
Devre : X f\f\ 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : Ö Z 

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 
Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(2 /49) 

1. XII. 1954 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Maaş Kanununa Ek 5585 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tek
lifimiz esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Alâkalı encümenlere havalesini saygılarımızla rica ederiz. 
Çankırı Mebusu Rize Mebusu 

T. Uygur II. Agun 

ESBABI MUCİBE 

Maaş Kanununa Ek 4379 numaralı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin, değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna göre bir memuriyete gir
meden ve 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvazzaf hizmetini kısa olarak yapmak üzere silâh altına 
alınanlardan 1 Eylül 1939 tarihinden sonra terhis edilenlerin bu tarihten sonra Yedek Subay Oku
lunda ve subaylıkta geçen süreleri, kanunun neşri tarihinde bulundukları derecedeki terfi sürele
rine eklenmiştir. 

Diğer taraftan Devlet hizmetindeki memurların 1935 yılma kadar yedek subaylık hizmetleri
ni yapmadan asıl olarak tâyinleri yapılmakta ve bunun neticesi olarak da muvazzaf askerlik hiz
metleri esnasında Yedek subay Okulu ve subaylıkta geçirdikleri müddetler terfilerinde nazara 
alınmakta idi. 

5585 sayılı Kanun muvacehesinde ise, 1935 yılı ile 1 Eylül 1939 tarihi arasında muvazzaf as
kerlik hizmetlerini yapmış bulunanların Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen müddetleri
nin terfilerinde nazara alınmamak' gibi, hiçbir veçhile mâdelete uygun düşmiyen bir vaziyet ta-
haddüs etmiştir. 

Teklif ettiğimiz kanun, mâdeletin ve hakkın temini gayesini istihdaf etmektedir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 17 . I . 1955 

Esas No. 2/49 
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Yüksek Eeisliğe 

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Me
busu Hüseyin Agun'un Maaş Kanununa ek 
5585 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi 

hakkındaki kanun teklifi Hükümet temsilcisi
nin iştirakiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Teklif ile, bir memuriyete girmeden 1935 
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yılı ile 1 Eylül 1939 tarihi arasında muvazzaf 
hizmetini kısa olarak yapmak üzere terhis edi
lenlerin, Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta 
geçen müddetlerinin halen bulundukları dere
celerdeki müddetlerine eklenmesi gayesi istih
daf edilmektedir. 

Buna benzer bir teklifin evvelce Zonguldak 
Mebusu Fehmi Açıksöz ile Sivas Mebusu îlhan 
Dizdar tarafından yapıldığı ve Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesinin 11 . VII . 1951 
tarihli ve 98 nci İnikadında redde mâruz kal
dığı ve yine aynı mahiyette bir teklifin, 5585 
sayılı Kanunun Bütçe Encümeninde müza
keresi sırasında kabul edilmiyerek mezkûr 
kanunun bugünkü şekli ile tedvin edildiği 
anlaşılmış olmakla beraber, Dahilî Nizam
namenin verdiği imkân ve müsaadeye göre key
fiyet yeni baştan gözden geçirildi. 

4379 sayılı Kanun, Ocak 1943 tarihinde me
riyete girmiş olmakla beraber, geçici madde
siyle 1 Eylül 1939 tarihinden sonra silâh altına 
alınanlara da teşmil edilmiştir. 1 Eylül 1939 ta
rihini mebde olarak almış olmasının sebebi, bu 
tarihte ikinci Dünya Harbinin başlamış olması 
yüzünden, askere alınanların silâh altında uzun 
müddet kalmış olmalarıdır. 27 Nisan 1935 tari
hinde Vekiller Heyetince ittihaz olunan bir ka
rarla fiilî askerlik hizmetlerini yapmamış olan
ların, memuriyete alınmamalarının kararlaştı-

