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1 — SABIK ZABIİT HULÂSASI 

Polis teşkilât kanununun 399 uncu maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası bir müddet 
müzakereden sonra encümene tevdi edildi. 

İstanbul üniversitesi için 1 426 374 liralık istikraz 
akti veya hesabı cari açtırılması hakkındaki kanun lâ-

Lâyihalar 
1 — Türkiye ile Amerika birleşik Devletleri arasın

da imza edilen iadei mücrimin muahedenamesinin tas
diki hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve Adliye en. 
cümenlerine) 

2 — Satılan mektep kitapları bedelinden 29 219 
lira 21 kuruşun Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesine 
konulmasına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne 
suretle icar ve idare edileceğine dair kanun lâyihası 
(Maliye encümenine) 

Tezkereler 
4 — İstanbul balıkhane müzayedelerinden dellâliye 

resmi alınıp alınmayacağının tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Dahiliye ve Maliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
5 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 

Arzuhal encümeninin 13 - V - 1933 tarihli haftalık 
mukarrerat cetvelinin 15 sıra numarasmdaki kararının 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/55 numaralı tak
riri ve Arzuhal encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Darende kazasının Malatya vilâyetine bağ
lanması hakkında 1/753 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Fahrî konsolosların aidatı hakkında 1/633 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

8 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçe kanununun 5 inci maddesile sarfına 

1 — İskân kanunu lâyihasını müzakere et
mek üzere Muhtelit encümen teşkili hakkında Da
hiliye encümeni riyaseti tezkeresi 

yihası müzakere ve kabul edildikten sonra pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

; Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Rize Konya 

Ali Refik 

>ÎLEN EVRAK 

mezuniyet verilen 600 000 liranın 1 000 000 liraya çı
karılmasına dair 1/799 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — îcra ve iflâs kanununun 13 üncü maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında 3/361 numaralı Baş. 
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

i 10 — tdarei umumiyei vilâyat kanununun 86 ve 
1JJ3 üncü maddelerile 144 üncü maddesinin 4 üncü fık
rasının 2 nci babını tadil eden kanunun 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 1/767 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

i 11 — İdarei umumiyei vilâyat kanununun muad
del 116 ve 140 nci maddelerinin tadiline dair olan ka
nunun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında 3/255 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

12 — İnhisar idareleri hesabatının Divanı Muhase
batça tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsirine dair 3/39 
numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Di
vanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

13 — İzmir mebusu Halil Beyin, gümrük tarife ka
nununa müzeyyel 2/19 numaralı kanun teklifi ve İkti
sat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

14 — Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarının te
kaütlüklerine dair 1/742 numaralı kanun lâyihası ve 
Bjütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Yüksek Reisliğe 
Encümenimize havale buyurulmuş olan iskân 

kanunun encümenimizden başka İktisat, Millî 

2 — HAVALE 

B Î R Î N C Î G E L S E 
Açılma saati: 14,00 

REİS — Refet B. 
KATİPLER — Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYEİCİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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Müdafaa, Hariciye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine de havale Duyurulmuş olduğundan biran 
evvel çıkarılması elzem olan işbu kanu
nun bu encümenlerde ayrı ayrı müzake
resi senelerce tehiri mucip olabileceği te
emmül olunarak işbu encümenlerden in
tihap edilecek münasip azadan mürekkep bir 
Muhtelit encümen teşkilile kanunun biran evvel 
çıkarılmasının teminine encümenimizce karar 
verildiğinden keyfiyet arzolunur. 

Dahiliye encümeni reisi 
Tekirdağ mebusu 

Cemil 
REİS — Efendim, Dahiliye encümeni iskân 

kanununun müzakeresi için Muhtelit encümen 
teşkilini teklif ediyor. Esas itibarile Muhtelit 
encümenin teşkilini reyinize arzediyorum. (An
laşılmadı sesleri) îskân kanununun müzakeresi 
için Dahiliye encümeni Muhtelit encümen teşki
lini teklif ediyor. Bu teklifi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi encümenlere dahil olacak azanın mik
tarını tesbit edeceğiz. Lâyiha beş encümene ha
vale edilmiştir. Dahiliye encümenile beraber altı 
oluyor. Azanın adedi için bir teklif var mıdır? 
(ikişer aza olsun sesleri). 

REİS — Efendim, ikişer azadan on iki eder. 
Halbuki bu azdır, üçer aza münasip görülüyor 
mu? (Muvafık sesleri) Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu encümenler, Muhtelit encümen 
için üçer aza intihap edeceklerdir. 

Efendim, encümenler ruznamesinde bir de iş 
kanunu vardır. Malûmu âliniz bu lâyiha çok mü
him ve şümullü olduğu için İktisat, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet, Adiliye, Dahiliye, Maarif, 
Millî Müdafaa, Nafıa olmak üzere tamam yedi 
encümene havale edilmiştir. Bu lâyiha çok mu
fassal olduğu için belki bu sene çıkamayacaktır. 
Tensip buyurursanız bunun için de bir Muhtelit 
encümen teşkil edelim. (Muvafık sesleri). Esas 
itibarile Muhtelit encümenin teşkilini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu yedi encümen üçer aza intihap 
etsinler. Muvafık görülüyor mu? Muvafık gö
renler lütfen ellerini kaldırsınlar . . . Görmeyen
ler . . . Muvafık görülmüştür. 

2 — Maadin kanunu lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
25 - IV -1932 tarih ve 6/986 sayılı tezkere ile 

yüksek huzurlarına sunulmuş olan maadin ka
nun lâyihasının geri alınması İktisat vekilliğin
den yazdan 16 - XI -1933 tarih ve 64/690 sayılı 
tezkere ile istenilmiştir. 

Bahsi geçen lâyihanın geri gönderilmesine 
yüksek müsaadelerini dilerim Ef. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, usulen iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 in
ci maddesinin tadili hakkında 1/206 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazba-
tasile askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/31 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 7 ve 18 inci maddelerinin tefsiri 

1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 7 nci maddesi iptidaen eski rütbe 
ve derecelerile yeniden hizmete almarak bilâhare 
rütbe ve dereceleri terfi edilenler ile eski rütbe 
ve derecelerinin fevkinde bir rütbe ve derece ile 
tekrar hizmete alman askerî ve mülkî müteka
itlere şamildir. 

2 — 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 18 inci maddesinde yazılı rütbe ter-
filerinden, münhasıran harpteki hizmet münase-
betile vukubulan rütbe terfileri maksuttur. 

fil 5 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
Süleyman Srrn B. (Yozgat) — Efendim, as

kerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci 
maddeleri hakkında Millî Müdafaa vekâleti ile 
Divanı muhasebat arasında ihtilâf hâsıl olmuş
tur. Bu ihtilâfı hal için yapılan teklif muhtelif 
encümenlerde merasim görerek Bütçe encüme
nine de gelmiştir. Encümen arkadaşlarımız 
bunun üzerine ikiye ayrıldı. Ekseriyet bu, tef
sirle kabili haldir kararmı verdi ve tefsiri yap
tı. Ekalliyette kalanlar ise, 18 inci madde sarih
tir, tefsire hacet yoktur dedi. Terfi ve maluli
yetin sırf seferberliğe inhisarı lâzımgelmiyor 
itirazında bulundu. Bendeniz ekalliyetin noktai 
nazarını arzetmek isterim. 7 inci maddeyi oku
yacağım: Bu madde askerlerle siviller arasın
da müşterektir. 

«Madde 7 — Askerî ve mülkî bilûmum mü
tekaitlerden tekaüde tâbi bir hizmete alınanla
rın tekrar tekaüde iroalannda beher hizmet se
nesi için yeni hizmete ait tekaüt maaşmm yirmi 
beşte biri evvelce muhassas tekaüt maaşlarına 
zammedilir. Bunlardan tekaütlerine esas olan 
derece veya rütbenin fevkinde bir derece veya 
rütbeli hizmete alınanların tekrar tekaüde irca-
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larmda ahiren ihraz ettikleri derece veya rütbe 
üzerinden bulundukları müddete isabet edecek 
tekaüt maaşı eski tekaüt maaşına ilâve olunur. 
Bu veçhile hizmete alınanların tayinleri tarihi 
ile alacakları maaş miktarı ellerindeki resmî 
senetlerine işaret edilir.». 

Bu 7 inci madde askerlerle siviller arasında 
müşterektir. 18 inci madde ise sırf askeridir. 

«MADDE 18 — Mütekait zabitler ve askerî 
memurlardan sefer ve hazar vakitlerinde asker
lik hizmetine alınmış olanlara rütbe ve memuri
yetleri muhassasatı verilmek üzere tekaüt maaş
ları muvakkaten kesilir. Bunlar hizmet esna
sında malûl olurlarsa tezayüt eden hizmet müd
detlerine ve maluliyet derecelerine ve eğer dahil 
oldukları harp ve hizmet esnasında rütbeleri terfi 
olunmuş ise yeni rütbelerine nazaran yeniden 
tekaüt maaşına nail olurlar. » 

Şimdi ihtilâf şuradadır. Ekseriyet diyor İd; 
yukarıdaki ahkâm müşterektir. Askerî, mülkî 
bilûmum mütekaitlerin tekaüde tâbi bir hizmete 
alınmaları hakkında ahkâm vardır. Bu 18 inci 
madde yukarıdaki maddenin hükmünü müeyyit 
olmakla beraber buradaki maluliyet terfihinin 
yalnız sefere hasrı lâzımgelir. Ekalliyet te di
yor ki kanun sarihtir. Gerek malulen ve gerek 
terfian hazarda olsun, seferde olsun şu kanun 
dairesinde tekaüt hesabına dahil olması icap 
eder. Yukarıdaki ahkâm umumidir. Binaenaleyh 
eğer terfi veyahut maluliyetin sefere hasrı lâ-
zımgelirse bu madde tadil edilerek yeniden bir 
madde tanzim edilsin diyor. Ekseriyet ise ha
yır, bunu tefsirle hallederiz diyor ve bunu he
yeti umumiyeye gönderiyor. Hakem şüphesiz 
heyeti umumiyedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
evvelâ usule ait bir şeyden bahsetmek istiyorum. a 
Biz meseleyi tefsir şeklinde müzakere ediyoruz. 
Halbuki Hükümetten lâyihai kanuniye olarak 
gelmiştir. Binaenaleyh nizamnamemiz mucibin
ce iki defa müzakereye tâbi olan işlerden diye 
başlanması lâzımdır. Bu noktai nazardan lâyi
hai kanuniyenin müzakeresi esnasında vekil Be
yin de huzuru şarttır. Vekil Bey buradalarsa 
müzakereye başlayabiliriz. Geldiler o takdirde 
müzakereye başlayabiliriz. 

Evvelâ usul noktasından makamı Riyasetin 
bu ruzname üzerinde tadilât yapması lâsıınge-
lir. Çünkü Hükümet bu meseleyi lâyihai kanu
niye şeklinde sevketmiştir. Müdafaa encümeni 
bunu tadil etmiştir. Maliye encümeni de böyle 
bir kanuna ihtiyaç olmadığı mütaleasmda bu
lunmuştur. Bütçe encümeni dahi bunun bir ka
nun mevzuu değil, bir tefsir mevzuu olduğunu 
söylemiştir. Binaenaleyh en son mazbatayı ya
zan encümenin mütaleası tefsir mahiyetinde 
olmasından mıütevellit bir itiyatla esasına bakıl
maksızın neticesine bakılmıştır ve ruznameye de 
öyle geçmiştir. 

Öyle zannediyorum ki makamı Riyaset ten

sip ederse bunu tefsir olarak değil, bir lâyihai 
kanuniye olarak müzakereye devam eder ve ona 
göre mütalealanmızı söyleriz. 

REÎS — Efendim, Hükümetten gelen bir lâ
yiha vardır. Bir de tefsir talebi vardır. Encü
menler bunları birleştirmiş, beraber müzakere 
etmiştir. Riyaset, müdahaleyi icap edecek bir 
vaziyet görmüyor. Heyeti Celile hâkimdir. En
cümenler mütalealannı söylemişlerdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim, 
bilâkis Makamı Riyasetin mütaleasına eldeki kâ
ğıtlar muhaliftir. Hükümetten lâyiha gelmiştir 
ve hatta lâyihada meselenin mucibi tefsir görül
memesine ve eldeki tefsirlerle işin halledileme-
mesine binaen kanun teklif ediyoruz diye sara
hat vardır. 

Binaenaleyh bendenizce meseleyi Makamı 
Riyaset resen tashih etmek için kendisinde sa
lâhiyet görmüyorsa biz lâyiha olarak müzakere
ye devam ederiz. Bendeniz de o şekilde arzı mü-
talea edeceğim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF B. ( Burdur ) — Beyefendinin söylediği 
noktaya ait bir mütalea arzedeceğim. 

REÎS — Buyurunuz. 
MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Efendim, 

mesele bidayette Hükümet tarafından tefsir 
peklinde sevkedilmiştir. Tefsir vaziyeti encü
menlerde müzakere edilirken meselenin tefsire 
mütehammil olmadığına dair Hükümetçe bir fi
kir hâsıl olmuş. Bunun üzerine ayni mevzu hak
kında tesis eder surette bir kanun lâyihası sev
kedilmiştir. Millî Müdafaa encümeni lâyihayı 
mütalea etmiştir. Lâyihada tesisi mucip olan bu 
hükmü yeniden koymağa lüzum olduğuna karar 
vermiştir. Maliye encümeni meseleyi tetkik et
miştir. Hem tefsire hem de tesise lüzum olmadığı 
fikrine varmışta*. Bütçe encümeni meseleyi tet
kik etmiştir. Tesis için bu lâyihaya lüzum olma
dığına, tesis edilmek istenilen hükmün bu gün 
mevcut 7 inci ve 18 inci maddelerde mevcut o-
duğuna karar vermiş, o suretle meselenin zatın
da tefsir görerek Heyeti Celileye sevketmiştir. 
Lâyiha üzerinde çalışılmış değildir, lâyiha bir 
tesis istemektedir. Tesis bu günkü tefsirde mev
cuttur diye Bütçe encümeninden sevkolunmuş-
tur. Bu itibarla yeni bir lâyihayı, yeni bir tesis 
hükmünü müzakere etmeğe lüzum yoktur. Şayet 
tefsir kabul edilmeyecek olursa o zaman bizza-
rure Hükümet lüzum gördüğü takdirde lâyiha 
üzerinde müzakere edilmesini talep eder, encü
menlerde de o şekilde müzakere edilir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bir şey soracağım. 
REİS — Usul hakkında mı? 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Hayır, esas hak

kındadır. 
REİS — O halde müsaade ederseniz devam 

etsinler. Buyurun Refik Şevket Bey. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş-
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İar, usul meselesinin ehemmiyeti nakabili inkâr
dır. Tefsir olarak kabul edersek bir tefsirle me
seleyi halletmiş olacağız. Lâyiha halinde müza-

—* kere edersek bir kanunun iki defa müzakeresile 
umumî menfaati temin etmiş olacağız. O iti
barla bendeniz bu usulle müzakeresinin çok fay
dalı olacağına kaniim. Lâyihai kanuniyenin ne 
olduğunu hepimiz biliyoruz, elimize verilen 5 
sıra numaralı ve müsveddede Başvekâlet imza
sını taşıyan tezkerede aynen şu kayit vardır: 

« 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 18 inci maddesinin tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 20-XII-1931 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur.» 

