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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Matbuat kanununun 9 ncu maddesine bir fikra ek-
lenmesine dair kanun layihasinin tktisad enciimenine 
gonderilmesi kararlastinldiktan ve 

Tunceli vilayeti halkmdan niifus ve askerlikten 
btiirii bazi cezalilarm affine dair kanun layihasi kabul 

edildikten sonra cuma giinii toplanilmak iizere inikad 
hitirildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Canakkale Coruh 

Ziya Gevher Etili Ali Zirh 

2 — HAVALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 

1 — Miitehassis doktorlarla kimyagerler ve sair 
sihhiye memurlarma verilen vesika ve sahadetname-
den ahnacak tescil harcjari hakkmda kanun layihasi 
(1/383) (Sihhat ve igtimai muavenet, Maliye ve Blit
he enciimenlerine) 

Mazbatalar 

2 — Ankarada dil ve tarih - co&rafya fakiiltesi ku-
rulmasi hakkmdaki kanuna bagh 1 ve 2 sayih cjzelge-
lerde degisiklik yapilmasma dair kanun layihasi ve 
Biitce enciimeni mazbatasi (1/360) (Ruznameye) 

3 — Arttirnia, eksiltme ve ihale kanununun 41 nci 
maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi 
ve Ziraat enciimeni riyaseti tezkeresile Maliye ve Blit

he enciimenleri mazbatalan (1/307) (Ruznameye) 
4 — Hudud ve sahiller sihhat iimura miidiirliigii 

1932 yih son hesabma aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi
le Hudud ve sahiller sihhat umum miidurlugii 1932 yili 
son hesabi hakkmda kanun layihasi ve Divani muha
sebat enciimeni mazbatasi (3/lt>2, l/(>7) (Ruznameye) 

5 — Ordu saylavi Hamdi Yalmanin, askeri tibbiye 
mektebinden ^ikan askeri kimyagerlerle dis hekimleri-
ne verilecek techizat bedeli hakkmda kanun teklifile 
zabitlerle askeri memurlara mektepten nesetlerinde 
bir defaya mahsus olmak iizere teqhizat bedeli veril-
mesi hakkmda kanun layihasi ve Milli Miidafaa ve 
Bisi'ce enciimenleri mazbatalan (2/18, 1/352) (Ruzna
meye) 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Refet Canrtez 

KATIBLER : Ali Zrrh (Rize), Sabiha G-okgul (Balikesir) 

BALKAN — Celse acilmistrr. 

4 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — Hudud ve sahiller sihhat umum m.il-
durlugii 1935 \jili Iriitce kanununun 5 nci marfde-
sile sarfina mezuniyet verilmis olan 300 000 lira-
mn 150 000 liraya iblagina dair kanun laiiUiast 
ve BiUqe enciimeni mazhatasi (1/376) 11 ] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

Mad/Mere gfeqilmesini kabul edenler ... Et-
meyenler ... Maddelere gecilmistir. 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlug-ii 
1935 senesi biitce kanununun besinci mn/Mesile 
sarfina mezuniyet verilmiq olan 300 000 lira-

nm 450 000 liraya iblagrna dair kanun 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sihhat umum 

[1] 70 sayih basmayazi saphn sonundadir. 

miidiirlugu 1935 senesi butge kanununun 5 nci 
maddesile sarfina mezuniyet verilmis olan 
(300 000) lira (450 000) liraya iblag- olunmus-
tur. 

BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu icraya 
Shxhat ve igtimai muavenet vekili memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar
zediyorum. 
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2 — Askeri ve miilki tekaild kanununun 25 nci 

maddesi mucibince tekaiid edilen veya tekaild 
edilmek hakkim liaiz bulunanlann yetimlcrinc 
ayni kanunun 49 ncu maddesinin 1 ve 2 nci fik-

ralari hiikmilne gore yetim maasi tahsis edilip 
edilemeyecegi hakkmda Diuani muhascbat encii-
meni mazbatasina dair Maliye ve Biitc.e cncil-
menleri mazbatalari (5/10) [1] 

MAZHAR MtJFlD KANSU (Dnizli) — Ma
liye enciimeni menfi cevap veriyor, Biitge en-
ciimeni miisbet cevab veriyor. Menfi cevab ve-
rilmesinin sebebini lutfen tesrih ederler mi? 

MALtYE E. NAMINA EMIN DRAMAN 
(Yozgad) — Divani muhasebat enciimeni, ka
nunun birinci maddesinde yetimlere de maas 
verileceginden dolayi 25 nci maddedeki zevatm 
yetimlerine dahi maas verilmesi lazrmgeldigi 
fikrinde bulunmustur. Maliye enciimeniniz bunu 
tetkik ederkeu gbrdii ki, bu birinci madde ay-
nen sudur : 

Umumi biitceden maas alan ... 
RASIH KAPLAN (Antalya) — Duyulmu-

yor. 
MALtYE E. NAMINA EMIN DRAMAN 

(Devamla) — Umumi biitgeden maas alan miil
ki ve askeri memurlar ile ordu (kara, deniz, ha-
va) ve jandarma zabitlerine, gedikli kiigiik za-
bitlere, kuc.uk zabitlere, asker ve jandarma efra-
dma baglanacak tekaiid maaslarile bunlarm ye
timlerine verilecek maaslar bu kanuna gore he-
sab ve tahsis olunur..». 

£?u halde bu maddede Divani muhasebatm 
istinad ettigi yetimler, bunlarm yetimlerine de-
nilmis olmasma nazaran, bu maddede ismi gecen 
miilki ve askeri memurlar ve bir de jandarma 
zabitleri ve gedikli kiiciik zabitler ve bunlardan 
ibaret oldugu anlasilryor. Binaenaleyh, 25 nci 
maddede tasrih edilen zevata siimulii olmadigi-
m gordiik. §u halde birinci sebebin varid olma-
digi kanaatine vardik. 

Kanunun diger maddelerine gelince: Yine 
yetim maaslarmm yetimlere verilecegine dair 49 
ncu maddeden baska hie bir madde bulamadik 
0 maddede aynen soyledir: 

« Madde 49 — Acikta veya miistahdem iken 
vefat eden zabitler ile miilki ve askeri memur-
larm hizmetleri 15 sene veya daha fazla ise 25 
senelik tekaiid maasmm 25 te birinin hizmet 
miiddetine zarbile hasilmm ve bunlardan kide-
men veya malulen miitekaid iken vefat edenlerin 
almakta olduklan maasm, maasa miistahak ye
timler adedine vahid zammile hasil olan adede 
taksiminde gikan harici kismet yetimlerin behe-
rine tahsis olunur ». 

Bu madde bilhassa kimlerin yetimlerine 
maas tahsis edilecegi hakkmdaki maddedir. 
Bu maddeden anlasilryor ki vefat edenlerin ye-

[1] 71 sayili basmayazi zapiin sonundadir. 

timleri denildigi vakit, yani - agikta iken ve
ya miistahdem iken vefat eden - ^abitlerle, 
miilki ve askeri memurlardir. Bunlardan mak-
sad, bu oldugu anlasiiiyor. Zira burada 25 nci 
maddede ismi gegen zevatm seyieri yoktur 
ve 49 ncu madde 25 nci maddeden son-
ra geldigine gore eger vazn kanunun 
maksadi 25 nci maddedeki zevatm yetim
lerine diye tesmil etmek olsaydi bunlar da 
25 nci maddede gegen zevatm yaninaa kaydi 
bulunmak suretile tasrih edilmis olurdu. Bi
naenaleyh enciimenimiz bu 49 ncu maddede 
maas tahsisi igin bir memsek bulamadi. 

Ceriye iki sey kaliyor: 63 ncii maddenin (C) 
fikrasi. 

(G) fikrasi sudur : (Tekaiid maasi almak
ta iken vefat edenlerin yetimlerine vefati ta-
kib eden ay iptidasmdan itibaren almakta ol
duklan maasm yarisi). 

Fakat bu (C) fikrasi 63 ncii maddenin bir 
fikrasidrr. Okunursa aynen goriiliir. Verile
cek avans maaslari igin sevkedilmis bir mad
de oldugu goriiliiyor. 

63 ncii madde de sudur : (Tekaude sevk ve
ya irca edilenlerle muvazzaf veya tekaiid iken 
vefat eyleyenlerin yetimlerine resmi sened ve-
rilinceye kadar mensub olduklan vekaletin isa-
n iizerine maaslari maliye ce mahsubu icra ki-
lmmak sartile mahalleri mal sandiklarmca asa-
gida gosterilen nisbetler dairesinde pesinen tes-
viye olunur). 

