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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Riyaseti Ciimhur, Biiyiik Millet Meclisi, Ba§vekalet ve Hariciye vekaieti binalan icin teahhiid icrasma
mezuniyet verilmesine,
Yabanci memleketlere gonderilecek domuz ve miistahzaratmdan muayene resmi almmamasma dair kanun layihalan kabul edildi.
Askeri ve miilki tekaiid kanunimun (8) ve (50) nci
maddelerine fikralar eklenmesine ve (60) nci maddesinin degi§tirilmesine dair kanun layihasi miizakere
ve iki maddesi kabul edildi. bir maddesi nazan dik.

kate ahnan takrirle enciimene verildi.
Tiirkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelesine bagli (B) listesinin tashihine dair
kanun, layihasmin birinci maddesi kabul ve diger
maddelerinin miizakeresi tehir edildikten sonra carsamba giinii toplamlmak iizere inikad bitirildi.
Baskan Vekili
Tevfik Fikret Silay

Katib
Canakkale
Ziya Gevher Etili

KStib
Coruh
AH Zirh

HAVALE EDtLEN EVRAK
Layihalar
1 — Askeri orman koruma te§kilati hakkinda kanun layihasi (1/672) (Ziraat, Milli MUdafaa ve Butce
encUmenlerine)
2 — Devlet memurlari maa§atinm tevhid ve teadiilii hakkindaki 1452 sayih kanunun 18 nci maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi (1/673)
(Butce encUmenine)
3 — Zabitan ve askeri memurlarm maagati hakkindaki 1453 sayih kanunun 10 ncu maddesine bir
fikra eklenmesi hakkinda kanun layihasi (1/674)
(Milli MUdafaa ve Butce enctimenlerine)
4 — Ziraati takviye i?in 1337 : 1341 seneleri Maliye, Ziraat ve Iktisad vekaletleri butc,elerinde acilan
fasillardan ciftcilere tavizen yapilan yardimlardan
mutevellid borclarm taksite raptina ve faizlerinin affine dair kanun layihasi (1/675) (Ziraat, Maliye ve
BUtce encUmenlerine)
Tezkere
5 — Eylul : ikinci te§rin 1936 aylarma aid raporun sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/316) (Divani muhasebat encUmenine)
Mazbatalar
6 — Adliye ve GUmriik ve inhisarlar vekaletleri
binalan ingaati icin 1 000 000 liraya kadar teahhUd
icrasma izin verilmesi hakkinda kanun layihasi ve
ButQe encumeni mazbatasi (1/664) (Ruznameye)

7 — GUmrUk muhafaza memurlarile subaylarmm
oturm alan icjn ev yaptinlmasi ve bunlarm resmi binalarm miisaid olanlarmda kira ile oturmalan hakkinda kanun layihasi ve GUmrUk ve inhisarlar, Maliye
ve BUt<;e enciimenleri mazbatalan (1/618) (Ruznameye)
8 — §eker istihlak ve gumruk resimleri hakkindaki 2785 sayih ve 13 - VI -1935 tarihli kanunun 6 nci
maddesinin tefsirine dair Basvekalet tezkeresile geker
istihlak ve gumruk resimleri hakkindaki 2785 sayih
kanunun bazi maddelerinin degi§tirilmesine ve bu kanuna bazi hukUmler ilavesine dair kanun layihasi ve
GumrUk ve inhisarlar, Iktisad, Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalan (3/306, 1/662) (Ruznameye)
9 —- TUtun, tuz ve mUskirat inhisari idareleri 1932
mali yilina aid bilancolarm gonderildigine dair 3/173
sayih Basvekalet tezkeresile TUtUn inhisari idaresinin
1932 yili son hesabma aid mutabakat beyannamesinin
sunulduguna dair 3/244 sayih Divani muhasebat riyaseti tezkeresi ve TUtun inhisari idaresinin 1932 yili
son hesabi hakkinda 1/283 sayih kanun layihasi ve
Divani muhasebat encumeni mazbatasi (Ruznameye)
10 — 25 780 000 lira fevkalade tahsisat verilmesi
hakkindaki 3037 sayih kanunda degi§iklik yapilmasina dair kanun layihasi ve Butce encUmeni mazbatasi
(1/669) (Ruznameye)

BIRINCI

CELSE

Agilma saati : 15
BALKAN — Refet Canrtez
KATlBLER : ALt MUZAFFER GOKER (Konya), ALt ZIRH

(goruh)

BALKAN — Celse agilmi^trr.
3 — RtYASET DtVlANININ HEYETt UMUMtYEYE

MARUZATI

BAgKAN — Gerek Turk ordusunda ve gerek
Biiyuk Millet Meclisinde memlekete yuksek hizmetler ifa eden muhterem arkada^rniizm
hatirasmi tazizen bir dakika siikut buyurulmasmi rica ederitn.

1 — Gazi Antep mebusu Nuri Conkerin vefat
ettigine dair Ba§vekdlet tezkeresi.
Biiyuk Millet Meclisi Yuksek Reislgine
Gazi Antep mebusu Nuri Conkerin 11 - I 1937 gecesi saat 20,5 te Ankaradaki evinde vefat
etaii§ odugnnu teessiirle arzederim.
Basvekil
I. Inonu

Bir dakika siikut edildi.

4 — MUZAKERE EDtLEN MADDELER
1 — Birinci kanun 1935 : rnayis 1936 aylarma
aid raporun sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divani muhasebat enciimeni mazbaasi (3/261) [1]
BALKAN — Rapor hakkmda bir miitalea
var mi?
Raporu nazari tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
2 —• Memleketten gikacak veya memlekete girecek uretme vasitalarinm yasak edilmesi ve yasaklartn yabanci memleketlerin yasak maddelerile degistirilmesine dair kanun layihasi ve Ziraat ve
Giimruk ve inhisarlar enciimenleri mazbatalari
(1/569) [2]
IKTISAD E. M. M. ISMAlL SABUNOU (Giresun) — Bu kanun layihasmi enciimene istiyo[1] 41 sayilt basmayazi zaptin sonundadir.

ruz.
BALKAN — Bu kanun layihasmi enoumenden istiyorlar, veriyoruz.
3 — Tiirkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve
seyrisefain muahedenamesme bagh (B) listesinde
yapilacak tashih hakkinda kanun layihasi ve Hariciye ve tktisad enciimenleri mazbatalari (1/546)
IKTISAD E. N. REMZt GURES (Gazi Antap) — Bu kanun layihasmi da tashih igin enciimene istiyoruz.
BA§KAN — 0 halde bunu da enciimene gonderiyoruz.
Bosjka isimiz kalmamr^trr. Cuma giinii saat
15 te toplalnilmak iizere celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 15,5
I

[2] 47 say ill basmayazi zaptm sonundadir.
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S. Sayisi: 41
Birinci kanun 1935 mayis I93S aylanna aid raporlarin
sunulduguna dair Divani muhasebat Riyaseti tezkeresi ve
Divani muhasebat encumeni mazbatasi (3/261)

T. C.
Divani muhasebat
Sayi: U. 104503
Sayi:
H. 2157

'

15'X-1936

Buyiik Millet Meclisi Yiice Reisligine
Muhasebei umumiye kanununun 76 nei maddesi mucibince Divani miihasebatga Meclisi Aliye
takdimi icab eden tie, aylik raporlardan K. evvel 1935 - §ubat 1936 ve mart 1936 - mayis 1936 aylan n a aid raporlarin on dort fikradan miirekkeb olarak ve alti kita vize ve red eetvelile birlikte
sunuldugunu derin saygilarrmla arzeylerim.
D. M. Reisi
S. Oran

—2
Dtvmi

MUHASEBATIN MttTAJ/EASl

I

Divani muhasebat encttmeni mazbatasi
T. B. M. M.
Di. Mu. Encilmeni
Esas No. 3/261
Karar No. 8
30 - XII - 1936
Yuksek Reislige
Kanunuevvel 1935 - §ubat 1936 mart - mayis 1936 aylarma aid olub Divani muhasebat reisliginin 15 - X - 1936 tarihli ve 104503/2157 numarali tezkeresile gonderilen iic,er aylik rapor encumenimizce tetkik olundu. Raporun fikralarcna
miitenazir olarak ittihaz kilman kararlar asagida
yazilmis ve Umumi heyete arzedilmek iizere sunulmustur. Raporun 7 nei fikrasi hakkmdaki
miitaleamn ayri bir mazbata ilc yiice makammiza
sunuldugunu arzeyl eriz.

1 — 1683 numarali tekaud kanununun 65
nci maddesinde (Tekaud hakki basladigi tarihten itibaren bilumum askeri ve miilki memur ve
zabitlerin ve maas baglandiktan sonra yetimlerin yaptiklari yas tashihleri tekaiid ve yetim
rauamelelerine muessir degildir) diye tasrih ve
bu cihet 21 - III -1933 tarihli ve 183 sayili tefsir kararile de teyid olundugu cihetle ntifus
tezkeresinde tevelliid tarihi 318 olarak mukayyed bulunmasmdan dolayi bu tarib itibarile yirmi yasina vusuliine kadar gecjen hizmet miiddetinin tenzilinden sonra kalan miiddet tekaud
maasi tahsisine miisaid bulunmamasindan oturii
hizmet miiddeti itibarile ikramiye verilerek memuriyetle alakasi kesilen Elazizin §osnaz koyii
muallimi Mustafanm mahkeme kararile dogum
tarihi 306 ya tashih edilmesine ragmen dairesinoe bunun nazan dikkate alinmayarak tekaud maasi tahsisine gidilmemesi uzerine §urayi devlette agtigi idari dava neticesinde bu tashihin yas tashihinden ziyade kayiddeki bir yanlisligm tashihi demek olacagi ve bu itibarla 1683
numarali tekaiid kanununun 65 nci maddesi hukmiinun bu hususta muessir olamayacagi kararlastirclmis oldugundan dairesinee bu karara ittibaen tanzim kilman tahsis evrakinm heyeti
umumiyece tetkikinde: Bir kisim aza 2514 numarali kanunun 73 ncii maddesi tahsise muteallik itirazlarm tetkiki vazifesini Divani muhasebat umumi heyetine vermis ve binaenaleyh bidayeten ikramiye itasi suretile yapilan ve Diva-

