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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Biiyiik Millet Meclisi ve miigtemilatindaki e§ya 
hakkmdaki mazbata okunduktan sonra 

Havayollari Devlet i§letme idaresi 1935 mali yili 
biitgesinde degisjklik yapilmasma, 

Posta, telgraf ve telefon umum mudurliigiiniin 
1935 mali yili biitgesinde miinakale yapilmasma, 

Istanbul Universitesinin umumi muvazeneye alm-
masma dair olan kanunun bazi maddelerinde degi§ik-
lik yapilmasma dair kanun layihalarile, 

Askeri ve miilki tekaiid kanununun 19 ncu mad-
desinin tadiline liizum olmadigma dair mazbata ka-
bul edildi. 

Arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 68 nci mad-

Mazbata 
1 — Evkaf umum mudiirliigii 1935 yili biit?esinde 

31 600 lirahk miinakale yapilmasma dair kanun l&yi-

1 — Suriyede Tiirklerin ve Tiirkiyede Suri-
yelilerin emlakine mutcallik mukavele miiddeti-
nin bir yil daha uzaUlmasi hakkmda kanun Id-
yihasi ve Hariciye encumeni mazbatasi 
(1/391) [1]. 

BALKAN — tkinci miizakeresi yapilacaktir. 

Suriyede Tiirklerin ve Tiirkiyede Suriyelilerin 
emlakine miiteallik mukavele miiddetinin uza-

tilmasi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Suriyede Turklere ve Tiirkiye
de Suriyelilere aid emlak hakkmda Fransa Hii-
kumeti ile 27 birinci te§rin 1932 tarihinde An-
karada akid ve imza edilerek 11 -1 -1936 tari
hinde meriyete girmi§ olan itilafnamede derpi§ 
edilip 2402, 2565 ve 2694 sayili kanunlarla tem-
did edilmi§ olan miiddetler 11 - VII -1935 tari-
hinden itibaren bir sene daha uzatilmistir. 

[1] Birinci muzakeresi 42 nci inikad zaphn-
dadir, 

desine bir fikra eklenmesine, 
Askeri sanatlar lisesi mezunlarmm ia§e, ilbas ve 

maaslarma, 
Mtitehassis tabipler, kimyagerler ve sair sihhiye 

memurlarmin vesika, ruhsatname ve sadahadetname-
leri tescil harcjarile para ile hasta bakan hususi has-
tanelerin agilma ruhsatnameleri harcjarma dair ka
nun layihalarmm birinci miizakereleri yapilarak pa-
zartesi giinii toplamlmak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Canakkale Balikesir 

Ziya Gevher Etili Sabiha Gok?iil 

hasi ve But§e encumeni mazbatasi (1/474) (Ruzna-
meye) 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahili-
ye, Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

2 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 
bazi maddelerinin degistirilmesine ve bazi mad-
delerine fikra eklenmesine dair kanun Idyihasi 
ve Maliye, ve Biitcc enciimenleri mazbatalari 
(1/257) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 

[1] 135 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

2 — HA VALE EDXLEN EVRAK 

B t B t N C t CELSE 
Ac,ilma saati : 15 

BALKAN — Nuri Conker 

KATIPLER : Sabiha Gokgiil (Balikesir), Ali Zirh (Qoruh) 

BASKAN — Celse agilmi§tir. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 
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isteyen var mi? (Hayir se*Jeri) Maddelere ge-
gilmesini kabul edenler .. Etmeyenler ... Ka
bul edilmigtir. 

Askeri ve miilki tekaiid kammunun bazi madde 
lerinin tadiline ve bazi maatfelerine fikra eklen-

mesine dair Kanun 

MADDE 1 — 1683 sayiir askeri ve miilki te
kaiid kanununun 3 ncii maddesinin miilki me-
murlar hakkmdaki kismma asagidaki yazili 
fikra eklenmi§tir: 

(F) Yapilacak nizamname mucibince si-
cilleri iizerine, 

BASK AN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil-
mistir. 

MADDE 2 — 1683 sayili kanunun 7 nci mad-
desine a§agida yazili fikra eklenmi§tir: 

( Zabitlerle askeri ve miilki memurlardan 
ahlak noktasmdan hiikmen veya sicillen teka
iid edilenler Devlet, hususi idare ve belediye 
hizmetlerinde ve hususi kanunlarla teskil edilen 
veya sermayesinin en az yansi Devlete aid olan 
banka ve miiesseselerde ve menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlerde istihdam edilmezler. Ancak 
1076 numarali kanun hiikiimleri rnahfuzdur). 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) — 
Bu maddede, ahlaksizligi hiikmen ve sicillen te-
beyyiin edipte memuriyetinden gikarilanlarm 
bir daha Devlet hizmetinde kullanilamayacakla-
n yazilidir. Bu meyanda hususi idare, belediye- ; 
ler ve saire dahil edilmistir. ! 

Biitge enciimeni, mazbatasmda isaret ettigi 
veghile, bunlarm seferberlikte ihtiyat zabiti 
olarak kullanilabilmelerini temin igin 1076 nu
marali kanunun hiikiimlerinin mahfuz oldugu-
nu soylemi§tir. Halbuki bu kanunun 23 ncii 
maddesinde, ordu haricindeki memuriyetinden 
mahrumiyet cezasma mahkum olanlarm, ihti
yat zabitligi hakkmi kaybedecekleri ve ya§lan-
na gore haklannda askerlik miikellefiyeti ka
nununun tatbik edilecegi yazilidir. 0 halde, se-
refsiz bir adamm seferberlikte bir kitanm 
kumandanligma verilmelerini bendeniz dogru 
bulmuyorum. Bu sebeple bu kabil kimseler hak-
kinda 1076 numarali kanunun 23 ncii maddesi-
ne gore muamele olunacagi kaydile Biitge encii-
meninin bu son fikrasmin tadilini rica ediyo-
rum (Muvafik sesleri). 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Enciimen de buna istirak eder. 

BASKAN — Takriri okutuyoruz. 

Yiiksek Baskanliga 
Arzedilen sebeplere binaen layihanm ikinci 

maddesi ve son fikrasi ancak 1076 numarali ka
nunun 23 ncii maddesi hiikmiine gore haklarm- j 
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da muamele yapilrr, tarzmda degi^tirilmesini 
arzederim. 

Diyarbekir 
Kazim fcJeviiKtekin 

BALKAN — §u halde degistirilmis olan mad-
denin, son fikrasindaki 1076 numarali kanun hii
kiimleri rnahfuzdur, cumlesi yerine, takrir sa-
hibi Milli Miidafaa enciimeninin teklifi ve esba-
bi mucibesini arzetmi§ oldugu ve Biitge enciime
ninin de kabul ettigi bu fikranm ilavesi lazrni-
geliyor. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Fikra hakkmda 
soz soylemeyecegim. Yalniz burada ahlak tabi-
rinin siimulii nedir? Takdir kime aid? Mahkum 
olan bir adamm mahkumiyeti, ahlaki midir, 
gayri ahlaki midir? Bunun takdiri kime aiddir? 
lutfen izah etsinler. 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) — 
23 ncii maddenin birinci fikrasmda : ciheti as-
keriyece bir heyet te§kil edilerek hakkmda tah-
kikat yapilrr; deniyor. 

(Onu sormuyor sesleri). 
B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Ev-

velce yalniz, askerler hakkmda sicillen tekaiid 
hiikmii vardi. Biraz evvel kabul ettiginiz mad
de mucibince, memurini miilkiye hakkmda da 
sicillen tekaiid hakki cari olacaktir. Askerler 
igin bir nizamname yapilmisti. §imdi memurlar 
hakkmda da boyle bir nizamname yapilacaktrr. 
Binaenaleyh, nizamname ne gibi ahlaki mahku-
miyetlerin tekaude sevki icab ettirecegini ve ik-
tidarsizligm ne derecede tekaude sebeb olabile-
cegini tasrih edecektir. 

REFlK INOE (Manisa) — O halde tensib 
ederseniz, bu endiseye mahal kalmamak igin 
buraya nizamname mucibince, tabirini ilave 
edelim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Yukanda vardrr. 
REFlK 1NCE — Vardrr amma, burasi ile 

irtibat gostermiyor. Ikinci maddeye bu fikrayi 
ilave edersek, yani nizamname mucibince ahlak 
noktasmdan, derseniz, hem ahlakm, hem de 
mahkumiyetin buna matuf oldugunu gostere-
ceksiniz. 

B. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN (Bur-
duur) — Zaten 1 nci maddenin tabiri, 3 ncii 
maddeye de samildir. Mamafi soylediginiz 
seklin ilavesinde mahzur yoktur. Faide vardrr. 
konabilir. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Miisaade 
ederseniz, buradan arzedeyim? (Kiirsiiye ses
leri). 

Burada, ahlak noktasmdan sicillen tekaude 
sevkedilmis bulunanlar, idarei hususiyelerde, 
balediyelerde ve sair menafii umumiyeye ha
dim miiesseselerde kullamlamiyacagi yazili
dir. Ahlak noktasmdan, tabirinin derecei §ii-
mulii hakkmda, bendeniz sual soracaktim, Re-
fik ince arkadagim, daha evvel sordular. Al-
diklari cevab §u oldu : Bir nizamname yapila-
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cak, bunlar da o nizamnamede gosterilecektir. 
Verilen cevab budur. Fakat nizamname yapi-
lirken vazn kanunun ahlak noktasmdan ne kas-
tettigini burada tebariiz ettirmezsek, nizamna
me, ahlak noktasi tabirini, ya cok geni§ tntacak 
veyahud ?ok dar olarak alacaktir. 