Asagidaki nisbet te sudur: 
(A) fikrasi; (Tekaiid muamelesinin intag 

edildigine dair Milli Miidafaa vekalefcinden bir 
isar vuku bulmadan mahalli Hiikumetlerine 
miiracaat edecek miitekaid zabitlerle askeri 
memurlarm ibraz edecekleri muhassasat ilmii-
haberleri iizerine vazifelerine nihayet verildigi 
tarihten itibaren riitbe veya smif maaslari em-
sal hasilmm iigte biri), 

(B) fikrasi da sudur : (Tekaiid maasi tah
sis ediimeden evvel veya muvazzaf iken vefat 
edenlerin yetimlerine vefati takib eden ay ip
tidasmdan itibaren maaslari emsal hasilmm 
dordde biri), 

(C) fikrasmi ise, biraz evvel okumustuk. Go
riiliiyor ki, bu madde bastan basa avans maasla
ri verilirken bunlarm nisbetlerini tayin ediyor. 
Yoksa alelrtlak her miitekaidin yetimine mut-
laka ve mutlaka maas verilecektir diye yeniden 
ve 49 ncu madde haricinde bir hiikiim tesis et-
miyor. Binaenaleyh, bu (C) fikrasi da bir 
memsek olarak goriilemedi. Bundan dolayi Ma
liye encii.meninizin ekseriyeti, bu meselede tef-
sir ile bir cikar yol olmadigma ve meselenin bir 
kanun tesisi mevzuu bulunduguna kanaat getir-
mistir. Maruzatrmiz bundan ibarettir. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hadise soyle cereyan ediyor: Ewelce vekillik 
yapmis ve bu sebeble 25 nci madde mucibince 
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kendisine, birinci derecede memur sayilarak, 
tekaiid maasi tahsis edilmis olan bir arkadasmiiz 
vefat ediyor. Hiikumet bunun ailesine 25 ve 49 
ncu maddelere istinaden bir maas tahsisi igin 
biitiin vesaiki hazirlayor, Divani muhasebata 
sevkediyor. Divani muhasebat bunu inceliyor ve 
nihayet 49 ncu madde hukiimlerini ve 63 ncii 
maddenin de buna yardim eden kisimlarmi ve 
kanunun 1 nci maddesinin hiikiimlerini topla-
yarak bir maas tahsisini kanunen lazrm adde-
diyor ve vize ediyor. Yalniz iig ayda bir ve-
rilmesi mutat olan raporlarda da bu hadiseden, 
ehemmiyetine binaen, mahalli tereddud bir ci-
heti kalmasm, vazn kanunun maksadi tamami 
tamamma yerinde mi, nazari dikkti celbederim; 
diye hulasatan bahsediyor. Divani muhasebat 
enciimeni arkadasmim arzettigi gibi, bu isle ala-
kadar olan Maliye ve Biitge enciimenleri tet-
kik etsinler, belki mahalli tefsir goriirler, diye 
o enciimenlere de sevkediyor. 

Maliye enciimeninin mazbatasmi biz de dik-
katle tetkik ettik. Yalniz biz baska esbabi 
mucibe ile bu enciimenden ayrilmis bulunuyo-
ruz. Tekaiid kanununun 25 nci maddesi, Vekilik 
etmis olan zevata bir kidem hakki bahsediyor, 
diyor ki, bunlar tekaiid miiddetini doldurmamis 
olsalar bile birinci derece iizerinden kendilerine 
tekaiid maasi verilir. Demek ki, kendilerinin 
bu kanunla dereceleri tesbit edilmis oluyor. 
Memur ve zabitanm maas haklarma dair olan 
baremin hududu gergevesine aliyor, birinci 
smrf memur telakki ediyor. Diyor ki : 
Bu zevat 25 seneden eksik hizmet etmis olsalar 
dahi 25 sene hizmet etmis nazarile bakilir. 

Bu suretle 25 seneyi doldurmamis olan bir 
memura kanun tekaiid hakkmi bahsettigi vaki-
dir; mesela 22 sene polislikte hizmet etmis bir 
memur 25 sene hizmet etmis addediliyor. 

Yine yeni yapilan posta ve telgraf kanunun-
da 20 sene seyyar memurluk yapan adama 25 se
ne iizerinden tekaiid maasi tahsis ediliyor. 
Tekaiidliik, ya filen 25 sene hizmetle kazanilir, 
yahud da kanunun verdigi hiikmi miiddet-
lerle hiikmen hakki miikteseb halini alir. 
Binaenaleyh, Bunlar 25 senelik memurlar gibi ki
dem haklarma sahib olurlar. 

§u halde memurin ve zabitanm tekaiidiine 
dair kanunun 25 nci maddesi bir vekile, kisa 
bir zaman vekillik etmis olsa bile, 25 senelik 
memuriyet hak ve kidemini vermis oluyor. §u 
halde 49 ncu maddede kidemen tekaiid hakkmi 
iktisab edenlerin ailelerine maas tahsisi husu-
sundaki bu hiikme istinaden vekillerin eytam 
ve eramiline de verilmesi lazimdir. Kanunun 
bu iki maddesi arasmdaki ahengi goz oniinde 
tutunca vekillerin ailelerine verilecek para igin 
de hiikiim aynidir. Kaldi ki, bu mecburi bir si-
gorta mahiyetindedir. Bu haklarm, vekilin ey
tam ve eramiline de intikal etmesi, hukuki 
esaslar itibarile de bir zaruret halindedir. 

BA§KAN — EweliM kanuna rey vermiyen 
var mi? Rey toplama muamelesi bitmistir. 

TARIK US (Giresun) — Bendenizce bir nok-
tanm aydmlanmasi lazimdir. Maliye enciimeni 
namma soyliyen arkadasm izahmdan, rakami 
sbylenen kanunun maddesinde askeri ve miilki 
memurlarm yetimlerine maas intikal edecegi 
yazili oldugu anlasilryor.. §fimdi sunu ogrenmek 
istiyorum. Enciimenlerden soruyorum, yahud 
yalniz Maliye enciimeninden... Qiinkii muariz 
olan noktai nazar onundur. Vekiller memur 
sayilryor mu, sayilmiyor mu? vekiller memur 
sayilryorsa tekaiid maasmi da mulkiye memur-
larma aid ahkama tabi olarak almasi lazimdir. 
Enciimen neden tereddiide dusmiistur? Vekiller 
miilki memurlar iginde olunca Biitge enciimeni
nin noktai nazarmin kabulii igin daha gok ta-
harrilere gitmege liizum kalmaz. 

ZIYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — De
mek vekiller memurdur. 

TARIK US (Giresun) — Zannederim, alel-
rtlak bir vekalette bulunarak i§ yapanlar Dev-
let memuriyeti yaparlar. ister memuriyetten 
gelmi§ olsun, ister olmasin, vekalet vazifesini 
ifa etmek, bir Devlet memuriyetini ifa etmekten 
baska bir sey degildir. Ondan evvel, velev Dev
let memurlugu yapmamis olsun... Demek ki, ve-
Mllikte bulunmakla Devlet memurlugu yapmi§ 

MALlYE En. R. JtHSAN TAV (Bayazid) — 
Arkadaslar; maksadim, meseleyi yiiksek huzu-
runuzda arzetmektir. 

Esas mesele sudur: Tekaiid kanununun bi
rinci maddesi, miilkiye ve askeriyeye ve zabita-
na verilecek tekaiid maasmi ve bunlarm vefa-
tmdan sonra yetimlerine verilecek tekaiid ma
asmi gosterir. Bu nedir? Memurini miilkiye 
ve askeriyeye ve yetimlerine verilecek tekaiid 
maasidrr. 

Kanun, yetimlere verilecek maasati goster-
dikten sonra 49 ncu madde de kimlerin yetim
lerine tekaiid maasi verilecegini gosteriyor. 
Bu madde, memurini miilkiye ve askeriye ve 
zabitanm yetimlerine su sekilde maas verilir, 
diyor. Tekaiid kanununun ahkami, umumi-
yetle memurini miilkiye, askeriye ve zabitanm 
tekaiidliikleri igindir. §imdi bunun hilafma 
olarak vazn kanun, tekaiid miiddetini ikmal 
etmeyen ve memur olmayan vekile de - iddia 
ediyorum, giinkii vekil memur olamaz - istis-
naen 25 seneyi ikmal etmese bile tekaiid maasi 
verilir, diyor. §imdi bu, bir kaydi istisnaidir. 
Kanunun gergevesinden harigtir, istisnai ka-
yidler mevridine aiddir, hig bir zaman tesmil 
edilemez. Bu, hukukun en esasli bir umdesi-
dir. Vazn kanun, kimlerin yetimlerine teka
iid maasi verilir diye 49 ncu maddede zikret-
mistir. Bittabi 25 nci madde ondan evvel ya-
zilmistir. Vazn kanun eger bu istisnai sekilde 
tekaiid edilenlerin yetimlerine de maas veril-
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mesini kasdetmis olsaydi, 49 ncu maddeyi, me-
murini askeriye ve miilkiye demez, derdi ki, 
tekaijd olupta vefat edenlerin yetimlerine su 
suretle maas verilir, derdi. 