1 — Mahkeme kararile yapilan yas tashihleri
medeni ve hukuki muamelatta muteber ise de
1683 numarali tekaud kanununun altmis besinci maddesinde tekaud hakki basladigi tarihten itibaren yapilan yas tashihlerinin tekaud muamelesine muessir olamayacagi sarahaten zikir ve Biiyiik Millet Meclisinin 666 numarali kararmin sckizinci fikrasile bu cihet teyid edildigi halde mnallim Mustafanm tekaud hakki basladigi tarihten sonra yaptirdigi yas tashihinin Devlet surasinea maasa muessir olacak tarzda.kanunun ict.ihaden tevsii cihetine gidilerek kabulii ile tekaiid
maasinm o sure tie tashihine karar verilmesi rnetni kanuna uygun gorulmemis ve fakfit Devlot
sftrasmin kaza mahiyetteki kararlarmm infazr mruri bulunmus olmakla muamelenin kabulii zaruri gorulmustiir.

|
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( S. Sayisi : 41 )

- 3 hm tesciline iktiran etmis buiunan bir tahsis
muamelesine adi gegenin kanaat etmemesi halinde yine Divani muhasebata miiracaatle nihai bir
karar taleb etmesi ve §iirayi devletin vazifesi
haricinde bulunan bu davayi riiyet etmeyerek
emsalinde oldugu veghile reddeylemesi lazimgelirken vazife haricinde ve 1683 numarali tekaiid
kanununun 65 nci maddesi ile bu hususa dair miittehaztefsire muhalif olarak verdigi kararm da
9 eylul 1935 tarihli umumi heyet karari vec,hile
Yiiksek Meelisin hakemligine arzolunarak oradan almacak karara gore muamele ifa edilmek
iizere tahsis evrakinm dairesine iadesi reyinde
bulunmuslarsa da §urayi devlet Deavi dairesinin kararlan kazai ve binaenaleyh vaeibiilittiba
bulundugundan bu karar 1683 numarali tekaiid
kanunu ahkamma muhalif bile olsa infazi zaruri bulundugu ve her ne kadar 2514 numarali Divani muhasebat kanununun 73 ncii maddesi
tahsise muteallik itirazlarm tetkiki vazifesini
Divani muhasebat umumi heyetine verdigi cihetle §urayi devletin tahsise muteallik itirazlar
iizerine karar ittihazi vazife ve salahiyeti haricinde bulunmus denilebilir ve Divanea redded ilib uc. aylik raporlarla Meclisi Alinin hakemligine arzedilen hususatta §urayi devlet kararlarcnm Meclisi Alinin murakabe hakkmi takyid
edemeyeeegi de vine Yiiksek Meclisce takarriir
ettirilmis oldugundan bu gibi vaziyetlerde $iirayi devlet kararlarinin Yiice Meclisce ittihaz
buyurulacak karara intizaren infazinin taliki da
varid goriilebilirse de bu hadisede Divan heyeti
umumiyesince Sfmiyi devlet karanndan evvel
nihai bir karar ittihaz edilmedigi gibi bidayette
Meclisi Aliye arzi icab ettiren bir mahiyet de
miisahede ve binaenaleyh tic, aylik raporlavla
keyfiyet arzedilmemis oldugundan §virayi devletin yukanda arzedilen kararmin infazma mani bir sebeb bulunmadigi neticesine varilarak
tahsis evrakmrn tescili ile beraber keyfiyetin
Meclisi Aliye arzi ekseriyetle kararlastinldi
2 — Evkaf U. miidurlugu muhasebe mudurlii^unden vize ic,in Divana onderilmis, olan ita
emrinin tetkikinde: Miivezzi ve takibi evrak memurlarma sehir dahilindeki vazifeleri dolayisile
miieferrika tertibinden vesaiti nakliye iicreti tahakkuk ettirilmis, oldugu goriilerek bunun harcirah kararnamesinin 19 ncu maddesindeki sarahaila nasil telif edildigi dairesinden sorulmu^tu. Ali-
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2 — Miivezzi ve takibi evrak memurlarmm
Ankara sehri dahilindeki vazifelerinin ifasi dolayisile kendilerine mulkiye hareirah kararnamesinin 19 ncu maddesindeki sarahat hilafina yol
masrafi verilmesi Yeni§ehrin ayni belediye hududu dahilinde bulunmasi itibarile caiz olamayaeagmdan i§bu masrafm Divanca reddi muvafik goriilmiigtur.

( S. Sayisi : 41)

*
iian cevabda:
|
Evrak miivezzilerine harcirah kararnamesi hii- I
kiimlerine gore harcirah verilmek gibi bir muamele vaki olmadigi, yalniz idareye uzak olan Devlet
§urasma veya Bakanliklara gonderilmesi gereken !
miistacel evrakin bir an evvel yerlerine ula§tinlmasi igin kendilerine otobiis parasi verildigi bildirilerek vizesinde israr edilmi§ ise de:

s

Miimasili bir muamele dolayisile Maliye vekaletinden alinan 18 - I I -1936 tarih ve 4431/7
sayili cevabi tezkerede harcirah kararnamesinin
19 ncu maddesinde (Muayyen bir daire dahilinde
seyyar olarak ifayi vazife etmek iizere istihdam
olunan siivari ve piyade tahsildarlarla, miivezzi,
muakkib, miibasjr, kol memuru ve kolcu gibi miistahdemlere ve §ehir ve kasabalar derununda daimi, veya tefti§ igin daimi veya muvakkat olarak
tayin olunan daire dahilinde dolagan memurini
inzibatiye ve belediyeye ve emsaline ke§tii giizarlarmdan dolayi bir guna harcirah verilmez) denilmis, ve bu meyanda bulunan ve esasen seyyar
olan muakkiblerin asli vazifeleri de kendilerine
i

tevdi edilen Lsleri takib ve intac etmekten ibaret bulunmus, ve bunlara eski veya yeni §ehir diye
birer muayyen daire de tefrik edilmemis. ve i§lerinin ekserisi eski §ehirde bulundugu cihetle kendilerine yeni §ehrin mintaka olarak tayinine de
imkan bulunmamis, oldugundan muakkiblere masarifi zaruriye verilmeyecegi bildirilmi§ olup Divanea da gerek ibarei kanuniye ve gerekse serdolunan diger miitalealar vecjiile Maliye vekaletinin
noktai nazarma tamamile i§tirak edilmis. ve yukarida bahsi gegen paranin miiteferrikadan tesviye
edilmi§ olmasi mahiyetini degigtirmiyecegi tabii
bulunmu§ oldugundan i§bu iieretin vizesine imkan goriilmediginden bu i§e dair ita emri takrir
ile Vakiflar U. miidurlugime iade edilmi§tir.
3 — Izmir zabit katibi Memed Remzinin 1280
dogumlu olmasina gore 65 yasmi 13 eylul 1929
tarihinde doldurmus bulunmasma binaen bu tarihten itibaren 1325 tarihli tekaiid kanunu ahkami dairesinde kanunuevvel 1934 tarihinde tekaiide sevk ve muddeti hizmetine nazaran 3 lira
15 kurus tekaiid maasi tahsis edilmis iken dogum
tarihinin 129? olarak tashih edildigine dair Izmir
ikinci hukuk mahkemesinden istihsal eyledigi 25
kanunuevvel 1934 tarih ve 3080 numarali karara
istinaden tekaiid maasmin 1683 numarali tekaiid
kanununa tevfikan diizeltilmesi igin §u.rayi dev-

3 — Buyiik Millet Meclisinin 666 numarali
katamim ikmci fikrasinda (1683 numarali yeni tekaiid kanununun, daha evvel 65 ya§mi ikmal suretile memuriyetten alakasi filen ve hiikmen
miinkati olarak vaziyetleri o zamanki mevzuati
kanuniyeye nazaran taayyiin etmi§ olanlar hakkmda te§mil ve tatbiki caiz ve mumkan ol^mayacagi) beyan edilmis, ve Izmir zabit katibi Memed Remzinin eski tekaiid kanunu zamanmda
65 ya§mi ikmal etmi§ ve bu itibarla kendisine
mezkur kanun ahkamma tevfikan maa§ tahsisi
icab eylemekte bulunmu§ oldxigu halde tekaiid

( S. Sayisi : 41 )

lete vaki miiraeaati iizerine §urayi miisarileyha tekaiid hakki basladiktan sonra yapilan sin
tashihlerinin 1683 sayili kanunun karsismda bir
kiymeti olmayacagmi zikretmekle beraber tekaiide inezkur kanunun meriyeti zamanmda sevkedilmesi itibarile hakkinda bu kanunun tatbiki zaruri oldugundan ve eski hiikiimler zamanmda tekaudluk igin bir sevk karari bulunmamasina binaen mezkur kanunun muvakkat besinci maddesini
de tatbika imkan olmadigindan muamelenin yeni
hiikiimlere gore diizeltilmesine karar verilmis ise
de eski ve yeni tekaiid kanunlan 65 yasini bitiren memurlan hiikmen miitekaiid tanimakta ve
bu bapta 30 nisan 1931 tarihli IL Umumiye karari da bu gibi ahkami sabika zamanmda 65 yasini doldurupta tekaiide sevkedilmeyenlerin 1683
sayili kanundan istifade edemeyeceklerini kabul
etmekte bulunmasma gore gerek bu cihetten gerek §urayi Devlet kararmin Divani muhasebat
kanunundan sonra ittihaz edilmis olmasindan
dolayi bu karara gore muamele ifasmda tereddiid
edilmistir diye yazili bulunan miizekkere ile murakibm miitaleasina istirak edildigini miibeyyin
aza miitaleasi okunarak icabi bilmiizakere :

muanielesinde 1683 numarali tekaiid kanunu
ahkammm tatbiki muktazi bulunduguna dair
Devlet §urasmca ittihaz kilinan karar uygun goriilmemis, ve fakat Devlet §iirasmin kazai mahiyetteki kararlarmin infazi zaruri bulunmu§ olmakla muamelenin kabulii zaruri gorulmii§tur.