MILL! MUDAFAA E. M. M. Gl. KAZIM 
SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) — Askerlerde bu 
tayin edilmi§tir. 

RAIF KARADENIZ (Devamla) — Binaen-
aleyli burada bu kanun yapilirken, ahlak nok
tasmdan, tabirinden ne kastedildigi anlasil-
malidir. Eger tarifi kabil degilse bile hie ol-
mazsa layihayi hazirlayan enciimenin bize bir 
fikir vermesi lazimdir. Mesela denebilir ki, 
ahlak noktasmdan, ahlaksizlik tabirine giren 
ammece fena ve ayib telakki edilen §eyler mi, 
yoksa ahlaksizlik, ceza kanununun muayyen 
bir maddesine gore, mesela zimmete para ge-
ciren bir adam da ahlaksiz mi tanilacaktir? 
Bu gibiler hakkmda sicillen tekaiid muamele-
si yapilacaktir. Askerligin, tekaiid ettigi ve 
bir daha kendi igine almagi kabul etmedigi bu 
adam, mahkemeye gitmistir. Zimmetten bera-
et etmistir. Bu adamm vaziyeti ne olacaktir? 
Binaenaleyh arzetmek istedigim §udur : Layi
hayi hazirlayan enciimen, ahlak tabirinden 
genis bir manayi mi, yoksa bizim efkan umu-
miyede, beynennas bildigimiz ahlaksizlik, if-
fetsizlik denilen §eyi mi kastetmi§tir? Bu, te
bariiz ederse, bir cok yerlerde, intihaplarda, 
belediye azaliklarmda, hususi idarelerde dedi-
kodulara mahal kalmaz. Binaenaleyh, bunu 
burada bir iki kclime ile izah etsinler. Metin-
de tarifi belki miimkun olmaz. 

B'tfTgE E. Rs. MUSTFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Bu madde, enciimenin de iiza-
rinde uzun uzadiya tevakkuf ettigi bir madde-
dir. Hakikaten sicil ile tekaude sevkedildigi 
zaman, kendisi, esasli vatanda§ salahiyetlerin-
den de ayni zamanda mahrum ediliyor. Bu 
gibi vaziyetlerde askerler igin, bteden beri 
tatbik edilmekte olan ve asker arkada§lanmi-
zm da izah ettiklerine gore, semereleri gorii-
len nizamname mahiyetinde bir talimatname 
mevcuttur. Bu talimatname mucibince, sicil 
veriliyor. Bu sicilde, bir taraftan iktidarsiz-
ligr, bir taraftan da ahlaki vaziyetleri goste-
riliyor. Ahlaki vaziyet kismmi - Refik ince ve 
Raif arkada§rmizin sordugu gibi - hangi esasla-
ra gore bu cezalar verilmektedir, bunu, kanunla 
tesbit etmek miimkiin miidiir? Diye enciimende 
de miizakere ettik. Hatta sicillen tekaude sevk 
keyfiyeti gibi bir hiikiim gikardiktan sonra 
tatbik edilmesi hususunu dahi dii§iinduk. Yal-
niz ciheti askeriyede tatbik edilen sistem, ma-

fevklerine bu hususta verilmi§ bir takdir salahi-
yetini ihtiva etmekte oldugu ve ayni esasla-
rm, hususiyeti bertaraf edilmek §artile, miilki 

memurlara da tatbik edilecegi orada hazir bu-
lunan Hiikumet memurlan tarafmdan bize izah 
edildi. Enciimence, bunu mutlak olarak birak-
maktansa, yapilacak bir nizamnameye gore bu 
ahlak ve iktidar meseleleri taayyiin ettikten 
sonra sicillen tekaude sevkedilir diye bir ka-
yid koyduk. Enciimenin bu hususta hasil etti
gi fikir §udur: Kanimn ceza ile menedilmi§ 
olan suglardan biri degil - zaten bu keyfiyet 
igin kanunlarda hususi hiikiimler vardir - Ka-
nunu cezanm sue tesmiye ettigi hususlar, mah-
kum edilen memurlar, kanunu cezanm tayin et-
mi§ oldugu netayici hukukiyeden miiteessir 
olurlar. Fakat bir de memurlar i§in, onlarm 
kendi mesleklerine aid olan inzibati hususlar 
vardir. Bu inzibati hususlar da biitiin mafevk-
lere bir salahiyet tanmmi§tir. 0 salahiyet mu
cibince, mafevki, bunlarm iktidan olup olma-
digini, mahrem sicilline kaydettigi gibi, ahlaki 
bakimdan da Devlet hizmetine ehli olup olma-
digmi oraya kaydediyor. Mesela orada bir gok 
misaller zikredildi. Hatta kanunu cezanm sug 
olarak menettigi fiiller vardir. Bunlar tahki-
katla sabit olamaz. Bir cok hususlar, tahkik 
memurlarmm ittilama gelemez. Fakat o kadar 
tevatiiren §ayidir ki bu §iiyu kar§ismda ami-
rine gelen kanaat, bunun ahlakmin o bakimdan 
bozuk oldugu merkezindedir. Simdi bu, her hal-
de bir hiikmii hakime iktiran etsin, ondan sonra 
sicilline ge§sin diyecek olursak, hiikmii hakime 
iktiran edemeyecek vaziyette bulunan ahlaksiz-
liklara, memuriyetlerde musameha edilmesi 
neticesine vanlir. Bu ise boyle amme hizmetini 
iizerine almi§ olanlar igin tervig edilir bir §ey 
degildir. Mafevklerinin takdirine gore, ahlak
siz olduklan sicillen sabit olanlar yani muay
yen bir zamanda, muayyen bir kag amirinin ka-
naatile ahlaksizligi sabit olanlar, sicillen teka
ude sevkedilir ve ahlaksizliktan dolayi sicillen 
tekaude sevkedilen kimsenin, Devlet memuri-
yetinde ve Devlet memuriyetinin diger bir §u-
besi olan belediye, idarei hususiye ve menafii 
ammeye hadim miiesseselerde kullanilmamasi 
icab eder dedik ve o suretle bu hiikiim kondu. 
Demek ki, nizamname yapilirken, bu soyledi-
gim noktalar goz oniine almarak esasta yine 
ammenin, kanunu cezanm mezmum addettigi 
fiiller olmakla beraber, muayyen derecede bu

lunan amirlerinin takdirlerile taayyiin edecek ah
laksizlik fiilleri olacaktir. Bu esas enciimende 
bu §ekilde konusuldu ve arzettigim §ekilde mad-
denin fikrasi kararla§tmldi. 

BALKAN — §u izahata gore yeni bir izah 
Madde hakkmda baska miitalea var mi? Ve-

istemege liizum kalmamistir. 
Madde hakkmda baska miitalea var mi? Ve

rilen takriri reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Maddenin dor-
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duncii satin (Hukmen veya nizamnamesi muci-
bince sicillen » olaoak. 

Bir de (ancak) kelimesi gikanlacak (ve hak-
larmda 1076 numarah kanunun 23 ncii maddesi 
hiikmiine gore muamele yapilir) olacak. 

BALKAN — Tadil veghile maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — 1683 sayili kanunun 13 ncii 
maddesi asagida yazili sekilde degistirilmistir: 

(Zabitlerle askeri memurlardan hiikmen ve
ya sicillen tekaude sevkedilenlerin hizmet miid-
detleri 15 sene veya daha fazla olursa bu miiddet 
nisbetinde tekaiid maasma miistahak olurlar. 
Bu gibilerin hizmet miiddeti 15 seneden asagi 
ise, beher hizmet senesi igin birer aylik hesabile 
son aldiklan maasm emsali hasili defaten veri-
lerek alakalan kesilir. 

Miilki memurlardan sicillen veya memurin 
kanununun 77 nci veya 2919 sayili kanunun 3 
ncii maddeleri mucibince tekaude sevkedilenler 
hakkmda bu kanunun 26 nci maddesi hiikiimleri 
tatbik olunur). 

BASKAN — tTgiincu. madde hakkmda mii-
talea var mi? 

Bu madde de ayni mealdedir. Diger mad
de gibi tadil edilecek mi? 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hayir istemez. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — 1683 sayili kanunun 58 nci 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa 
edenlere tekaiid olduklan zaman almakta bu-
lunduklan maaslarmin emsali hasilmm bir se-
neligi ikramiye olarak verilir. Otuz sene ve da
ha ziyade bilfiil hizmet edipte tekaiid olmadan 
olenlerin miistahak olduklan ikramiyeler kanu
ni mirasgilarma verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?.. 