25 nci madde, mukaddem 49 ncu madde 
ise muahhardrr ve bunun hig bir suretle tef-
sire tahammulii yoktur. §unu kendi kanaatim 
olarak sbyliiyorum : Acaba vekillerin yetimle
rine maas verilir mi, verilmez mi?... Bu, bir 
meseledir ki ve igtimai bir kaidedir ki bunla-
rm yetimlerini maastan mahrnm birakmayahm. 
Fakat buraya gelindigi zaman bunun hakkm-
da bir kanun yapilmasi lazimdi, yoksa kanun 
bunu zikretmisken kanunun emri hilafrna bby-
le istidlal tarikile bunlarm yetimlerine de ma
as veririz demek dogru degildir. Bunlar hak-
kmda bbyle istidlal ve kryas tarikile gidecek 
olursak.... (GruruTtuler) simdi maas tahsis edi-
lip edilmeyecegi diisiinulecek bir mevzudur. Bu
nun hulasasi budur. Bir de sunu ilave edeyim 
ki, maddede fazla olarak kendilerine.... diyor. 
( Kendilerine ) tabiri, fikrimizin dogruluguna 
delildir. Diger maddeler sarihtir. 

SIRRI ICOZ (Yozgad) — Ben Maliye encii-
meninin noktai nazarma iltihak ettigim igin 
noktai nazarrmi izaha miisaadelerinizi dilerim. 

Tekaiid kanunu kimlerin tekaiid hakkmi ik-
tisab edeceklerini, 1 nci maddede sayiyor. 49 ncu 
madde de bunlarm birakacaklari yetim ve dulla-
rma maas verileceginden bahsediyor ve sureti 
tevziini de gbsteriyor. 25 nci madde bash ba-
srna bir maddedir. 0 da Biiyiik Meclisin reis-
liginde ve vekilliklerde bulunan zevata munha-
sirdn*. Bu yiiksek makami isgal eden zevatm 
tekaudluk zamanmda , o makamlardan ayrildik-
tan sonra onlarm millte yaptiklarr biiyiik hiz-
metle miitenasib olmak iizere kendilerine maas 
tahsisi gayet tabiidir. Cumhuriyette im-
tiyaz miilgadrr, hemen hemen imtiyaz diyece-
gim, kendilerine o sekilde bir tahsistir. Bu kiy-
metli zevatm eytam ve eramiline de bu suretle 
maas verilmesine taraftanm. Yalniz madem ki, 
bunlara birinci derecede tekaudluk maasi veri-
yoruz. Binaenaleyh, eytam ve eramiline de ve
rilir diye bir tefsir yapiliyor; bendeniz diyo-
rum ki, bu tefsiri tesis yapalrm, daha siimiillii 
ve daha esash olur. Yoksa tefsir tarikile maas 
tahsisi zayif olur. 

TARIK US (Giresun) — Efendim, enciimen-
den sarih bir cevab alamadrm kanaatindeyim. 
Benim kendilerile muariz bir noktai nazarda 
goruniisiimun senebi sudur : Ben bazi emsali 
ile biliyorum ki, vekalette bulunanlan Devlet 
kanunlan, Devlet memuru farz ve kabul etmek-
tedir. Haklannda ceza tatbik ettigimiz vekiller 
boyle telakM olunmuslardir. Teskilati esasiye 
enciimeninin, onlari bbyle kabul ve telakki eden 
ve bunu heyeti umumiyeden gegiren bir mazba-
tasi vardrr. Boyle olunca, demek ki, halli la-
zrmgelen bir nokta karsimiza gikar. 

I Zaten memurdur, mebus olmustur, mebus-
i luktan da vekalete gelmistir. Bunun ikinci bir 
| vaziyeti de : Zaten memur degildir, mebus ol

mustur, vekalete gelmistir. §imdi bu veka
lette bulundugu zaman ifa ettigi vazifeyi Dev
let memuriyeti kabul edecek miyiz, etmeye-
cek miyiz? Ben Maliye enciimeninden ayrilrp 
Biitge enciimeninin noktai nazarmi daha miila-
yim gorerek diyorum ki: 

Zaten, bunlar gekirdekten Devlet memuru 
olarak yetismis bulunsun, bulunmasm her 
hangi bir vekillikte hizmet ifa etmis ol-
makla, Devlet memuru addolunduguna da-
ir hukiim vardir. 0 halde bunlari, Dev
let memurlarmm maaslan, gocuklarma in-
tikal eder yolundaki umumi hiikmiin hari-
cinde tutmak igin, bu yolda sarih bir huk-
me tesadiif etmis olmak lazimdir. Halbuki en-
ciimen, bunlarm gocuklarma yetim maasi verile-
cegi yolundaki hiikmii, vekillerin mulki me
mur olmasi kaydile kabul ediyor. 

Fakat vekalette bulunan herhangi bir me
bus daha evvel Devlet memuriyetinde bulun-
mamissa memur saymak noktai nazarmda bu-
lunmuyor. Bilhassa bu noktanm hallolunmasi-
na ihtiyag verdrr. Bu itibarla denilebilir ki, 
netekim gegerken bir arkadasimizm soyledigi 
gibi mebuslar memuriyet kabul edemezler. Ya-
ni mebuslar Devlet memuriyeti kabul edemezler. 
Bu gok dogrudur. Ancak, mebuslar vekillikten 
baska bir vazife kabul edemez diye kabul et-
mek lazimdir. Onun igin bu esasi meselenin halli 
lazimdir. Bana byle geliyor ki, bu isi Teskilati 
esasiye enciimeninin tetkikine talik etmek gok 
muvafik olur. 

Bu noktai nazardan bir takrir takdim edi-
yorum. 

BUTQE En. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Arkadaslar; Maliye enciimeninin 
istinad ettigi nokta kanunda, vekillik edipte 
25 nci madde mucibince tekaiid maasma istih-
kak kesbetmis olanlarm yetimlerine ve dul ka-
dinlarma maas verilmesine dair sarahat olma-
masi keyfiyetidir. Bbyle bir sarahat olmadigi 
igin bir nevi, Devlet iizerine yiiklenen yukii ge-
nisletmek kabilinden olan bu isi yapamayiz; 
Qiinkii her nerede ki Devlet yukiinu genisletme 
vardir, onda kanunun sarih metni lazimdir; 
diyorlar. 

Biitge enciimeniniz vaziyeti bu suretle dii-
siinmedi. Bir kere tekaiid maasmin mahiyetini 
gbz online getirelim. Tekaiid maa§i Devlet ta-
rafindan verilen diger paralara nazaran bir hu-
susiyet gbstermektedir. Tekaiid maasini, me-
murun Devlete hizmet ifa etmedigi halde al-
makta bulunmasma nazaran, memurun sahsi 
hakkmm tealluk ettigi bir paradir. Filvaki Dev
let memuriyetine girenlerin Devlet atilerini 
temin eder. Devlet memuriyetine girmis olan-
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larm atiierimn temini de, amme hizmetlerinin 
iyi gorulmesi bakimmdan lazimdir. Qunkii ya-
rini miiemmen olmayan bir memur feragat ve 
sadakatla biitiin mesaisini Devlet hizmetine has-
redemez. 

Bunun igin memurun yarmmi temin etmek 
diinyada her zaman ve her memlekette dusunul-
musttir. Bunun igin Devlet memuriyetine giren-
lerin memuriyetten sonraki vaziyetlerini de dii-
siinerek bunu temin etmek istemislerdir. Bu 
gayeye ermek igin bazi vazn kanunlar memurun 
maas aldigi zaman maasmdan tevkifat yapmis-
lar. ' Nitekim bizde son 'kanun gikmazdan evvel 
memurlarm maasmdan her ay tevkifat yapilrr ve 
onlar bir nevi kapitalize edilirdi. Memur memu
riyetten gekildikten sonra, kanunun tarif ettigi 
seraiti ifa etmek sartile kendisine veya mirasci-
sma bu para aylik olarak verilir. 

Ikinci bir sekil daha vardir. Devlet memu
run maasmdan nig bir sey kesmez. Yalniz Dev
let maas tahsis ederken' bunu nazari itibare ala-
rak tertib eder ve ileride o memur memuriyetin-
den giktiktan sonra o zaman Devlet, vazife gor-
medigi halde bu parayi kendisine vermeyi iize-
rine alir. Nasil ki, memurun maasmdan kesil-
digi zaman, tekaiid miiddeti geldigi vakit o pa-
raya sahsan bir hukuk taalluk etmisse, memu
riyetten giktigi zaman maasmdan kesilmeksizin 
dahi, memuriyetinde 20, 25 senelik hizmet miid-
detini ifa ettiginden dolayi, tekaiid maasi al-
maga hak kazanmis demektir. 

Bu sahsi hukuklarm hepsi hukuk hiikumleri-
ne gore veresesine, yetimlerine intikal eder. Te
kaiid maasmin mahiyeti, memurun sahsi huku-
kuna taalliik ettigi igin, bunun yetimlerine inti
kal etmesi gayet tabii ve zaruridir. Bu itibarla 
keyfiyet, bu maasi kanunu medeninin gosterdigi 
yetimler mi yoksa baska bir yetim mi alacaktir. 
Vazn kanun, kanunu medeninin gosterdigi vere-
seye, yetimlere intikalini genis bulmus, tahdid 
edecegim demis. Kanunu medeninin gosterdigi 
vereseden bir kismmi harig tutmus. §ahsi hakkm 
hangi varislere verilecegini tesbit etmistir. Te
kaiid maasi Devlete yiikletilmis bir yiik degildir 
ki, tevsi ve tahdidi bahsinde sarahat arayalim. 
Memurun sahsi hakkina taalluk eden bir para-
dir ki, esas itibarile, kanunu medeninin varis 
tayin ettigine intikal etmesi lazim iken, adedini 
tahdid ederek varisleri tayin etmistir. Bu, ye
timlere yeniden hak bahsetmek de degildir. Me
murun hukuku sahsiyesine taalluk eden paranin 
hangi vereseye verilecegini tayin suretile beyan 
etmektir. Onun igindir ki, sarih bir hiikiim ola
rak, tekaiid olmadan olen kimsenin, yahud te
kaiid olduktan sonra olen kimsenin almakta ol-
dugu maas yetim ve dullarma intikal eder de-
mistir. Bu hususta intikali kabul etmistir. 