Heyetten alti zat Meclisi Alinin 666 numarali
kararmin ikinci fikrasinda 65 yasini ikmal edenlerin hukmen miitekaid addi icab edecegi tasrih
edilmis oldugu halde §ura karari Meclisi Alinin
bu kararma muhalif olduktan baska 2514 sayili
Divani muhasebat kanununun 73 neu maddesi
tahsise miiteallik itirazlarin Divani muhasebat
U. Heyetince nihai olarak tetkik olunacagini gosterdigi cihetle vazife hariei verilmis bir karar
oldugunu ve bu sebeble keyfiyetin Meclisi Aliye
arzedilerek oraca ittihaz olunacak karara talikan
tahsis evrakmm da vize edilmeyerek dairesine
iadesi reyinde bulunmuslar ise de Meclisi Alinin
bahsolunan karari hadiseye miisabehet arzetmekle beraber tamamen tevafuk etmedigi ve §urayi devletin isbu karari Divani muliasebat U.
mumi heyetince 2514 numarali kanunun 73 ncii
maddesi hukmune tevf ikan nihai olarak verilmis
bir karara karsi olmadigi gibi kanunen ittiba edilmesi icab eden kazai kararlardan bulundugu
Meclisi Ali kararile .>eyyiid eden §urayi devlet
ilamlarmin Meclisi Ali kararma muhalefeti infazma mani teskil etmeyeceginden tadil evrakmm
tescil edilerek keyfiyetin Meclisi Aliye arzma
ekseriyetle karar verilmi§tir.
( S. Sayisi : 4 1 )

6 -^
4 — 1. T. evvel 1934 tarihinden itibaren 120
Jira 60 kurus, maa§la tekalidii yapilmis, olan Yarbay Yusuf Ziyanm 326 senesinde Arnavudluk
harekatmda tutuldugu romatizma neticesi kalb
hastaligina miiptela oldugu bilahare anla§ilmasma binaen tadilen altmci dereee iizerinden baglamp tescil edilrnek iizere Bivana gonderilen
tahsis evrakmm lescilinde tereddiid hasil olmasi iizerine ikinci dairece cereyan eden miizakerc
neticesinde 1683 numarali tekaiid kanununun 27
uei maddesinin ikinci fikrasmda (Maluliyet igin
en az lie, hekimden miirekkeb bir sihhiye heyeti
raporu verilmek lazimdn*. Ihtisasa taalluk eden
hallerde miitehassisin bulunmasi, zabitlerle askeri memurlara niiiteallik hallerde de bunlardan
en az ikisinin askeri hekiru olmasi §arttir. Zabitler ve askeri memurlarin raporlan Milli Miidafaa sihhiye dairesinin tasdikile kati olur) denilmesine gore mumaileyhin Arnavudluk harekatmda roniatizmaya tutuknasi keyfiyetinin eski Yakova hastahanesi tabibi miitekaid Haydar
Isruetin temniuz 935 ve o vakit kitasmda inulaziru bulunan Yarbay Sakibin bunu teyiden verdigi. kezalik temmuz 935 tarihli vesikalarla tevsik edilmesi ahkami kanuniye ile kabili telif goriilmemis, ve ortada maluliyetin vukuu zamaninda istihsal edilmis, bir rapor buiunmaini§ oldugundan evvelee tahsis edilen maa§in tashihine
imkan olmadigi red takririle dairesine bildiriimi§ ve Zat i§leri dairesi piyade §ubesi ifadesile
Milli Miidaf aa vekaletinden alinan ve Divan kanununun 73 ncii maddesi mucibinee te§ekkiil
eden heyette M. nmuminin huzurile tetkik edilen
kar§ilikta:

I
4 — Bidayette dairesinee adiyen tekaiidii icj ra kilmmi§ olan Yarbay Yusuf Ziyamn tekaudluguniin yirmi alti sene evvel yapilan Arnavudluk harekati askeriyesinde diigar oldugu hastalik dolayisiie altmci dereee maluliyet tizerinden tashihi, adi gegenin o vakit diiQar oldugunu
iddia eyledigi hastaligm vukuu ile bunun vazife
icabi ve vazifeden miimbais oldugunun bir kaydi resmi ile tevsik edilememis olmasma binaen
i

!

*

gayrimumkun bulunduguna dair Divam muhaI sebat heyeti umumiyesinee verilen karar muva| fik gorulmiigtur.

(Tekaiid yarbay Yusuf Ziya 326 senesinde
Acnav i idl uk harekatmda roniatizmaya tutulmus
ve bunun neticesi kalb arizasma miiptela olmustur.Harekati askeriye esnasmda tedavi edildigi
Yakova. inevki hastanesindc yalniz bir hekim meveud olup o terihte 325 tarihli kanunun hukmii
mer'i bulunmakta idi Hekimin verdigi vesika
ile boliik arkadaslarindan tekaiid Yarbay Sakibin vesikasma dairemizce kanaat hasil olmus
ve sihhat isleri dairesinee de Yakova mevki hastalumesinde o tarilite bit- hekim meveud oldugu
malum bumndugundan bu vesaik kafi goriilerek
derecesi tasdik edilmistir.) denilmis ise de:
Haydarpasa hastahanesinden verilen 19-6-934
tarihli raporun teshis ve enzar siitununda (Dahamei kalp ve avortalji denildikten sora karar
( S. Sayisr : 4 1 )
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kismrnda (hitamrnda tekrar muayene edilmek \
iizere dord ay tebdilhava ) denilmis ve raporun
arkasmda goriilen 16 - VII -1934 tarihli tasdik i
serhinde de aynen ( hitamrnda tekrar muayenesi
kaydile dord ay hava tebdili musaddaktir) dive
yazilmis ve andan sonra bu muddetin hitamrnda
tekrar muayenesi icra olunarak maluliyeti hakkmda rapor verildigme dair bir vesikaya tesadiif
edilmemis ve sihhiye dairesinin bu rapor zahrmdaki 25 - I X - 1935 tarihli tasdikmda (Zat
islei dairesinin 21 - I X - 1935 tarihli 18519 numarali tevsikile 326 senesinde Arnavudluk harekatmda tutuldugu (had kesiriilmafsal risye)
hastaligi neticesi kalbinden malul kaldigi anlasilmis ve fennen de kanaat vermis olmakla tekaiid tarihinden itibaren 551 numarali kanuna
gore besinci dereceden maluliyeti onaydir.) denilmekte oldugundan 1683 numarali tekaiid kanununun 27 nei maddesinin 2 nei fikrasi mueibince son maluliyeti hakkinda en az uc, hekimden murekkeb bir sihhiye heyeti raporu bulunmadigi ve Yusuf Ziyanm 326 tarihinde had
kesiriilmafsal risye hestaligma yakalandigmm
ve bu hastaligm vazife icabi ve sun'u taksiri
haricinde husul bulmus oldugunun vine usuleri
bir heyeti sihhiye tarafmdan tesbit edilmis
olmasi lazim gelirken hastaliga aid olarak gosterilen tarihten 25 sene sonra miinferid bir doktor tarafmdan yalniz o tarihteki hastaliga miitedair verilen ve munferid bir sehadet mahiyetinde kalan raporla ihtieac ve iktifa edildigi ve
Yusuf Ziyanm filhakika 326 tarihinde hastaliga
tutulmus vfc bu hastaligm kendi sun'u taksiri
olmakzism ve vazife icabi tehassul ettigi tevsik
edilmis farzedildigi takdirde dahi bu gunkii
malfiliyetin miinhasiran 25 kiisur sene evvelki o
hastaliktan miitevellid oldugunun tesbit ve tevsiki ieab ettigi halde bu hususta gosterilen evraki
musbite
Giilhane hastanesi bashekimligimn
30 mayis 1935 tarihli ve bu gunkii malfiliyetin
vaktile ugradigi bildirilen hastaliktan miitevellid olmasi ihtimalini gosteren bir tezkereden
ibaret bulummus oldugu cihetle tahsis evrakrmn
tesciline imkan gorulmemistir.
Meclisi alinin besinci devresinin birinci i§timama aid 12 sayili Arznhal eneiimeni karar
cetvelinde yazili 25 - V - 1936 tarihli ve 468
sayili karara gore adi ge^enin Meclisi Ali Arzuhal
encumenine vaki olan muracaati uzerine Divani

,
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Muhasebat noktai nazan mezkur encumence de
ekseriyetle kabul edilmistir.
5 — Mftliye vekaleti mtistahdemini itjin. satin
alinan kumas, parasile elbise ve palto imaliye iicretini muhtevi olup Muhasebe mudurlugiince yapilarak goiiderilen ita emirlerinin
tetkikinde,
kadro fevkihde elbise imal ettirildigi ve bazi miistahdemin elbise bedellerinin masarifi idare tahsisatmdan mahsubu yoluna gidildigi goriilerek
yaptirclan elbiselerin kimler igin yaptirildigmi
gosterir mufredatli bir eetvelin tanzim ve raptedilmesi ve masarifi idare meyaninda melbusat
masrafi dahil olmadigina g'ore bu tertipten elbise parasi verilmesi sebebi dairesinden sorulmu§tu:
Alinan cevabda, melbusat tertibinden verilen
109 takim elbise ve 33 paltonun kimler igin yaptinldigmi gosterir listenin baglandigi ve masarifi
idare tertibinden elbise parasi verdirilmesi burada
istihdam edilen hademelerin bu tertipten iicret
almalarmataiistenid bulundugu bildirilmi§tir. Elbise yaptimlan miistahdemine aid listenin tetkikinde:
Daimi liademelerle daimi kadroda 100 lira iicret alan bit kaloriferci 60 lira iicret alan bir kalorifer tamircisi, bir telefon memuru yiizer lira
iicret alan bir marangoz ve bir bahgivandan ba§ka yiiz lira ile yiiz yirmi be§ lira iicret alan iki
tamirci, elektrikgi ve tamiratgi olarak muvakkaten istihdam edilen iic. kigiye be§ takim elbise,
dort palto jyaptirilmakta oldugu goriilmustur.
BiitQelere merbut daimi miistahdemlere aid
kadro cetvjellerinde dahil bulunan hademe, kolcu, kalorifer memuru, marangoz ve bahgivan gibi
miistahdemlerden hangilerine elbise yaptinlacagi ve ayda ne miktar iicreti olanlarm buna dahil
bulundugu hakkinda sarih bir kayid ve takyid
eder bir hiikum mevcud olmamasma gore bunlarm tayirt ve takdiri dairelerine birakilmis, idari hususattan bulunmus, oldugundan yiiz lira ve
daha fazla. iicreti bulunanlara yaptinlmi§ olan elbise bedellerinin kabulunde ve masrafIan biitgede
ayri fasillarda gosterilen ve bu suretle miistakil
bir teskilata sahib bulunan Maliye meslek mektebile tahrir hademelerine aid elbise bedellerinin
de kendi masarifi idare tertiblerinden sarf ve
mahsubunfia mahzur gorulmemistir.