Gl. KAZIM SEVUTEKIN (Diyarbekir) — 
Bendeniz bu madde hakkmda da ufak bir mii
talea arzedecegim. Otuz sene hizmet edip te 
tekaiid olmadan vefat edenlerin kanuni mirasgi-
larina ikramiye verilmesi bu kanuni a teklif 

ediliyor. Halbuki bir gok arkadaslarmiiEm biliris-
ki, hali hayatlarmda, beyanname vermedikleri 
igin validelerine bes para verilmemistir. Kanuni 
mirasgilan igerisinde, yirmi bes yasmda kizi 
vardir, kocadadir. 25 yasmda oglu vardir, Dev-
let hizmetinde galisir ve Devlet Hazinesinden 
para alir. Biiyiik Millet Meclisi azalari igin 
verilen tazminat igin de, gikan kanunda, nu-
marasmi bilmiyorum; miistehakki maas olan 
ailelerine verilir denmistir. Tekaiid olmadan 
30 veya daha fazla sene hizmet etmis olanlar 
igin oliirse miistehakki maas olan efradi ailesine 
verelim. Anasi icin beyanname verirse 

verilir. Vermezse tabiidir ki veriimez. 
Binaenaleyh «Miistehakki maas olanlara» kay-
dini teklif ediyorum. Bunun icin takririmi de 
takdim ediyorum . 

BALKAN — Acik reye konan kanuna rey 
vermeyen var mi?... Rey toplama isi bitmistir. 

ZIYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Bu 
madde hakkmda enciimende ihtilaf vardir. ihti-
lafm mensei, arkadasimiz Sevuktekinin soyledi-
gi degildir. Enciimen baskanmdan rica edece-
cegim. Evvela bu ihtilaf hakkmda izahat versin-
ler. Sonra ikinci meseleye gegilsin. 

ZIYA GEVHER ETILi (Qanakkale) — Bu 
dur) —^Meselenin esasi sundan ibarettir. 30 se
ne hizmetini yapmis olan bir memur, tekaiitlii-
giinu isterse tekaiitiiik muamelesi tekemmiil 
edip maas baglanmadan vefat ettigi takdirde 
alacagi bir senelik maas miktarmdaki ikramiye, 
bu giinkii meri kanunun ifadesine gore, kanuni 
mirasQilarma intikal eder. Fakat 30 - 32 sene 
hizmet eden bir memur, tekaiitliigiinu istemeden 
vefat ederse 30 sene sonunda, kanunun kendisi-
ne tanimis oldugu ikramiyeyi, miinhasiran mii-
tekaidligini istememis oldugu igin alamryor. 
Tabii bu kanuni mirasgilarma da intikal etmi-
yor. Hakikaten meselenin vaziyetinde biraz, 
adalet hissini rencide eder bir nokta var gibi 
goriinuyor. Hiikumette bunu gormiis ve bu ci-
hetin tashihi igin bu kanun teklifini sevketmis-
tir. Bir memur, 30 sene hizmet etmekle namusu 
dairesinde Devlet memuriyetinde bulunmus ol
dugu igin, bir senelik ikramiyeye kanun muci
bince mazhar edilecektir. Bu, onun millet ta-
rafmdan verilmis, 30 sene namuskarane hizme-
tine mukabil bir miikafattir. Bu miikafati, me
mur tekaudlugiinii taleb ettikten sonra vefat 
ederse kanun, kanuni mirascilarma intikal et-
tirdigi halde tekaiidlugiinii taleb etmeden vefat 
eden bir memur i§in bu noktayi meskut gegmis-
tir. Bu sebeple bu miikafatta kanuni mirasgi
larma gegmemektedir. Bu seferki kanun tek-
lifi, memur 30 sene hizmet ettikten sonra teka-
udliigiinu taleb etsin etmesin, senelik ikramiye-
sine, kanuni mirasgilarm miistahak olacaklan 
seklindedir. 

Akalliyet arkadaslanmiz dediler ki, burada te-
kaudliigii isteme keyfiyetinin bir hikmeti var
dir. O da, 30 sene gegtikten sonra, ikramiyeyi 
elde etmek iizere miiracaatin iltizami keyfiyeti-
dir. Bu kabil memurlar tekaiidlugiinii istesin-
ler ki, idarede bir istrfa hasil olsun. 30 seneyi 
bitiren, sinnini de almis demektir. Onlar teka-
iidliiklerini istememezlik etmesinler. Yani 35 - 40 
sene kalmagi tercih eylemesinler, teka-
iitluklerini istesinler. Onlar, tekaiitlukle-
rini istemekle vazifeden gekilmis olacaklardir 
ve bunlann yerine geng memurlar gelecektir. 
Vazn kanunun maksadi bu oldugu ve bunlari, 
tekaiitliiklerini istemege tesvik maksadile bu 
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kayid konmus oldugu igin tekaiitliiklerini iste-
meyenler , 30 sene hizmet etmis olup ta vefat 
ederlerse, bu haklarmi alamazlar, dediler. Fa-
kat ekseriyet de mademki 30 sene hizmet etmis-
tir. Bu miikafata mazhar olmustur. Yalniz 
tekaiitlugiinu talep etmemek keyfiyetinden do-
layi, bunun, mamelekine intikal etmesini kabul 
etmemek, dogru degildir, dedi. 30 seneyi ikmal 
etmis olmak, bu hakki iktisab etmege kafidir. 
Tekautlugiinii istemeden vefat etse bile, bunun 
kanuni mirasgilarma intikal etmesi ekseriyetge 
kabul edilerek huzurunuza arzedilmistir. Gene
ral Kazim arkadasimizm arzu ettikleri nokta, 
bu giin mevcud olan kanunun tadiline, miintehi 
bir cihettir. Tekaiidiye ile ikramiye arasmda 
bir fark vardir. Tekaiid kanunu memuru 
galisamayacagi bir zamanda gegindirmek 
igin ve kendisi bldiikten sonra da me-
murun en yakin mirasgismi diisiin-
miis olmak igin yapilmig, kendi statiisii dahilin-
de hiikiimleri havi bir kanundur. Bu kanun me-
murun, mesela mamelekinde bulunan diikkani 
gibi, evi gibi bir mahiyet arzetmez. Tekaiid ka
nunu, memurluk meslekine aid hususi bir si-
gortadir. Onun igin bunun hususi hiikiimlere 
tabi kilinmasi dogrudur. Halbuki 30 sene mtid-
deti ikmal edip te miikafat alan bir kimse teka
iid maagi mahiyetinde bir paraya nail olmus 
olmaz. 0 para, hakikaten kendisinin galigtigi-
na mukabil, tekaiid kanununun diigundugii hii 
kiimlere bagli olmaksizin, mamalekine gegecek 
olan bir paradir. Boyle oldugu igin diger ma
melekinde bulunan mallar nasil kanuni miras-
gilarma intikal ediyorsa bu miikafat ta miras-
gilarma intikal etsin denmi§tir. Hakikatte te
kaiid kanununun hiikmii budur. Eger tekaiid 
maagi mahiyetinde olursa kanun tadil edilme-
lidir ki, ne Hiikumetten boyle bir taleb vardir 
ve ne de 30 sene hizmetten dolayi elde edilen 
miikafatin yalniz kanunun gbsterdigi yetimlere 
intikal ettirilmesi dogrudur. Dugiiniiliiyor ki bu 
hak daha iyi bir sekilde temin edilebilir. Fa-
kat olamaz. Ciinkii; tekaiid kanununda zevce 
ve gocuklar birinci derecede, muhtag ana baba 
ikinci derecede yetimlerdir. Tekaiid maa§i bi
rinci derecede olan zevceye ve gocuklara intikal 
edecektir. Muhtag ana baba varsa, memurlar 
beyaname verdikleri takdirde onlara da intikal 
edecektir. Halbuki, kanuni mirasgilara, diyecek 
olursak zevce, gocuklar, ana baba, yani kanu
nun birinci ve ikinci derecede addettigi miras-
gilar miistefid olacaklardir. BU giinkii mevzuati 
bozmug olmamak ve mameleke dogrudan dog-
ruya gegen menafiin intikal derecelerini tahdid 
etmis. bulunmamak igin, enciimen kanunun ta-
dilini liizumsuz gordii ve Hiikumetten geldigi 
gibi sevketti. 

ABDtfLHAK FIRAT (Erzincan) — Saym 
bagkanin verdigi izahata nazaran bir gey sor-
mak isterim. Buyurdular ki, 30 sene veya daha 

i ziyade filen hizmet edip te tekaiitlugiinu taleb 
; etmeksizin vefat edenlerin varislerine bu kanu

nun mevzuatina gore maa§ tahsis edilecektir. 
Yalniz, yine kendi tabirlerine gore, 30 sene 

gok namuskarane hizmet ifa ederek, bu kanu
nun beginci maddesinde zikredildigi gibi, ki o 
da negri tarihinden muteberdir, diyor, o tarih-
ten bir giin evvel vefat etmis, olanlarm vaziyeti 
ne olacaktir? Yani bu gibiler, 30 seneyi ikmal 
ettikleri halde tekaiitliigii igin bir istida ver-
memisler ve bir hak talebinde bulunmadan, 
kanunun ne§ri tarihinden bir giin evvel vefat 

I etmislerdir, bunlarm vaziyeti ne olacaktir? Bu 
i ikramiye verilmek i§i 12, 13 seneden beri cere-

yan etmektedir. Arzettigim §ekilde olenler gok-
tur. 

BUTQE En. RElSt MUSTAFA SEREF OZ-
KAN (Burdur) — Ikramiyeyi bu kanun koy-
mugtur. Bu kanunun ne§rinden evvel memuriyet-
ten aynlmi§, tekaiid olmu§ veyahut tflen kimsele-
rin boyle bir talepte bulunmaga, zaten kanunen 
haklari yoktur. Kanunun negrinden itibaren 
memurlara bu hak verilmigtir. Kanunun negri 
tarihinde memuur olup ta seraiti haiz olduklan 
halde olenler hakkmda bu kanun tatbik edile
cektir. Ondan evvel olenler hakkmda bu kanun 
tatbik edilemeyecektir. Ondan evvel olenler 
hakkmda boyle bir hak olamaz. Boyle bir hak 
tanmmak istenirse bunlar igin yeni bir tesis yap-
mak lazimdrr. 

ZiYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ar-
kadaslar; eger ikramiyeyi tekaiidiyenin miitem-
mim bir ciizii diye alacak olursak adaletsizlik 
yapmis oluruz. Halbuki tekaiid kanunu yapil-
digi zaman verilen ikramiyenin sartlari, Mecli-
simizden evvelce gikmis olan bir tefsire bakacak 
olursak, biisbiitun adaletsizlik oldugu anlasilrr. 
Yaptigimiz tefsire nazaran her hangi bir me-
mur 30 seneyi doldurur, memuriyetten gikrp ti-
caret yapmak ister veyahut inhisarlarda bir 
hizmet alrrsa ikramiyeyi alabilir mi, alamaz mi?. 

B. E. R. V. MtJKERREM tJNSAL (Ispar-
ta) — Hayir alamaz. 

ZlYA GEVHER ETlLi (Devamla) — O hal
de demekki bu ikramiye, yalniz hizmet basmda 
bulunarak tekaiitliigii talep etmek sartma bag-
lidir. Bir adam hizmet edecek, 30 seneyi doldu-
racak ve kendisi diyecek ki; artik bana miisaade 
ediniz, benim hizmetim kafi, ikramiyemi veriniz 
gikacagim. Iste ikramiyeye hak kazanmak bu 
gartlara mutevakkiftir. Bunun haricinde kimse 
ikramiye alamaz. Nitekim bir tefsirimiz de var
dir. Biitge enciimeninin gok iyi hatinndadir. 
Arkadaglarim da buna igtirak ederler zannedi-
yorum, bir tefsir de mevcud oldugu halde bu 
ikramiyeyi tegmil edemeyiz arkadaglar. Tegmil 
etmek bize iki noktai nazardan giig olacaktir. 
Birisi; tekaiid kanunu ciktiktan sonra bunca 
miiddettenberi ikramiye almamig olanlar neden 
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yansinlar? Bunun bir ayni §eraiti de tekaiid ka -; 
nununa tabi idi. Bu tekaiid kanunu gikmakla ! 
yeniler bu parayi alacaklar. tkincisi boyle ay-
nlmi§, mesela ticarete siiliik etmi§ olanlara bu 
parayi verecek miyiz? Tabiatile verecegiz. tste ; 
haksizlik noktasi burada tebariiz eder. Bunun 
tutacagi yekunu dii§iinup, simdi 18 milyon kii-
sur miktari bulan biitgedeki agir yiikii hatirli-
yarak, yalniz maas ashabina merhameti degil, 
ayni zamanda miikelleflerin de ugrayacagi mii§-
kiilleri nazari itibare alarak, memlekette bu agir 
yiikii senelere yiikliyerek hasil olacak mu§kii-
lati da nazari dikkate almak lazimdir. Bilhassa 
Maliye vekilinden soruyorum. Bu agir yiikii 
kaldirmaga biitge miisaid midir? 

Diger mesele ise arkada§lar; her hangi bir 
61mii§ memurun ikramiyesini mirasgisma vere
cegiz. 0 mirasgi ki o memurun golugu gocugu 
gibi onun istirabina istirak etmemi§tir, fakat 
memurun oliimunden sonra gelip o golugun go-
cugun refahini biraz eksiltmek suretile mirasa 
i§tirak ediyor. Bu tanmmi§, belki de milyoner 
bir adamdir. Bu kanunla da 0 adama boyle bir 
ikramiye vereceksiniz. Arkada§lar, boyle bir ik
ramiye biraz bana garib geliyor (Giiriiltiiler). 
Zengin bir adama ikramiye vermek biraz tuhaf 
bir sey olur degil mi? Bilhassa Maliye vekilin
den soruyorum. Bu agir yiik ne kadar tutacak-
tir? 

GENERAL SEFlK TttRSAN (Denizli) — 
Ben bu noktada Ziya Gevher arkada^ima mua-
rizim. 30 sene hizmet edip te olen bir zabitin 
ailesine bu parayi vermek bir yiik sayilmaz. 
Hazarda, seferde, muharebede, hudutlarda ha-
yatini yipratmis, ailesini oradan oraya ta§imi§, 
bir yuva kuramadan 30 sene gali§mi§ bir zabitin 
en son dii§iindugii §ey, olmeden ailesine bir ev 
alayim demektir. 30 sene gali§ip ta tekaiid olan-
lann ekserisinin dii§iincesi bir yuva kurmaktir. 
Sayet biz bunu yeni teklif veghile, 30 sene hiz
met ederek olenlerin ailesine ikramiye vermek 
lutfunu kabul edersek daha ziyade kendisinden 
istifade edilecek tecriibeli kumandanlarm ordu-
da hizmet etmesi maksadi hasil olur. Yoksa ge-
kilmeyi bir an evvel ister. Onun igin bu gayet 
adilanedir. Bir zabitin, bir memurun ailesini 
dii§iinmek adilane bir fikirdir. Yalniz bunun 
kanuni mirasgilara verilmesine bir az muariz 
kalacagim. Siiphesiz birinci derecede colugu 50- | 
cugu dii§iinuliir. Qolugu cocugu olmayanlann 
halasma, teyzesine verilmesi dogru degildir. En 
yakmina vermek lazimdir. Kanunen eytam ma-
a§ina hakki olana verilmesi lazimdir. Bu su-
retle Kazim Seviiktekinin teklifinin kabuliinii 
dilerim. 

MAZHAR MtJFlD KANSU (Denizli) — Ar-
kada§lar; maatteessiif ben Ziya Gevher arka-
dagimizm fikrine i§tirak edemiyorum. Ziya 
Gevher arkada§imiz buyurdular ki, bu ka-
nun bundan sonra tatbik edilecektir, ya bun-

.936 C : 1 
dan evvelkiler ne olacaktir? Efendim, biz 
olenden bahsediyoruz. Otuz sene vazifesini ifa 
etmi§, tekaiid olmu§ ve hayatta iken ikrami
yesini almi§tir. O adam oldiikten sonra miras-
cilarma bir daha mi ikramiye verilecektir? 
Boyle bir §ey mevzubahs degildir (Giilii§me-
ler). Burada mevzubahs olan mesele, 30 se
ne ifayi vazife etmis, ikramiyeye kesbi istih-
kak etmis, fakat alamami§ olanlara aittir. 
Bu kesbi istihkak edilen ikramiye bunun ve-
resesine verilsin mi, verilmesin mi? Mesele 
budur. Ben almi§im, oldiikten sonra bir da
ha mi vereceksiniz? Boyle §ey olur mu? Son
ra buyurdular ki : Olenin mirascilan milyoner 
ise bunlara nicin ikramiye verelim? Ziya 
Gevher bana gosterebilir mi Tiirkiye Ciimhuri-
yeti memurlarmdan milyoner olani? Turkiye-
de memurdan kag milyoner vardir? Bir tane 
bile sayamazlar, bir zabit ailesi milyoner ol-
sun. Ne gezer imkansiz sey. §imdi muhale-
fette bulunan enciimeninin esbabi muhalefeti-
ni okudum. Diyor ki, ehliyet ve istikametle 
otuz sene ifayi vazife etmi§, maddi ve manevi 
biitiin kabiliyetini Devlet hizmetine sarfetmis 
bir adama meslekinden ayrihrken miikafat 
verilmelidir. Ne giizel sey. Bu, artik istiraha-
ta muhtagtir, ailesine bir mesken temin etsin. 
Fakat bu adam miikafatmi almadan vefat et-
mistir. Sayilan bu hususat onun ailesinde iki 
kat mevcuttur. Yine muhalefet mazbatasmda 
deniliyor ki : Bu, milletin bir nisanei §iikra-
ni olmak iizere verilir. Bu suretle milletin ni-
§anei §iikranma istihkak kesbetmi§ bir zabit 
veya memurun yetim kalan anasi, evladi, ka-
nsi siiriinecektir. Bu dogru olur mu? 

Eger biz bunu, her hangi bir memur veya 
zabitin ailesine bu suretle miikafatin intikal 
edecegine dair olan bu kanunu kabul edecek 
olursak - ki Hiikumet kabul etmistir - 0 adamin 
ifayi vazifede galiskanligi bir kat daha artar. 
Benim goziim arkada kalmayacaktir, oliir-
sem bu millet benim miikafatimi aileme verir, 
der. 

Onun verilmesi behemehal lazimdir. Ve
rilmesin diye itiraz edilirse 0 zaman son 
soziimii de soylerim. Ikinci mesele, bu mii
kafat, kanunda yazildigi vechile kanuni 
mirasgilara mi, yoksa mustahakki maas olanla
ra mi verilsin? Biz istiyoruz ki, Kazrm Seviik-
tekin ve diger arakadaslarrtnm fikri de boyle-
dir: miistahakki maas divelim, bundan valide-
ler de miistefid olsun. Aksi takdirde 0 memu
run beyanname vermesi lazimdir. Kanuni miras-
gilari, dersek anaya intikal eder, Fakat evladi 
varsa ana agikta kalryor, miistefid olamryor. 
Ananm dahi miistefid olmasi igin maasa miista-
hak olanlar tabirinin konmasi lazimdir. Maru-
zatim bundan ibarettir. 