Bu intikalde kati surette sarahat yoktur, 
denilemez. Qiinkii tekaiid maasmin yetim ve 

dullara intikalini beyan eden maddede (Kide-
men) kelimesi vardir. §u halde (Kidemen) ke-
limesi neyi ifade eder? Sirri Day arkadasimm 
da izah ettigi veghile kidem, ya fill olarak ki-
demin husuliidiir; yahud kanuuun tesbit etme-
sile hiikmen kidemin husul bulmasidir. Hu-
kukta buniar igin ahkam mevcuddur. Ya me
mur memuriyetinde 25 sene hizmet etmis, te-
kaiide hak kazanmistir; yahud bu miiddeti dol-
durmamakla beraber hiikmen kidemi kabul 
edilmistir. Yalniz burada degil kanunun bir 
gok yerlerinde buna tesadiif edilmektedir. Me-
sela; polisler 22 sene hizmet ettikleri halde te
kaiid edilirken 25 sene hizmet etmis addolu 
nurlar denmistir. Bu, hiikmen bir kidemdir 
Gegenlerde de posta kanunu cikarken, seyyai 
posta memurlarinm 20 sene hizmetleri 25 sent 
addolunmustu. Sonra cephede hizmet etmis 
olan zabitlerin de tekaiidliikleri buna gore dii-
siinulmiis ve su kadar hizmet edenler su ka-
dar sene hizmet etmis gibi tekaiid edilirler, 
denmistir. Demek ki kidem ya filen hakiki 
bir kidemdir veya hiikmi bir kidemdir. Bura
da 49 ncu madde filen bir kidemden bahsetmek-
tedir. 25 nci madde ise hiikmi bir kidemden 
bahsediyor ve 20 senelik bir hizmeti 25 sene
lik bir kidem igin kafi gorerek kendilerine bu
na gore birinci smif maas iizerinden tekaiid 
hakki bahsediyor. 

Bu itibarla (Kidemen) kelimesi burada hiik
men kideme masruftur ve vekillerin kidemi 
hiikmendir. Hiikmen oldugu igindir ki, Biit-
ge enciimeni, sarahati de mevcud addederek, 
bunlarm tekaiid maaslarmm yetimlerine ve 
dullarma intikal edecegine kani olmustur. 

Diger taraftan Hakki Tank arkadasimiz ga
yet miihim, bu meselede hakikaten miiessir 
olacak bir noktayi ortaya koymustur. 0 da 
vekiller memur mudur, degil midir? Nazari 
tarif itibarile, baylar, vekiller memurdur. Qiin-
kii vekil amme hizmetini ifa etmek iizere tes-
kil edilmis daimi kadroda mansip alan kimse-
dir, memurdur. Mesela Nafia vekili nafiaya 
aid amme hizmetlerinin daimi kadrosunda bir 
postu olan vekilligi isgal etmektedir. Memle-
ketin milli miidafaa islerini goren vekil de bu 
vaziyettedir. Bu suretle vekillik, hukukun me
mur hakkmda vermis oldugu tarife tamamen 
uymaktadrr. Tekaiid kanunu da, buniar su 
suretle tekaiid edilir demekle, tekaiid kanunu 
bakimmdan, bunlarm memuriyet vaziyetlerini 
tamamen tebariiz ettirmistir. Diger taraftan 
ceza kanunu mucibince - cezaci arkadaslanmiz 
daha iyi bilirler - ciiriimlerde iki vasif, bazan 
cezanin agirlastrrilmasmi mucib olmustur. Bi-
risi, bir kimse bir ciirmii ahardan birine karsi 
irtikab ederse, vazn kanun mesela bir buguk 
sene koymustur. Ayni ciirmii, bir kimse, me-
murine karsi irtikab edecek olursa iig sene ce
za verilir. Burada memur sifati esbabi miised-
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dide olmus oluyor. VeMUere karsi irtikab 
edilen ciiriimlerin cezalari da ayni surette agir-
dir. Iste bu suretle de kanun, vekilin memur 
olmak srfatmi tamamen tebariiz ettirmistir. 
Bir sahis diger bir sahsa karsi bir ciiriim ir
tikab ettigi zaman, kanunun tayin ettigi ceza-
ya nisbetle, memur sifati miiseddid sebeb ola-
rak gosterilmistir. Yani memura karsi irtikab 
edilen bir ciirmun cezasi daha agirdir. Burada 
memur olmak sifati esbabi miiseddidedendir. 
Vekil igin de ayni vaziyet tatbik olunur. Bun-
dan da vekilin memur sifati tebariiz ettirilmis-
tir. Vekil, gerek memurin kanununun hukuki 
mefhumu bakimmdan, gerekse diger kanunla-
nn muayyen yerlerde vekiller igin koydugu 
hiikiimlerden anlasiliyorki memurdur. Yalniz 
vekillerin memuriyetleri bazi zaruretler icabi 
olarak memurin kanununun bir kisim ahkami-
na tabi degildir. Qiinkii vekillerin murakabesi 
Biiyiik Millet Meclisine aiddir. 

Halbuki memurlarrn murakabesi ve memur-
lara tatbik edilen miicazati inzibatiye vekil
ler tarafmdan yapilmaktadir. Mebus memur 
olamaz, tabiri burada tamamen kabili tatbik 
degildir. Vekiller, vekaleti deruhte etmekle 
beraber memur olur. Mebuslar, vekillerin, ic-
ranin murakabesile vazifedar olmak sebebile 
memuriyetlere giremezler, demektir. Qiinkii 
o suretle mebus, memur olacak olursa, kendisi-
nin murakabe ile miikellef oldugu vekilin mu
rakabesi altina girer. 

Iste bu saydigim esbabi nazan itibare alarak 
Butge enciimeniniz, tekaiid kanununun cok gii-
zel diisiindugu, milletin vekillik derecesine ci-
karip en yiiksek islerini tevdi ettigi kimseleri, 
vekillikten ayrildiktan sonra sefil birakmamak 
igin koydugu bu hiikmii, ayni sebeb tahtmda, 
gocuklarma da intikal eder gormiis ve bunu 
hem hukuk ve hem de sosyal bakimmdan gok 
dogru bulmustur. Onun igin Maliye enciimeni-
le Biitge enciimeniniz bu noktalardan bir birin-
den ayrilmislardrr. 

REMZl GtJEES (Gazi Anteb) — Biitge encii-
meninden bir sual. 

Enciimen reisinin izahatmdan, vekilin ne ta
mamen memur oldugunu ve ne de tamamen me
mur olmadigmi anlamis olduk. Tekaiid hakki-
na malik olmak igin, Vekil ile memurun tabi bu-
lundugu sartlar, gerek miiddet itibarile gerek 
saire dolayisile, miisavi midir? 

BUTCE E. R. M. §EREF OZKAN (Burdur) 
— Zannederim ki, bu noktayi da izah etmistim. 
Bir kere 25 nci madde sarih olarak vekillere te
kaiid hakki vermistir. Bu hakki vermek ba
kimmdan vekilin tekaiid maasi yetimine ve bi-
raktigi dul kadina intikal eder mi, etmez mi? 
meselesi mevzubahs idi ve Maliye encumeni ile 
aramizda bu bakimdan bir ihtilaf vardi. Mali- I 
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I ye encumeni, 25 nci maddede « kendilerine te

kaiid maasi intikal eder » diye sarih bir hiikiim 
aramistrr. 

Biitce encumeni, tekaiid maasmda kanunun 
verdigihiikmi kidemi de iktisab ettigini nazan 
itibare alarak kidemen tabirile iktifa ettigi ig-
tihadmda bulunmustur. 

MALIYE E. R. IHSAN TAV (Bayazid) — 
Mustafa §eref Bey arkadasimiz, tekaiid kanu
nunun ne sekilde tatbik edilecegine, nerelerden 
geldigine ve zaruri bir ihtiyag olduguna ve sa-
ireye dair bir takim nazariyattan bahsettiler. 
Bu nazariyat herkesin bildigi bir seydir. Bi-
zim burada muhtelifiinfih olan mesele, vekiller 
de memurini Devletten madud mudur? Memu-
rini Devletten madud oldugunu bir dakika igin 
farzetsek bile, tekaiid kanununda, bunlar teka
iid olupta vefatlan halinde, vereselerine bu te
kaiid maasmm intikal edip etmeyecegine dair 
bir sarahat, bir delalet var midir, yok mudur? 
Bu cihetin tetkiki lazimdir. Bendeniz yine arze-
diyorum, bu hususta kanunda bu gun ne sarahat 
vardir, ne de delalet vardir. Hig bir hiikiim yok-
tur. Bunu vazn kanun ya unutmustur veyahud 
bililtizam koymamistir. 