5 — 1935 senesi biitge kanununun altinci
maddesi mucibince muvakkat veya senenin muayyen bir mevsiminde istihdam edilen ve iicretleri mustahdemini muvakkate tertibinden verilenlerin muvakkat mahiyette olmalari itibarile
bu gibiler igin imal ettirilen elbise ve palto bedellerinin kabul edilemeyecegine dair Divam
muhsebatga verilen karar musib olmakla beraber mustahdemini daimeye verilmekte olan melbusatin ne gibi ve ne kadar iicretli miistahdemine verilebileceginin biitgenin ihzar ve tetkikinde
Hukumetge ve Biitge enciimenince nazan dikkate alinmasi temenniye §ayan gdrulrnii§tiir.

Ancakil936 senesi biitge kanununun 6 nci
maddesi niucibince muvakkat veya senenin muayyen bir mevsimine mahsus olarak istaihdam olu( S. Sayisi : 41)

nanlara elbise yaptirdmasi muvakkat mahiyette
olmalan itibarile dogru olamayacagmdan tamirci ve elektrikej ve tamiratgi olarak muvakkaten istihdam edilmekte ve ticretleri miistahdemini muvakkate tertibinden verilmekte bulunan iig ki§iye aid fie, takim elbise, UQ palto bedelinin kabuliine imkan goriilemediglnden bunlara aid kuma§ ve
imaliye bedellerinin ita emirlerinden tefriki icjn
bu hususa dair ita emirleri takrir ile Maliye vekaletine iade kilmmistir.
6 — Altinci dereceden malulen 1 - IX -1927
tarihinde tekaiid edilip maliiliyet maasi miilga
§urayi Devletin 26 kanunuevvel 1325 tarihli kararma gore agustos 1325 tarihli
askeri tekaiid
ve istifa kanununun 26 nci maddesi hiikmiine tevfikan hesab edilmis olan binbasi Rahminin maas
vaziyeti M. Miidafaa vekaletince teskil oluman
bir komisyonca miittehaz karara mtLsteniden §urayi Devletin mevzubalhs karari nazari
dikkate
alinmaksizin 26 nci imaddenin matbn sekline gore
maasi yeniden hesab edilerek ewelce
muhassas
maasma tekaiidu tarihinden itibaren zam yapilmasma dair olup tescil edilmek iizere Divana gonderilen tahsis evrakinin tescilinde tereddiid hasil
olmasi uzerine ikinci dairece cereyan eden miizakere neticesinde dordiincu kolordm kumandani
iken 19 eylul 1929 tarihinde tekaiidii
yapilmis
olan Ferik Emin Pa§a hakkinda verilen $urayi
Devlet bararmin imali zaruri
bulundugundan
sahsina niunhasir kalmak iizere adi ge^enin maasj tahsis edilmis, ise de Binbasj Rahminin maliiliyet maasi umumi mahiyeti haiz olup agustos
1325 tarihli kanunun 26 nei maddesine gore baglanan maasmrn tadilen tahsisine mahal goriilmedigini mutazammm yazilan red takririne cevaben Mill! Miidafaa vekaletinden alman 31 kanunusani 1936 tarihli tezkerede, 26 nci maddenin umumi sekilde tatbiki igin vekalet^e Emin
Pa§a hakkxndaki 1933 tarihli Surayi devlet kararmm diger maliillere de tesmilinin teklif edilmeyecegi, ^unku maddenin 50k acjk ve kati oldugn ve bu hakikatin 00k a<jik goruslii bir komisyonca da teyid edildigi beyan ve o maddenin
tatbik edilip edilmeyeceginin Divan umumi heyetince karar
altma almmasi taleb edilip h ve

6 — 1325 tarihli miilga askeri tekaiid ve istifa kanununun yirmi altinci maddesine ve 0 zamanki ahkama gore mercii tefsir olan miilga
§urayi devletge bu bapta miittehaz karara uygun olarak altmei derece uzerinden malulen
tekaiidii icra kilmmis. olan Binba§i Rahminin bu
karar hilafma maa§mm arttirilmasi ve bu suretle katile§mi§ tahsis muamelesinin bozulmasi
dogru olamayacagma dair Divanca verilen karar yerinde gorulmiigtur.

Divan kanununun 73 iicu maddesi mucibince tesekkiil eden heyette ve M. umuminin huzurile
icabi bilmiizakere:
EsM tekaiid ve istifa kanununun 26 nci mad( S. Sayisi : 4 1 )
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desinin matbu ve muntegir §eklinde, (Miiddeti
maa§i) tabiri miiphem olup bu iphamm izale ve
izahi zimnmda Askeri tekaiid sandigi miidiiriyetinee o zaman meri ahkama gore tetkik ve tefsir mereii olan miilga §urayi devlete vaki miiracaat iizerine §uraca ittihaz olunan 21 kanunuevvel 325 tarihli kararda (Alelumum tekaiid kanunlarmda maluliyet maasjari namile bir fasil
tefrikinden maksad, miiddeti me§rutai tekaiidii
ikmal etmeksizin maliil olanlarm ikdari kaziyesi olup tekaiid maagimn haddi gayesi ise kanunen kabul edilen miiddeti hizmete gore tahsis edileeek maa§at olmasina ve bu kere mevkii tatbika vazedeilen askeri tekaiid kanununda
miiddeti hizmet kirk seneden ve miktari maa§
da nihayet riitbei askeriyeye muhassas maa§at
ile tayinatm mecmuu miktarmdan ibaret bulunmasma nazaran her ne suretle olursa olsun maliiline verilecek maa§atm miktari i§bu dereceyi
teeaviiz etmiyecegi umuru tabiiyeden bulundugundan ve layihai kanuniyenin maluliyet maa§min sureti tahsisine dair olan 26 nci maddenin
bir fikrasinda «Maliil olan erkan, iimera ve zabitan ve mensubini askeriyeye miiddeti hizmetine
gore tahsis olunacak tekaiid maasj iizerine miiddeti hizmeti kirk seneye iblag edecek miiddeti
maa§inin» diye muharrer iken kanunun mevkii
icraya vaz ve ilanmda «Miiddeti hizmeti kirk
seneye iblag edeeek» kaydi her nasilsa dercedilmemis. ve mutlak olarak muamele ifa edildigi
takdirde bu gibilere memuriyet maa§lannin hemen bir buguk misli derecesinde maa§ tahsisi gibi kavaidi umumiyei kanuniye ile nakabili telif bir muamele ifasi ieab edip bu da gayri caiz
bulunmus, oldugundan biliimum maliilin maa§ati
hakkmda miitaleai mesrude veghile ifayi muamele olunmasi lazim gelecegi» gosterilmig ve General Emin hakkmda §iirayi devletge ittihaz olunan karar her ne kadar bu esasa mugayir ise de
M. Miidafaa vekaletince bu meseleye dair §uraraya hitaben yapilacak miidafaada miilga §urayi devlet karari mevzubahs edilmis. olsa idi §iiraca bunun da nazan dikkate almarak ona gore
karar ittihaz edilmesi muhtemel bulunmu§; tatbikat ta maddenin matbu §eklile degil, £firayi
devletin karari dairesinde cereyan etmis, ve 1083
sayili kanunun 30 ncu maddesi de §iiranm karari ve tatbikat veghile tedvin edilmis, ve l>inaenaleyh,
( S. Sayisi : 41 )

- 1 1 Binba§i Rahmiye tahsis edilmig olan maluliyet maa§i; 325 tarihli tekaiid ve istifa kanununun ne§rini miiteakib o zaman kanunlarin tefsir
mercii olan miilga Devlet gurasmca verilen kararla tesbit edilip kanunun meriyeti miiddetince
de muhafaza edilmig olan tatbik §ekline uygun
bulunmu§ oldugu gibi mumaileyhin yapilan tahsis muamelesinin dogruluguna kanaat etmedigi
takdirde yine o zaman cari kanun hiikiimlerine
gore §urayi devlete miiraeaatla itiraz etmesi lazimgelirken bu yolda miiracaatta da bulunmamasi hasebile tahsis muamelesi kesbi katiyet
etmig oldugu cihetle vaki muamelenin tashih ve
tadiline imkan gorulememis. ve tahsis dosyasimn
dairesine iadesine karar verilmigtir.
7 — Iskan dairelerinden devredilen tapuya
aid dosyayi tasnif ve tescil etmek uzere 242 nci
fasildan icra Vekilleri Heyetince tasvib edilen
kadroya miisteniden 55 lira iicretli memurluga tayin edilen §erefin mart 1936 iicretine aid olan ita
emirlerinin tetkikinde:

7 — Mumasili bir mesele hakkinda Biitge enciimeninde bulunan tefsir talebile alakasi goriilmu§ olmakla ayri bir mazbata ile reislige arzedilmigtir.