EMlN SAZAK (EsMsehir) — Vazn kanun 
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ikramiye meselesini zannedersem sbyle diisiin-
miistiir: Birmemur hayati memuriyetini terke-
dip yeni bir hayata girecek. Girdigi yeni hayat-
ta gerek maiset itibarile, gerek bir 50k hususlar-
da degisiklik olacaktrr. Boyle bir hayata gir
digi vakit 0 memurnn gbrecegi giigliigu. karsila-

mak ve yeni hayata intibak etmesini temin igin 
bu ikramiye diisuniilmustur. 

Vazn kanun, bbyle dusiinmiistiir. Olmiis 
olan 0 adamm maasi kanuni mirasgilarma veri-
lecektir, deniyor. 0 adam bldiikten sonra bas-
ka bir hayata giremeyecektir ki ; ona ikramiye 
diye bir para verelim. 

Hesab edilmis, Devletin siai maliyesine gore 
verilebilecek miktar ne ise ona gore tekaiitlii-
giinii isteyen adama bir ikramiye verilmistir. 
bldiikten sonra verilecek ikramiye, kanaatimce, 
mahalline masruf bir sey degildir. Bir muvaze-
nei umumiyemiz var. Tekaiid kanununu yapar -
ken azami f edakarligi gbze alarak hiikumler 
koyduk. Buna gore bunun inecegi, cikacagi, aza-
lacagi, gogalacagi var dedik ve hesab yaptik. 
Hep isteriz ki, bu millet igin galisanlarrn kendi-
leri gibi evladi ve ahfadi da memnun olsun, fa-
kat bu gigiri acarsak aslrna zarar verece-
giz. Herkes gbziinii tekaiid kanununa dikecek-
tir. Bendenizce tekaiid kanununda olan bu 
maddeyi bozmayalim. Mademki 0 adam vefat 
etmis, artik mirasgilarma bbyle bir ikramiye 
verilmesine liizum kalmamistrr, 

ZlYA GEVHER ETlLl (Canakkale) — Her 
hangi bir fikrin behemehal kabul edilmesi iqin 
ikinci defa hie bir vakit kiirsiiye cikmak, ade-
tim degildir. (Hakkmizdrr sesleri) Bu kadar da 
liizumsuz bir sev yapmam. Yalniz Sa-
ym Mazhar Miifit arkadasrm benim sby-
lemedigim seyleri kendisinden ilave ede-
rek bbyle gayet psikolojik bir mese-
lede, kendisinin telakatle lakrrdi sbleme-
sine de asla miisaade edemem. Benim sbyleme-
digim seyleri. benim tarafrmdan sbylenmis gibi, 
kati olarak ifade etmesinler. 

Ewelce tekaiid olup ta bu giin inhisarlar 
idaresinde iicret alan bir memurun vaziyetini 
liitfen Mazhar Miifit arkadasrm tetkik edi/p bana 
cevap versinler. Yoksa asilane sbzleri deeisti-
rip te jQ'avri akiLane sb^ler gibi gbstermesinler. 

Gl. NACI ELDENtZ (Seyhan) — Qok saydi-
grm ve sevdiginm Ziya Gevher arkaddasimm 
bir sbziinii bendeniz tashih etmek isterim. 

Buvurdular ki ; tekaiid ve yetim maaslari bu 
giin 18 milyonu bulmustur, bu nereye varacak-
tir? 

Bu noktayi bazi erkamla tashih etmek iste
rim. 

ZtYA GEVHER ETtLt — Onu Biitge encii-
meni baskani yapar. 

Gl. NACI ELDENIZ (Devamla) — Arzu 
ettigi takdirde 0 da yapar. Bendeniz bu keyfiyeti 
biraz merak ettim. Muhtelif memleketlerde bu 

yetim maa§lan nisbetini gayet sarih esaslar 
iizerinde tetkik ettim. Qok miiteessifim ki bu 
giin huzuru alinizde bulundugum ve sbz sbyle-
mege cesaret ettigim sirada bu vesaik yanimda 
degildir. Fakat sahih olarak arzekdiyorum ki ; 
tekaiid ve yetim maa§lan nisbetinin umum va-
ridata nisbeti Fransada % 11 dir. Ingilterede 
% 11 dir. Almanyada % 21 dir. Amerikada % 
11 dir. Yugoslavyada % 12 dir. Digerlerinde de 
bu nisbettedir. Bizde tekaiid ve yetim maaslari 
bu giin elimize gecen defterlerden anlasjliyor ki 
16 bucuk milyondur. Varidat yekununa nis-
betle % 7 yi geger, gegmez. Nihayet % 7 buguk-
tur. Miisaade buyurulursa nigin bu maruzatta 
bulundugumu da arzedeyim. Tekaiid ve yetim 
maasjan hakkrada, bazilanmizda, hakikaten 
biitcemizi siyaneten, muhterem arkadasimm 
bahsettigi tarzda, gayet samimi fikirler vardir. 
Biitgemiz elbette hepimiz igin mukaddestir. Fa
kat diger cihetten tekaiid edilmis adamlar gibi 
yetim kalmis insanlar gibi kendileri igin ya ha-
yatta kudretsizlikten dolayi veya yetim olup ta 
yetisgin olmamasmdan dolayi, her hangi bir 
kazang ihtimali, her hangi bir sayii amel ihti-
mali az gok mevcud olmayan insanlar igin, ta-
bii heyeti igtimaiyenin sefkati da gok revadir. 
Binaenaleyh, gok veriyoruz, yalniz biitge nok-
tasmi dusiinelim, bu nokta ssbyledir... fikri ben
denizce memleketimizde heniiz, lehiilhamt o 
kadar endis^eli ve o kadar heyecanla diisunule-
cek bir nokta teskil etmez. Bu arzettigim nis-
betler, §iiphesiz ki gegmis olan biiyiik harpler-
den sonradir. 0 biiyiik harbi biz de yaptik ve o 
biiyiik harpte ne kadar zayiat vermis oldugu-
muzu, ne kadar insanlarm dul ve yetim kal
mis, oldugunu da pekala biliriz. Onun igin, nis-
bet bizim memleketimizde sair memleketlere 
nazaran o kadar gok, yiiksek degildir. Binaen
aleyh mademki beseriyette ve heyeti igtimaiye-
lerde miitekaidine ve yetimlere, dullara maas 
vermek gibi giizel bir adet vardir. Buna riayet-
te, biz biitge vaziyetine nazaran heniiz heyecan
la dii^iinecek, veyahut sikilacak ve korkacak 
bir noktaya varmamisizdir. Bunu erkam ile ar-
zetmek istedim ve onun igin cesaret ettim (Bra
vo sesleri). 

MAZHAR MtJFtD KANSU (Denizli) — Iki 
lakirdi sbyledik, Ziya Gevher Beyefendi sinir-
lendi. Ben de gengken gabuk sinirlenirdim. 
Benim soylemedigim seyi sbyliiyorsun, diyor. 
Ziya Gevher arkadasjmiz, ewelce tekaiid olan-
lar ne olacak, dediler. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ben 
byle sey sbylemedim. 

MAZHAR MUFlD KANSU (Devamla) — 
Miisaade buyurunuz kardesim, ben sizi dinle-
dim. iste simdi gok sinirlisiniz. 

SIRRIIQOZ (Yozgad) — Ug giin sonra zap-
ti okur, meseleyi halledersiniz, 
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ZlYA GEVHER ETlLt ( Qanakkale ) — 

Biktik. 
MAZHAR MUFlD KANSU (Devamla) — 

Biktm ise soylemiyeyim. Biz senin soziinden 
bikmadik. Burada herkes soyler. 

Dediler ki, ya inhisarlara gitmi§ ise. Bu, 
iki suretle olur. Ya muddeti tekaiidiyesi olan 
30 seneyi ikmal etmi§ tekaiid olmu§, ikrami-
yesini almi§ dyle gitmi§tir, veyahud da 30 se
neyi doldurmadan bulundugu hizmeti birak-
mi§ inhisarlara gitmi§tir. Zaten 30 seneyi dol
durmadan ikramiye verilemez. Inhisarlarm te
kaiid kanunu vardir. Oraya gegince o kanuna 
tabi olacaktir. Zaten inhisar tekaiid kanunu-
nu tekabbiil edipte gitmi§tir. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — An-
lamamigsm. 

MAfcHAR MttFtD KANSU ( Devamla ) — 
Ya ben anlamadim, yahud Ziya Gevher Bey 
memurluk hayatmi bilmiyorlar. Tekaiid ne de-
mek, zannederim onu da bilmiyorlar (Bravo 
sesleri). 

BALKAN — Baska soz isteyen yoktur. Ki-
fayeti miizakere teklifi vardir. 

ISMET EKER (Qorum) — Bir noktayi izah 
igin soz istiyorum. Miizakere kafi goriiliirse 
izah edemem. 