§imdi arkadasimiz burada (Kidemen) kelime-
sine temas ediyorlar. Mademki polislerle ve sair 
memuralra 22 senede tarn tekaiid maasi hakki ve-
rilmistir, Vekillerin yetimlerine de bu gergeve 
igerisinde vekiller 25 sene miiddetle hizmet etmis 
gibi yetim maasi tahsis olunabilir, diyorlar. Ar-
zedeyim ki, maddeyi ya bendeniz iyi anlayama-
dnn, veyahud Biitce encumeni anlayamadi. Te
kaiid kanununun 49 ncu maddesinde memurini 
miilkiye ve askeriye ve zabitandan tekaiide tabi 
olanlar vefat ettikleri halde vereselerine su su
retle kidemen maas verilir, diyor. Tabir sarih-
tir. Madde memurini miilkiye ve askeriye ve za
bitandan kidemen tekaiide tabi olanlan gergeve-
si icerisine almistir. Mutlak olarak (Kidemen) 
diye bir tabir yoktur. 

BUTQE E. REISI M. §EREF OZKAN (Bur
dur) -^-Neyi okuyorsunuz? 

MALIYE E. REISI tHSAN TAV (Baya
zid) — « Agikta veya miistahdem iken vefat 
eden zabitler ile miilki ve askeri memurlarrn 
hizrnetleri 15 sene veya daha fazla ise 25 senelik 
tekaiid maasmm yirmi beste birinin hizmet miid-
detine darbile hasilmm... » 

Bunlar kimlerdir? Belli ki zabitan, memuri
ni miilkiye ve askeriyeden kidemen veya malulen 
tekaiid edilipte vefat edenler. Binaenaleyh ki
demen tabiri mutlak degildir. Zabitan, memuri
ni miilkiye ve askeriyeye aittir. Kanunun hiik-
mii pek sarihtir. 

Tekaiid maasmm yetimlere intikali lazimge-
lir mi, gelmez mi, cihetinde israr etmiyorum. Biit-

I genin portesinde fazla yekun tutar diye soyle-
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miyorum, kanunu tahlil ediyorum. 

BEKlR KALELt (Gazi Anteb) — Biitge en
ciimeni reisi izahatmda kidemi ikiye ayirryordu. 
Kidem; ya hiikmi, ya fili olur, dediler. Siz hiik
mi kidem iizerinde tevakkuf etmiyorsunuz. Hiik
mi kidemin mevcudiyetine kani misiniz? 

IHSAN TAV (Beyazid) — Onu arzedeyim, 
Bilmem ifade edemedim mi? Buradaki kidem 
tasrih edilmistir. Burada zabitan, memurini 
miilkiye ve askeriye denmesine gore bu kidem, 
memurini miilkiye ve askeriye ve zabitana mah-
sustur, onun haricine gikilamaz. 

NAZIM POROY (Tokad) — Polisler 22 sene 
filen hizmet ederlerse 25 sene iizerinden tekaiid 
ediliyorlar. Bu, hiikmi bir kidemdir. Siz hiikmi 
kidemi kabul etmiyor musunuz? 

IHSAN TAV (Bayazid) — Onlar harigtir, 
kanunla tasrih edilmistir. §u kadar hizmet et-
mistir, su kadar sene iizerinden tekaiid edilecek-
tir, denmistir. Bunlar hiikmi kidemdir. Yoksa 
kanunda mevcul olmayan bir seyin ihdas ve tef-
sirine gidilecekse ona diyecegim yoktur. Bende-
niz arzettigim gibi bu maksad igin yeniden bir 
madde tesisine sahsan muariz degilim. Fakat bu 
kanun bu emele kaii degildir. 

BALKAN — Baska soz isteyen yoktur, bir 
takrir var, okunacaktir: 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim noktadan tetkik edilmek iizere 

mazbatanin Teskilati esasiye enciimenine veril-

mesini teklif ederim. 
Giresun 

Tar ikUs 
(Neden? sesleri) 
TARIK US (Giresun) — Izah edeyim. Mali-

ye enciimeninin son izahmi da benim noktai na-
zarimi degistirmek igin kafi derecede kuvvetli 
gormedim. Qiinkii; istedigim cevab sudur: Dev-
let memuriyetinde su zamandanberi bulunmaya-
rak mebus olmus, bilahare kendisine vekillik 
hizmeti de verilmis olan bir zati biz memur saya-
cak miyiz, saymayacak mryiz? 

Sayacak olursak, okuduklan tekaiid kanunu-
nun maddesi i^indeki, miilki memurlar, tabiri 
iginde bunu, kabul etmemek igin big bir 
sebeb yoktur. Bu meseleyi halledecek 
olan ancak Teskilati esasiye enciimeni olabilir. 
diyecekler ki mebuslukla Devlet memuriyeti 
bir zat uhdesinde ictima etmiyor. Amma obiir 
tarafta bir madde var. 0 da kendilerine vekil
lik hizmeti veriliyor. §u halde mebus memur 
olacak midir? Teskilati esasiye niemuriyeti ay-
n , vekilligi ayri mi mulahaza etmistir? Mese-
lenin esasli olarak halli lazim gelmektedir. Bu-
nun igin bir defa da Teskilati esasiye enciime
ni bu isi tetkik etsin. 

REIS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemistir. 

Mazbatayi reye arzediyorum. (Hangisini ses
leri). 

Son mazbata olan Biitge enciimeninin maz-
batasmi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

RlYASET DlVANININ HEYETI UMUMIYEYE MARUZATI 

1 — Zonguldak mebusu Celdl tfahir Krozan-
la Erzurwn mebusu Nccib Asim Yazihsizm ol-
duklerine dair Basvekdlet tczkeresi. 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
Zonguldak mebusu Ahmed Celal Sahirin 

18 - XI - 1935 tarihinde ve Erzurum mebusu 
Necip Asimm da 14 * XII - 1935 tarihinde Ka-
dikoyundeki ikametgahlarmda oldiikleri Da-
hiliye vekilliginden 2,3 - I - 1936 tarihli ve 3,4 
sayili tezkerelerle bildirilmistir. Arzederim. 

8 - 1 - 1936 
Basvekil 

Ismet inonii 

BALKAN — Aramizdan ayrilan arkadasla-

rm hatirasma hiirmeten bir dakika susalim. (Bir 
daMka susuldu). 

BALKAN — Reylerin neticesini arzediyo
rum. 

Hudud ve sabiller sihhat umum miidiirliigii 
1935 yih biitge kanununun 5 nci maddesile sar-
fina mezuniyet verilmis olan 300 000 liranin 
450 000 liraya iblagma dair kanun layihasi igin 
(251) zat rey vermistir. Muamele tamamdrr. 
Binaenaleyh kanun (251) reyle kabul edilmis
tir. 

Ruznamemizde miizakere edilecek baska 
madde kalmamistir. Pazartesi saat 15 te top-
lanilmak iizere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16 00 

t>m< 
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Hudud ve sahiller sihhat uinum miidurJugu 1935 biitce kaniinunim besinci 
maddesile sarfina mezuniyet venlmis olan 300 bin liranin 4 50 bin liraya 

iblAyina dair Kaiiiiim verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmî ir ) 

' Aza adedi : 3QQ 
Reye i§tirak edenler : 251 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 139 
Miinhaller : 9 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akgm 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrurc Gonenc, 

Amasya 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ukis 
Esref Demirel 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasira Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 
Tiirkan Bastug 

Aydtn 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Memed Demir 
Oyman Niyazi Burcu 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha Gokgul 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suds 
tsmail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 
§iikru Giilez 

Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif AkgiiQ 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fahmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibc tnsel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Sukrii Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qanktrx 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tttziin 

(Jorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Miinir Qagil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktokin 
flnriye Oniz 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Ciyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Tsik 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemii 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikru Ko<jak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Memed $ahin 
Remzi Giires 

Giresun 
General Ilisan Sokmen 
Hakki Tank Us 
tsmail Sabuneu 
Miinir Akkaya 

Gumiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

lgel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barias 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
General §ukru GSkberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki $inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 
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[Reye i§tirak etmsyenler] 

-1936 C : 1 
Ililmi Qoruk 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
$ukrii Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
§iikru Ataman 

Nigde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Iiasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hal id Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgoz 
AH Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Omer Bi§er 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 
$evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 

i etmeyenler] 

Izmir 
Benal Arman 
General Kazim Inane, 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal t)nal 
Miikerrem tTnsal 

Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii ^enozan 
Nuri Tamay 
3 ami Erkman 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalae. 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
Sfivket Odiil 
Ziihtii Akm 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Tjfitfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
N'edim Bozatik 

Afyon Kaiahisar 
AJi Qetinkaya (Bakan) 
Berc Tiirker 

t : 25 10-1 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Kony& 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid tlner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
tbrahim Dalkilig 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 
Vasif Qinay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Er<jin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Maras 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 

Haydar Qergel 
Amasya 

Esad Uras 

Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Hiisamettiii Okan 
Sivas 

Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Neemettin Sadik 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiirrem Ergun 
Nazim Poroy 
Siireyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Ilalil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Ay dm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

TJrfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhiddin DiiiQsoy 
Refet ttlgen 

Van 
Hakkr Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Tozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn tgoz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Ankara 
Aka Giinduz 
(Izinli) 
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Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 

Balikesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Ilacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayaztd 
TTbeyduIlah 

Bilecik 
Tbrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Tzinli) 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
(tzinli) 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum. 
AH Riza Ozenc, 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
General §efik Tiirsan 
(Izinli) 
Haydar Rustii Oktem 

I : 25 10-1 
Necib Ali KiiQiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Eldzk 
Fazil Ahmed Aykac, 
(Izinli) 
Fuad Agrali 
(Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Nafi Atuf Kansu 

Eskiqehir 
Emin Sazak 
tstemat Ozdamar 
Osman Tsin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KTITQ 

Nuri (honker (Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Muzaffer Kilic, 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat On ay 

Giimusane 
Ali $evkct Ondersev 
Hasan Fehmi Atac. 