Mumaileyhe mart agik maasinin da verilmi§
oldugu goriilerek asaleten iicretli bir memuriyete tayin olunan mumaileyhe ayriea vekalet emri
maasi verilmesi sebebi dairesinden sorulmu§tu.
Aknan cevbda; vekalet emrinde bulunan $erefin
maagi aslisi 20 ve halen tayin olundugu Iskan
tescil memurluguna muhassas aylik iicreti ise 55
lira olup 2658 numarali kanunun 3 ncii maddesinde kadro yiiziinden agikta kalmi§ veya bakanlik emrine alinmi§ olan memurlardan eski maaglarina denk veya ondan gok iicretli bir vazife almis,
olanlara kendilerine verilmekte olan agik maa§lari kesilir diye yazili olmasina ve mumaileyhin tayin olundugu vazif enin aylik iicreti olan 55 liranin eski maa§imn bir derece agagisindaki memuriyet maa§inin bile dengi bulunmamasma binaen
vekalet emri maa§min devami itasinda bir mahzur gorulemedigi bildirilmi§tir.
2658 numarali kanunun 3 ncii maddesinin ilk
fikrasinda (Muvazenei umumiyeden maa§ma denk
veya daha 50k iicretli teklif edilen memuriyetleri kabul etmeyenlerin ve ikinci fikrasi sermayesinin nisfmdan fazlasi Devlete aid miiesseseler ile belediyelerde maa§ma denk veya §ok iicretli bir memuriyeti kabul edenlerin aQik maa§lari kesilir) diye yazili olup muvazenei umumiyeden maa§ma muadil olmayan bir memuriyeti
kabul edenlerin vekalet emri maagmin kesilip
( S. Sayisi : 4 1 )

- 1 2 kesilmeyeeegi hakkmda bir sarahat bulunmamakla beraber sozti gee,en 3 ncti maddenin ilk
fikrasile maagina denk veya §ok iicret teklif
edilmesi kaydinin konulmasindan maa§mdan
noksan teklif edilen iicretli memuriyeti kabul
etmeyenlerin vekalet emri maa§mm kesilmemesi
anla§ilmakta olup, yoksa rizasile iicretli bir
memuriyeti kabul edenlere vekalet emri maaijimn devami tesviyesini tecviz etmemi§ bulundugu ve vekalet emrine almanlarin memuriyetten
alakalan kesilmemi§ oldugu 845 numava)/ Meclisi Ali karari ahkammdan bulunmakla beraber
bu gibi memurlann bir memuriyete vekaletlerinde de memur sayilarak stilus nisbetinde maa§
verilmesi esasi kabul edilmig bulunmasina ve
agik veya vekalet emri maaglarinin memuriyet
maagi addedildigine gore bunlardan asaleten
bir vazifeye tayin edilenlere iki tig cihetten maa§ verilmesinin caiz gortilmedigine binaen bu i§e
aid ita emirleri takrir ile Maliye vekaletine iade kilmmi§trr.
8 — Tetkik btirosu raportorti mufettis. Esadm
subat 1935 ticreti olup Maliye muhasebesinden
yapilrp vize igin sevkedilen ita emrinin tetkikinde: tJcretinin diger raportorler ile birlikte
tahakkuk ettirilmiyerek ayriea ita emri tanzim
edilmesi sebebi hakkrndaki istizaha verilen
eevabda:
Tetkik burosuna aid bazi islerin ifasi igin
mumaileyh 24 -1 -1936 dan 29 - II -1936 tarihine
kadar tstanbulda bulundugu igin umum bordroya ithal edilmedigi beyan edilmesi uzerine mumaileyhe verilen tieret teadtil kanununun 15 nei
maddesi mucibince muayyen galisma saatleri
haricindeki mesaisine mukabil tcra Vekilleri
Heyetinee takdir olunan ucretten ibaret bulunmasma binaen muvakkat bir memuriyetle bir
mahalle izam ve harcirah verilmekte olan raumaileyhe ayriea munzam iicret tahakkuk ettirilmesi sebebinin izahma dair iknci defa yazilan
istizah miizekkeresine de raportor Esad tetkik
burosunca gortilen ltizum uzerine tstanbulda
muamele vergisi tatbikati ile mes.gul oldugu gibi
vekalet makammm tebligi uzerine Beyoglu tahakkuk mudtirltigunde Maliye mtifetti§ligince
yapilmakta olan tahkikatla da mtifettis sifatile
alakadar oldugundan tetkik burosuna aid bir
vazifenin istigal saatleri harieinde Ankara veya
Jstanbulda ifasi arasmda bir fark olamiyaca-

8 — Teadtil kanununun 15 nei maddesi mucibince muayyen gali§ma saatleri harieinde Maliye vekaleti Tetkik btirosu raportorltigtinti ifa
eden mtifetti§ Esadin muvakkat memuriyetle tstanbulda bulundugu mtiddet zarfinda daha ytiksek olan mtifetti§lik maa§i tizerinden ikamet
yevmiyesi almi§ olmasina ve ayni mahalde iki
ttirlti memuriyet ifa etmek tizere muvakkaten
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13gmdan mumaileyhin tetkik burosundan almakta
oidugu iicrete de istihkaki derkar bulundugu
bildlrilmistir.
Raportor mumailehy Esada 24 - I - 1936 tarihinden 29 - II -1936 tarihine kadar Istanbulda
bulundugu miiddet zarfmda gerek tetkik biirosuna aid muvakkat hizmetten ve gerek miifettis
sifatile vaki istigalinden dolayi yevmiye verilmis
olup olmadigmin ve verilmi§ ise muvakkat hizmetten veya mufettiglikten mi, yoksa her iki
hizmetten ayn ayri mi ve ne miktar verilmi§
oldugunun i§ari luzumuna dair yazilan tezkereye cevaben tetkik biirosu ifadesile Maliye vekaletinden gelen 31 - III - 936 tarihli ve 40215/56
sayili tezkerede tetkik biirosu raportorlerinden
miifettig Esada Istanbulda bulundugu muddete,e
munhasiran miifettig yevmiyesi verilmis, oidugu
bildirilmi§ti. Mumaileyhin asil vazifesi miifetti§lik olup uhdesindeki tetkik biirosu raportorlugii, teadiil kanununun 15 nci maddesindeki
( . . . . Ancak kanunun tahmil etmedigi munzam
bir vazifeye veya ihtisas dolayrsile tesis olunacak komisyonlara memur edilenlere muayyen
§ali§ma saatlerine mukabil Icra Vekilleri Heyetince takdir olunacak bir iicret verilebilir) diye
yazili hiikme tevfikan muayyen (jalisma saatleri haricindeki mesaiye mukabil Icra Vekilleri
Heyetinden istihsal olunan kadroya musteniden
ayda 150 lira iicretli munzam bir vazifeden ibaret bulunmu§ olmasina ve mumaileyh Istanbulda her ne kadar tetkik burosuna miiteallik i§lerle meggul bulundugu bildirilmig ise de hareirah kararnamesinin 36 nci maddesini muaddil
10 tegrinisani 335 tarihli kararnamenin 2 nei

gonderilen bir memura bu memuriyetleri iqin
niaas veya muhassasatmin en yiiksegi iizerinden
yevmiye itasi lazim gelip buna ilaveten iicret
verilemeyecegine gore Divanca yapilan muamele
yerinde gorulmiistiir.

maddesinin son fikrasinda (
Ifayi vazife
zimnmda iki giinden ziyade tevakkuf edilmig ise
bu suretle gegen tevakkuf giinlerinin umumu
iqin ikamet yevmiyesi verilecegi) muharrer oidugu ve bu itibarla Istanbulda bulundugu giinler i§in ifayi vazife eylemi§ olmasina mebni daha yiiksek olan mufettiglik maa§i iizerinden ikamet yevmiyesi almi§ bulunmasma gore i§bu miiddet zarfinda velevki raportorliige aid i§leri gormii§ olsa bile ayrica bu i§e aid iicretin itasina
mesagi kanuni goriilememigtir.
Binaenaleyh mumaileyhin Istanbulda bulundugu 24 -1 -1936 tarihinden 29 - II -1936 tarihine kadar raportorliige aid evvelce tediye edilmig
olan iicretin istirdadi icab eyledigi ve merbut
(S. Sayisi : 41)

- 14 ita emrilei tahakkuk ettirilmig bulunan §ubat
ayina aid meretin de tamamimn vizesine imkan
gorulmedigi takrir ile Maliye vekaletine bildirilmi§ ve ita emri de iade kilmmi§tir.
9. — Tekaiid ayligimn noksan hesab edildiginden duzeltilmesi dilegile miitekaid jandarma
on yiizbasr 2018 numarali Arif imzasile verilen
dilekgenin foir fikrasmda (Miilga 325 tarihli yas
haddi kanununa gore 1 temmuz 1931 tarihinde
emsalim ile tekaudlugume imkani kanuni yoktur.
Qunkii 1934 senesine kadar muteber olan 1706
numarali j&ndarma kaniununuin 12 nci maddesine
gore ikmali tahsil igin harbiye mektebinde ve ordu
stajlarinda bulunan jandarma zabitleri yas haddinden tekaiid edilmez, ancak tahsil ve stajda muvaffak olamazlar ise yas haddi kanunu haklarmda
tatbik olunur. kaydi mevcuttur. $u hale gore ben
de 1931 de harbiye mektebinde tahsilde ve 1933
senesinde dahi ordu kitalannda stajda bulunmakta idini ve bu tahsil ve staj devresinde muvaffak oldum.) denilmekte oldugundan bu babtaki dusuneenin bildirilmesine dair Jandarma U.
Kumandanligina yazilan tezkereye alinan cevabda; Yiizbas-si Arif in 13 mart 1324 tarihinde
jandarmaya girerken her nasilsa do gum tarihini
304 olarak kaydettirmege muvaffak olmus bulundugu ve bundan oturii jandarmada 304 rumi dogumlu olarak
nmamele gordiigii ve 14 VII - 1934 tarihinde yiizbasilikla yas haddinden
tekaiid edildikten sonra dogumunun 302 oldugu tahakkuk etmesinden alinan bir kararname
ile tekaiid tarihinin 14 - VII -1931 olarak tashih
edildigi ve tekaiid ayligimn buna gore hesablandigi ve 304 dogumlu olarak kidemi itibarile
1933 yili agustosunda binbasiliga terfii lazimgelen
mumaileyhin
emsallerile
birlikte
terfi ettirilmek iizere 1931 de harbiye
ve 1932 de piyade atis
mektebine gonderilmi$ ve o zaman bu do gum tarihine gorekendisinin yas haddi mevzubahs olmadigi igin
kendisi hakkmda 2227 numarali kanunun tatbiki
dusunulmedigi ve harbiye ve atis mekteblerile
ordu stajini ikmalden sonra terfi igin muvafik
sicile alamaymca 1933 senesinde bittabi emsallerile birlikte terfi edememis ve 1934 temmuzunda
304 dogumlu olarak yiizbasiliktan tekaiide sevkolunmus ibulundugu bildirilmis ve icabi bilmuzakere:
2227 numarali ve 27 - V -1933 tarihli kanunda
(1706 numarali jandarma kanununun 12 nci

9 —- 13 haziran 1325 tarihli miilga tahdidi
sin kanunu ahkamma tevfikan 14 temmuz 1934
tarihinde tekaudii icra kilinmis olan yiizbasi
Arifin dogum tarihinin 1302 oldugu tesbit edilmis olmasina ve bu tarihe nazaran kanunda tahdid edilen yasi daha evvel ikmal etmis bulunmasma gore dairesince mumaileyh hakkmda tatbik
edilen muamelenin tadiline mahal olmadigma
dair Divanea verilen karar muvafik gorulmiistiir.