Bazi arkada§lar; bu ikramiyenin miistehakki 
maaslara verilmesini tervic, eder yollu mudaf aa-
da buiundular. Enciimen burada kanuni mi-
rasgilarmi tercih ve esbabi mucibesinde 
izah etmistir. Miistehakki maas tabiri-
nin yalniz ana ve babalarm, beyanname veril-
digi takdirde, bu miikafattan hisse alabilmele-
rinin temini maksadma matuf oldugu anlasildi. 
Fakat diger bir maksad bertaraf edildi. §im-
di miistehakki maas tabiri, evladdan, yani kiz 
ve oglan gocuklarmdan niaas. haddini gegirmis 
olanlan mahrum eder. Binaenaleyh miistehakki 
maas, diye ana ve babalan kayirirken, ana ve 

babaya merbut olan evlatlan mahrum etmek 
dogru olmaz. Onun igin enciimenin kanuni mi-
rasgilar tabiri dogrudur. Hatta gegenlerde 
Giimriik ve inhisarlar tekaiid sandigi kanunun-
da da kanuni mirascilar tabiri tercih edilmigtir. 
0 zaman Biitge enciimeni bunu pek ho§ gorme-
digi halde bu noktayi tervig etmi§tir. Biitge en-
ciimenine bu hususta arzi §iikran ederim. 

BALKAN — Miizakere bitmistir. Miizake-
renin Mf ayeti hakkmdaki takriri reye koymaga 
luzuum yoktur. 

General Sevutekinn takririni okutuyorum. 
Gl. KAZM SEVttTEKtN (DiyarbeMr) — 

Miisaade buyurursaniz takririmi geri alryorum. 
BALKAN — Takriri geri veriyoruz. 
Dordiincii maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmis.-
tir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Besinoi maddeyi kabul eden
ler. . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkammi icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Kanunun iMnci miizakeresi vaktinde yapila-
caktir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Suriyede tiirklerin ve TiirkLyede suriyelile-

rin emlakine miiteallik mukavele miiddetinin 
bir yil daha uzatilmasi hakkmdaki kanun layi-
hasma (246) zat rey vermistir. Muamele tamam-
dir. Kanun (246) reyle kabul edilmistir. 

Qarsamba giinii saat 15 te toplanmak iizere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16 
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Suriyede Tiirklcrin ve Tiirkiyedc Suriyclilcriu emvaline iniUeallik niukavele 

miiddetinin Uir yil iizatilmasi hakkmdak' kaauna verilen reylcrin netieesi 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 0 
Miistenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 153 
Miinhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Ak<jm 
tzzet Akosman 
Mebrure Gunenc. 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
Esref D emir el 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arican 

Aydxn 
Adnan Ertekin 
Dr. Hulusi Alata? 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasrf Som-
yurek 
Enver Adakan 
General Kazim Ozalp 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 

Ismail Hakki Uzun<jar-
sili 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi (Selc.uk 
Sabiha Gokgul 

Bayazid 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alm 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qambel 
tsmail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa ^eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiic. 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Siikrii Yasrn 
Ziya Gevher Etili 

fjanktrt 
Hatiee Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 

Mustafa Onsay 
Rifat Tlniir 
Ziya Esen 

(Joruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulea 
Hasan Cavid 
thsan Kurtkan 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
IsmH I(]kcr 
Nabi Riza Yildinm 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
General §efik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Huriye Oniz 

Edirnt 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mccdi Boy sari 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet I§ik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Tstemat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 

Oiresun 
tsmail Sabuincu 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Emin Inankur 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali B arias 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe Oymen 
General §ukrii Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Riza Uraz 
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Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
General Kazim Infcne. 
Halil Meniere 
Hiisnu Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
Mukfvrrpm Wnsal 

Kars 
Esad Ozognz 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru $enozan 
Nuri Tama? 
§erif Ilden 
Tahsin Qoskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Perruh Gupgiip 
Hasan Ferid Parker 
Nahid Kerven 
Suleyman Demirezen 

Ktrklareli 
Sevket Odul 
Ziihtii Akm 

Ktr$ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekcj 

Kocaeli 
Kemal ettin Qlpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Gurel 
Mustafa Halid t)ner 
Ressam §evket Dag 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
tbrahim Dalkihc, 
Nasid Ulug 
Omer Ding , 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac. 
Emrullah Barkan 
General tsmet tnonii 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim "Qzel 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Turgud Tiirkoglu 

Maraf 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
§ukru Kaya 

J-levki Qiloglu 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etoni TuneoJ 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Dumkan 

fteifJian 
Ali Miinif Yegena 
Da mar Ankoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Miistak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Uetiin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 

Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Rasim Ba§ara 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Resid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tohad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinesoy 
Refet ttlgen 

Van 
Hakki Ungan 
tbrahim Arvas 

Miinib Boya 
Yozgad 

Avni Dogan 
Omer Evci 
S i m Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Haydar Qergel 
Izzet Ulvi Aykurd 

[Beye i§tirak etmeyenler] 

Ankara 

Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 

§akir Kmaci 

Antalya 
Rasih Kaplar 
Tayfur Sokmen 
Ttirkan Bastug 

Aydtn 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 

Baltkesir 
Orge Evren 
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Bayazid 

Ubeydullah 
BUecik 

Ibrahim Qolak 
Bolu 

Cevad Abbas Giirer 
Mitat Denli 
§ukru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canitez (Orimtak) 
§ekibe Insel 

Qavakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Qoruh 
Asim Us 
Ilyas Sami Mus 

Qorwm 
AH Riza Ozenc, 
Miinir Qagil 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Asian Tokad 
Haydar Rustii Oktem 
Necib Ali KuQtika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 
Zttlfii Tigrel 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykag 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gael Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
General thsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumiisane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

Igel 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdulhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiieel 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukru Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Kamal ttnal 

Kars 
Baha Ongoren 
M. Fuad Kopriilii 
Husrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Garantay 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Veli Yasm 
Kocaeli 

Dr. Fuad Umay 
Rirsehir 

Lutfi Miifid Ozdes 
(Izinli) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Siireyya Yigit 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazrm Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kiitahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General Osman Kopta-
gel 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Maras 
Hasan Resid Tankud 
Mitat Alam 

Mardin 
Edib Ergin 
trfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Karail Irdelp 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 

Seyhan 
Hilmi Uran 

Siird 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Sxvas 
Necmettin Sadik 
Remzi Qiner 
Sabiha Giirkey 

Tekirdaij 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Gl. Sitki t)ke 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Dlkiimen 
Mitat Aydm 
Siileyman S i m Gedik 
(Izinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtii Soyak 

^BTjd^lCUalbawi 
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Asker? ve mulki tekaud kanununun bazr maddelerinin de-
gi§tirilmesine ve bazj maddelerine fikra eklenmesine dair 

kanun layihasi ve Maliye ve Biitge encumenleri 
mazbatalan ( I/257 ) 

T. a 
Ba§vekdlet 7-YI-1935 

Kararlar mudurliigu 
Sayi: 6/1863 

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
1683 sayili askeri ve mulki tekaud kanununun bazi maddelerinin tadili ve bazi maddelerine 

fikra eklenmesi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 13 -V-935 
te Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur. 

Bagvekil 
1. Inonu 

Esbabi mucibe layihasi 

Ordu mensublari ile sivil Devlet memurlannm tekaud usullerini mumkiin oldugu kadar birle§-
tirmek igin orduda oldugu gibi sivil Devlet memurlugunda sicillen tekaud usuluniin vazi, 

Asker veya sivil memurlardan ahlak noktasmdan secillen tekaud edilenlerin bir daha hie, bir 
Devlet hizmetine almmamalari, 

Ikramiye ile tekaud olmak hakkini kazanan memurlardan tekaud olmadan ve ikramiyelerini 
almadan olenlerin kazanilmi§ bir hak olan ikramiyelerinin, bu oliimle daha muhtae ve himayeye 
layik bir vaziyete diisecek olan kanuni mirasQilarina verilmesi muvafik gorulimi§ ve ili§ik layiha 
bu maksadlarla hazirlanmi§tir. 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 23-1-1936 
Karar No. 40 
Esas No. 1/257 

1683 sayili askeri ve mulki tekaud kanunu
nun bazi maddelerinin tadili ve bazi maddeleri
ne fikra eklenmesi hakkmda Maliye vekaletin-
ce hazirlanip Ba§vekaletin 7 haziran 1935 tarih 
ve 6/1883 sayili tezkeresile Biiyuk Meclise su-
nulan ve eneumenimize havale olunan kanun 
layihasi Ba§vekalet muste§ari hazir oldugu hal-

de tetkik ve muzakere edildi. 
Layihanin 7 nci maddesi, orduda oldugu gi

bi mulki memurlarin da sicillen tekaiide sevk-
lerini temin i§in hazirlanmi§tir. Sicillerde me
murlarin ehliyet ve iktidarlarile ahlaklari tes-
bit edilecektir ve bu tesbit sirasinda mafevk-
ler; memurun amme hizmetine yarayrp vara-
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mayacagini da tasrih edeeeklerinden bu gibi-
ler hakkinda sal&hiyetli makamlarca karar al-
mak miimkun olacaktir. DevletQe sicillerin tan-
zimi iqin de esasli tedbirler alinmi§tir. Buna 
gore encumenimiz sicil uzerine tekaiide sevk i§i-
nin, Devlet hizmetini gorenlerde ahlaki ve idari 
inzibat hislerini arttiracagi gibi bunlardan artik 
hizmet kabiliyeti kalmayanlarin da Devlet kad-
rosundan uzakla§masi temin edileeektir. 

tkinci madde; ahlak noktasmdan tekaiid 
edilenlerin bir daha Devlet hizmetine alinma-
masi hukmunii ihtiva etmektedir. Enciimeni-
mizde ehliyetsizlik noktasmdan tekaiide sevke-
dilenlerin de Devlet hizmetine alinmamasi igin 
maddeye bir kayid konulmasmi teklif edenler 
bulunmus. ise de bunun hazirlanmakta olan me-
murin kanununda derpis, edilecegi goz oniine 
alrnarak birinei fikra Hukumetin teklifi veghi-
le oldugu gibi kabul edilmi§tir. 