Bunun üzerine Millî Müdafaa encümeni 
18-11-1932 tarihinde müzakere edilmiştir ve o mü
zakeresinde aynen lâyihai kanuniyeyi kabul et
miş ve esasını nazarı dikkate almış, ancak son 
fılcrası üzerinde Hükümetle ihtilâfa düşmüştür. 

Şayanı dikkat olan ehemmiyetli kısım zan
nederim ki bilhassa Mustafa Şeref Bey arkada
şımızın dahi noktai nazarını teşvişe medar olan 
kısımdır. Hükümet tefsir istedi diyorlar, lüt
fen tarihlerine bir baksınlar. Bu lâyihai kanu
niye Hükümet tarafından 21 - XII - 1931 tari
hinde teklif edilmiş 18 - II - 1932 tarihinde Mil
lî Müdafaa encümeninde müzakere edilmiş, 
tefsir ise Hükümetten 18 - V - 1931 de gelmiş
tir. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Lâyiha intaç edilmiş mi? 

REFÎK ŞEVKET'B. (Devamla ) — Binaen
aleyh mayısta vermiş olduğu bu tefsir talebin
den 7 ay sonra Hükümet, meselenin nezaketini 
nazarı itibare alarak bunu tefsirle kabili hal 
olmadığı için lâyihai kanuniye teklif ediyor. 
Eğer kitabet bu gelen lâyiha ve tefsirlerin ta
rihlerini nazarı itibare alarak sıraya koysaydı 
ve 18 mayısta tefsir geldi, 21 kânunuevvelde lâ
yihai kanuniye geldi, ondan sonra Millî Müda
faa encümeni mazbatası geldi, ondan sonra Ma
liye encümeni mazbatası geldi ve nihayette şu 
tarihte Bütçe encümeni mazbatası geldi diye 
böyle bir tarih teselsülü takip edilseydi ortada 
mesele kalmazdı. 

Bu izahatı verdikten sonra, bu tefsir mev
zuu değildir, Hükümet tarafından kanun lâyi
hası olarak sevkedilmiş, yine bu şekilde müza
kere edilsin meselesi Heyeti, muhteremenin hal
ledeceği bir şeydir. Yani evvelâ ruznamenin 
tanzimi noktasından söylüyorum. 

REİS — Tahrirî teklif yapmız. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Nizamna

memize göre usule ait meselelerde şifahî talep
ler kâfidir. Tadili istilzam eden meselelerde 
ise tadil takrirleri verilir. Maruzatım usule ait 
olduğu için şifahî mütaleat kâfidir zannederim. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B.( Bur
dur) — Efendim, tefsir talebinin Hükümet ta
rafından geri alınıp almmadığı, evvelâ hallo-
lunmalıdrr. Geri almmadığı takdirde encümen 
o yolda meşgul olabilir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, serlev
haya nazaran Hükümet kanun teklif etmiştir. 
Mülî Müdafaa encümeni de kanun teklifi ha
linde müzakere etmiş ve o yolda mazbatası» 
nı yapmıştır. Bütçe encümeni ise tefsir etmiştir. 
Kanaatime göre, madem ki Hükümet kanun 
teklif etmiş, encümen de kanun teklifi üzerin
de mazbata yapmıştır. Kanunlar tefsirlere tak-
dimen müzakere olunur. Kanun varken tefsir
ler müzakere olunamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
bu mesele evvelce tefsir şeklinde gelmiş, 
tefsir geri alınmadan bir de kanun halinde tek
lif edilmiştir. Encümen düşündü. Elde bir tef
sir, bir de kanun teklifi var. Tefsiri Hükümet 
resmen istirdat etmediği için kanunu resen tet
kik edemedik. Tefsiri tercih etmeğe mecbur ol
duk. 

Refik Şevket Beyefendinin mütaleasma ge
lince; evet encümenler kendilerine tevdi edilen 
işler üzerinde iştigal ederler. Fakat vakit va
kit olmuştur ki bir kanun lâyihası tefsir şekline 
ifrağ edilebilir. Aslı kanun iken neden tefsir 
olmuştur diye vaki suale karşı encümenler mu
kayyet değildir. İsterlerse kanun, isterlerse tef
sir şeklinde yaparlar diye müzakerat ve müta
leat geçmiştir. Tefsirin müzakereye mevzu ol
masını bendeniz de teklif ediyorum. 

REİS — Refik Şevket Bey! fikrinizde İsrar 
ediyorsanız bir takrir veriniz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Peki efen
dim, nasıl İsrar etmeyeyim, bilhassa bu kadar 
söz söyledikten sonra.... 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen lâyihanın müza

keresini teklif ediyorum. 
Manisa 

Refik Şevket 
ÎHSAN B. (Bayazıt) — Arkadaşlar, lâyiha

nın tefsir şeklinde müzakeresine devam etmemek 
ve kanun şeklinde müzakere edilmesine gidilmek 
yolunda Heyeti muhteremeleri karar verirse, 
o zaman doğrudan doğruya bunu, Hükümetten 
ve Millî Müdafaa encümeninden gelen bir kanun 
şeklinde müzakere edemeyiz. Nizamnamei dahi
limiz buna müsait değildir. Çünkü, mademki Ma
liye ve Bütçe encümenleri kanun şeklinde müza
kere etmeyerek, bu bir tefsirdir, kanuna lü
zum yoktur, demişler. Bu takdirde kanun şek
linde müzakere yapmak istenirse Maliye ve Büt
çe encümenleri de ayni yoldan giderek meseleyi 
kanun lâyihası şeklinde müzakere etmeli ve o 
kanun Heyeti Muhteremelerine gelmelidir. Yok
sa Maliye ve Bütçe encümenlerinden kanun şek-
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İmde geçmedikçe Heyeti Celilede bu şekilde mü
zakere edilemez. Esasen o kanunun havalesi 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerde
dir. Yalnız Millî Müdafaa encümeni kanun şek
linde müzakere etmiştir. Diğer encümenlerden 
de kanun şeklinde geçmesi lâzımdır. 

REİS — Refik Şevket Beyin takriri kabul 
edildiği takdirde iki vaziyet hâsıl olacaktır. 

Şimdi burada Heyeti öelile takriri kabul 
•ettiği takdirde tefsirle işin halli kabil değildir. 
Binaenaleyh lâyiha şeklinde encümenlerde mü
zakere edilsin mânası çıkabilir. Bir de lâyiha 
âdiyen encümenlere gitsin, bunu encümenler 
gözden geçirsinler. Heyeti Celile işin tef siren 
hallinde veyahut lâyiha ile halli hususunda ser
best kalır. Bu suretle reye arzediyorum. Tak
rir kabul edilirse şu mana çıkar: Bunun tef si
ren halli kabil değildir. Binaenaleyh her halde 
lâyiha şeklinde müzakere edilsin. Heyeti Celile 
bunu terviç eder mi? Çünkü bununla bağlanmış 
olur. 

BÜTÇE E. M. M. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, bendeniz Refik Şevket Beyin müta-
lealarmı, bu mevzu yalnız tefsir mevzuu değil
dir, ayni zamanda tadili de tazammun ediyor, 
bu itibarla dahilî nizamname mucibince bu işin 
bir defa değil iki defa müzakeresi ve Riyasetçe 
ruznamenin bu esasa göre tashihi lâzımdır, şek
linde anladım. 

Halbuki makamı: riyaset takriri, eğer Heyeti 
Celile takriri kabul ederse tefsiri kabul etme
miş ve lâyihanın encümenlerce tekrar mütalea-
sile Heyeti umumiyeye takdim olunacağını ka
rarlaştırmış demek olur., tarzında telâkki et
mektedir. Halbuki evvelemirde tefsir mazbatası 
müzakere edilmek lâzımdır. Müzakere netice
sinde Heyeti Celile encümenin noktai nazarını 
gayrikâfi görürse bu baptaki lâyihanın müza
keresini Bütçe encümenine emreder. Binaena
leyh Refik Şevket Beyin takririnin nazarı itiba-
re alınması tefsir mazbatasının reddini müstel-
zim addedilemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Refik 
Şevket Beyin teklifi kabul edilirse, makamı ri
yaset, bu lâyiha Müdafaa! Milliye encümeninde 
muadele görmüştür, fakat diğer encümenlerde 
görmemiştir (Gördü sesleri) diyerek diğer en-
cümenlerede havale etsin ve onlarda da merasim 
görsün demektir. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Refik Şevket 
Beyefendi, bu mesele tefsir ile kabili hal değil
dir, sadece Hükümetten gelirken bir kanun lâ
yihası halinde geldiğine göre 2 defa müzakereye 
tâbi maddeler arasına g-eçmesi ve ruznamenin 
o şekilde değiştirilmesi lâzımdır, diyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Evet. 
SAİT AZMİ B. (Devamla) — Bu doğru de

ğildir. (Gülüşmeler). Hükümet bir kanunu basan 
tefsir için gönderir ve encümene gider. Fakat 
encümen tefsiri kâfi bulmaz bir kanun mevzuu 
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, yapar ve bir lâyiha halinde Heyeti umumiyeye 
J takdim eder. Şimdi bunun, bir lâyihadır diye 
| ruznamedeki mevkiini değiştirmek istaraek ilk 
! defa itiraz edecek yine Refik Şevket Sey ola-
{ çaktır. Bence encümenlerden çıkan nihaî şekil-
j dir ki ruznamede bir maddenin mevkiini tayin 
j eder (Doğru sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
meselelerin her ikisi doğru olursa tashih etmek 
sor olacaktır. Bizzat Sait Azmi Beyin misalini ele 
alarak davayı halletmek kolay olur. Arkadaşlar
dan bir tanesi bir teklifi kanunide bulunsa ve 
encümen bu bir tesis mevzuu değil, bir tefsir 
mevzuudur dese bunun yeri neresidir? Efendim, 
zannederim ki bunun yeri tefsir mevzuu şeklinde 
ise doğrudan doğruya yani benim kanun mahi
yetinde gördüğüm bir şeyi encümen tefsir mahi
yetinde görürse benim teklifi kanunimin indelik-
tıza kabulü halinde iki defa müzakere olunmak 
noktai nazarından yeri tamamen kanun yeridir. 
Aksi, encümen benim teklifi kanunimi redde
derse, müzakereye lâyik görmezse yeri neresidir? 
Onun içindir ki ben kendi hesabıma şimdiye 
kadar varit olan misallerde olduğu gibi, meselâ 
yakında müzakere ettiğimiz Kastamonu mebu
sa Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın bir kanun 
teklifinin yeri kanunların yeri idi. Bütçe encü
meninin reddine rağmen Bütçe encümeni bu ka
nunun sununla alâkası vardır, şayanı müzakere 
değildir diye reddetti. Fakat ruznamede iki de
fa müzakereye tâbi mesail meyanına ithal edildi. 
Çünkü bir kanunu iki defa gözden geçirmekte 
faidei umumiye vardır. 

Bu misal dahi zannederim ki vaziyeti gayet 
eyi tasrih edecektir. Eğer bu kanun kökünden 
reddolunsaydı bir defa mevzuu müzakere olmak 
lâzımgelirdi. Reddi mutazammm olarak gelir
se bir defa müzakereye tâbi olmak lâzımgelir 
zannederim. Fakat tefsir mahiyeti bence şu da
kikada bizi yoruyor. Mükerrem Bey arkadaşı
mızın anlattığı gibi benim dediğim nokta şudur: 

! Lâyihai kanunivenin mahiyeti encümenlerden 
bir tanesi tarafından kabul edilmiştir, ret de 
edilmemiştir. İki defa müzakere edilmesi lâ-
zımgelen bir kanun hükmünü muhafaza etmek
tedir. Müzakereye başladığımız zaman reye ko
nacak kısım o vakit aramızda usul meselesi 
teşkil eder. Ben tefsir aleyhinde bulunurum, 
Mükerrem B. arkadaşımız kanunun lehinde bulu
nur, diğer bir arkadaşımız Maliye encümeninin 
mütaleası lehinde bulunur. Binaenaleyh bunla
rın içinden hangisinin tercih edilmesi key
fiyeti Heyeti umumiyeye kalır. Nitekim 
bazı cetveller geliyor. Maliye encümeni, 
Bütçe encümeni, Adliye encümeni müzake
re ediyor. Ondan sonra burada müzakere 
edilirken bir takrir veriliyor. Adliye encümeni 

i veya Maliye encümeninin mazbatası müzakere 
edilsin deniyor, esbabı mucibesi dermeyan edi
liyor. O vakit hâsıl olan reyin neticesine göre 
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hareket ediyoruz. Onun için bendeniz de rica 
ediyorum, mevzuu müzakereye başladığımız da
kikadan itibaren, mevzuu müzakeremiz bu ol
duğu dakikadan itibaren tefsirin leh ve alyehin-
de söz söylenebilir. Tefsir ya reddolunacak, ya 
kabul olunacak. Reddin neticesi kanuna rücu 
olacağına göre onun müzakeresini lâyihai kanu
niye sırasında yapabiliriz. Onun için bendeniz 
şimdiye kadar Hükümetten gelen lâyihai kanu-
niyelerin daima iki defa müzakereye tâbi oldu
ğuna göre yerinin değiştirilmesi ve onun için 
lâyihai kanuniyenin müzakeresinin esas itti
hazını ve talep vuku bulursa lâyihai kanuniye 
yerine tefsir ikamesi lâzım olduğunu arzederim. 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
şimdi Refik Şevket Beyefendi bir noktada bir 
karar aldırmak istiyorlar. Biz bu karan alır
sak encümenlerin sarih bir hakkını istirdat et
miş oluruz. Haklarını ellerinden almış oluruz. 
O hak da şudur: 

Bir lâyihai kanuniye her hangi bir encümene 
gelirse encümen kendi mütalea ve kanaatine gö
re isterse onu tefsir edebilir, isterse kanun şek
linde sevkedebilir. Bunun hakkında şunu veya 
bunu yapın deye biz, Heyeti umumiye bir ka
rar ittihaz edemeyiz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Niçin? 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Tabii. Mü

saade edin; her hangi bir işi müzakere etme
den evvel ihtisas encümeninde iş müzakere edil
meden evvel Heyeti umumiye tefsir olmayacak, 
lâyihai kanuniye olacak deyebilir mi? İhtisas 
encümenleri nedir? tşin mahiyetini anlayarak 
bütün ihtisasile işi tetkik ederek gözümüzün 
önüne koyacaklar. 

