erbaşların maaşlarının
tevhit ve teadülüne • dair olan
3779 sayılı kanunim 9 ncu mad
desini [değiştiren, kanun lâyihası

Gedikli erbaşların
maaşlarmın
tevhit ve teadülüne
dair olan
37,79v sayılı kanunun 9 ncu mad
desini değiştiren kanun lâyihası

Gedikli erbaşların
maaşlarının
tevhit ve teadülüne dair olan
3779 sayılı kanunun 9 ncu mad
desini değiştiren kanun lâyihası

MADDE 1. — Gedikli erbaş
ların maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3779,sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. —. Gedikli erbaş
ların maaşlarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3779 sayılı
kanunun 9 ncu maddesi,aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — Gedikli erbaş
ların maaşlarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3779 sayılı
kanunim 9 ncu maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir:

Madde 9. — Bilûmum gedikli
erbaşlar diğer erat gibi Devlet
tarafından iaşe ve ilbas edilirler.
Bunlardan arzu edenlerin muayyenatı aynen veya mahallî ra
yiç üzerinden bedelen verilir.
Jandarma gedikli erbaşları ha
riç olmak üzere bunların kanu
nen izinli ve tebdilihavalı bu
lundukları zamanlarda iaşe is
tihkakları kesilmez.
Jandarma gedikli erbaşların
iaşeleri 3155 sayılı kanuna göre
yapılır.^

Madde,9. — Bilûmum gedikli
erbaşlar diğer erat gibi Devlet
tarafından iaşe ve ilbas edilir
ler. Bunlardan arzu edenlerin
muayyen atı aynen veya mahal
lî rayiç. üzerinden bedelen verilir.
Bunların kanunen izinli ve
tebdilhavalı bulundukları za
manlarda iaşe istihkakları ke
silmez.
Jandarma gedikli erbaşların
iaşeleri 4370 sayılı kanuna gö
re yapılır. Bunların da kanu
nen izinli ve tebdilhavalı bu
lundukları müddetçe iaşe istih
kakları kesilmez.
MADDE 2. — Hükümetin 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Millî Müda
faa, Dahiliye, Maliye, Ziraat,
Gümrük ve İnhisarlar Vekille
ri memurdur.

(Bilûmum •• gedikli erbaşlar
diğer erat gibi Devlet tarafın
dan iaşe ve ilbas edilirler. Bun
lardan arzu edenlerin muayyenatı aynen veya mahallî rayiç
üzerinden bedelen verilir.
Bunların kanunen izinli ve
tebdilhavalı bulundukları za
manlarda iaşe istihkakları ke
silmez.
Jandarma gedikli erbaşların
iaşeleri 4370 sayılı kanuna gö
re yapılır. Bunların da kanu
nen izinli ve tebdilhavalı bu
lundukları müddetçe iaşe is
tihkakları kesilmez.)
MADDE 2. — Hükümetin
ikinci maddesi aynen kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Millî Müda
faa Encümeninin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

:

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini icraya Millî Müda
faa, Maliye, Ziraat, Gümrük ve
İnhisarlar Vekilleri memurdur.
31 . V . 1944
Bş. V.
Ad- V.
Ş. Saraçoğlu
R. Türel
M. M. V.
Da. V.
A. R. Ârtunkal
Hilmi Uran
Ha. V.
Ma. V.
N. Menemencioğlu
F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
Yücel
Stm Day
tk. V.
S . . t . M . V.
Fuad Sirmen
Dr. H. Alataş
G. 1. V.
Zr. V.
Suad II. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu
Mü V.
Ti. V.
A. F. Cebesoy
C. S. Siren
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