Uel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmet 
(tzinli) 
General Rc-fet Bele 
(Tzinli) 
Halil Etem Eldem 
Salfih Cimeoz 
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Izmir 

Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
Mahmud Esad Bozkurd 
^iikrii Saracoglu (Bakan 

Kars 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sitki Serif Eken 
§erif Ilden 

Kayseri 
Ferruh Giipgiip 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Vcli Yasin 

Ktr$ehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
tbrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 

(tzinil) 
Konya 

Ali Muzaffer Goker 
Kazim Giirel 
Ressam §evket Dag 

Kiitahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Reeeb Peker 

Malatya 
General Ismet tnonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Sabri Toprak 
(tzinli) 
Tuigud Tiirkoglu 
(Izinli) 

Maras 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitad Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 

a A.) 
Mugla 

Hiisnii Kitabci 
Yunus Nadi 

Mus 
$evki Qiloglu 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 

Ordu 
Ismail Qama? 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Gtinesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydin 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Rasim Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 

Trdbzon 
Hamdi Ulktimen 
(Izinli) 
S. Sirri Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 
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Yozgad 

Avni Pogan 
Ekrern Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 

Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglit 

Reeeb Ziihtii Soyak 
(fzinli) 

*>9<i 

T. B. M. M. Matbaast 



S. Sayisi: 7 0 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu 1935 yili butge 
kanununun 5 nci maddeslie sarfina mezuniyet verilmi§ olan 
300 000 liranm 450 000 liraya ibtagma dair kanun layihasi 

ve Btit?e enctimeni mazbatasi (1/376) 

T. C. 
Ba§vekalet b-I-1936 

Kararlar Miidiirliigu 

Sayi : 6JI3 
Biiyiik Millet Meclisi Ytiksek Reisligine 

Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii 193 5 biitce kanununun 5 nci maddesile sar-
iina mezuniyet verilmi§ olan 300 000 liranin 450 000 liraya iblagi hakkinda Sihhat ve 
ictimai Muavenet vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30-XII-Q35 tarihinde 
Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. indnii 

Esbabi Mucibe 

Hudut ve Sahiller sihhat Umum mudurlugu I935senesi biitce kanununun 5 nci maddsile 
sarfina mezuniyet verilmi§ olan 300 000 liradan bugune kadar 258 000 lirasi sarfedilmis, 
ve geriye 42 000 lira kalmi§tir. Halbuki 27 mavis 1927 tarih ve 1267 sayih kanunun 5inci 
maddesi mucibince, mezkur umum mudiirluk biitgesileidare edilmekte olan Merkez hifzissihha 
miiessesesinin alti aylik masarifati 120 000 lira olduguna ve 1240 numarali kanunla in§a edil-
mi§ olanbinalarayapilacakilaveve bu hususa aid sair masraflar kar§iligina medar olmak iizere 
80 000 liraya ihtiyac oldugundan ceman 200 000 lirahk tahsisata ihtiyag varsada elyevm 
mevcud kirk iki bin lirahk tahsisat nazan dikkate alindigi takdirde mayis 1936 nihayetine ka
dar vukubulacak masraf kar§iligini temin etmek iizere 150 00') liraya ihtiyac bulundugundan 
300 000 lira tahsisat mezuniyetinin 450 000 liraya cikanlmasma zaruret hasil olmu§tur. 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 52 
Esas No. 1/376 

6 - I - 1936 

Yuksek Reislige 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirlugu-
niin 1935 yili Biitge kanununun 5 nci maddesile 
sarfma mezuniyet verilmis olan 300 000 liramn 
450 000 liraya iblagina dair olub Basvekaletin 
6 - I - 1936 tarih ve 6/13 numarali tezkemsile 
Yuksek Meclise sunulan kanun layihasi Sihhat ve 
igtimai muavenet vekili Dr. Eefik Saydam lia-
zir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Teklif olunan layiha esbabi mucibcsine ve 
vekilden ayrica alinan izahata gore bu ihtiyaem 
yerinde oldugu gortilmus ve gecen aylar hasila-
tina gore istenilen zammin varidat fazlasile kar-
silanabilecegi anlasilmis oldugundan layiha ol
dugu gibi kabul edilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-

sek Reislige sunuldu. 
Eeis Reis V. 

Burdur lsparta 
M. Seref Ozkan Mukcrrem i'lnsal 

Katib 
Istanbul Balikesir 

b\ Oymen E. Adalean 
Gazi Anteb Giimiisane 

A. H. Ayerdem D. Sakarya 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi giner 

Mus 
S. Qiloglu 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
8. Igoz 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

(Jorum 
M. Cantekin 

Izmir 
K. Inane 
Mus 

8. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 

H t l K t M E T l N TEKLlP l 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu 
1935 senesi Biitge kanununun 5 nci maddesile 
sarfma mezuniyet verilmis olan (300 000) li
ranin (450 000) liraya ihldgma dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sihhat umum 
mudurltig-ii 1935 senesi Biitge kanununun 5 nci 
maddesile sarfma mezuniyet verilmis olan 
(300 000) lira (450 000) liraya iblag olunmus-
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukmimu. icraya 

Sihhat ve igtimai muavenet vekili memurdur. 

Bs. V. 
1. Inonu 
Da. V. 

8. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

30 
Ad. V. 

8m Saragoglu 
Ha. V. V. 

8. Kaya 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

- XII - 1935 
M. M. V. 
K. ozalp 
Ma. V. 

F. Agrali 
Ik. V. 

G. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

( S. Sayisi : 70 ) 



S.Sayisi:71 
Asker? ve miilki tekatid kanununun 25 maddesi mucibince 
tekaiid edilen veya tekaiid edilmek hakkini haiz bulunan-
lann yetimlerine ayni kanunun 49 ncu maddesinin I ve 
2 nci fikralan hukmune gore yetim maa§i tahsis edilip 
edilemeyecegi hakkinda Divam muhasebat encumeni maz-

batasina dair Maliye ve Biitge enciimenleri 
mazbatalan (5/I0) 

Haziran : agnstos 1934 aylarma aid raporun 1 nci fikrasi 

11-V-1935 

i Miitaleat ve maruzat 

1 — 1683 numarali tekaiid kanununun 25 nei maddesinde (Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin 
tepssiisiinden itibaren Biiyiik Millet Meclisi Reisliginde bulunanlar ve tcra Vekilleri Heyetine 
dahil olub da bilfiil vekillik etmis olanlar tekaiid muddetini ikmal etmemis olsalar bile ken-
dilerine birinci dereee iizerinden tekaiid maasi baglanir) denilmis olmasma mebni bu mevkide 
bulunmus olan zevata bu madde hiikmiine tevfikan tekaiid maasi tahsis ve Divanca da tescil 
edilmektedir. 

Ancak kanunun, yetim maaslarmm sureti hesab ve tahsisine dair bulunan 49 ncu maddesi: 
(Ac,ikta veya miistahdem iken vefat eden zabitlerle miilki ve askeri memurlarm hizmetleri on 
bes sene veya daha fazla ise yirmi bes senelik tekaiid maasmin yirmi beste birinin hizmet 
miiddetine zarbi ile hasilinin ve bunlardan kidemen veya malulen miitekaid iken vefat eden-
lerin almakta olduklan maasin, maasa miistahak yotimler adedine vahid zammi ile hasil olan 
adede taksiminden Qikan harici kismet, yetimlerin beherine taksim olunur) diye yazili olup, 
birinci fikradaki (ve bunlardan) kaydinin acjkta veya miistahdem iken tekaiid olmus zabitlerle 
miilki ve askeri memurlara matuf olmasi vari.l goriilmekte ve maddenin ikinci fikrasmda da 
bunlann kidemen ve malulen tekaiid olmus iken vefat edenler oldugu zikredilerek kanunun 25 
nci maddesine tevfikan tekaiid olmus zevatin yetimlerine tahsis edilecek maasin sureti tahsi
sine dair sarih bir hiikiim bulunmamasi da bu miitaleayi teyid etmektedir. 