Bidayeten evvelden böyle bir karar ittihaz 
edilmediğine göre encümenin kanaati budur di
ye tefsir mazbatası gelir. Amma biz encümenin 
kanaatine istersek iştirak ederiz, istersek etme
yiz. Binaenaleyh bunu usul meselesi yaparak 
yeni bir usulsüzlük yapmamız doğru değildir. 
Onun için Refik Şevket Beyefendinin bu fikri
ne muarızım ve yeniden bir karar almağa lüzum 
yoktur, tefsir mazbatasının okunması lâzrmgelir. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, bende
niz bunda bir usulsüzlük göremiyorum. Öteden
beri Meclisi Âlide teamül olduğu gibi nizamna-
mei dahilimiz de buna müsaittir, iki encümen 
mazbata yapar, en son encümenin mazbatası 
okunur. Arkadaşlardan biri diğer encümenin 
mazbatası kabul edilmelidir derse bir takrir ve
rir ve mesele halledilir. Şimdi tefsiren mi hallo
lunacaktır, kanun olarak mı müzakere edilecek
tir? Mecisi Âli ne suretle karar verirse o şekil
de müzakere olunur. Refik Şevket Bey evvelâ 
kanun mahiyetinde müzakere edilmesi için bir 
takrir verdi. Şimdi geri döndü. Ötedenberi te
amüldür, Meclisi Âli hangi encümenin mazbata
sının okunmasına karar verirse o okunur ve ona 
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göre bir karar alınır. Bunda usulsüzlük filân 

| yoktur. 
I REÎS — Efendim, Refik Şevket Beyin tak-
j ririni reye arzedeceğim, tekrar okutuyorum. 

( Takrir tekrar okundu ) 
! REÎS — Refik Şevket Bey bu okunan tak-
| riri ile lâyihanın müzakeresinin reye konulması-
I m istiyor. 
I REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
I takririmin şu suretle tashihini rica ediyorum: 
I Mevzuun iki defa müzakereye tâbi mesail me-
: yanma ithali. 
| REÎS — O vakit mesele Dahilî nizamaıame-
I nin tadiline taallûk eder. Esasen lâyiha şeklin-
I de olursa tabiatile iki defa müzakereye tâbidir. 
i Refik Şevket Beyin teklifini kabul edenler... 
I Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 
I REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Hiç anla-
! şılmadı, lütfen bir daha reye koyunuz. 
j REÎS — Takriri nazan dikkate alanlar lüt

fen ayağa kalksınlar . . . Nazarı dikkate alma
yanlar . . . Nazan dikkate alınmamıştır efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. — Ekseriyet yok efen
dim. 

; REÎS — Nasıl ekseriyet yok .beyim?. 
| REFÎK ŞEVKET B. — Faikiyet var amma 
i ekseriyet yok. 
I REÎS — Tefsir fıkrasmm müzakeresine ge-
ı çiyoruz efendim. 
i MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ZEKÂÎ B. (Di-

yarbekir) — Efendim, bu mesele; tekaüt kanu
nunun 18 inci maddesinin tefsiri meselesidir. 

, Bu 18 inci maddeden müsaade buyurursanız 
I bir fıkra okuyayım. Maddenin başında şöyle di-
! yor: « Mütekait zabit ve askerî memurlardan 
! sefer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine 

almmış olanlara rütbe ve memuriyetleri mu-
! hassasatı verilmek üzere tekaüt maaşlan mu-
I vakkaten kesilir.» Fıkra bundan ibarettir. 
; Zabit ve askerî memurlar mütekait iken gö-
| rülen lüzum üzerine tekrar hizmete almdıklan 

zaman hazar ve sefer zamanında - madde her 
' ikisine de şamildir - ve hizmetleri esnasında ma

lûl olup tekrar tekaüde irca olunurlarsa, hak-
I lannda yeni kanun ahkâmı tatbik olunacaktır. 
i Bunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. îster 
I hazar, ister sefer zamanmda davet edilsin, ma-
j. lûl olupta tekaüde sevkedilirse maluliyet üze-
| rinden yeni tekaüt kanunu ahkâmma tâbi tutu-
1 lacaklardır. Bu başka şekilde anlaşılamaz. Ay-
i ni zamanda şimdiye kadar ihtilâf mevzuu da ol-
I mamıştır. 
j ikinci fıkra ise, terfi eden zabitleri kasdeder. 
| ihtilâf mevzuu da burasıdır. Bu nevi zabit ve 
i askerî memurlar tekaüt edilmiş, hazar veya harp 
j zamanmda hizmete davet olunmuş, vazifesinin 
i başmda fevkalâde fedakârlık içinde terfi etmiş 
î ise, ahiren ihraz ettiği yeni rütbe derecesine gö-
• re tekaüde sevkedildigi takdirde yeni tekaüt 
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kanununa göre mi tekaüt edilirler? 

Madde diyor ki, yeni tekaüt kanununa gö
re tekaüt edilir. Eğer dahil oldukları harp ve 
hizmet esnasında rütbeleri artmış ise yeni rüt
beleri üzerinden yeni tekaüt kanununa göre te
kaüt edilirler. Burada «dahil oldukları harp ve 
hizmet» cümlesi üzerinde Millî Müdafaa encü
meni duruyor. Harp ve hizmet esnasmda terfie 
mazhar olmuşsa, bu, terfi ettiği hizmete göre 
tekaüt muamelesi icra edileceğine dairdir. Hal
buki Divanı Muhasebat, harp ve hizmeti yekdi
ğerine merbut telâkki ederek; harp esnasında, 
ancak harp hizmeti sırasında terfi etmiş olursa 
yani terfiden dolayı ikinci hizmete geçerek tek
rar tekaüde irca edildiği zaman yeni tekaüt ka
nunu ahkâmı tatbik edilmek icap eder ve bunun 
için terf ün harp zamanında olması lâzımdır, mü-
taleasmda bulunuyor. Maluliyet meselesi ise, 
ister hazarda, ister seferde olsun aynidir. Bun
dan mütevellit içtihat noktası Meclisi Âliye gel
miştir. Heyeti Celilenin çıkardığı, askerî me
murların tekaütlerinin ne yolda tayin edileceği 
ve onların membalarının ne olacağı hakkındaki 
kanunda mütekait zabitanın tahsil dereceleri ve 
saireleri yazılmakla beraber mütekait zabitan-
dan askerî memurlar tayini hususu da kabul edil
miştir. Zabitlikten çıkmazsa evvelki hükümler 
mucibince askerî memur olamazdı. Bu kanun 
ve hükümler uzun müddet tatbik edildi, müşkü
lât olduğu için Heyeti Celile bir maddei mü-
zeyyele ile, doğrudan doğruya zabitan tekaüt 
edilmeden askerî memurluğa geçebilir, şeklin
de kabul etti. Bu suretle zabitanın askerî me
mur olması için evvelâ tekaüt olmuş bulunması 
kaydi kalkmış bulundu. 

Bu tefsiri icap eden şey de tatbikattaki müş
külât olmuştur. Binaenaleyh bu maddei kanu
niye kabul edildiği takdirde zabitlikten askerî 
memurluğa intikal etmeyen yani tekaüt tari-
kile askerî memurluğa geçen zabitler mutazar
rır olmayacaklardır. Zaten Millî Müdafaa, 18 
inci maddeyi böyle anlamaktadır. 

Böyle iken bu 18 inci madde Millî Müdafaa
ca böyle anlaşılmaktadır. Demek ki askerî me
mur olacak. Memur olacak amma; o memur
lukta askerî ehliyet ve liyakatini gösterirse ter
fi edebilir. Terfi edenler de yeniden tekaüt ola
caklar. Binaenaleyh askerî memurluğa geçmek 
için tekaüt olmak zarureti olmayacaktır. 18 inci 
madde hazar ve sefer zamanlarında terfi eden
ler, ahiren iktisap ettikleri rütbeler üzerinden 
yeniden tekaüt olurlar, şeklinde telâkki ediliyor. 
Bu doQTu mudur, veyahut ne şekilde tatbik edil
melidir? Bunun hakkında Heyeti Celile bir ka
rar verecektir. Bundan sonra buna da lüzum 
kalmayacaktır. Geçen sene çıkan bir kanunla as
kerî memurluğuna tekaüt olmadan intisap et
mek mümkün olmuştur. Binaenaleyh bu madde
yi yalnız sefere hasredelim. Her halde Heyeti 
Celile buna muvafakat ederler. Zaten tatbikat 

! ta böyledir. Yalnız şimdiye kadar yapılmış olan 
| tatbikat tefsir şeklinde makabline şamil olmak 
i üzere tefsir olursa makabline şamil olur. Yok 

yapılmış olan terfiler muteber değildir, deni-
J lirse vevahut bu terfiden sonra yeniden tekaüt 
İ istihkakı olmaz şeklinde tefsir olunursa bundan 

mutazarrır olacak zabitanın yekûnu 34 kişidir. 
• Bunlar da şu şekilde olmuştur: Bunlardan 30 

kişisi esasen mütekait olup mütekaiden hizmete 
davet edilen kimselerdir. Yani tekaütlükleri 
kendilerince matlup olmamış veya tekaüde her 
hangi bir sebenle sevkedilmemiş olanlar değil
dir. Ya tekaütlüğü talep etmiş veya tekaüt 
edilmiş adamlardır. Binaenaleyh bunlar ahiren 

} alındıkları hizmet esnasında terfi etmiş olduk
larından yeniden tekaüde müstahak olurlar ve
ya olmazlar yolunda bir tefsir çıkarsa bir mağ
duriyet iddiasında bulunamazlar, buna haklan 
yoktur. Esasen tekaüt edilmişlerdir, ve bun
dan sonra aldıkları memuriyet esnasında derece
lerinin artması halinde, yeni memuriyet müddet
leri yeni tekaüt kanununa göre hesap edilerek 
buna göre alacakları maaş evvelki tekaüt maaş
larına zammedilecektir. Müsbet veya menfi, bu 
zatların lehinde veya aleyhinde bir tefsir yapıl
ması bunlara bir mağduriyet iddiasma vesile ola
maz, çünkü bu adamlar kendi arzularile tekaüt 
edilmişlerdir. Yalnız iki kişi vardır ki bunlar 
arzettiğim gibi tekaüt olmadan askerî memurlu
ğa geçmesi mümkün olmadığı zaman, yani ka
nun tashih edilmemiş iken askerî memur olmak 
için kararla alınmış ve askerî memurluğuna nak
ledilmiştir. Ne kendi arzusile ve ne de dairesi 
tarafından tekaüt edilmiş değildir. 

Bunların hiç biri olmadığı halde askerî me
muru olabilmesi için muamelenin icabı öyle ol
duğundan, ahkâmı kanuniye öyle olduğundan 
bir taraftan tekaüde sevk, bir taraftan da mu
adili olan füân derecedeki askerî memurluğu-

! na nakli için irade çıkmış. Bunlar iki tanedir. 
I Bu adamlar 18 inci maddenin arzettiğim şekilde 

tatbikmdan kuvvet alarak buna muvafakat et
mişler. Askerî memurluğundan tekaüt edilirsek 
yine bu 18 inci madde bizim hakkımızı koruya
caktır. Daire de bunu böyle anlamış ve bunlar 
bu suretle tekaüt olmuşlar. Şimdi bu tefsirle 
vaktile yapılmış olan bv. tekaütlük muteberdir 
denecek olursa mağdur olacak bu iki efendidir. 
Bundan başka Rasim ve Kemal Efendiler ismin
de iki efendi daha var. Mücadelei milliyeden da -
ha evvel ihtiyat zabiti kanunu ahkâmı tatbik 
edildiği zaman bir emirle, bir kararla, o zaman 
çıkarılan bir irade ile askerî memurluğuna in
tikal ettirilmiştir. Bunlar o zamanki tekaüt mu
amelesinin meri ve muteber olmaması lâzımge-
leceği iddiasındadırlar. Yani bu tefsir münase-

I betile mağduriyetleri mevzubahs olan bu dört 
i efendidir. Heyeti Celile ne türlü karar ittihaz 
i buyurursa hâkim şüphesin o karar olacaktır. 

Yalnız şunu arzedeyim M bu otuz efendiden bir 

- 6 0 -



I : 6 2 7 - 1 1 - 1 9 3 3 C : 1 
tanesi bundan 4 veya 6 ay evvel Meclis Arzuhal 
encümenine müracaat etmiş, hakkında vekâlet
çe bu tatbikatın yanlış olduğundan, kendisinin 
evvelce mütekait ise de hizmete alındıktan sonra 
askerî memurluğunda terfi etmiş olduğundan bu 
sefer tekaüt yapıldığında bu terfihi de nazan 
dikkate alınması lâznngeleceği hakkında Arzu
hal encümenine müracaat etmiş. Arzuhal encü
meni de bu müracaati, maddenin sarahatine 
muvafık bularak hakkında yeniden tekaüt mua
melesi yapılması lâzrmgeleceği şeklinde bir ka
rar vermiştir. Yani bu şekilde Meclisi Âliden 
geçerek hazar zamanında terfi ettiğinden dola
yı yeni tekaüt kanunu ahkâmına tâbi tutulmuş
tur, emsali de mevcuttur. Mağduriyetlerini mu
cip olan bu dört kişiyi bendeniz arzediyorum. 
Bittabi hüküm Heyeti Celileye aittir. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. İHSAN Pş. (Gi
resun)— Efendim, Heyeti Çeliklerini şu noktada 
ikaz etmek isterim, ihtiyat zabitan kanununun 
maddei mahsusalan vardır. Tekaüt olmuş bir 
zabitin, ihtiyat smrfma geçtikten sonra onun 
tekrar tekaütlüğünün refile smıfı muvazzaf aya 
geçip geçemeyeceği hakkındaki on altıncı mad
de sarihtir. Her ne suretle olursa olsun tekaüde 
geçmiş olan, tekrar muvazzafa nakledilemez. Fa 
kat bir mütekait zabitin orduda istihdamı caiz
dir. İcap ederse bir mütekait zabit hazarda is
tihdam edilir. Bir mütekait zabitin terfii ancak 
sefer sam anma mahsustur, hazarda terfi ede
mez. Şimdi bu esasat ordunun nizam ve intizamı 
namma kurulmuş bir esastır. Bu esasm aksine 
tedbir almak veyahut bir hüküm çıkarmak, zan
nederim esasatı zâfa uğratmak noktai nazarın
dan doğru değildir. Millî Müdafaa encümeninde-
ki arkadaşlarınızın vardığı netice budur ve bu 
gün meri olan kanunların mevzuuna müstenit
tir. Binaenaleyh, gerek tefsir, gerek tadil sure
tinde olsun esas hakkında Millî Müdafaa encü
meninin mütaleası arzettiğim iki cümlede top
lanır. 