( S. Sayisi : 41)

— 15 —
maddesi mucibince harbiye mektebinde tahsil
etmege ve ordu kitaatmda staj gormege mecbur
olan jandarma zabitlerinin bu tahsilleri
veya
stajlari esnasmda emsalleri terfi ederler ise ve
kendileri de tahsil ve staj neticesine kadar terfi
edemediklerinden dolayi yas haddine ugrarlar
ise bu gibi zabitler hakkinda 13 - haziran 1325
tarihli tahdidi sin kanunu hukmii teeil olunur.)
denilmekte ise de miisted'i esasen 302 dogumlu
olmasi itibarile bu kanunun
nesrinden evvel
tahdidi sin kanumindaki hadde dahil olmus buludugu eihetle bu kanun hukmiiniin kendisine
tesmili gayri eaiz oldugu gibi tekaude sevkolundugu 14 - VII -1931 tarihinden 1934 tannine kadar geqen muddetin de 707 numarali karari ali mucibince tekaiidliik miiddetine ilavesi de gayrimiimkun bulundugu eihetle tahdidi sin kanumindaki yasa vusulile hiikmen miitekaid addolunmasi icab eden 14 - VII - 1931 tarihinden infikaki tarihine kadar gegen muddetin
tekaiid
miiddetine ilavesine ve yahud
hizmeti ahire
zammi unvanile bir zam icrasma ve binaenaleyh
tahsis evrakmm bu noktalardan dahi tadiline liizum ve imkan bulunmadigmm miisted'iye tebligine karar verilmistir.
10 — Korgeneral Kenanin 7 - I I I -1935 tarihinde vefati hasebile 1683 numarali kanunun 49
ncu maddesi mucibince ailesine adiyen baglanmi§ olan ayligm 46 nci maddeye gore maluliyet
iizerinden tadilen tahsisi hakkinda M. Mudafaa
vekaleti tekaiid §ubesinden gonderilen evrakm
tetkiki neticesinde 46 nci maddede (Harekat sahasinda hizmet esnasmda hava tesiri ile ve sefer arizalanndan dolayi ve hazer vaktinde askeri vazife ifasi sirasinda hastalamp bunun neticesi olarak vefat eden zabitlerle askeri memurlarm yetimlerine birinci derece maluliyet maaginin % 65 §i tahsis olunur) denilmesine ve
heyeti sihhiye raporunda dimag yorgunlugunun
hangi vazifei askeriyeyi ifa ederken ariz oldugu gosterilmemis, bulunmasma ve dairesinin vazife ile alakadar gordiigii dimag yorgunlugundan miitevellid bir hastaliktan oliimiin vuku buldugu yolundaki i§an 46 nci maddenin mefhumu
ile kabili telif gSrulmemesine mebni evvelce tahsis edilmig olan maa§m tadiline imkan goriilmedigini mutazammm Ikinci dairece ittihaz olunan
karara itirazen M. Mudafaa vekaletinden a!man
2 7 - I V - 1 9 3 6 tarih ve 12677/1924 numarali tez-

10 — Korgeneral Kenanin sureti vefati 1683
numarali tekaiid kanununun 46 nci maddesinde
tadad edilen vaziyetlere uy-gnn bulunmamasma
gore mezkur kanunun 49 ncu maddesi mueibince
ailesine adiyen tahsis edilmis olan yetim maasinm tadilini mustelzim bir sebeb bulunmadig^na
dair Divanca verlien karar muvafik gorulmiistiir.
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kerede, Korengeral Kenanm vazife icabi hastalanarak vefat ettigi Zat i§leri ve Sihhiye dairelerince tevsik edilmi§ olmasma binaen yetimlerine
46 nci madde mucibince maas. baglanmasi icab
edeeegi beyanile keyfiyetin bir kere de Divan
heyeti umumiyesince miizakeresi talebinde bulunulmu§ ve Divan kanununun 73 neii maddesi
mucibince tegekkiil eden heyette ve M. umuminin huzurile tetkikati lazime biliera:
Dosya meyaninda bulnnan Sihhat i§leri dairesi reisliginin miitaleanamesinde; heyeti sihhiye raporlari hastaliklarin mahiyet ve derecesini
tesbit edip bunlarm hangi vazifelerde ve ne
gibi mtiessirlerle meydana geldiginin de amirlerinin gehadet ve tevsiklerile tahakkuk edeeegi
ve ancak fennin bu sebebi miiessir kabul etmesinin kifayet edeeegi ve Korgeneral Kenanm
oliimune sebeb olan (Hiper tansiyon) hastaligmda da (Bedeni ve fikri yorgunlugun) miiessir
olacagmi fen kabul ettigine gore bu muessirin
hangi vazifede ve ne zaman meydana geldiginin
tesbit ve tevsiki icab etmekte olup buna aid de
dosyasmda Uguncii orduu miifettigi Orgeneral
Said Akbay Doganm ve Genel kurmay bagkani
Mara§al Fevzi Qakmagin vesikalannin bulundu§u ve (Dimag yorgunlugundan miitevellid bir
hastaliktan olumiin vuku bulmasi 46 nci maddenin mana ve mefhumile kabili telif) gorulmedi§i hakkindaki Divan k a r a n n m sebebi anlagilamami§ oldugu ve beden yorgunluklan ve hastaliklarmin meydana getirecegi arizlarin ve hastaliklarin oliime sebeb olamayacaginin ileri siiriilmesinin fennen dogru goriilemeyecegi gibi l)u
iki amilin yani fikir ve beden yorgunluklarmin
ekseriya birlikte hastaliga miiessir olacagmi da
nazari dikkate almak icab edeeegi ve askerlik
vazifeleri ise yalniz savagta degil, hazerde bile
fikren ve bedenen yorucu bir gali§mayi icab ettirip bilhassa yuksek kumanda makammda bulunanlarda bu <jali§malarin verecegi yorgunltik
asri ve iistun bir g6rii§le takdir edilmek icab
edeeegi muharrer bulunmu§ ve M. Miidafaa vekaleti Zat igleri dairesinden yazilan bir tezkerede ise, oliim sebebleri hakkmda yapilan tevsik
igleri sonunda Korgeneral Kenanm vazife sonelerinde daimi surette maddi, manevi, ruhi yorgunluklara maruz kaldigi ve olumii mucib anzanm vazife tesirinden ileri geldigi kanaati muhafaza edilmekte bulundugu dermeyan edilerek
( S . Sayisi
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gereginin yapilmasi istenilmis. oldugu anla§ilmakla Divan kanununun 73 ncii maddesi mucibince te§ekkiil eden heyette ve M. umuminin huzurile icabi bilmiizakere:
M. Mudafaa vekaletinden gonderilen Sihhat
ve Zat i§leri dairelerinin miitaleaname ve tevsik
delilleri red sebeblerinin tadil ve tebdilini istilzam eder mahiyette gortilmediginden 1683 sayili
kanunun 49 ncu maddesine tevfikan tahsis edilmis. olan yetim maa§mm 46 nci maddeye gore tadilen tashihine kanuni imkan gorulememi§ oldugundan tescil talebinin reddine ve dosyasinm
dairesine iadesine karar verilmi§tir.
11 — Siivari yiizbasiligmdan miitekaid Bahrinin anasi Nazife tarafindan verilen 13/3/1936
tarihli arzuhalde oglundan kendisine aylik baglanmamis oldugundan dolayi 2514 sayili Divani
Muhasebat kanununun 73 iincu maddesi miicibince keyfiyetin tetkikile kendisine de maas baglanmasi istenilmis ve sebkeden isara cevaben
Milli Miidafaa Vekaletinden alman tezkerede
1683 sayili kanunun 48 nci maddesine gore
oglunun sagliginda beyanname vermesi lazim
gelirken vermemi§ oldugundan anasi Nazifeye
aylik baglanmayup yalmiz kansi Remziyeye tahsis olundugu bildirilmis ve icabi ledelmiizakere:
1683 sayili kanumm 48 nci maddesinde
"yetim maasj birinci derecede zeveeye, evlada,
bunlar bulunmadigi takdirde ikinci derecede dul
ana, muMae veya malul zevc. ve babaya tahsis
olunur ve bunlara yetim denilir. Memur veya
miitekaidler ikinci derecede bulunan istihkak sahiblerinin birinci derecede miistahaklar arasma
konulmasrni bir
beyanname ile taleb etmek
hakkrm haizdirler" diye yazili bulunmasma ve
dilekc,e sahibi Nazifenin oglu mutekaid Bahri,
anasmm birinci derece maas miistahaklan arasma konulmasi icjn beyanname vermemis olmasina gore anasma yetim maasi baglanmasma
imkani kammi gorulmediginin tebligine karar
verilmi§tir.

11 — 1683 numarali kanunun 48 nci maddesinde yazili ikinci derecedeki yetimler, memur
tarafindan hali hayatta bir beyanname ile birinci
dereceye Qikarilmadik<ja kendilerine maa§ tahsisine imkan olmadigi cihetle Divani muhasebatQa verilen karar muvafik goriilmu^tur.