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Me
busu Hüseyin Agun'un, Maaş Kanununa ek 
5585 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâve
si hakkındaki kanun teklifi Maliye Encümeni 
mazbatası ile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla teklif sahipleri ve Maliye Vekâleti 
mümessili hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklif, bir memuriyete girmeden 1935 yılı 
ile 1 Eylül 1939 tarihi arasında muvazzaf hiz-

rılmış olması, 4379 sayılı Kanunun mebde ola
rak aldığı tarihin 1935 tarihine götürülmesi 
için muhik bir sebebolamaz. Zira Memurin Ka
nununa göre aslolan, memuriyete tâyin edile
bilmek için fiilî askerlik hizmetinin yapılmış 
olmasıdır. Kaldı ki, tadilin kabulü halinde, 
1935 yılından evvel henüz memuriyete intisab-
etmeden fiilî askerlik hizmetlerini yapmış olan
ların da haklı olarak aynı talepte bulunmaları
nı intaceyliyecektir. Bunun ise hududunu tâ
yin etmek mümkün değildir. 

Bu sebeplere binaen teklifin reddine karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk 
edilmek üzere Yüksek Riyasete saygı ile sunu
lur. 

Encümen Reisi M. M. 
Ankara Hakkâri 

M. Tarhan Ü. Seven 
Kâtip 

Kayseri Çorum Erzurum 
H. Kurmel §. Gürses S. Erduman 

Kars Malatya Mardin 
B. Çalar N. Ocakcıoğlu A. Kalav 

Niğde Samsun Siird 
A. N. Kadtoğlu §. Uluçay M. D. Süalp 

Tokad 
ö. Sunar 

metini kısa olarak yaparak terhis edilenlerin, 
yedek subay okulunda ve subaylıkta geçen müd
detlerinin halen bulundukları derecelerdeki 
müddetlerine eklenmesi gayesini istihdaf eyle
mektedir. 

Maliye Encümeni, bu yolda vâki başka bir 
kanun teklifinin 1951 yılında reddolunması ve 
1935 yılının mebde olarak ele alınmasının bu 
yıldan evvelki yedek subaylıkların da durumu
nu alâkalandıracağı hususlarını nazara alarak 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 29 . XII . 1955 

Esas No. 2/49 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 
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teklifin reddine karar vermiş bulunmaktadır. 

Bu ret kararma rağmen teklif bâzı bakım
lardan muhik sebeplere dayanmaktadır. Filha
kika, 27 Nisan 1935 tarihinde Vekiller Heyetin
ce ittihaz olunan bir kararla fiilî askerlik hiz-

" metlerini yapmamış olanların memuriyete alın
mamaları kararlaştırılmıştır. 

1939 yılından sonra terhis olunanların yedek 
,-subay okulunda ve subaylıkta geçirdikleri hiz
met müddetinin hâlen almakta oldukları terfi 
müddet1 erine eklenmesi yolunda hüküm ihtiva 
eden 4379 sayılı Kanunun dayandığı esbabı 
mucibe harb sebebi ile 1939 dan sonra yedek 
subaylık müddetinin uzamış olmasıdır. Bu es
babı mucibeye dayanan kanun iki bakımdan 
adaletsizlik tevlidetmektedir. 

1. Bahsi geçen Heyeti Vekile kararı muva
cehesinde mestelâ 1937 yılında kanuni askerlik 
•çağında olup hizmete koşan bir yedek subayın 
terhisi 1939 yılından evvel olduğu için kanunun 
bahşettiği hak ve imkândan mahrum kalmakta
dır. Buna mukabil aynı çağda başka bir yedek 
•subay şu veya bu sebeple ertesi seneye vatani 
hizmeti bırakılmış ise bu kimse geçirdiği bütün 
müddeti kazanmış olacaktır. Bu durum nevama 
vaktinde vatani hizmete koşan için aleyhe bir hü
küm ve adeta bir nevi ceza teşkil etmektedir. 