Mütekait zabit, smrfı muvazzafa geçemez. 
Mütekait zabit hazarda istihdam edilirse, istih
dam esnasında malûl kalırsa, tekaüde ircamda 
yeniden maaş tahsis edilir. Yoksa 7 nci mad
de tatbik olunur. Yani hazarda alınır ve va
zifede malûl olmazsa 7 nci madde tatbik olu
nur. Seferde alınırsa veya malûl olursa o za
man 18 inci madde tatbik olunur. Mütalea-
mız budur. Meyeti Celileye arzolunur. 

EEFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bundan evvel cereyan eden müzakerede 
mevzubahs meselenin nezaketini ifade için de
miştim M; Hükümetin dermeyan ettiği mü-
taleaya Millî Müdafaa encümeni kısmen işti
rak ediyor. Maliye encümeni hiç iştirak etmi
yor, Bütçe encümeni tefsiren hallediyor. Bi
naenaleyh bir mevzu vardır ki etrafında muh
telif noktai nazarlar dermeyan olunmaktadır. 
Şimdi Heyeti umumiyemizin vaziyeti, bunla

rın içerisinde en âdilâne hal şekli ne olduğunu 
göstermektir. Onun için tensip buyurursanız 
bendeniz bu lâyihanın hangi derdi halletmek 
istediğini nasıl anladığımı şöyle ifade edeyim: 

Efendim, tekaüt olmuş zabitanı askerî 
memurluğa nakil salâhiyeti veren bir kanun 
vardır, o kanunun bir tabiri vardır. Askerî 
memurluklara şunlar, şunlar geçebilir, bin
başıya kadar olan zabitan şu kısımlarına nak
lolunabilir. Naklolunmak keyfiyetini, Millî Mü
dafaa vekâleti tekaüden naklolunur diye an
lamış ve binaenaleyh askerî memuriyete geç
mek isteyenleri evvelâ tekaüt etmiş ve sonra 
memuriyete geçirmiştir (Hayır sesleri). Müsa
ade buyurun, ben anladığımı söyleyeyim... Evet, 
bu meyanda geçirdiklerinden bazılarını ter
fi ettirmiş. Şimdi Millî Müdafaa encümeninin 
noktai nazan şudur: Mütekaiden memuriyeti 
askeriyeye almanlarm^ terfileri doğru değil
dir. Çünkü ihtiyat zabitan kanunu sarihtir. 
Millî Müdafaa vekâletinin noktai nazan şu
dur: Sizin bu karan verdiğiniz falan tarihe 
kadar, zeyil tarihine kadar mevcut kanunî 
ahkâm bunların terfiine mâni değildir. Bina
enaleyh o zeylin çıktığı zamana kadar yapılan 
muameleler dahi kanunidir. O muameleler dola-
yısile bazıları müktesep haklara malik oluyor. 
Şimdi tekaüt kanununun 18 inci maddesinin 
husule getirdiği bir vaziyet vardır. Divanı mu
hasebat dahi bu vaziyeti yanlış yapmıştır. 
Divanı muhasebatın yanlış noktai nazarma 
uğrayan bu adamcağızların işd tabiî bitmiş ol
mak lâzımdır. Çünkü terfiin maluliyetle ola
cağı hakkındaki noktai nazar tamamen kanu
na aylandır. 

Şimdi arkadaşlar, bendenizce derdin büyüğü 
tefsir değildir. Derdin büyüğünün can noktası 
Hükümetin teklifidir. Hükümet teklifinde 18 in
ci maddenin tadilini istiyor, bu 18 inci mad
dedeki hizmet kaydini kaldırıyor. Halbuki Büt
çe encümeni tefsirinde hizmete mana venyor. 
Dikkat buyurunuz, Hükümetle beraber müşte
rek olarak Millî Müdafaa encümeni tekaüt 
kanununun 18 inci maddesindeki hizmet kaydi
ni tamamen kaldırıyor. Çünkü iltibas buradan 
çıkıyor. Bütçe encümeni ise hizmete mana ve
riyor. Hükümet tadil istiyor; işin nezaketi bu
rada. Hükümet tadil istiyor. Millî Müdafaa en
cümeni kabul ediyor. Bütçe encümeni ise Hü
kümetin beyan ettiği esbabı mucibenin varit 
olup olmadığını nazan itibare almaksızın işi 
tefsir mevzuuna sokuyor. Bendeniz tamamen Hü
kümetin noktai nazarma taraftarım. Millî Mü
dafaa encümeni ile beraberim. 18 inci maddenin 
ihtiva ettiği fıkralar içerisinde seferde, hazarda 
dahi vukubulan hizmetin terf ie esas olacağı sara
hati vardır. Bu sarahate müsteniden şimdiye ka
dar Millî Müdafaa vekâletinin yaptığı hareketi 
tamamen kanunî buluyorum. Fakat şimdi bu 
mevzu kaldrnlmak isteniyor ve şimdi yaptığı 
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muaddel maddede de gösterdiği veçhile terfiin 
seferde olacağım ve binaenaleyh mütekait ilçen 
Devlet hizmetine alınanların zamları, tekaüt 
maaşı yeni kanunun yedinci maddesi mucibince 
eyyamı adiye üzerinden alması lâzımgelir. Me
ğer ki ham zamanında terfi etmiş olsun, meğer 
ki hazar zamanında malulen terfi etmiş olsun. 
îşin içine maluliyet girdiği zaman hazar ve se
fer keyfiyeti mevzubahs olamaz. 

Şimdi bendenizin demindenberi usul üzerinde 
İsrar etmem, Hükümetin noktai nazarı ile en
cümenin noktai nazarı arasındaki azîm farktan 
ileri gelir. Encümen, buradaki hizmetten mak
sat nedir diye Hükümetten sorsaydı mesele 
kalmazdı. Hükümet madem ki buradaki hizmet 
kaydini fazla görüyor. Bütçe encümeninin va
zifesi, bunu doğrudan doğruya ret veya kabul 
etmekti. Ret te etmiyor, kabul de etmiyor, tei-
sir ediyor. Bu şekilde cevap vermesi doğru de
ğildir. Bendeniz bir mebus olmak ve encümen
de rey vermek salâhiyetini haiz olmak itibarile 
teamülâtı bilir ve encümen salâhiyetlerinin tah
didine karşı isyankâr vaziyet alırım. Demem 
ki tr ir edemez, demem ki kanunu reddedemez. 
Fakat istenilen şekli kabul veya ret salâhiyeti 
vardır. Çok mühim olan kanunî meseleler üze
rinde encümenin her hangi bir hareketini Hü
kümet kendine itimat meselesi yapabilir. Ret 
mahiyetini Hükümet kendine göre veya her 
hangi bir siyaset üzerine itimat meselesi telâkki 
edebilir. Kanunun bir fıkrasını veya bir keli
mesini tadil eden Hükümete karşı encümenin 
bu hareketi yerinde olmamıştır. Binaenaleyh 
Hükümetin teklifinin mevkii müzakereye kon
masını teklif ediyorum. 

Şimdi Hükümetin teklifinin birinci fıkrasın
da Mülî Müdafaa encümeni ile ittifak vardır. 
Ben dahi onlarla beraberim. 

İkinci bir nokta var: Hükümet diyorki bu 
kanunun neşrinden evvel terfi etmişlerin hak
ları vardır, Dunları dahi kabul etmek lâzım
dır. Bendeniz mevcut kanunların verdiği mü
saadeyi hüsnü telâkki ederek yapılmış bir fi
lin ve T. B. M. Meclisine vaki bir müracaatin 
B. M. Meclisince ayni mahiyette kabulünden 
mütevellit hukukî bir vaziyet dahi hâsıl ol
duktan sonra bunu kabul etmek kadar hak 
ve adle ve mantıka muvafık hiç bir hare
ket olamaz. Onun içindir ki Millî Müdafaa 
encümeninin göstermiş olduğu endişeyi hale 
için şunu söyleyeceğim: Millî Müdafaa encü
meni diyor ki; ayni rütbe, ayni sınıftan, ay; i 
hukuka malik bir smıf askerin mütekaidin 
başka tarafa geçmiş olmasile oradaki huku 
kundan daha fazla istifade etmiş olduğundan 
mütevellit vaziyet ortadaki müsavat fikrini 
izale eder. Bir müsavattan istifade eden bir 
zümre içerisinde bunun ıstırap olduğu gayet 
doğrudur. Biz resen bir haksızlık ihdas etmiş 
olmuyoruz, belki B. M. Meclisinin bir kara-

| rile de teeyyüt eden kanunların, siyak ve 
sibakından tatbiki, müsaadeye iktiran ettiği 
anlaşılan bazı efaiü harekâtın ahiren aksine 
kanun vazedilmiş olmasına göre bazı mükte
sep hakların korunmasını istiyoruz. 

Vekil Beyefendi arkadaşımızın verdiği iza
hata göre bunlardan bir kısmının kendi emsal
lerinden görerek B. M. Meclisine ( Biz dahi 
isteriz ) diye yegân yegân müracaatine kar
şı, muayyen zevata inhisar eden ve tatbik 
şeklinden doğan bir vaziyetin, bir maddei ka
nuniye ile tayin edilmesinde hak ve adil var
dır. Vaziyeti hukukiye de bunu icap ettirir. 
Omun içindir ki bendeniz tefsirin, Hüküme
tin) lâyihasile tezadı tam teşkil ettiğini, tef
sirin yeni hükümler vazı ve mevcut hükümle
ri kaldırmakla bir takım yenilikler tazammun 
ettiğini nazarı dikkate alarak tefsir değil, 
Hükümet teklifinin müzakereye vazını rica 
ederim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Amma, mesele 
halloldu. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Hayır, 
ben Hükümetin teklifinin müzakereye vazmı 
teklif ediyorum. Mükerrem Bey arkadaşımız; 

I takaddümen müzakereye vazolunduktan son
ra artık bizim müzakere salâhiyetimizin refo-
lunduğunu söylemesi yolundaki sözleri, be
nim takaddümen dermeyan ettiğim endişeyi 
doğurdu. Yani bu tefsir aleyhinde söz söy
leyemeyeceğim, bu tefsirin tazammun ettiği 
manada lâyihai kanuniyenin birinci maddesi 
daha manalıdır, demiyeceğim gibi beyanı mü-
tajea ettiler. 

Şimdi bendeniz tefsir aleyhinde mütalea der
meyan ettim. Lehinde de mütalea dermeyan 
edenler bulunur. Heyeti umumiye hakemdir. 
Hükümetin teklifinin müzakereye vazmı teklif 
ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Refik Şevket Beyefendi arzettikleri müta-
leŞlarmda; Bütçe encümeni lâyihai kanuniye-
yij tamamen bir tarafa bırakarak hiç yoktan 
bij* tefsir mazbatası getirmiş buyurdular. Bu 
mesele, Hükümetten evvelâ tefsir şeklinde 

I Meclisi Âliye intikal etmiştir. Millî Müdafaa 
I encümeni tefsiri tetkik etmiş, Millî Müdafaa 

vekâletinin tatbik etmekte olduğu muamelenin 
kanunun çerçevesine konulamayacağını anlaya
rak mazbatayı Maliye encümenine vermiştir. 
Maliye encümeni dahi ayni noktai nazarı izhar 
etmiş ve tatbik edilmiş olan muamelenin, kanu
nun şekli hazırma uydurulamayacağına, tefsi-

I rejn hallolunmayacağma karar vermesi üzerine 
{ Hükümetçe yeniden o noktai nazan temin eden 
! bir lâyihai kanuniye tanzim edilmiş, Millî Mü

dâfaa encümeninden sonra Maliye encümenine 
verilmiştir. Maliye encümeni hem tefsir maz-

I batasını, hem de tadil lâyihasını tevhit ederek 
i müzakere etmiş ve Bütçe encümenine ikisini 
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birden vermiştir. Bütçe encümeni de hem tef
sir mazbatasını, hem de tadil lâyihasını tevhit 
ederek Heyeti Celileye bu (tefsir fıkraları) m 
arzetmiş bulunuyor. Bu itibarla encümen hiç 
yoktan kendiliğinden bir tefsir fıkrası icat et
miş değildir. Esas mesele şudur: Mütekaitle
rin tekrar Devlet hizmetine alınmaları hakkın
da 1683 numaralı kanunda iki vaziyet vardır. 
Bunları ayn ayrı mütalea etmekle hakikate vâ
sıl olunamayacağını zannediyoruz. Bu hü
kümler 7 nci ve 18 inci maddelerdedir. 18 inci 
madde fevkalâde ahvale, 7 nci madde ise tabiî 
vaziyetlere mahsus görülmüştür. Müsaadenizle 
kısaca bu maddeleri okuyacağım: 

«7 nci madde — Askerî ve mülkî bilûmum mü
tekaitlerden tekaüde tâbi bir hizmete almanlann 
tekrar tekaüde ircalannda beher hizmet senesi 
için yeni hizmete ait tekaüt maaşının yirmi beş
te biri evvelce muhassas tekaüt maaşlarına zam
medilir. 