Ancak ahlak noktasmdan tekaiide sevkedi-
lenlerin amme hizmetini goren miiessese ve ce-
miyetlerde de istihdami zararli goruldiigun-
den maddeye bir fikra eklenmigtir. 

Tekaiid kanununa, miilki memurlann da si
cil uzerine tekaiide sevkleri salahiyeti konul-
duguna gore hukiimlerde tenazuru temin icjn 
1683 numarali kanunun 13 ncii maddesini de de-
gi§tirmek icab etmi§tir. Kanunun 3 ncii madde-
sile yapilan bu tadil, miilki memurlardan sicil 
uzerine tekaiid edilenlere hangi hiikiimlerin 
tatbik edilecegini tayin etmi§ bulunmaktadir. 

Bilfiil otuz sene Devlet hizmetini ifa eden-
lere tekaiidliiklerinde almakta bulunduklari 
maa§m bir yillik tutari ikramiye olarak veril-
mektedir. Bu hiikmii ihtiva eden tekaiid kanu-

nunun 58 nci maddesinin 2 nci fikrasmda 
bunlardan tekaiidliigiiniin tahakkuk muamelesi 
tamamlandiktan sonra ikramiye almadan olen
lerin ikramiyelerinin kanuni miras^ilarma ve-
rilecegi musarrahtir. Otuz sene hizmetten sonra 
tekaiid olmadan olenlerin kanuni mirasQilan-
nin da bu ikramiyeyi almalari layihanm 4 ncii 
maddesinde teklif edilmi§tir. 

Tekaiid kanunundaki ikramiye hukmuniin 
munhasiran hizmet sahiblerine aid oldugu ve 
bunlarm hizmetten ayrilirken memuriyet maa§i 
ile tekaiid maasj arasmdaki farkin bu gibi iyi 
hjzmet edenleri miiteessir etmemesi esasina miis-
tenid oldugu miitaleasmda bulunanlar olmu§-
tur. Ayrica ikramiye esasinm otuz sene hizmet 
erbabini tekaiid olmaga te§vik ederek yerleri-
ne diger geng unsurlarm gelmesini istihdaf et-
tigi miitaleasi da ileri siiriilmu§tiir. 

Enciimen ekseriyeti maddenin son fikra
smda ikramiyenin bazi hallerde kanuni miras-
cilara intikali kabul edildigine gore bunun te§-
milinin caiz olacagmi ve ikramiye esasinm halli 
ise burada mumkiin olmayacagmi miilahaza 
ederek maddeyi aynen kabul etmigtir. 

Yiiksek Reislige sunuldu. 

Maliye En. Reisi 
Bayazid 

llisan Tav 

Aza 
Yozgad 

E. Draman 

Aza 
Diyarbekir 

JIuriye Oniz 

M. M. 
Isparta 

Kamdl Until 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 

Aza 
Kars 

0, Kuntay 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza 
Istanbul 

Y. Yazici 

Aza 
• Manisa 

Tahir Eitit 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 115 
Esas No. 1/257 

Yiiksek Reislige 

25 - III - 1936 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 
bazi maddelerinin tadiline ve bazi maddelerine 
fikra eklenmesine dair olup Basvekaletin 7 hazi-
ran 1935 t^rih ve 6/1863 numarali tezkeresile 

Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Maliye en-
cumeninin mazbatasile birlikte enciimenimize ve-
rilmis olmakla Basvekalet miistesari Kemal ve 
Muhasebat uanum miidiir vekili Cemal Yesil ha-

( S. Sayisi : 135 ) 
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zir olduklari halde okundu ve konusuldu : 

Layihanm birinei maddesi, miilki memurlarin 
da zabitlerle askeri memurlar gibi sicilleri iizcrin-
den tekaiid edilebilmeleri hakkinda 1683 numa
rali kanunun 3 ncii maddesine bir fikra eklenme-
sine dair olup esbabi mucibede zikredilen miita-
leaya enciimenimizce de istirak edilmis, aneak za
bitlerle askeri memurlar hakkinda bu bapta ya-
pilan tekaiid muamelesi 863 numarali kanunun 
18 nci maddesi mucibinee tanzim edilmis olan ta-
limatnameye tevfikan liazirlannn siciller iizerine 
iera edilmekte olduguna gore miilki memurlarin 
sicillen tekaiidliikleri keyfiyetinin de bir nizam-
name ile tesbiti zaruri olacagi dusuniilmiis ve bu 
sebeble mezkur maddenin son fikrasma (yapi-
lacak nizamname mucibinee) kaydinin ilavesi 
luzumlu goriilmustur. 

Layihanm ikinei maddesi ,ahlak noktasmdan 
sicillen tekaiid edilenlerin bir daha Devlet hiz-
metinde ve Devletle alakali miiesseselerde ve 
menafii unmmiyeye hadim cemiyetlerde kulla-
nilmayacagma dair hiikmii ihtiva etmektedir. 
Aneak 1076 numarali kanun mucibinee seferber-
likte ihtiyat zabiti olarak kullanilacak olanla-
rm bu hiikme tabi olmamalarmi temin igin mad-
deye bir kayid ilavesine liizum goriilmiistur. 

Layihanm UQiincii maddesi; askeri ve miilki 
tekaiid kanununun 13 ncii maddesinin miilki 
memurlar hakkmda sicillen tekaiid keyfiyctini 
de ihtiva etmek iizere tadiline dairdir. 

Tekaiid kanununda; ordu mensublarile miil
ki memurlarin tekaiid hukiimleri arasinda ordu 
mensublan lehine bazi farklar vardir. Ezciimle 
tekaiid kanununun 31 nci maddesi mucibinee 
vazife icabi olmayarak malul olan zabitlerle as
keri memurlara hizmet miiddetleri ne olursa ol-
sun tekaiid maa§i tahsis olundugu lialde miil
ki memurlarin ayni sebeble veya 65 ya§ini dol-
durmak sebebile tekaiidliikleri halinde hizmet 
miiddetleri yirmi seneye varmi§ olanlarina te
kaiid maasi tahsis edilmekte ve hizmet miid
detleri daha az olanlarina ise hizmet senesine 
gore tazminat verilmektedir. Bu vaziyet kar§i-
sinda zabitlerle askeri memurlarin sicillen ve
ya hiikmen tekaiide sevkleri halinde bunlardan 
hizmet miiddetleri on be§ seneyi dolduranlann 
13 ncii madde mucibinee maa§a miistahak ol
malari, maluliyet halinde tabi olacaklari mua-
meleye nazaran madelete uygun goriilmektedir. 
Miilki memurlarin maluliyete diigar olmak ve

ya 65 yasjni doldurmak sebebile tekaiide sevk
leri halinde hizmet miiddetleri yirmi seneye var-
mayanlara tazminat verilmekle iktifa edildigi 
halde bunlardan sicillen veya vekalet emrine 
alinip ta talebleri veya muayyen miiddet zar-
finda memuriyete tayin edilmemeleri gibi sf-
beblerle tekaiide sevkedilenlerden 15 sene gibi 
daha az bir miiddet hizmet etmi§ olanlarin te
kaiid m a r i n a nail olmalari hak ve maslahat 
icablarma uygun goriilmemi§ oldugundan miil-
kiye memurlari hakkinda olan bu hiikmiin 13 
ncii maddenin tadili miinasebetile tefriki lu
zumlu goriilerek bunlar hakkinda malulen veya 
65 yasjni doldurmak sebebile tekaiide sevkolu-
nan miilki memurlara tatbik edilen 26 nci mad
de hiikmiiniin yiiriitiilmesi enciimenimizce lu
zumlu gorulmii§ ve bu madde bu esasa gore de-
gi§tirilmi§tir. 

Tekaiid kanununun 3 ncii maddesinin son 
fikrasmda tekaiid muamelesinin nasil tekem-
miil edeeegi tasrih edilmis, oldugundan bu mua-
melenin tekemmuliinden sonra vefat edenlerin 
alacaklannm kanuni mirasQilarcna intikal etme-
si tabii goriildiigune ve bu muamelenin tekem
muliinden evvel vefat edenlerin yetimlerinin 
haklari tekaiid kanununun hukiimleri mucibin
ee mahfuz bulunduguna gore 13 ncii maddenin 
sonundaki (Vefat edenlerin bu istihkaklari ka
nuni mirasQilanna verilir) fikrasinin luzumlu 
olmadigi neticesine vanlmis, ve bu fikranin kal-
dirilmasi muvafik gorulmiigtur. 