2. Diğer bakımdan 4379 sayılı Kanun 1939 
yılından sonra harb bakımından yedek subaylık 
müddetinin uzamış olması esasına dayandığına 
göre taallûk eylediği istifade hükmünün hiç de-

:ğilse bu fazla müddete şâmil olması iktiza eder 
idi. Yedek subaylara ve askerlikte geçen müd
detin tamamına şâmil olması halinde esbabı mu
cibe ile bir tezat hali tevlidediyor demektir. 

Esasen mevcut hükme göre geçen müddet 
halen almakta oldukları aylık derecesindeki terfi 
müddetlerine eklenmekte bulunmakta ve geçiri
len müddet yekûnu olarak da sayılmamaktadır. 

Yukarda arz edilen sebeplere müsteniden ha
zırlanmış olan kanun teklifi encümenimizde ce
reyan eden uzun müzakerelerden sonra yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine 'geçilmiş ve 
bir memuriyete ıgirmeden evvel muvazzaf asker
liğini yapmak üzere celbedilen kısa hizmetlile
rin Yedek Subay Okulunda ve bilâhara temdit-
lik müddetler dâhil edilmemek şartiyle muvaz
zaf olarak subaylıkta geçen müddetlerin halen 

bulundukları derecedeki terfi müddetlerine ek
lenmesi encümenimizce kabul edilmiş olduğun
dan teklifin birinci maddesine merbut muvakkat 
maddesi tadikn ve mütaakıp yürürlük madde
leri ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. ' 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmke üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay Muhalifim 

M. Şener 
Bu mazbata M. Kâtip Afyon K. 

Elâzığ Balıkesir Muhalifim 
Ö. F. Sanaç M. H. Timurtaş M. Â. Ülgeri 

Ankara Antalya 
M. Ete A. Tokuş 

Balıkesir Çankırı 
S. Yırcalı T. Uygur 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır Eskişehir 

H. Turgut A. Potuoğlu 
tmzada bulunamadı 

Gazianteb içel 
E. Cenani / . Gürgen 

imzada bulunamadı 
istanbul izmir 

Muhalifim A. Aker 
N. Â. Sav 

Konya Muğla 
R. Birand A. Sarıoğlu 

imzada bulunamadı 
Ordu Ordu Rize 

R. Aksoy 8. İşbakan II. Agun 
Rize Seyhan 

Söz hakkım mahfuzdur S. Barı 
/. Akçal imzada bulunamadı 

Seyhan Siird Tekirdağ 
A. Topaloğlu B. Erden Z. Erataman 

Tokad Tokad 
I. Baç Ö. Sunar 

imzada bulunamadı 
Trabzon Trabzon 

Muhalifim î. Şener 
S. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

imzada bulunamadı 
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ÇANKIRI MEBUSU TAHSİN UYGUR VE Rİ
ZE MEBUSU HÜSEYİN AGUN'UN KANUN 

TEKLİFİ 

Maa§ Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkında, kanun teklifi 

MADDE 1. — 5585 sayılı Kanuna aşağıdaki 
muvakkat birinci madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bir memuriye
te girmeden 1935 yılı ile 1 Eylül 1939 tarihi 
arasında muvazzaf hizmetini kısa olarak yap
mak üzere silâh altına alınarak terhis edilenle
rin Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen 
müddetleri halen bulundukları derecedeki terfi 
müddetlerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Vekiller Heyeti memurdur. 

4 — 
I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maa§ Kanununa ek 5585 sayıfo Kanuna muvakkati 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5585 sayılı Kanuna aşağıdaki. 
muvakkat madde eklenmiştir : 

I MUVAKKAT MADDE — Bir memuriyete 
girmeden 1935 yılı ile 1 Eylül 1939 tarihi ara
sında askerlik hizmetini kısa olarak yapmak 
üzere silâh altına alınarak terhis edilenlerin Ye
dek Subay Okulunda ve subaylıkta muvazzaf 
olarak geçen müddetleri halen bulundukları de
recedeki terfi müddetlerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
j raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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