18 inci madde — Sefer ve hazar vakitlerinde 
askerlik hizmetine dahil olanlara rütbe ve me
muriyetleri muhassasatı verilmek üzere tekaüt 
maaşları muvakkaten kesilir. Bunlar hizmet es
nasında malûl olurlar ise tezayüt eden hizmet 
müddetlerine ve maluliyet derecelerine ve eğer 
dahil oldukları harp ve hizmet esnasında rütbe
leri terfi olunmuş ise yeni rütbelerine nazaran 
yeniden tekaüt maaşma nail olurlar». 

Refik Şevket Beyefendi buyurdular ki; encü
men harp ve hizmete mana veriyor. Zaten tefsir
den maksat, kanunun metinlerindeki iphamı 
bertaraf edecek tavzihatta bulunmaktır. Bu iti
barla harp ve hizmete mana verilmelidir ve ha
kikaten böyle mana verdik. 

Tefsiri, biz böyle anlıyoruz. Harp ve hizmeti, 
Bütçe encümeninin ekseriyeti harp esnasındaki 
hizmet telâkki etmiştir. Bu telâkkiye saik olan 
7 nci maddenin delâletidir. 7 nci madde ha
zarda vaki olan terfiler için müddeti ahire zam
mını kabul ediyor. Burada ise malûl olan veya 
harbe iştirakinde terfi eden zabitler veya askerî 
memurlara eskisinden daha fasla bir hak temini 
düşünüldüğü için onlarm eski tekaütlüklerini 
iptal ederek yeni kanun ahkâmma tâbi olacak
ları kasdedilmistir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — O hu
susidir. 

BÜTÇE E. M. M. MÜKERREM B. (Devam
la) — Evet, Süleyman Sırrı Bey ve daha bir 
kaç arkadaşımız buna muhaliftir. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Efendim, 
bendeniz bu işin kanunla veyahut tefsir sure-
tüe hangisinin hak temin ettiğini veya etmedi
ğini söylemeyeceğim. Yalnız Vekil Beyefendi 
burada bahsettikleri vakit kanunun Millî Mü
dafaa vekâletince nasıl anlaşıldığım ve bu an
lama tarzından dolayı bazı zabitlerin haklarının 
ziyama sebebiyet verildiğini - tabiî o zevatın 

bu zıya hususunda sunu taksirleri yoktur -
söylediler. Sonra 1076 numaralı olan ihtiyat 
zabitleri kanunundan daha evvel İstanbul Hü
kümetleri tarafından bir takım zabitlerin ne gi
bi muhtelif sebeplerle, siyasete karıştı ve saire 
diye mağduren tekaüt edildiler veyahut ade
mi iktidar isnadma uğradılar. Bunların dosya
larının içinde hiç bir kayit yoktur. Bu karar
lar kendi giyaplannda veriliyordu. Bilâhare 
bunlar Hükümeti milliye zamanında yani o za
bitlerin hizmete alınmak suretile istifade edil
diği zaman - o vakit ordunun çok ihtiyacı var
dı - bunlarm tekaütlüklerinin esbabı kanuniyeye 
istinat etmemesi dolayısUe muvazzafa alınarak 
istihdam edilmeleri lâzımgörüldü. Hatta bun
dan dolayıdır ki bundan evvel bazı jandarma 
zabitlerinin bu gibi haklarını kabul etmiştik. 
Zaten Meclisi Âlinin şian, daima adaleti temin 
etmektir. İhtiyaç zamanında bulunduğumuz 
zaman bir zabiti bulmuşuz, onun her hangi bir 
ihtisasından istifade etmek üzere almışız. Me
selâ, hukukta ihtisasından dolayı bir zabiti ala
rak hukuk işlerinde kullanmışım,. Şimdi bu za
bit bittabi muvazzafa geçtim diye sevinirken 
bir maddenin anlaşılamaması yüzünden hukuku 
müktesebesi ihlâl ediliyor. Bu doğru değildir. 
Meselenin mevzuu budur. Lütfen bir karar ver
menizi rica ederim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri). 

Takrirler vardır, okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettağim sebeplere binaen lâyihanın bi
rinci maddesinin müzakeresini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Yüksek Reisliğe 
Ekalliyetin noktai nazarının reye konulma

sını teklif eylerim. 
Yozgat 
S. Sırrı 

REİS — Refik Şevket Bey! ikinci takririniz 
bazı kelime değişikliğile birinci takririnizin ay
nini ifade ediyor. Binaenaleyh okutmayacağım. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
Reis Bey, zati âlinizle noktai nazar ihtilâfımız 
var? 

REİS — İhtilâf yoktur efendim. 
REFİK ŞEVKET B. — Yani, biz artık bura

da, ben değil, her hangi bir mebus tefsirin aley
hinde bulunamayacak mı? 

REİS — Böyle bir fikir dermeyan etmedim. 
REFİK ŞEVKET B. — O halde bendeniz bu 

tefsirin reddini - gerek bendenizin dermeyan et
tiğim ve gerek Abdülhak Beyefendinin söyledik
leri esbabı mucibeye binaen - istiyorum. 

REİS — Efendim, siz lâyihanın müzakeresi
ni istiyorsunuz demektir. 
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REFİK ŞEVKET B. — Hayır efendim, tef

sirin reddini istiyorum. 
BEİS — Lâyihanın müzakeresini reye koy

dum, Heyeti Celile reddetti. Tekrar reye koya
mam. 

Fakat esas itibarile fikri âliniz reddolunmuş 
değildir. Heyeti Celile bu gün karar vermiş
tir. Tefsir fıkraları müzakere edilmektedir. 
Tefsir fıkraları reddedilirse lâyihanın reddi mev-
zubahs değildir. 

REFİK ŞEVKET B. — Efendim, tefsirin red
dini istiyorum. 

BEİS — Onu reye korum. 
SÜLEYMAN SIBRI B. (Yozgat) — Efen

dim, ekalliyetin noktai nazan kabul edilirse tef
sir reddedilmiş olur. 

BEİS — Müsaade buyurunuz, zatı âlinizin 
takriri de ayni mahiyettedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Tefsir 
mevzuu değildir, kanun ister. 

BEİS — Heyet karar vermiştir, tefsir fıkra
ları reddedildiği takdirde bu ret, lâyihanın 
reddini tazammun etmez. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Bu tefsir fık
rasının ikinci maddesi demin izah ettiğim o hu
kuku iptal etmektedir. Hükümetin önce gönder
miş olduğu kanun lâyihasının müzakereye vazı-
nı teklif ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BEİSİ MUSTAFA ŞE-
BEF B. ( Burdur ) — Beyefendiler, Hükümet, 
Millî Müdafaa encümeni, Maliye encümeni, Büt- • 
çe encümeni meselenin zatmda müttefiktirler. 
Meselenin zatı hakkmda gerek Hükümette, ge
rek bu tadat ettiğim encümenlerde en ufak bir 
ihtilâfı nazar yoktur. Hükümet te kabul etmiş
tir ki 18 inci maddenin ikinci fıkrası mucibince 
bir mütekait zabit yeniden hizmete alınırsa o-
nun terfii ancak sefer zamanında olabilir. Çün
kü Hükümetin son teklifi bunun tesisen ikame
sini istemektedir. Demek oluyor ki Hükümetin 
noktai nazan da bir mütekait zabit hizmete 
almdığı takdirde terfiinin evvelki tekaütlük 
muamelesi keenlemyekün addolunarak yeni ka
nun mucibince - ki bu kanun daha büyük maaş 
vermektedir, daha büyük bir lütuf yapmakta
dır - bu lûtfe mazhar olabilmek için mutlak su
rette seferde, harp zamanında terfi etmiş olması 
lâzımdır. Bunu Hükümet kabul etmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni, lâyihanın bu esası
nı kabul etmiştir. Maliye encümeni bu esası ka
bul etmiş olduğu için tesise lüzum yoktur, bu 
esas aslmda bu günkü mevcut kanunun 18 inci 
maddesinin ruhunda vardır, demektir. Bütçe 
encümeni de yine bu esası kabul etmiştir. Yalnız 
bunun tesisine ihtiyaç yoktur, mevcut kanunun 
ibaresinde bu vardır, demektir. 

Şimdi bu kadar ittifak edilmişken ihtilâf ne
reden çıkıyor? 

Maliye ve Bütçe encümenlerinin anladıkları 

tarzdan başka ve bu gün Hükümetin lâyiha
dan anladığı ve doğru olarak kabul ettiği 
tarzdan başka, Millî Müdafaa encümeni dahi 
bu prensibi kabul etti, yalnız tarz başka. 
Neticede bu suretle o dört kimsenin hakkı 
müktesebini haleldar etmemek istiyor. 

Hükümetin bu gün anlamakta olduğu, Mil
lî Müdafaa encümeni, Maliye ve Bütçe encü
menlerinin anladıkları şekilden başka bir şey 
değildir. Yalnız tarz başkadır. O da dört ki
şinin hakkınm yerine getirilmesi meselesidir. 
Yoksa her hangi bir prensip tesis ve vazetmek 
de|ildir. Bu 4 kimsenin hakkı müktesebini 
kabul etmemek, kanunu bu gün ittifak edi
len şeldlden gayri bir şekilde anlamaktan 
mütevellit bir muameleden ileri gelmiştir. Bu 
dört kişinin hakkı müktesebini muhafaza et
mek için Meclisten bir kanun mu çıkarmak lâ
zımdır?... Böyle bir prensip mevcut değildir. 
Bu dört kimse için bir kanun yapmak, mük
tesep hakkı kanunî için sarahat mevcut iken 
bir prensip tesis etmek vaziyetine düşmek-
tenjse bunlara Arzuhal encümenine müracaat 
etmelerini söyleyerek evvelce buna mümasil 
verilen kararlan zikrile kendi haklarında da 
bir karar verilmesini talep etmeleri elbette 
daha doğrudur. Bu meselenin zatmda, pren
sibinde Hükümet, Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri müttefiktir. Yani müteka
idinin yeniden hizmete alrndıklan vakit, ter-
füerinin ancak seferi zamanda olması 18 inci 
maddenin ibaresi dahilindedir. Bu gibi tazmin 
olunacak her hangi bir hak için Arzuhal en
cümenine müracaat edilmesi elbette Meclisin 
tekabbül ettiği teşriî prensibe daha uygundur 
(Kâfidir sesleri). 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂ1 B. (Di-
yarbekir) — Efendim, Mustafa Şeref Beyefendi 
çold güzel izah buyurdular. Heyeti Celileniz de 
bir saatten beri müzakere ediyor. Binaenaleyh 
mesele etrafile tenevvür etti. Bendeniz şu nok-
tayt da arzetmek istiyorum: 

Hükümetin tefsir talebinden sonra, Maliye 
encümeninde müzakere edilirken bu meselenin 
tefsirle kabili hâl olmadığı kanaatinde bulunul
du. Binaenaleyh bundan sonraki tatbikatta, esa
sen vaktile tekaüt kanununun bu maddesi sev-
kediilirken yalnız sefere ait olmak üzere şevki 
düşünüldüğü ve bu şekilde de müzakere edil
diği halde nasıl olmuş ta hazar kaydi girmiş di
ye düşünüldü. Cümleden hazan tecrit etmek 
için bir kanun getirelim dedik. 3 - 5 kişinin 
hakkı müktesebinin bütün encümenleri meşgul 
eden tesiratı üzerinde duruldu. Bu, sefer keli
mesi alenen telâffuz olunduğu halde hazara ait 
olmMığmı münakaşa mevzuundan tecrit etmek 
için bu adamlar hakkmda bir türlü, başka adam
lar hakkında başka türlü tatbikat yapılmasın. 
Bu Ütibastan sonra maddenin tarzı tahririne gö
re tatbikat sahasma girdiği için ve maluliyet 
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mevzuu bahsolduğu için bu şekilde halledelim 
denildi. Yani Maliye encümeninin teklifi üze
rine Hükümet tarafından ikinci bir lâyihai ka
nuniye ile meselenin halledilmesi keyfiyeti düşü
nüldü. Sefer ve hazar zamanında malûl olur
larsa yeni tekaüt kanununa göre tekaüt edilir
ler. Fakat terfii rütbeyi yalnız sefere hasrede
rek diğer kısmı meskût geçmeyi encümen muva
fık buldu. Yani encümende müzakere esnasın
da hakkı müktesep meselesi meskût bırakıldı. 

Bütçe encümenine tekrar arzettim. Zaten 
yedi muhalife karşı sekiz kişilik bir ekseriyetle 
kabul edildi. Binaenaleyh tefsiri kabul edersek 
bu adamların hakkı kabul edilmiş olmaz. Tefsir 
bu şekilde çıktıktan sonra, bu adamlar müracaat 
edemezler. Heyeti Celileye kanaatbahş oldu 
ise zabıtta tasrih edelim. Bunların mağduriyet
lerine mahal bırakmayalım. Hiç olmazsa isim
leri yegân, yegân zapta geçsin, keyfiyet bu su
retle halledilsin. 

Yüksek Reisliğe 
Tefsirin reddini teklif ederiz. 

Manisa Erzincan 
Refik Şevket Abdülhak 

REÎS — Takriri reye arzedeceğim. Kabul 
edildiği takdirde tefsirin reddini tazammun ede
cektir. Binaenaleyh Heyeti Celile, bu meselenin 
tefsir tarikile halline imkân olmadığım kabul 
etmiş olacaktır. Takriri kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Anlaşılmadı efendim. Tak
riri kabul buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar. 
Takriri kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın
lar. Efendim, takrir kabul edilmiştir. Yani tef
sir fıkrası reddolunmuştur. Şu halde encümen
ler lâyihanın müzakeresine başlayacaktır. Diğer 
lâyihalara geçeceğiz. 

2 — Müzayede, münakaşa ve ihalât kanunu
na müzeyyel 1/344 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REÎS — Efendim, ikinci müzakeresidir. 

22 nisan 1341 tarih ve 661 numaralı mü
zayede, münakaşa ve ihalât kanu

nuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 661 numaralı müzayede, mü

nakaşa ve ihalât kanunu ve müzeyyelâtı hüküm
lerine tevfikan münakaşaya çıkarılacak posta 
sürücülüğünü meccanen veya muhammen bedel
den noksanla taahhüt edecek müteahhitlerden 
muhammen bedel üzerinden teminatı katiye alı
nır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

di y Birinci müzakeresi üçüncü inikat zap-
tındadır. 