Layihanm 4 ncii maddesi 1683 sayili kanu
nun 58 nci maddesinin degi§tirilmesine dairdir. 
Bu degigiklik ile 30 sene veya daha ziyade bil-
fiil hizmet edip te tekaiid olmadan olenlerin 
ikramiyelerinin mirasgilarina verilmesi teklif 
edilmekte olup Reis vekili Isparta saylavi Mii-
kerrem llnsal ile azadan Siird saylavi Ismail 
Miigtak Mayakon, Balikesir saylavi Enver Ada-
kan, Qorum saylavi Mustafa Cantekin, tekaiid 
maagile ikramiyenin mahiyetleri itibarile bir 
birinden biisbiitiin ayri §eyler olmasma ve fil-
hakika tekaiid maa§i 1452 numarali kanunun 
meriyetinden evvelki ve sonraki vaziyetlere 
gore memurun fill hizmetten cekinmesi halin
de kendisine ve vefati takdirinde ailesine ayri, 
ayri nisbetler dairesinde bilhesab tesbit edilerek 
verilen bir hak olup halbuki ikramiye 30 sene 
ehliyet ve istikametle ifayi vazife etmi§ ve 
maddi ve manevi kabiliyetini Devlet hizmetin-
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de yrpratmis. bir memnra meslekine veda eder
ken railletin ni§anei §iikrani olarak verilen bir 
miikafattan ba§ka bir gey olmamakla bunda 
ailenin ve hele mirasQilarm hie bir hakki olma-
mak lazrmgeleeegine ve Devlct Hazinesine giin-
den giine daha agir kiiifetler tahmil cdegelen 
tekaiid tahsisatimn liak ve zaruret hududlari 
harieine eikmamasma dikkat olunmak muvaze-
nei maliye siyasetimizin ana hatlanndan olmak 
icab ederken, miktari her ne olursa olsun ik-
ramiye nevinden §ahsa mahsus miikafatlan da 
tekaiidiye Qergevcsi igine alarak bu tahsisatin 
liududlarmi genisletmek endi§eyi mucib goriil-
diigune ve bir mcmurun tekaiid olduktan sonra 
ya^adigi miiddetge alacagi tekaiid maa§i ile ve-
fatindan sonra ailesine verileeek tekaiid maasj 
arasinda vazn kanun Hazine lehine bir fark 
koymu§ iken ikramiyo gibi sir-f §ahsa aid bir 
nakdi miikai'atm tevsian mirasc,ilara verilmesi 
cihetine gidilmek hak prensibi bakimmdan bir 
tezad te§kil edecegine nazaran o fikranin mad-

HtJKtiMETlN TEKLtF l 

1683 sayili Askeri ve MiilM tekaiid kanununun 
bazi maddelerinin tadili ve bazi maddelerine fikra 

eklenmesi hakkinda kanun layihast 

MADDE 1 — 1683 sayili Tekaiid kanununun 
3 ncii maddesinin miilki memurlar hakkmdaki 
kismma asagrdaki fikra Have edilmistir: 

(P - sicilleri iizerine) 

MADDE 2 — Tekaiid kanununun 7 nci mad-
desine asagrdaki fikra Have edilmistir: 

(Ancak asker veya sivil memurlar dan ahlak 
noktasmdan sicillen tekaiid edilenler bir daha 
Devlet hizmetinde kullanilamazlar.) 

MADDE 3 — Tekaiid kanununun on iigiincii 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

(Zabitlerle askeri memurlardan hukmen ve-

deden tayyi reyinde bulunmuslarsa da encume-
nin ekseriyeti maddenin Hiikumetin teklifi vey-
hile kabuliinii muvafik bulnm§tur. 

Yukanda arzokman tadilata gore yeniden 
hazrrlanmis. olan kanun layihasi Umumi Heye-
tin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige 
sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. Seref Ozkan Milkerrem Vnsal Sim Day 
Katib 

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

Giimu§ane Gazi Anteb Izmir 
D. Sakarya A. H. Ayerdem K. Inang 

Kirklareli Ordu Malatya 
S. Odill II. Yalman 0. Taner 

Manisa Mus. Mug 
T. Tilrkoglu 8. Qiloglu S. Ataman 

Seyhan Siird 
Naci Eldeniz M. Mayakon 

MALlYE ENCUMENlNlN DE&l$TlRt§I 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 
bazi maddelerinin tadili ve bazi maddelerine 

fikra eklenmesi hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1683 sayili tekaiid kanununun 
3 ncii maddesinin miilki memurlar hakkmdaki 
kismma asagidaki fikra Have edilmistir: 

(F. Sicilleri iizerine). 

MADDE 2 — Tekaiid kanununun 7 nci mad-
desine asagidaki fikra ilave edilmistir : 

(Ancak askcr veya sivil memurlardan ahlak 
noktasmdan sicillen tekaiid edilenler bir daha 
Devlet hizmetinde ve Devletle alakali miiessese-
lerde ve menafii umumiyeye hadim cemiyetler-
de kullanilamazlar). 

MADDE 3 — Tekaiid kanununun on iigiincii 
maddesi asagidaki §ekilde degistirilmistir : 

(Zabitlerle askeri memurlardan hukmen ve-
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BttTQE ENCtlMENlNlN DE&I§TtBt§t 

Askeri ve miilki tekaud kanununun bazi madde-
lerinin tadiline ve bazi maddelerine fikra eklen-

mesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve miilki te-
katid kanununun 3 ncii maddesinin miilki me-
murlar hakkmdaki kismma a§agidaki yazili 
fikra eklenmigtir: 

( F ) Yapilacak nizamname mucibince si-
cilleri uzerine,) 

MADDE 2 — 1683 sayili kanunun 7 nci mad-
desine agagrda yazili fikra eklenmigtir: 

( Zabitlerle askeri ve miilki memurlardan 
ahlak noktasmdan hiikmen veya sicillen teka
iid edilenler Devlet, hususi idare ve belediye 
hizmetlerinde ve hususi kanunlarla te§kil edilen 
veya sermayesinin en az yarisi Devlete aid olan 
banka ve miiesseselerde ve menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlerde istihdam edilmezler. Ancak 
1076 numarali kanun hukiimleri mahfuzdur). 

MADDE 3 — 1683 sayili kanunun 13 ncii 
maddesi agagida yazili gekilde degi§tirilmi§tir: 

( Zabitlerle askeri memurlardan hiikmen 

( S. Saym : 135 ) 



ya sicillen ve miilki memurlardan sicillen veya 
Memurin kanununun 77 nci maddesi mucibince 
tekaiide sevk edilenlerin hizmet miiddetleri on 
bes sene veya daha fazla olursa bu miiddet nis-
betinde tekaiid maasmi miistehak olurlar. Bu 
gibilerin hizmet miiddeti on bes seneden asagi 
ise beher hizmet senesi igin birer aylik hesabile 
son aldiklari maasm emsal hasili defaten kendi-
lerine verilerek alakalan kesilir. Vefat edenlerin 
bu istihkaki, kanuni mirasgilarma verilir.) 

MADDE 4 — Tekaiid kanununun 58 nci 
maddesi asagidaki jsekildde degistirilmislir: 

(Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet if a 
edenlere tekaiid olduklari zaman almakta bu-
lunduklarc maaslarmm emsal hasilmm bir sene-
ligi ikramiye olarak verilir. Otuz sene ve daha 
ziyade bilfiil hizmet edip te tekaiid olmadan 
olenlerin miistehak olduklari ikramiyeler kanuni 
mirascilarma verilir.) 

MADDE 5 —Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkammi icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 - V - 1935 

B?. V. Ad. V. M. M. V. 
/. lnonu $. Saragoglu K. Ozalp 

Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 
$. Kaya $. Kaya F. Agrah 

Mi. V. Na. V. Ik. V. 
8. Arxkan A. Qetinkaya C. Bayar 
S.I.M.V. G.I.V. Zr.V. 

Dr. B. Say dam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

I Mai. E. 

ya sicillen ve miilki memurlardan sicillen veya 
memurin kanununun 77 nci maddesi mucibince 
tekaiide sevkedilenlerin hizmet miiddetleri on 
bes sene veya daha fazla olursa bu miiddet nis-
betinde tekaiid maasma miistahak olurlar. Bu 

J gibilerin hizmet miiddeti on bes seneden asagi 
ise, beher hizmet senesi igin birer aylik hesabile 
son aldiklari maasm emsali hasili defaten ken-
dilerine verilerek alakalan kesilir. Vefat eden
lerin bu istihkaki, kanuni mirasgilarma verilir. 

MADDE 4 — 1683 sayili kanunun 58 nci 
maddesi asagrdaki sekilde degistirilmisrtir: 

Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa 
edenlere tekaiid olduklari zaman almakta bu-
lunduklan maaslarmm emsali hasilmm bir se-
neligi ikramiye olarak verilir. Otuz sene ve da
ha ziyade filfiil hizmet edipte tekaiid olmadan 
olenlerin miistahak olduklari ikramiyeler kanu
ni mirasgilarma verilir). 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkammi icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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B. B. 

veya sicillen tekaiide sevkedilenlerin hizmet 
miiddetleri 15 sene veya daha fazla olursa bu 
miiddet nisbetinde tekaiid maa§ma miistahak 
olurlar. Bu gibilerin hizmet miiddeti 15 sene-
den agagi ise beher hizmet senesi igin birer ay-
lik hesabile son aldiklan maasm emsali hasili 
defaten verilerek alakalan kesilir. 

Miilki memurlardan sicillen veya memurin 
kanununun 77 nci veya 2919 sayili kanunun 3 
ncii maddeleri mucibince tekaiide sevkedilenler 
hakkmda bu kanunun 26 nci maddesi hiikiim-
leri tatbik olunur). 

MADDE 4 — Maliye enciimeninin eynen 

MADDE 5 — Maliye enciimeninin aynen 

MADDE 6 — Maliye enciimeninin aynen 

»&<i 
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