12 — Erzincan muhasebei hususiye tahsild a n iken kendisini oldiiren Bahattinin ailesine
baglanan maasa aid olup idarei hususiyeler tekaiid sandigi miiduriyetinden
tanzim edilmis
olan bordroya bagli evrakm tetkikinde:
Hizmet cetveline gore oliiniin 20 eylul 1927
tarihinde Erzincan polis memurluguna tayin olunarak 28 eyliil 1933 tarihine kadar burada ifayi

12 — 2097 sayili kanunla idarei
hususiye
memurlarma da tatbiki kabul edilen 1683 numarali tekaiid kanununun 66 nci maddesi hiikmii
isbu kanunun mevkii meriyete girdigi tarihe
kadar muvazenei umumiyeden tekaiid edilenlerin
idarei hususiyede ve bilmukabele idarei hususiyeden tekaiid olunacaklarm muvazenei umumiyede
gegen miiddetlerinin tekaiid hesabmda nazari dik-
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vazife ettikten sonra tesrinievvel 1933 tarihinde
Erzincan muhasebei hususiye tahsildarligma tayin olundugu ve 12 - V -1935 tariliin.de olumii iizcrine hususi idareler tekaiid sandigmdan
verilmek iizere ailesine tahsis olunan maasta 1 haziran 1930 dan 28 eylfil 1933 tarihine kadar muvazenei umumiyede sebkeden hizmeti de nazarr
dikkate alindigi gorulmus ve 1683 saydi tekaiid
kanununun 66 nci maddesi hususi biitQeden maas alan memiirlarm aneak mezkiir kanunun nieriyetinden evvel tekaiid aidatt itasi suretile gegen
muddetlerini kabul ettigine gore simdiye kadar muvazenei umumiye memurlarondan tekaiid edilenlerin 1 haziran 1930 dan sonra hususi biitgede
ge§mis Mr hizmeti varsa tenzil edilmekte oldugu
gibi bundan sonra da maddenin bu hiikmii karsis-mda bu suretle muamele yapilmasi lazim geleeegi ve mezkur maddenin bu suretle tedvin
edilmis olmasinm 1683 nuinarali tekaiid kanununun meriyetinden sonra umumi biitgeden gayri biit^elerde sebkeden hizmetlerden miitevellit
hukukuji istilzam ettigi masraflarm umumi biit<?eye tahmil edilmemesi diisuneesinden ileri geldigi ve 1683 sayili tekaiid kanununun 2097 numarali kanunla hususi biit^eden maas alan memurlara da aynen tesmil edildigine gore vazii
kanun yukanda soylenilen maksadmin aynen
burada da kabulii zaruri goriilmekte oldugundan bilmukabele hususi biitgeden tekaiid edilen
veya ailesine maas baglanan bir memurun da
bu tarihten sonra umumi biitgede gegen miiddetin kabul edilmemesi miitalea edilerek bluniin
ailesine maas tahsisinde 1 haziran 1930 dan sonra umumi biit^ede gec/en hizmetinin de kabul
edilmesi hususunda dairesinee ne dusimulmekte
oldugu sorulmus ve alman cevabda (§imdiyekadar umumi muvazeneden tekaiid edilen memurlarin 1 haziran 1930 dan sonra hususi biitqede gegen hizmetin tenzil edilmekte bulunmasina kiyasen hususi biitgeden tekaiid edilen veya
ailesine maas baglanan bir memurun da bu tarihten sonra umumi butgede gegen hizmetinin
kabul edilmemesi yolunda Divanca serdolunan
miitaleanin yerinde oldugu soylenmekle beraber
bu i$m Ijfjyas tarikile tatbikata intikal ettirilmesi dogru gorulmeyerek keyfiyetin
Umumi
Heyetge bir karara raptinm muvafik olaeagi)
bildirilmif oldugundan bu babta bir karar verilmezden evvel du^uneeleri sorulan Maliye vekaletinden alman 14 - V - 1936 tarhli tezkere oku-

kate alinmasini ieab edib bu tarihten sonra miitekabilen gegeeek miiddetlerin hesaba katilmasina mevzuati hazira miisaid bulunmadigindan
Divanca miittehaz karar bu noktai nazardan muvafik ve bu idareler igin dahi evkaf ve hudud
sihhiyesi idarelerinde oludugu gibi bir tesis vii
euda getirilmesi temenniye layik gorulraiistiir.
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I
Idarei hususiye ineniurlari hakkmda da tatbiki |
2097 sayili kanunla kabul edilen 1683 sayili tekaiid kanununun 66 nci maddesi evvelce hususi
ve miilhak biitgelerden maasalmis olan ve son memuriyetleri itibarile umumi biitgeden tekaiid maaslari verilmek iizere tekaiidliikleri yapilacak olanlar hakkmda hiikmii muhtevi olup kanun aksine bir hiikiim meveud degilse de umumi muvazeneden tekaiid edilen memurlarin l-VI-1930 tarihinden sonra hususi idarelerde maasla gegen
hizmet miiddetleri nazari itibare almmadigi gibi
hususi idarelerce tekaiid edilecek memurlarin
mezkur tarihten sonra ayni suretle umumi muvazenede gegen hizmetlerinin de miitekabilen
nazari itibare almmamasi muktazi gorulmektedir.
Netekim evkaf ve hudud ve sahiller sihhat
umum mudurliiklerinin memurlari da ayni ahkama tabi iken 1683 sayili kanunun 66 nci maddesine 2788 sayili kanunla eklenen bir fikra
lie miilhak biitge ile mezkur idarelerden umumi
muvazeneye nakli memuriyet edenlerin umumi
muvazeneye nakilleri tarihine kadar gegen hizmet miiddetlerinin ve umumi muvazeneden evkaf
ve Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirlukleri
kadrolarma gegen memurlarin da miitekabilen
umumi muvazenedeki hizmet giinlerinin tekaiidliik igin mesrut olan kanuni muddetin hesabmda
sayilmasi kabul olunmustur.
Bu itibarla Erzincan muhasebei hususiye
tahsildari iken olen Bahattinin yetimlerine hususi idareler tekaiid sandiginca maas baglanmasinda 1 - VI -1930 tarihinden sonra umumi
muvazenede gegirdigi hizmet miiddetini nazari
itibara almmamasi hakkmdaki Maliye vekaleti
miitaleasma istirak edilerek tahsis muamelesinin bu esasa gore islahma talikan ,reddine ka
rar verilmistir.
13 —• Talebi iizcrine 1 haziran 1935 tarihindc
273 lira 76 kurus maasla tekaiidu icra kilmmis
olan Tiim General
Sitkmin, tekaiid tarihinde
meveud olan kalb maluliyeti dereceye girer mahiyette bulundugundan fcahsile bilahare verilen
rapur ve, vesikaya miisteniden tekaiid tarihinden
itibaren 5 nci dereceden maluliyeti tasdik edilmesi iizerine tadilen baglanan maasa aid otub M.
M, V. tekaiid subesinden bittanzim Divana gonderilen bordronun tetkikinde: ( K a l b hastahgini intag eden romatizmanin vazifei askeriden

13 — Tekaiidiinden altt ay sonra, dugar oldttgu mamlyetin vazife icabi oldugundan bahsile
besinci derece iizerinden maluliyet maasi tahsisi talebinde bulunan Tiiin general Sitkiiun maluliyeti 1683 numarali kanunun 28 ve 30 cu maddelerini izah eden 195 numarali karari tefsiriye
uygun bir sekilde tevsik edilememis olmasma
gore Divanca verilen red karari muvafik gbrlilmustiir.
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- 2 6 miinbais oldugu tasrih edilmemi§ oldugundan
195 No. li tefsir karari miieibince bu romatizmanin baska bir vakaya merbut olmayarak merbut
rapor ve vesikada yazili sebebten miimbais olub
olmadigmm sihhat isleri dairesince tayini ve vekaletin mucibine iktiran eden miizekkerenin dordiincii bendinde yazili vesikanin suretlerinin de
rapti) igin dairesine iade olunmustu.
Sihhat isleri dairesinden yazilan cevapta :
1 - Romatizma her mevsimde zuhur eden bir
hastaliktir. Birdenbire ustimelerin romatizmalarm zuhurunda miiessir olduguna biitiin miielliflerin kanaati vardir.
2 - Yorgunluklann bu meyanda cebri yiiriiyiislerin de romatizmanin tekewiiniinde biiyiik
bir ehemmiyeti vardir. Bu suretle vucudun terleyib bilahare iisiimesini ve hastaliga kar§i mukavemetinin kinlmasini intag eder.
3 - Tiimgeneral Sitkimn Ciimliuriyet bayrami
munasebetile yapilan hazirliklarda fazla gali^tigi
ve yoruldugu ve 20 tesriniewel 1934 giinunde
(me^gale sirasmda) romatizmaya tutuldugu amirlerinin ve ilk tedavi eden tabiblerin vesikalanndan anla?ilmi§ ve 23 - I - 1936 tarib ve 59 sayili
tevsik ile de tahakkuk etmistir.
4 — Bu tarihten ewel dosyasinda maluliyetini gosteren baska bir rapur yoktur.
5 — Maluliyetinin romatizmadan ileri geldigine fennen kanaat hasil oldugu 15'/T. sani
1935 tarih ve 541 sayili rapurlann arkasmdaki
tasdikte de gosterilmistir. Denilmis ise de:
934 senesinde Ciimhuriyet bayraminda yapilacak gegit resmi igin Ankaraya gelen kitaati
teftis esnasinda had ve kesiriilmafsal risyeye
tutularak evinde tedavi edildigine ve bunu miiteakib hunnaki sadir nobet ve iztirablari gegirdigine dair 8 nei firkaca tanzim kilinan
1 nisan 1935 tarihli raporu vaka zamamndan
alti ay sonraya musadiftir. Hastaligi zamanmda
usulen verilmesi lazimgelen rapur almmadigmdan bu rapor ve Korgeneral Naei Tanazin vesikasi sehadet mahiyetinde bulunmaktadir. 1683
No. li tekaud kanununun 28 ve 30 ncu maddelerinin maksadini izah edenl95 No. li tefsir
kararina nazaran maluliyetin, sunu taksir olmaksizin vazife esnasinda hadis ve vazifeden
miinbais bulunmasi lazim gelib vaka tarihinde
vaziyetini bildiren bir raporun mevcud bulunmamasi itibarile baglanan maluliyet maasinin tesciline imkan goriilmemistir.
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i4 — Miilga Harbiye nezareti Harbiye dairesi mumeyyizlerinden iken 7 agustos 340 tarihinde maluliyetine binaen hiznieti iizerinden tekaiidii yapilmig olan Ihsan Nuriniii, sonradan vaki
muracaatile ibraz ettigi vesaika miisteniden tekaiid maaginm maluliyet iizerinden tadiline dair
Mill! Miidafaa vekaleti Tekaiid, eytam ve eramil gubesince tanzim edilip tescil igin Divana
gonderilmig olan tahsis eyrakmin tetkikinde:
Evrak arasinda mevcud miralayliktan miitekaid Dr. Talat imzali ve haziran 1935 tarihli vesikada (332 senesinde Giilhane hastanesi sertabibi bulundugu zamanda thsan Nurinin usulen
hastaneye muracaati iizerine yapilan seriri muayenesinde Avrupada tedaviyi istilzam edecek surette (Kanli tederrunii reeye muptela oldugu goriildugu) ve Dr. Ilisan tarafnidan verilen
5-V-1935 tarihli tibbi raporda (Miilga Harbiye nezareti Harbiye dairesi sahra topgu miimeyyizi thsan Nurinin umumi harb esnasinda
(1332 haziran) gece nobetgiligi esnasinda vaki
nefsiiddem iizerine usulu veehile tarafimdan tedavi altina alinmig ve miiteakiben Giilhane hastanesine gonderilerek hastaligi tedaviyi miistelzim
derecede tederriinii ree oldugu tahakkuk ve tesbit ettirildikten sonra Giilhanenin gosterdigi liizum iizerine Hukumet tarafindan Avrupa (Davus) sanatoryomuna gonderildigini bu kere vaki olan muracaat ve talebe binaen tasdik ederim) denildigi ve profesor Dr. Siiheyl ve Dr.
Burge tarafindan verilen miigterek raporda
(Kadikoyiin Rizapaga yokugunda karakol sokagmda 48 numarali hanede oturan Ihsan Nurinin eskiden muptela oldugu tederriinii reenin
ehemmiyetli ve mebzul bir emop tezi ile tezahiir
eden hecmesini gegirmig ve 12 - II -1935 tarihinden 5 mart 1935 tarihine kadar tarafmaizdan
tedavi edilmigtir) diye yazili bulunmaktadir. Yine evrak arasinda mevcud 2!at i§leri dairesinin
25 - V -1935 tarihli tezkeresine gore, ilk tekaiidii
esnasinda mevcud olan hastaligi vazife icabi husule geldigi tevsik edildigi takdirde derece verilmek iizere §imdiki halde kidemen tekaiidii tasdik edilmi§ olan adi gegenin 341 senesinde -bu
bapta ibraz eyledigi vesikalarla maluliyet maagi
verilmesi hakkinda yaptigi miiracaata Sihaat igleri dairesince (Haydarpaga hastanesinin son
raporu miinderieatma nazaran hastaligmm kabili salah olmasi itibarile kidemen tekaiidii hak-