I 1er... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Nakliyatı birinci madde muci

bince meccanen veya muhammen bedelden nok-
| san bir bedelle deruhde eden posta sürücülüğü 

müteahhitlerinin, bilâhare her hangi bir bedel 
takdiri hakkında vaki olacak talep ve itirazları 
kabul olunamaz ve taahhütlerini ifa etmedikleri 
takdirde haklarında münakaşa kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel meccanen veya hizmete naza
ran az bir bedelle ihale edilmiş olupta bilâhare 
hizmetin ivazı olmamasından veya takarrür eden 
bedelin gayrimuhik bulunduğu iddiasdle müte
ahhitleri tarafından itiraza uğrayan sürücülük
lere ait mukaveleler idarece fesholunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Tahsilat ve vergi komisyonlarında bulu-
nacak gayrimuvazzaf azaya huzur ücreti veril
mesi hakkında 1/724 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası fil 

REÎS — îkinci müzakeresidir efendim. 

Tahsili emval ve vergi kanunları mucibince teş
kil edilecek komisyonlara tayin edilen gayri
muvazzaf azalar ile ehli vukufa verilecek huzur 

ücretleri hakkında kanun 
MADDE 1 — Gerek tahsili emval kanunu 

ve gerek vergi kanunları mucibince teşkili lâ-
zrmgelen bilûmum komisyonlar gayrimuvazzaf 
azalarile ehli vukufa Maliye vekaletince tayin 
olunacak miktarda huzur ücreti verilir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî ve mülhak bütçelerden 
maaş veya ücret alanlardan bir dairenin her 
hangi bir işi için teşkil olunan komisyonlar ile 
muhtelif vekâlet veya idarelerin işleri için teş-

fl] Birinci müzakeresi 3 üncü inikat zaptın* 
dadır. 
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İri! olunan komisyonlara memur edilenlere ve 
ücretli daimî müstahdemlere maaşatın tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numara]i kanunun 15 
inci maddesinin son fıkrası hükmü tatbik olun
maz. Ancak bu komisyonların bulundukları 
mahallin gayrı yerden celbedüecek olanlara har
cırah ve icra Vekilleri Heyetince tayin oluna
cak miktarda masarifi zaruriye verilir. 

Dil heyeti bu hükümden müstesnadır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 ~ 1931 malî senesi bütçe kanu
nunun 18 ncı maddesi 1933 malî senesi muva-
zenei umumiye kanununun 19 uncu maddesine 
bağlı (H) ceteelinden tayyedünıiştir. 

REÎi Maddeyi kabul edenler Etme
yenler . . . Madcle kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler , . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umuıniyesird kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Layihanın heyeti umu-
miyesi kabul edilmiştir. 

i —- Ihijiiu.ıU'.u- rc.rıjin kanununun 19 uncu1 

maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında J/618 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları f1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 
ZİYA G3VHE& B. (Çanakkale) — Efendim/ s 

serlâvhada safı telif vardır, değiştirilmesini tek
lif ediyorum. 

REİS — Okunsun efendim. 

Hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu madde
sinin 2 nci fıkrasının tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1839 numara ve 6-VII-1931 
tarihli hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda yasalı şekilde 
tadil edilmiştir: 

Her mahallin yoklamasının hitamından son
ra, 18 inci madde mucibince tayin olunan taksit 
müddetlerinin nihayetine kadar geçecek müddet 
içinde kayit harici kaldıkları anlaşılan hayvan
lar nıektum addolunarak beş misli vergiye tâbi 
tutulur. 

BEÎS — Zaiı telif var mı efendim? 

fil Birinci müzakeresi 4 üncü inikat zap 
tındadır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Tashih 
edilmiş. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, iki defa müzakereye tâbi kanun
ların müzakeresine geçiyoruz. 

5 — Hayvan küçük sıhhiye memurlarına ve
rilecek yem bedeli hakkında 1/337 numaralı ka
nun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

REİS — Efendim, (hayvan küçük sıhhiye 
memurları) derken baştaki «hayvan» kelimesi 
fazladır zannederim. 

SÜREYYA B. (Tokat) — Efendim, doğru
dur, bütçede de böyle yazılmıştır. 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Efen
dim, evvelce de bütçede « küçük sıhhiyei hay
vaniye memurları» idi. Bütçe encümeninde de
ğiştirildi. «Hayvan küçük sıhhiye memurları» 
oldu. Şayet Meclis müsaade ederse «hayvan 
sağlığı küçük sıhhiye memurları» ne tebdil 
edelim (Muvafık sesleri). 

REİS — Bir takrir vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun unvanı olan (hayvan küçük sıhhi

ye memuru) cümlesinin (hayvan sağlığı küçük 
sıhhiye memurluğu) na tebdilini teklif ederim. 

Manisa 
Saim 

REİS — Muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri). O halde madde şöyle oluyor: 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurlarına yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurlarının vazifeleri icabı tedarikine mecbur 
bulundukları hayvanlar için ayda maktu olrak 
on lira yem bedeli verilir. 

Mezun. bulunanlara mezuniyetlerinin üç ay
dan fazlası için ve hayvanını elden çıkaranlara 
yenisini tedarik edinceye kadar yem bedeli ve
rilmez. 

fi] 4 numaralı matbua zaptın sorumdadır. 
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REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Mad \ 
deyi bıı şekilde kabul edenler... Etmeyenler... i 
Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince veri
lecek yem bedeli vergiye tâbi değildir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun muci- | 
bince verilecek yem bedeli 1933 malî senesi zar- | 
fmda Ziraat vekâleti bütçesinin 680 inci faslmın 
1 inci hayvan hastalıklarile mücadele maddesin
den verilir. | 

RElS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . | 
Kabul edilmiştir. 1 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur, müzakere edilecek başka madde yoktur. 

Perşembe günü saat on dörtte toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,55 

. . . .>». >m< • • < " • • 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra N* 5 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinin 
tadili hakkında 1/206 numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatasile Askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 18 inci maddesinin tefsiri hakkında 3 31 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve MNIÎ müdafaa, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinin tadili hakkında 1/206 numaralı kanun 
lâyihası 

' ? 

•. ; r' ' ' 21- XII - 1931 

\ 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinin tadili hakkında Millî Mü
dafaa vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - XII - 1931 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade ıbuyıırülmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

, « İsmet 

Esbabı mucibe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinde (mütekait zabit ve askerî memurlardan se
fer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine alınmış olanların rütbe ve memuriyetleri muhassaatı 
verilmek üzere tekaüt maaşları muvakkaten kesilir. Bunlar hizmet esnasında malûl olurlarsa tezayüt 
eden hizmet müddetlerine ve maluliyet derecelerine ve eğer dahil oldukları harp ve hizmet esnasında 
rütbeleri terfi olunmuş ise yeni rütbelerine nazaran yeniden tekaüt maaşına nail olurlar) denilme
sine nazaran bu suretle hizmete alınmış olanlardan malûl olanlara veyahut hizmet esnasında terfii 
rütbe etmiş bulunanlara ahkâmı kanuniye dairesinde yeni baştan tekaüt maaşları tahsis edilmekte ve 
şimdiye kadar bu veçhile tahsis kılınan maaşlar Divanı Muhasebatça kabul olunmakta ise de ahi
ren Divanca bu madde mucibince hizmete celbedilenlerin hizmet esnasında hem malûl olmaları ve 
hem de terfii rütbe eylemiş bulunmaları lâzımgeleceği ve malûl olmayıpta terfii rütbe etmiş bulu
nanların mezkûr kanunun 7 nci maddesi ahkâmına tâbi bulunması icap edeceği tahtı karara alın
mıştır. Halbuki malûl zabitanın terfiine mevzuatı kanuniye müsait olmadığından Divanı Muhase
batın noktai nazarının kabulü 18 inci maddenin tatbik kabiliyetini tamamen selbeder. Bununla 
beraber ordunun seferi kadrosunu ikmal ile mükellef bulunan mütekait zabitlerden seferberlik esna
sında f edekârane hizmetler beklemek ve hazarda ihtisaslarından istifade eylemek vatanın menafii 
âliyesi icabmdandır ki 18 inci madde bu menfaati temin etmek için mütekaidini bilhassa seferde 
fedakârlığa teşvik etmektedir. Maddenin vuzuh ve şümulüne ve (bilhassa sefere müteallik kısmı-

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4355 
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nm ehemmiyetine rağmen Divanı Muhasebatça verilen karar karşısında keyfiyetin tefsiren halli 
icap etmiş ve Büyük Millet Meclisi Millî Müdafaa encümeni ile Maliye encümeninde uzun uzadıya 
müzakere neticesinde Millî Müdafaa vekâletinin nokfai nazarı her iki encümence kabul edilmiş 
ise de bazı malî mutaleat sebebile mezkûr maddenin sefere taallûk eden ahkâmı haki kalmak üzere 
tadili ve 18 inci ve 1637 numaralı kanunun birinci maddelerinin meri bulunduğu vakit mütekait
lerden muvazzaf sınıfa naklederek rütbeleri terfi edilmiş olanların müktesep hakları mahfuz tutul
mak yani bu gibilerin hini tekaütlerinde yeni rütbelerine nazaran yeniden tekaüt maaşı tahsis 
olunmak - üzere bir maddei kanuniye tanzimi tekarrür etmiş ve Maliye vekâleti ile Maliye en
cümeni de bu ciheti tasvip eylemişlerdir. Esasen mütekaitlerin vakti hazarda hizmete alınarak 
terfi edebilmelerine imkân bahşeden 1455 numaralı kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 
tayyi hakkında bir kanun lâyihası da hazırlanmış ve bundan sonra mütekait zabitlerin hazar hiz
meti esnasında terf ilerine de imkân kalmamış olduğundan mezkûr 18 inci maddenin tadili hakkındaki 
merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

18 - II -1932 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinin tadiline dair olup 
Başvekâletin 21 - XII -1931 tarihli ve 6/4355 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası M. M. vekâletinden gönderilen memurlar ve Divanı muhasebat Reisi Fuat Bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

18 inci madde hükümlerinin ayrı ayrı ve açık olarak tasrih edilmesindeki faide aşikârdır. Bun
dan başka hazar veya seferdeki hizmetleri esnasında vazife icabı malûl kalan mütekait zahit 
ve askerî memurların tekrar tekaüde ircalarında evvel ve ahir hizmetleri meeımuuna ve maluliyet 
derecelerine göre yeniden tekaüt maaşına mail olmaları; da bedenî zayiata karşı nıüşfik bir muame
ledir. Teklif edilen madden ki «Mutekit zabit ve askerî memurlardan yalnız seferberlik zamanına 

» den ibaret fıkrası 18 inci maddenin aslındaki hükmün daha vazih şekilde yazıldığını 
ifade etmektedir. Maddedeki «Bu kanunun tatbikından evvel mütekait zabit ve memurlardan mu
vazzaf sınıfa nakil » olarak teklif edilen son fıkrasına gelince: Bu fekranın hükmü mütekait 
zabitlerden askerî memur sınıfına nakledilmişlerden bir kıs/minin muvazzaf sınıfa geçmiş addile ter
fi olunanların tekrar tekaüde irca I arında tekaütlük1 maaşının yeni baştan hesap edilmesini istihdaf 
etmektedir. 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanunun ( her ne suretle 
olur ise olsun ordudan ayrılanlar muvazzaf sınıfa nakledeımezler) den ibaret 16 inci maddesinin ve 
«alelûmum ihtiyat zabit ve ineni urların yalnız seferde terfi edebileceklerini» sarahaten ifade eyle
yen ayır kanunun 17 inci maddesile «alelûmum ihtiyat zabitleri ve memurları muvazzafa naklet-
meksizin dahi hazarda Müdafaai Milliye vekâletince lüzum görülecek müddetçe ve kendileri de arzu 
ederler ise kadro ihtiyacına göre kumanda mcvkilerinden hariç vazifelerde kullanılabilir ) şeklin
deki ayni kanunun 29 uncu maddesinin hükümleri gözden geçirildiği zaman bir mütekait zabitin 
muvazzaf sınıfına geçmesine ve hazarda terfii rütbe etmesine imkânı kanunî bulunmadığı görülür. 

M. M. Vekâletinin esbabı mucibesinde zikredilen 1637 numaralı kanunun ikinci maddesinde 
yazılı ( mütekait zabitlerden memur kısımlarına alınabileceğini ) ifade eden hükmün yukarıda 
yazılı 1076 numaralı kanunun hükümlerine muhalif bir manayı tazammun etmediği aşikârdır. 

M. M. Vekâletinden encümenimize gönderilen memurların mütemmim beyanatına göre askerî 
memur sınıfına mütekaiden nakledilmişlerin adedi altmış kadar olup bunlardan sekiz, onu hi-

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/206 
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ni tekaütlerindeki rütbe ve derecenin fevkindeki vazifelerde istihdam olunmaktadır. Mumaileyhim
den bir kısmı tekaütlüğe şevklerinde ikramiyelerini de almışlardır. Mevzuıbahs son fıkranın ka
bulü halinde 1076 numaralı kanunun müeyyideleri hilâfında hareket edilmiş olmakla beraber fıkra
da zikredilen ve terfi edilmişlere verilen hakkın diğer emsallerine teşmil edilmemesini veya onların 
mezkûr haktan mahrumiyetlerini kabul etmek icap etmektedir. 

Ordunun muhtelif sınıflarından her birinin hususiyetine göre -ayrı ayrı ohenumiyeti haiz ol
duğu aşikâr iken ayni sınıf mensubini arasında ve ayni şerait altında yani mütekaiden hizmet 
eyleyen askerî memurlar arasında bir ikilik vücude getirilmesini ifade eden bir vaziyetin ihdası 
bittabi gayricaizdir. Liyakatleri olupta arzularile orduda istihdam edilegelmekte bulunan müteka
itler hangi derece ve rütbe vazifesinde bulunurlarsa o vazife ve makamın karşılığı olan maaş
tan ve bunların tekrar tekaüde şevklerinde hizmeti müteahhirelerinin bütün icaplarile zammı gibi 
menfaatlerden istifade etmektedirler. Binaenaleyh 1076 numaralı kanunun sarih hükümlerine ve 
yukarıda yazılı mülâhazalara binaen tadili teklif edilen 18 inci maddenin ( bu kanunun tatbikti ı-
dan evvel mütekait zabit ) ten ibaret son fıkrasının kabulüne imkân görülemediğine ve mez
kûr fıkrada zikredilenler hakkında 1683 numaralı kanunun yedinci maddesi hükmünün tatbiki lâ-
zımgeleceğine encümenimizce ekseriyetle ve mezkûr 18 inci maddenin diğer ilk fıkraları ile lâyiha
nın ikinci ve üçüncü maddelerinin yazıldığı şekilde ve müttefikan kabulüne karar verildiği ve 
havalesi veçhile evrakın Maliye encümenine tevdi buyurulması arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Kars Diyarbekir 
îhsan Muhittin Kâzım 

Aza Aza Aza 
Ordu Kırşehir Malatya 

• Becai L. Müfit M. Nedim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 18 inci maddesi aşağıda yazıldığı üzere 
tadil edilmiştir: 

MADDE 1 — Mütekait zabit ve askerî me
murlardan sefer ve hazer vakitlerinde askerlik 
hizmetine aimmış olanlara rütbe ve memuriyet
leri muhassasatı verilmek üzere tekaüt maaşla
rı muvakkaten kesilir. 