Her ne kadar mezkur kanunun birinci maddesinde (Umumi biitgeden maas alan miilki ve 
askeri memurlar ile ordu ve jandarma zabitlerine ve baglanacak tekaiid maaslarile bunlann 
yetimlerine verilecek maaslar bu kanuna gore hesab ve tahsis olunur) denilmek suretile yetim-
lere baglanacak maaslarda dahi mezkur kanunda yazili nisbetlerin nazari itibare almmasi la-
zimgelecegi tasrih edilmis ve 41 nci maddesinde de yalniz terfih zamlannin yetimlere intikal 
etmeyecegi gosterilmis ve 63 ncii maddesinin (C) firasinda da tekaiid maasi almakta iken ve
fat edenlerin yetimlerine vefati takib eden ay iptidasmdan itibaren tekaiid maasmm yensi-
nm pesin verilecegi gosterilmis olmasma gor*e ister kidemen veya malulen olsun ve ister hiik-
raen veya kanunun salifularz 25 nci maddesi mucibince bulunsun tekaiid maasi almakta iken 
vefat edenlerin yetimlerine tahsis edilecek maaslara tekaiid maaslarmm esas tutulmasi icab et-
mekte ise de kanunun 49 ncu maddesinin tahdidi mahiyette telakkiye miisaid olan metnine go
re bu sekli tatbikte tereddiid olunmakta ve keyfiyet muhtaci tavzih goriilmektedir. 
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Divam muhasebat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Di. M. Enciimeni 

Karar No. 7 
Esas No. 5/10 

11-V-1935 

Yiiksek Reislige 

1683 numarah tekaiid kanununun 25 nci mad-
desinde (Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin tees-
siisiinden itibaren Biiyiik Millet Meclisi Reisli-
ginde bulunanlar ve Icra Vekilleri Heyetine da-
hil olup ta bilfiil vekillik etmis olanlar tekaiid 
miiddetini ikmal etmemis olsalar bile kendileri-
ne birinci derece iizerinden tekaiid maasi bagla-
nir) ve 49 ncu maddesinde (Agikta veya miistah-
dem iken vefat eden zabitlerle miilki ve askeri 
memurlarm hizmetleri on bes sene veya daha 
fazla ise yirmi bes senelik tekaiid maasmm yir-
mi beste birinin hizmet miiddetine zarbi ile ha-
silmm ve bunlardan kidemen veya malulen mii-
tekaid iken vefat edenlerin almakta olduklan 
maasin maasa miistahak yetimler adedine vahid 
zammi ile hasil olan adede taksiminden gikan 
harici kismet yetimlerin beherine taksim olu-
nur) denilmekte olup 25 nci madde mucibince 
tekaiid veya tekaiid edilmek hakkmi haiz bulu
nanlar in yetimlerine) 49 ncu maddenin birinci ve 
ikinci fikralan hiikmiine tevfikan yetim maasi 
tahsis edilip edilemeyecegi Divam muhasebatin 
haziran - agustos 934 tic. ayli raporlan iizerine 
enciimenimizce miizakere olundu: 

Mezkur maddenin birinci fikrasmdaki ekal-
li on bes sene hizmet kaydine gore bu fikrada-
ki memur tabirinin 25 nci madde mucibince miid-
detle mukayyet olmaksizm tekaiid hakkmi ik-
tisab eden zevata samil olmamasi ve bunu ta-
kib eden fikradaki (bunlardan) tabirinin de yi-
ne o memurlara muzaf olmasi ve bu memurlarm 
da kidemen veya malulm tekaiid edilmis bulun-
masi ve bu itibarla miiddet hizmeti on bes se-
neden dun oldugu halde 25 nci madde hiikmii 
mucibince tekaiid edilen veya tekaiid hakkmi 
haiz bulunanlarm yetimlerine maas tahsisinde 
bu maddenin her iki fikrasmm tesmil edilme-
mesi icab eder gibi goriinmekte ise de 1683 nu-
marali kanunun birinci maddesinde umumi biit-
geden maas alan miikellef ve askeri memurlar 
ile ordu ve jandarma zabitlerine bag-
lanacak tekaiid maaslarile bunlarm yetimlerine 
verilecek maaslar bu kanuna gore hesab ve tah

sis olunur) denilmek suretile yetimlere bajla-
nacak maaslarda dahi mezkur kanunda yazili 
nisbetlerin nazari itibare almmasi lazim gelece-
gi tasrih edilmis ve kanunda yetimlere 
intikal etmeyen hukuktan yalniz terfih 
zamlari mevzubahs edilip 25 nci madde
nin bazi zevata temin ettigi hakkin yetimlerine 
intikal etmeyecegine dair bir hiikiim gayrimev-
cud bulunmus ve kanunun 63 ncii maddesinin 
(C) fikrasinda da tekaiid maasi almakta iken 
vefat edenlerin yetimlerine vefati takib eden ay 
iptidasmdan itibaren tekaiid maasmm yarismm 
pesin verilecegi mutlak olarak gosterilip bir 
tefrik yapilmamis olmasma gore 25 nci madde 
mucibince tekaiid edilen veya tekaiid edilmek 
hakkmi haiz bulunan zevatin yetimlerine 49 n-
cu maddenin birinci ve ikinci fikralarma tev
fikan maas tahsis yani 25 nci madde mucibince 
tekaiid edilmek hakkmi haiz iken tekaiid edil-
meden vefat edenlerin 25 sene hizmet etmis iti-
bar olunarak almaga miistahak olacaklan birin
ci derece tekaiid maasmm bu madde mucibince 
tekaiid edilmis ve tekaiid maasini almakta bu
lunmus iken vefat edenlerin de aldiklan teka
iid maaslarmm tahsise esas ittihazi muvafik ola-
cagr mutalea edilmis ve maamafih mesele 49 n-
cu maddenin tahdidi kayidlerine gore de tefsir 
mevzuu bulunmus olmakla isin bir defa da Ma-
liye ve Biitge enciimenlerince miizakeresi husu-
sunun Yiice Reislige arzi kararlastirildi . 

Divam M. E. 
Nigde 
Faik 

Aza 
Cankm 

Rifat Onilr 

Aza 
Kastamonn 

Nuri Tamac 

Aza 
Mugla 
Husnu 

"R, M. M. 
Trabzon 

Mitat Ay din 

Aza 
Qornm 

A. H%za Ozenc 

Aza 
Ka,yseri 

Ferruh Gilhgub 

Aza 

Katib 
Voz^ad 
Sungur 

A'za 
CoT'iim 

N. Yildtrim 

Am 
Konya 

M. Halid finer 

Aza 

( S. Sayisi : 71 ) 
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Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 
Karar No. 25 
Esas No. 5/10 

25 - XII -1935 

Yiiksek Reislige 

Divani muhasebat enciimeninin 11 - VII -1935 
tarih ve 5/10 numarali mazbata bir kerre de en-
cumenimizce tetkik edilmek iizere tevdi edil-
mis oldugundan mezkur mazbata enciimenimiz-
de okundu. 

Mazbatanm hulasai meali : 1683 numarali 
tekaiid ve istifa kanununun 25 nci maddesine 
tevfikan tekaiid edilen veya tekaiid hakkmi 
haiz olan zevatm vefatlan halinde yetimlerine 
maas tahsisi igin mezkur tekaiid maasmm esas 
ittihazi muvafik ise de ayni kanunun 49 ncu 
maddesinin tahdidi kayidlerine nazaran mesele 
tefsir mevzuu olacagindan bir kerre de Mali
ye ve Biitge enciimenlerince miizakere edil
mek iizere mazbatanm Maliye ve Biitge encii-
menlerine tevdiine karar verildiginden ibarettir. 

Icabi dusuniildii ve gbrusiildii : Mezkur en-
ciimen mazbatasmda her ne kadar 25 nci mad-
de mucibince hizmet miiddeti nazara almmak
sizm Biiyiik Millet Meclisi Reisliginde veya 
bilfiil vekilliklerde bulunmus zevata tahsis 
edilen birinci derece iizerinden tekaiid maas-
larmm, vefatlan halinde yetimlerine maas tah-
sisine esas tutulmasi icab edecegine karar ve-
rilmis ise de kimlerin yetimlerine yetim maasi 
verilebilecegi 1683 numarali tekaiid kanunu 
nun 49 ncu maddesinde beyan edilmis olup 
mezkur maddede yalniz ekalli 15 sene hizmet 
eden, acjkta veya miistahdem zabitan ve aske-
ri ve miilki memurlarm yetimlerile, bunlar-
dan yani zabitan ve askeri ve miilki memurlar-
dan kidemen veya malulen mutekaid iken vefat 
edenlerin yetimleri zikredilmis ve ne bu mad
dede ve ne de kanunun sair maddelerinde boy-
le miiddeti hizmet nazara almmaksizm birinci 
derece iizerinden tekaiid edilen zevatm yetim
lerine dahi isbu tekaiid maaslarmm intikal ede
cegine dair bir hiikiim mevcud bulunmamis ol-
dugundan. 