Bunlar nazar veya seferdeki hizmetleri esna
sında malûl kaldıkları takdirde evvel ve ahir 
hizmetleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine 
nazaran yeniden tekaüt maaşına nail olurlar. 

Mütekait zabit ve askerî memurlardan yalnız 
seferberlik zamanına münhasır olmak üzere hiz
met esnasında rütbe ve smıflan terfi edilmiş 
olanlar evvel ve âhir hizmetleri mecmuuna ve 
yeni rütbe ve sınıflarına göre yeniden tekaüt 
maaşına nail olurlar. 

Aza Aza Aza 
Cebelibereket Tokat Elâziz 

Naci Bekir Lûtfi Ahmet Saffet 

M. M. ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İ683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 18 inci maddesi aşağıda yazıldığı üzere 
tadil edilmiştir: 

MADDE 1 — Mütekait zabit ve askerî me
murlardan sefer ve hazar vakitlerinde askerlik 
hizmetine alınmış olanlara rütbe ve memuriyet
leri muhassasatı verilmek üzere tekaüt maaşları 
muvakkaten kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri esna
sında malûl kaldıkları takdirde evvel ve ahir hiz
metleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine na
zaran yeniden tekaüt maaşma nail olurlar. 

Mütekait zabit ve askerî memurlardan yalnız 
seferberlik zamanma münhasır olmak üzere hiz
met esnasında rütbe ve sınıflan terfi edilmiş 
olanlar evvel ve ahir hizmetleri mecmuuna ve 
yeni rütbe ve sınıflarına göre yeniden tekaüt ma
aşma nail olurlar. 



Bu kanunun tatbiktndan evvel mütekait za
bit ve memurlardan muvazzaf sınıfa nakletmiş 
ve hazarda rütbe ve smıflan terfi edilmiş olan
lar dahi tekrar tekaütlüklerinde evvel ve ahir 
hizmetleri meomuuna ve yeni rütbe ve sınıfları
na göre yeniden tekaüt maaşına nail olurlar. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

20 - XII - 1931 
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Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Na. V. Jk. Y. S. 
Hilmi M. Şeref 

Da. V. 
AŞY. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

1. M. AT. 
Dr. Refik 

MADDE 2 — îşbu 
muteberdir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — işbu, kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/31 numaralı Baş
vekâlet teskeresi 

T, C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı? 6/1321 

18 - V - 1931 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eolsliğine 

Tekaüt kanununun 18 inei maddesinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekâletinden yazılan 
17 - V - 1931 tarih ve 1262 numaralı tezkerenin sureti ile iki kıta merbutu leffen takdim olun
muştur. 

Muktazasının ifa Duyurulmasını arzederim efendlim. 
Başvekil 

I îsmet 

Başvekâleti ]Celileye 

Tekaüt şubesi müdürü Kemal Beyin istklasilc BJivanı Muhasebat heyeti tımumiyesinin kararı rap-
tcn takdim kılınmıştır. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 18 inci maddesi aynen berveçhi atidir: 
(Madde 18 — Mütekait zabitler ve askerî memurlardan sefer ve hazar vakitlerinde askerlik hizme

tine alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri muhassasatı verilmek üzere tekaüt maaşları muvakkaten 
kesilir. Bunlar hizmet esnasında malııl olurlar ise tezayüt eden hizmet müddetlerine ve maluliyet de
recelerine ve eğer dahil oldukları harp ve hizmet esnasında rütbeleri terfi olunmuş ise yeni rütbelerine 
nazaran yeniden tekaüt ımaaşına nail olurlar.) 

Bu madde iki hükmü havidir: 
1 - Mütekait zabitler askerlik hizmetine al nur, hizmet esnasında malûl olurlarsa -maluliyet dere-
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fcesine göre yeniden tekaüt maaşına nail olurljar. 

2 - Mütekait zabitler askerlik hizmetine alınır ve rütbeleri terfi olunursa yeni rütbelerine nazaran 
yeniden tekaüt maaşına nail olurlar. 

Divanı Muhasebatın-kararında, 18 inci maddeden istifade etmek için yalnız terfii rütbe tkâfi ol
mayıp ayni zamanda malûl de olmak şarttır, deniliyor. Bu karar kanunun ibaresine de, ruhuna 
da muhaliftir. 

1 - (ve eğer) kelimesile başlayan son fıkra lisan kavaidine göre cümle başındaki (Bunlar) keli
mesine matuftur. (Bunlar) kelimesi de birinci cümledeki hizmete alınan mütekaitleri işaret etmek
ledir. 

2 - Meri bulunan kanunların ruhuna göre de 18 inci maddenin son fıkrasındaki terfii rtitbe; 
hizmete alınan mütekaitlere matuf olup bunu malûllere atfetmek mümkün değildir. 1926 tarihinde 
kabul ve neşrolunan terfi kanununa göre terfii rütbe için ilmen, ahlâkan, ıbedenen mafevk rüt
beye ehliyet şarttır. Malûllerin terfii kanunen mevzubahs olmayacağından 18 inci maddenin son 
fıkrasındaki terfii rütbenin malûllere ntfr mümkün değildir. Binaenaleyh maddedeki rütbe terfii 
kanunen de hizmete alınan mütekaitlere matuftur. 

3 - 1 8 inci madde tekaüt kanununa yeni vazolunmuş bir hüküm olmayıp 325 tarihli askerî tekaüt 
kanununun 32 nci maddesi aynen nakledilmiştir. Ötedenberi orduya bahşolunmuş hukuku askeriye
den ve tatbikatı sepketmiş ahkâmı kanuniycdendir. Emsali mevcuttur ve mülga Harbiye nezaretimin 
1 6 - 2 . Kânım 328 tarih ve 127 numaralı emri umumisi ile tamim ve teyit edilmiştir. 

Ordu mensuplarına bu hakkın bahşedilmesinde memleketin âli menfaatleri noktai nazarından va
ttı ı kanunun yüksek maksatları vardrr. Ordunun seferi kadrosunu ifomal ile mükellef olan mütekait 
zabitlerden seferberlik esnasında fedakârane hizmetler beklenmekte ve ledelicap hazarda ihtisas
larından istifade edilmektedir. Askerlik hizmetine alınan mütekait zabitler terfiden ve terfi edebil
dikleri takdirde yeni rütbelerine göre yeniden tekaüt maaşına nail olmaktan mahrum bulunurlarsa 
onlardan fedakârane çalışmak beklenmeyeceği tabiidir. Mütekait zabitlerden azamî istifadeyi temin 
için onların terfi şeraitini iktisap edebilecek derecede çalışmalarını 18 inci madde teşvik etmektedir. 
Yeni bir kararla bu yüksek maksadın feda edilmesi tecviz buyurulmayacağı şüphesizdir. Binaen
aleyh bir çok senelerdenberi mevkii tatbikte bulunan işbu ahkâmı kanuniye tefsire muhtaç olmaya
cak derecede vazıh ve sarih ise de Divanı Muhasebatın muhalifi kanun kararı karşısında haleldar 
olmasına meydan vermemek için mezkûr 18 inci maddenin son fıkrasındaki terfii rütbenin askerlik 
hizmetine alınan mütekait zabit ve askerî memurlara matuf olduğuna dair tefsir tarikile karar itti
haz olunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine arzedilmesine müsaade buyurulması maruzdur 
efendim. 

M. M. V. 
' ' Zekâi 

Millî Müdafaa, encümeni mazbatası * 

26 - IV - 1931 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı tekaüt kanununun 18 inci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletin 18 - V -1931 
tarih ve 6/1321 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyurulan evrak M. M. Vekâletile Divanı 
muhasebatın mahsus memurlarile birlikte tetkik ve müzakere edildi: 

Mesele şudur: 
Divanı muhasebatın mezkûr kanunun 18 inci maddesinde yazılı « sefer ve hazarda askerlik 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. 3/31 



hizmetine alınmış mütekait zabitler ve askerî memurlar hizmet esnasında malûl olurlar ise malu
liyet derecesine göre yeniden tekaüt maaşına nail- olurlar ve rütbeleri terfi olunursa yeni rütbele
rine nazaran yeniden tekaüt maaşına nail olurlar» kaydinin iki vaziyeti ayrı ayrı izah etmesiro 
rağmen yeniden tekaüt maaşının tayininde maluliyetle rütbe terfiinin beraber cereyan etmiş ol
ması lâzımgeleceği telâkkisinde bulunmasıdır. Millî Müdafaa vekâletinin merbut tezkeresinde de 
tafsilen yazıldığı veçhile mezkûr on sekizinci maddenin maluliyet ile terfii ayrı ayrı iki hüküm 
olarak gösterdiği metin yeni olmayıp mülga 1325 tarijıli askerî tekaüt kanununun 32 inci maddesi 
metninin yeni 1683 numaralı kanuna aynen nakledilmesidir 18 inci madde hükmü hizmete çağırı
lanlardan hizmet esnasında fedakârlığına mukabil ve mevzuat dairesinde terfii rütbe edenlere veya 
malûl olmuşlara bahşedilmiş hakları ifade etmektedir. Vazn kanunun bu suretle hem ordunun 
âli menfaatine uygun ve hem de fedakârane hizmet etmişleri taltif etmek kastile mezkûr hüküm
leri tesbit ettiği aşikârdır. 

Binaenaleyh 18 inci maddenin, maluliyet ve terfi: olarak ayrı ayrı iki hükmü ifade eden sara
hatine nazaran tefsirine mahal olmadığına encümenımizce karar verildiği ve havale veçhile evra
kın Maliye encümenine tevdii arzolunur. 

Aza, Aza, Aza, Aza 
Ktrşohir Tokat. I )iyarl)ckir Elâziz 
L. Müfit 11. Lûtfi Kâzını Ahmet Saffet. 

M. M. K R. 
Kütahya 

Aza 
K a rs 
Muhit t in 

M. M. 
Giresun 

İh 

Aza 
Ordu 

Recai 

san 

Kâ. 
Muş 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
(VİH'lİİMTckc1 

Naci 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 28 - V -1932 
Karar No. 60 

Esas No. 1/206, 3/31 
Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı tekaüt kanununun on sekizinci maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekâletin
den yazılıp Başvekâletten 18-1-1931 tarih ve 6/1321 numaralı, yine mezkûr kanunun ayni 
maddesinin tadili hakkındaki Başvekâletin 21 - XII -1931 tarih ve 6/4355 numaralı tezkerelerile 
Millî Müdafaa encümeninin bu baptaki mazbataları encümenimize havale edilmekle tetkik ve 
müzakere edildi: 

Mezkûr kanunun on sekizinci maddesinde ( sefer ve hazarde askerlik hizmetine alınmış mü
tekait zabitler ve askerî memurların hizmet esnasında malûl olurlarsa maluliyet derecesine ve 
hizmet esnasında terfi olunurlarsa yeni rütbelerine göre yeniden tekaüt olunurlar ) denilmek
tedir. 

Divanı muhasebat bu maddeden istifade etmek için yalnız terfii rütbe kâfi olmayıp ayni 
zamanda malûl olmağın da şart olduğu mütaleasında bulunmasından dolayi bu maddenin tefsi
ri isteniliyor. 
. Mütekait zabit ve askerî memurlardan sefer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine alın
mış olanlardan gerek hizmet esnasında malûl kalanların gerek seferberlik esnasında rütbe ve 
sınıfları terfi etmiş bulunanların ve gerekse hazarde rütbe ve sınıfları terfi etmiş olarak el-
yevm müstahdem olanların maluliyet derecelerine; ve evvel ve ahir hizmetleri mecmuuna ve 
yeni rütbe ve sınıflarına göre yeniden tekaüt maaşlarına nail olmalarını temin için de lâyihanın 
ihzar edildiği anlaşılmıştır. 
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Bu mesele ahiren Millî Müdafaa encümeninde tekrar müzakere olunarak mütekait ve aske

rî memurların ne suretle hizmete alınabileceklerini ve bunların tekrar tekaüde ircalannda te
kaüt maaşlarının ne veçhile hesap edileceğini mevcut ahkâm sarahaten göstermekte olmasma 
nazaran bunlar için yeniden hüküm vazına mahal görülmediğine karar verilmiş ve keyfiyet 
dördüncü devrenin 9 - IV -1932 tarihindeki inikadın birinci celsesinde Heyeti umumiyece kabul 
edilmekle 694 numaralı karar olarak resmî gazetede de intişar etmiştir. Binaenaleyh mezkûr 
maddenin gerek tefsir gerek tadilini istilzam eden her iki meselenin de şu suretle halledilmiş 
olmasına mebni keyfiyetin encümenimizce tekrar müzakeresine ve bu hususta bir karar ittihazı
na mahal kalmamıştır. 

Havalesi mucibince bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye En. Reisi N. M. M. Kâtip Aza, Aza Aza 
B a yazıt Bayazıt İsi animi İsparta Aydın Kastamonu 

İhsan İhsan M. Ziya Kemal Adnan Kefile 

Aza Aza Aza Aza 
T/jmii' Malatya Konya Diyarbokii' 

Kâmil M. Nedim Hafik Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 19 - XI -1933 

M. No. 5 
Esas No. 1/206 3/'31 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
letin 18 - V -1931 tarih ve 6/1321 numaralı tezkeresi ve yine mezkûr maddenin tadili maksadile 
Başvekâletin 21 - XII -1931 tarih ve 6/4355 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun 
lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi edil
mekle Millî Müdafaa vekili Zekâi, Divanı muhasebat reis vekili Seyfi ve Muhasebat umum müdürü 
Memet Ali Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Meselenin esası şudur: 
Mütekait zabitlerden hazarda tekrar hizmete alınanlardan rütbesi terfi edilenlerin tekaüde ir

calannda eskiden muhassas tekaüt maaşlarının keenlemyekün addile evvel ve ahir hizmetleri mec-
muuna göre yeniden tekaüt maaşı tahsisi lâzımgeleceği yolunda Millî Müdafaa vekâletince tatbik 
edilmek istenilen muamelenin Divanı muhasebatça 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
18 inci maddesinde bahsedilen rütbe terfiinin maluliyetle müterafik olması meşrut olduğu içtihadın
da bulunularak kabul edilmemiş olmasından dolayı zikrolunan 18 inci maddenin bu noktadan tef
siri istenilmiş ve bu cihetin Büyük Millet Meclisi encümenlerinde müzakeresi esnasında bahsi ge
çen 18 inci maddenin mütekaidinden hazarda tekrar hizmete alınanların rütbeleri terfi edildikten 
sonra tekrar tekaüde ircalannda kendilerine yeniden tekaüt maaşı tahsisine müsait görülmediği 
anlaşılması üzerine bu maddenin tadili yolunda Hükümetçe* yeniden bir lâyiha tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci maddeleri beraber mütalea olu
nursa mütekaidinden tekrar maaşlı hizmete alınanların iki kısma ayrıldığı görülür. Birinci kısım 
fevkalâde bir mahiyet arzetmeyen ve 7 nci maddenin şümulü dahilinde bulunanlardır: sivil 
olsun, asker olsun mütekaitlerin hizmete alındıktan sonra tekrar tekaüde ircalannda son kabul 
edildikleri memuriyetlere muhassas tekaüt maaşlarının bu vazifede bulundukları müddete ait kıs-
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minin eski tekaüt maaşlarına zammı icap edeceği maddeden sarahaten anlaşılmaktadır. Bu madde
nin rütbe ve derece terfüne müteallik olan ve (bunlardan tekaütlerine esas olan derece ve rüt
benin fevkinde bir derece ve rütbeli hizmete alınanların tekrar tekaüde ircalarmda ahiren ihraz et
tikleri derece veya rütbe üzerinden bulundukları müddete isabet edecek tekaüt maaşı eski 
tekaüt anaaşlarma ilâve olunur) diye yazılı olan ikinci fıkrasının mutlakiyetinden asker olsun, si
vil olsun mütekaitler tekrar Devlet hizmetine alınırlarken gerek tekaütlerine tekaddüm eden memu
riyet derece ve rütbeleri ile almarak bilâhare rütbej ve dereceleri terfi edilmiş olsun gerek esas 
derece ve rütbelerinin fevkinde yeni bir hizmete alınmış bulunsun her iki halde dahi muahhar 
hizmetleri müddetine göre yeni tekaüt kanunu mucibince müstahak olacakları miktarın eski te
kaüt maaşlarına zammolunması icap edeceği anlaşılmaktadır. 

Fevkalâde mahiyeti haiz bulunan ve 18 inci madde tjükmüne dahil bulunan ikinci kısım asker 
mütekaitlere gelince: (mütekait zabitler ve askerî memurlardan sefer ve hazar vakitlerinde askerlik 
hizmetine alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri muh4ssasatı verilmek üzere tekaüt maaşları mu
vakkaten kesilir. 

Bunlar hizmet esnasında malûl olurlarsa tezayüt edfcn hizmet müddetlerine ve maluliyet derece
lerine ve eğer dahil oldukları harp ve hizmet esnasmd^ rütbeleri terfi olunmuş ise yeni rütbele
rine nazaran yeniden tekaüt maaşma nail olurlar) diye (yazılı olan 18 inci madde ile vazn kanun 
gerek hazarda gerek seferde hizmet esnasında malûl İolan asker mütekaitlere daha fazla bir hak 
ve menfaat teminini düşünerek bunların tezayüt eden jyeni hizmetlerine ve maluliyet derecelerine 
göre yeni baştan maaş tahsisi ile eski tekaütlükleriniri keenlemyekün addini istihdaf ettiği gibi 

(harp ve hizmet esnasında rütbeleri terfi olunmuş iie ) ibaresi ile de yalnız harp hizmetleri es
nasında terfii rütbe edenleri dahi bu kısma ithal etmiş|tir. Maddede yazılı (harp ve hizmet esna
sında) cümlesindeki (harp ve hizmet) kelimelerini aynj ayrı telâkki ile hizmet kelimesini maddenin 
baş tarafında- yazılı (hazar) kelimesine atfederek hazaîf hizmeti esnasında terfii rütbe etmiş olan 
askerî mütekaitlere dahi bu yolda muamele tatbikına (Jevaz vermek tasavvur olunamaz. Çünkü bu 
takdirde kanunun 7 inci maddesinin askerlere mütejallik hükmünü lağıv farzetmek icap eder. 

Kanunun 7 inci ve 18 inci maddelerinin bu esas -ıje maksatlara göre vaz ve tedvin olunduğu 
ve buna muhalif her hangi şekilde bir karar ittihazın^, veya yeniden hüküm tesisine mahal olma
dığı kanaatine varılarak aşağıda yazılı tefsir fıkralarınım tanzimine encümenimizce ekseriyetle ka
rar verilmiştir. Umumî heyetin tasvibine sunulmak üz^re Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis K. V. M. M. Kâtip 
Burdur Konya İsparta Tokat j Bursa Çorum Slâziz 

M. Şeref K. Hüsnü Müherrem Süreyya Dr. Galip Mustafa II. Tahsin 

Erzurum Erzurum Giresun İstanbul Kayseri Kırklareli 
Asını Aziz Kâzım Sadettin A, Hilmi M. Nakit 

Kırklareli Sivas 
Şevket Rasim 

Maddenin hükmü sarihtir. Terfi ve maluliyetin yalhız harp zamanlarına ait olduğu manasını 
çıkarmaya müsait değildir. Ahkâmı ımişterekedeıi olan yedinci madde hükmünü askerlere 
mahsus olmak üzere bu on sekizinci madde tevsi etmiştir. Binaenaleyh terfi ve vazife halinde 
maluliyetin harp zamanlarına hasrı için tefsirle djeğil, ayrıca bir kanunla maddenin tadili 
lâzımdır kanaatindeyiz. 

Yozgat Edirne 
8. Sırrı Faik 
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Oıı sekizinci madde hükmü sarih ve katidir. Bu madde, mütekait zabit ve askerî memurlar 
tekrar hizmete alındıktan sonra malûl oldukları takdirde tezayüt eden hizmetleri müddet
lerine ve maluliyetleri derecesine veyahut rütbeleri terfi edilmiş ise rütbelerine nazaran ken
dilerine - bu son hizmetleri gerek vakti hazarda olsun ve gerek sefer halinde olsun - yeni
den tekaüt maaşı tahsisini emretmektedir. Bu sebeple ben dahi meselenin tefsirle halli ka
bil olmadığı ve maddenin tadili lâzımgeldiği fikrindeyim. 

Sivas 
M. Remzi 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci maddelerinin tefsiri 

1 — Mülkî ve askerî mütekaitlerden tekrar maaşlı Devlet hizmetine almanlar ister iptidaen 
eski rütbe ve derecelerile alınarak bilâhare terfi edilmiş olsunlar, ister iptidaen eski rütbe ve de
recelerinin üstünde bir rütbe ve dereceye tayin edilsinler tekaüde irca olundukları zaman hakla
rında 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

2 — 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci maddesinde yazılı rütbe terfile-
rinden, münhasıran harpteki hizmet münasebetile vukubulan rütbe terfileri maksuttur. 

• « mm*ı »« 

« 
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Sıra No 4 

Hayvan ktîçük sıhhîye memurlarrna veritecek yem bectelr 
hakkında 1/337 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 

ve Bütçe encümenleri mazbatalarr 

TC. 
Başvekâlet 2-V-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1122 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hayvan küçük sıhhiye memurlarına verilecek yem bedeli hakkında Zirâat vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetinin 27 - IV -1932 tarihli içtimamda Yüksek Meelise arzı kararlaştfrılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktarasmm ilasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. '-• 
Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Hayvan küçük sıhhiye memurlarına verilecek yem bedeli hakkındaki kanunun 
esbabı mucibesi 

Hayvan küçük sıhhiye memurları hemen daimî seyyar bir halde ifayi vazife etmektedirler. Bun
lara bu güne kadar gezdikleri günler için yevmiye bir hayvan kira bedeli verilmektedir. Bu meb
lâğ mahalline göre 1,5 - 2 lira olduğundan senevi 547 - 730 lira tutmaktadır. 

Halbuki Sıhhiye vekâleti seyyar küçük sıhhiye memurlarına 1754 numaralı kanun mucibince 
şehrî on lira hayvan yem bedeli vermekte olduğuna ve senevî 120 liraya baliğ olan işbu yem bede
line nazaran vekâletimiz tarafından verilmekte bulunan hayvan kirası arasında külli fark görüldü
ğünden 1754 numaralı kanun ahkâmının hayvan küçük sıhhiye memurlarına da teşmili muvafık gö
rülmüş ve üç maddelik bir kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Hariciye, Millî Müdafaa, Maarif, Dahiliye, Nafıa ve Adliye, Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletlerinin de bu hususta noktai nazarlarının muvafık olduğu anlaşılmıştır efendim. 

İktisat enucümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
İktisat encümeni 1-VI -1932 

Karar No. 33 
Esas No. 1/337 

Yüksek Reisliğe 

Hayvan küçük sıhhiye memurlarına verilecek yem bedeli hakkındaki kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi Ziraat vekâleti tarafmdan gönderilen memuru mahsusunun huzurüe tetkik ve müzakere 
edildi. 
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Hükümetin esbabı mucibesinde de yazılı olduğu gibi daima seyyar bir halde bulunması vazifesi 

iktizasından olan hayvan küçük sıhhiye memurla rina her ay (tesviye kılınan hayvan kirası bedeli 
ayni vaziyette olan ve fakat 1754 numaralı kanuna tevfikan para alan küçük sıhhiye memurlarına 
verilmekte olan miktara nazaran fazla olduğu anlaşıldığından bunlara da ayni usul dairesinde seya
hat ücreti verilmesi eneümenimizce muvafık görülmüş ve bu hususu teminen Meclisi Âliye arzolunup 
encümenimize havale buyurulan bu lâyihanın esas. itibarile kabulü kararlaştırılmıştır. 

Ancak lâyihanın birinci maddesinin metni, ifade pdilmek istenilen hükmün neden ibaret olduğu
nu anlatmak için ikinci bir kanuna müracaat! âmir olduğundan bu külfetin izalesi ve hükmün tav
zihi zımnında birinci ve ikinci maddelerin yeniden teşbiti münasip görülmüş ve diğer maddeler ise 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kdındı. 

İktisat En. Reisi 
îzmir 

M. Rahmi 

Aza 
Konya 

A, Hamdi 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 

Aza 
Ankara 

Eşref 

Kâtip 
Afyon 
İzzet 

Aza 
istanbul 

A, Hamdi 

Aza 
Bursa 
R. Ferit 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
îzmir 

Sadettin 

Bütçe encümenî  mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 6 
Esas No. 1/337 

19 - XI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Hayvan küçük sıhhiye memurlarına verilecek yem; bedeli hakkında olup İktisat encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Baytar umum müdürü Bey hazır olduğu 
halde .müzakere ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ve tıktısat encümeni mazbatasında da denmeyan olunduğu üzere 
vazifeleri icabı daima seyyar bir halde memuriyetleri mıntakası dahilinde dolaşmağa mecbur olan 
hayvan küçük sıhhiye memurlarına vazife ve salâhiyet itibarile kendilerine benzeyen Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilâtı meyanıııdaki küçük sıhhiyle memurlarına verildiği gibi ayda maktuan on 
lira hayvan yem bedeli verilmesi hizmetin ifasına halel getirmeksizin bütçede tasarruf temin eden 
bir tedbir olmak itibarile iktisat encümeni tarafından kabul edilen şekilde lâyihanın eneümenimizce 
de kabulü kararlaştırılmıştır. 

Ancak yem bedeli karşılığı olarak 1933 Ziraat vekaleti bütçesinde bir tahsisat mevcut olmadı
ğından mezkûr sene ihtiyacını karşılamak üzere lâyihaya muvakkat bir maddenin ilâvesi zarurî görül
müştür. Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Riyasete takdim olunur. 

Reis Reis V. 
Burdur Konya 
M. Şeref K. Hüsnü 

Erzurum Erzurum 
Asım Aziz 

Srvas Yozgat 
M. Remzi S. Sırrı 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

Giresun 
Kâzım 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

istanbul 
Sadettin 

! Bursa 
pr. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 

Çorum 
Mustafa 

Kırklareli 
Şevket 

Edirne 
Faik 

Kırklareli 
M. Nahit 

Elâziz 
H. Tahsin 

Sivas 
Rasim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hayvan küçük sıhhiye memurlarına verilecek 
yem bedeli hakkında ve 26-II-1931 tarih 

ve 1754 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Küçük sıhhat memurlarına 
yem bedeli verilmesi hakkındaki 1754 numa
ralı kanunun hükmü hayvan küçük sıhhat me
murlarına da teşmil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekaletleri memurdur. 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

İk. V. 
M. Şeref 

27- IV 

Ad. V. M. M. V. 
Yusuf Kemal Zekâi 

Mal. V. Mf. V. 
M. Abdülhalik Esat 

S. î. M, V. G. î. V. 
Dr. Refik Ali Rana 

-1932 

Da. V. 
Ş. Kaya 

' Na. V 
Hilmi 

Zr. V. 
Muhlis 

ÎKTISAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Hayvan küçük sıhhiye memurlarına yem bedeli 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hayvan küçük sıhhiye memur
larının vazifeleri icabı tedarikine mecbur bulun
dukları hayvanlar için ayda maktu olarak on li
ra yem bedeli verilir. 

Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç ay
dan fazlası için ve hayvanım elden çıkaranlara 
yenisini tedarik edinceye kadar yem bedeli veril
mez. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince veri
lecek yem bedeli vergiye tâbi değildir. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

! 



BÜTÇE EÛCÜMENİNİN TADlLÎI 

MADDE 1 —- iktisat enoümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 2 — İktisat encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 3 — İktisat encümeninin tadili gibi 
kabul 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun mucibin
ce verilecek yem bedeli 1933 malî senesi zarfında 
Ziraat vekâleti bütçesinin 680 inci faslmm 1 in
ci hayvan hastalıklarüe mücadele maddesinden 
verilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 üncü maddesi 
kabul. 

ı Mı « » M U M . 
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