Saniyen, Divani muhasebat enciimeni 49 
ncu maddenin tahdidi hukiimlerine karsi her 
ne kadar kanunun birinci maddesini ve 63 ncii 

maddesinin (C) fikrasmi ve bir de yetimlere 
intikal etmeyecek hakkm yalniz terfih zamla-
n hakki oldugunun kanunda hasren zikredilmis 
bulunmasmi ileri siirmekte ve kararmi bunla-
ra istinad ettirmekte ise de birinci madde miin-
hasiran zabitan ve miilki ve askeri memurlar-
dan bahsolmasma binaen bu maddede reis ve 
vekiller lehine oyle bir hiikiim gikarmaga ya-
rayacak hi? bir kayid olmadi«i gibi 63 ncii 
maddenin (C) fikrasmdaki : (Miitekaiden ve-
fat edenlerin yetimlerine vefati takib eden ay-
dan itibaren tekaiid maasmm yansi pesinen 
verilir) ibaresinden maksad dahi atiyen ken-
dilerine tekaiid maasi tahsis edilebilecek olan 
yetimlere alelhesab maas verilmesi keyfiyeti 
olub, yoksa isbu fikradan daha fazla bir mana 
gikanlmasma yani : Yetim maasma hakki ol-
mayanlarm dahi maas tahsisi gibi bir mana 
istihracma imkan ve cevaz olamryacagmdan 
ve nitekim 63 ncii maddenin diger fikralan 
dahi hep avans hiikiimlerini beyan igin sev-
kedilmi1? bulunmasmdan, enciimenimiz Divani 
muhasebat enciimeninin isbu mucib sebebleri-
ne dahi istirak edememistir. Ve 25 nci madde-
ye gore hizmet miiddetile mukayyed olmaksi-
zm birinci dereceden tahsis edilen tekaiid ma
aslarmm zata muhassas oldnguna ve madde-
deki (Kendilerine) kelimesinin dahi buna de-
lalet ettigine ve Hazineye miikellefiyet tahmil 
igin kryas yoluna gidilmesinin dahi muvafik 
olamryacagma kanaat getirmistir. 

Binaenaleyh 25 nci maddeye gore, hizmet 
miiddeti nazara almmaksizm tekaiid edilenle-
rin isbu tekaiid maaslarmm tefsir yolu ile ye
timlerine tahsisinin mumkiin bulunmadigma 
encumenimizce ekseriyetle karar verilmistir. 

Havalesi mucibince Biitge enciimenine veril-
mek iizere Yiiksek Reislige sunuldu. 

Maliye En. Rs. 
Bayazid 

Ihsan Tav 

M. M. 
Isparta 

Kamdl tlnal 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 
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Aza Aza 
Bursa Giimiisane 

Dr. G. Kahramun S. ()ndersev 

Aza, 
Kocaeli 
li Dihncn 

Aza 
Kars 

0. Kuntay 

Aza 
Diyarbekir 
Huriye Oniz 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biltge enciimeni 
Mazbata No. 45 
Esas No. 5/10 

6-T-1936 

Yiiksek Reislige 

1683 numarah askeri ve miilki tekaiid kanu-
nunun 25 nci maddesi mucibince tekaiid edilen 
veya tekaiid edilmek hakkmi haiz bulunanlarm 
yetimlerine ayni kanunun 49 ncu maddesinin 
1 ve 2 nci fikralari hukumlerine gore yetim ma
asi tahsis edilip edilmeyecegine dair olup Diva-
ni muhasebatm haziran - agustos 1934 iig aylik 
raporu iizerine Divani muhasebat enciimenince 
tanzim olunan mazbata Maliye enciimeni maz-
batasile birlikte enciimenimize verilmis olmakla 
Maliye vekili Fuad Agrali ve Divani muhasebat 
reisi Seyfi Oran hazir olduklari halde okundu ve 
konusiuldu. 

Mesele: 
1683 numarah kanunun 25 nci maddesi hiik-

miine gore birinci dereceden tekaiid hakkma ma-
lik olan vekillerin yetimlerine 49 ncu madde 
hiikmiine gore yetim maasi tahsis edilip clil-
meyeceginden ibarettir. 

Divani muhasebat; bu yolda tanzim edilmis 
olan tahsis evrakmi Hiikumetle hemfikir olarak 
vize etmekle beraber emsali hakkmdaki tatbika 
ta esas olmak iizere keyfiyeti bir kere de Biiyiik 
Meclise arzetmeyi faydali miilahaza ederek hazi
ran - agustos 1934 muddetine ait iig aylik rapo-
runa dercetmistir. 

Bu vaziyeti inceleyen Divani muhasebat en
ciimeni ; mazbatasmda, 1683 sayili kanunun bi
rinci maddesinde (Umumi biitgeden maas alan 
miilki ve askeri memurlar ile ordu ve jandarma 
zabitlerine ve baglanacak tekaiid maas-
lari ile bunlann yetimlerine verilecek maaslar 
bu kanuna gore hesab ve tahsis olunur ) de-
nildigine ve mezkiir kanunda yetimlere intikal 
etmeyen haklardan yalniz terfih zamlari mevzu-
bahs edilmis olup 25 nci maddenin bazi zevata 

temin ettigi hakkin yetimlere intikal etmeyecegi-
ne dair bir hukiim mevcud olmadigma ve 63 
ncu maddenin (0) fikrasmda ise tekaiid maasi 
almakta iken vefat edenlerin yetimlerine vefati 
takib eden ay iptidasmdan itibaren tekaiid ma-
asmm yarismm pesin verilecegi mutlak ola
rak gosterilip bir tefrik yaplimamis olmasma 
gore 25 nci madde mucibince tekaiid edilen ve
ya tekaiid edilmek hakkmi haiz bulunan zeva-
tm yetimlerine de 49 ncu maddeye tevfikan ma
as tahsisi muvafik olacagi dermeyan edilmis ve 
49 ncu maddenin tahdidi kayitlerine gore tefsir 
mevzuu gbriilerek ism bir kere de Maliye ve Biit-
ce enciimenlerince miizakeresine liizum gosteril-
mistir. 

Maliye eniimeni ise; 1683 numarah kanunun 
49 ncu maddesinde kimlerin yetimlerine maas 
tahsis edilecegi tasrih edilmis olup ne bu mad-
dede ve ne de kanunun sair maddelerinde boy-
le hizmet miiddeti nazari dikkate ahnmaksizm 
birinci derece iizerinden tekaiid edilen zevatm 
yetimlerine tekaiid maaslarmm intikal edecegi-
ne dair bir hiikiim mevcud bulunmadigmi ve 
kryas yoluna gidilmesi de muvafik olmayacagmi 
ileri siirerek 25 nci maddeye gore tekaiid edi-
lenlerin isbu tekaiid maaslarmm tefsir yolile 
yetimlerine tahsisi miimkiin bulunmadigma ek-
seriyetle karar verilmistir. 

Enciimenimizin diisiincesine gelince; 1683 sa
yili kanunun 25 nci maddesinde Biiyiik Millet 
Meclisi Reisliginde bulunanlarla bilfiil vekillik 
etmis olanlara tekaiid miiddetini ikmal etmemis 
olsalar bile birinci derece iizerinden tekaiid ma
asi tahsis olunacagi mutlak olarak zikredilmesi-
le igtimai miilahazalara binaen vazn kanunca is-
mi gegen zatler hakkmda meslekleri memuriyet 
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olsun olmasm maas igin birinci derecenin ve hi j-
met noktasmdan da hizmet miiddeti ne olurs. 
olsun en az yirmi bes senelik bir kidemin iltizam 
edildigi anlasilmakta olmakla beraber hukukan 
mecburi sigorta mahiyetinde olan tekaiid maas-
larinm kanunu medeni mucibince mirasgilara in
tikali iktiza ederken vazn kanun bunu daha dar 
bir cergeve dahiline alarak 1683 numarah kanu-
nun 48 nci maddesinde sayili mirasgdara hasret-
mis bulunmasma gore bu kanunun 25 nci mad
desinde bahsolunan makamlarda bulunmus olan 
zatlerin kendileri igin kabul edilmis olan hakkm 
49 ncu maddedeki esaslar dairesinde bunlarm 
ailelerine de intikali tabii olduguna ve miihtaci 
tefsir bir nokta bulunmadigma ekseriyetle karar 
verilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-
sek Reislige sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. Seref Ozkan Miikerrem tlnsal Sirrt Day 

Katib 
Istanbul Balikesir Qorum 
F. Oymen E. Adakan M. Cantekin 

Edirne Giimiisane Izmir 
F. Kaltakkiran D. Sakarya H. Iwrng 

Mardin Mus Ordu 
R. Erten §. Qiloglu H. Talman 

Seyhan Sivas 
Naci Eldeniz R. Ba§ara 

Sivas Mus 
Remzi Qiner §. Ataman 

Meclis Reisliklerile vekillikte bulunan zevata 
25 nci madde mucibince tahsis olunan maas sah-
sa munhasirdir. Bunlarm, diisuniilmesi lazim-
gelen dul ve yetimlerinin haklarmi tefsir yolile 
degil, bir maddei kanuniye ile temin etmek la-
zmigelir. Binaenaleyh Maliye encumeninin bu 
baptaki noktai nazarmm muvaf ik oldugu kanaa-
tindeyim. 

Yozgad 
8. IQOZ 
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