14 — 1340 senesinde maluliyetine binaen o
zaman meri ahkam ve usul dairesinde adiyen
tekaudii icra krimmis olan miimeyyiz Ihsan Nurinin maluliyetinin vazife icabi oldugu tevsik
edilememis olmasma nazaran derece iizerinden
maluliyet maasi tahsisi talebinin reddi hakkinda
Divanca muttehaz karar yerinde goriilmustur.
Reis
Nigde
Faik
Aza
Qorum
A. Rtza Ozeng
'Aza
Istanbul
H. Gursoy
Aza
Mardin
Hilmi Qoruk

( S . Sayisi: 41)

M. M.
rabzon
M. Aydtn

K&tib
Yozgad
Sungur

Aza
Qorum
N. R. Yildmm

Aza.
Brzurum
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kinda evvelee verilmis. olaii kararm tadilini miis- I
telzim bir cihet bulunmadigi) cevabi verildigi
ania§ilmasina ve sozii gegen vesikalar, hastali- j
gin, vazifenin ne gibi tesiri ile meydana geldigini isbata kaft goriilememesine mebni:
1 - 325 tarihli tekaiid kanununa merbut emraz cetvelinde dahil olan megaki seferiyeden miitevellid verem ic/in - kabili salah olsa bile - derece verilmesi miimkiin bulunuyorsa 332 senesinde bu hastaliga tutuldugu bildirilen adi geQeliin 341 tarihinde vaki malliliyet iddiasina red
cevabi verilmesi neden miitevellid bulundugu anlagilamamakta oldugundan bu noktanni tavzihi;
2 - Maluliyetini mucib hastaiikta ve hastaligm
miivellidi olarak gosterilen vazifede mesaki seferiyenin ve seferin ne gibi bir dalilii tesiri bulundugunun beyani;
3 - Emraz cetvelinin 30 ncu bendinde yazih
megaki seferiye kaydi yalniz set'erberlige mi maksurdur, yoksa seierberlik olmadan yapilan her
hangi askeri sefer ve harekat ta bunda dahil midir? Bu cihetlerin de tavzihi ic,in evrak dairesine
iade edilmi§ti.
Alman cevapta 341 senesinde maluliyet inaasi hakkinda vaki miiracaatm kabuL edilmemesi
(Mesaki seferiye) tabirinin tatbik sekline aid bir
keyfiyet oldugu ve bu vesaik isinin de tekaiid
subesine aid bulundugu bildirilmis ve tekaiid
subesi tevsik amirligindeii yazilau derkeiiarda
(thsan Nurinin 341 tarihinde vaki maluliyet iddiasina red cevabi verilmesi usulsuz oldugu sihhat isleri dairesinin 11 - VI -1935 tarih ve 1923 |
sayili kararmdan ve maluliyetini mucib hastalik- i
ta ve hastaligm miivellidi olan vazifesinin harp
icabati olarak bir <^ok mahrumiyetler altinda vazife yapmak mecburiyetinin muessir oldugu ve
mesaki seferiye, 16 - X I -1932 tarih ve 731 sayili
tevsik talimatnamesinin 5 nci maddesinin dorduncii f ikrasina gore umumi ve kismi sef erberliklerle harekati askeriyeye miinhasir bulundugu udan buna gore muamele yapildigi bildirilmistir.
1 — Adi ge^enin 332 sencsinde gegirdigi hastaliga dair vaka zamaninda tanzim edilmis raporu olmadigmi;
2 ~ Kendisinin maluliyet maasi talis is ie/m
341 senesinde ibraz ettigi vesaikle vaki olan nuiracaatma (Hastaligm kabili salah olinasi itibarilo
kidemen tekaudii hakkinda evvelee veriknis olan
karann tadilini mucib bir cihet olmadigma) |
( S. Sayisi : 41 )
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sihhat isleri dairesinec karar verilmis oldugu
halde tekaiidiinden 12 sene sonra maluliyet iddiasile derece iizerinden maas tahsisi kaniumn rnliuna uygun goriilmedigini ;
3 — Vaka, Milli Miidafaa vekaletince tanzim
edlmis olan tesrinisani 1932 tarih ve 731
sayilr tevsik talimatnam'esinin tatbikr tarihinden evvel olup tahsis muanielesinin o
tarihte
car! olan
usul dairesinde
yapilmis
olmasmdan
dolayr
sonradan
c-rkan
bu talimatnameye gore evvelce yapilan muamelenin degistirilmesi, tekemmul etmis muamelelerde isti'krar Ibirakmayacagi cihetle tatbikat itibarilc dc sayani tervic, bulunmadigini mntazammin ikinci daire kararile yazilan red takririne itirazen Milli Miidafaa vekaletinden alinan
tezkerede; bu emekli memurun biiyiik harpte
geceli giinduzlii c,alisma sebebile maluliyetinin
vazife icabT ve vazifeden miinbais vukua geldigi tekaiid subesince tevsik olundugu ve sihhat
isleri dairesince de tekaiidlugunim dereee ile
tadiline karar verilmis oldugu ve buna tekaddum
eden zamanlara aid muamelelerde yaprlan noksan ve hatalar bu muamele ile kanuni sekle
konulmus bulundugu ve 731 sayili talimat;
vekaletin otedenberi tevsik islerinde aramak
mecburiyetinde oldugu kanuni yollarc ibir araya
toplamak hizmetini goren bir kayidden ibaret
oluyp nesri tarihinden itibaren yeni usuller
vazetmis olmadigi ve kanuni mevzuata uymayan
her hangi bir ism ilk tesadiif edilen makara
tarafmdan kanuni sekle ircai gerektigine gore
sihhat isleri dairesinin once verdigi kararm yolunda olraadigma dair son kararma ve tekaiid
subesinin tevsikina nazaran thsan Nurinin tekaiidliigunun dereee ile degismesinde kanunsuzluk gorulmcmis oldugundan isin bir defa da
Genel Heyetge incelenmesi istenilmis ve Divan
kanununun 73 ncii maddesi mucibince tesekkiil eden heyette miiddeiumumimn huzurile
ieabi bilmiizakere: Milli Miidafaa vekaletinin
isbu miitaleasi;

,

1 — Adi ge^enin 332 senesinde geeirdigi
hastaliga dair vaka zamanmda tanzim edilmis
rapor olmamasi,
2 — Kendisinin maluliyet maasi tahsisi icjn
341 senesinde ibraz ettigi vesaikle vaki olan
miiraeaatma (hastaligi kabili salah olmasi itibarile kidemen
tekaiidii hakkmda ewelee
verilmis olan kararm tadiliui mucib bir cihet ol( S. Sayisi : 4 1 )
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madigma) sijihat isleri dairesmce karar verilmis
oldugu halde! tekaiidiinden 12 sene sonra malnliyet iddiasile jderece iizermden maas tahsisi kaimimn ruhuna iygun goriiliLemesi;
3 — Vakja Milli Miidafaa vekaletince tanzim.
edilmi§ olan i te^rinisani 1932 tarih ve 731 sayili
tevsik,talimatnamesinin tatbiki tarihinden ewel
olub tabsis muamelesinin o tarihte cari olan usul
dairesinde yapilmiis olmasmdan dolayi sonradan
§ikan bu tallmatnameye gore ewelce yapilan muamelenin defeiftirilmesinin tekemmiil etmis muamelelerde isfikrar birakmayacag^ cibetle tatbikat
itibarile de $ayam tervi§ bnlumnamasi;
Gibi takjirde munderic, red sebeplerinin tadil
ve tebdilini'icab ettirir mahiyette gorulmedighiden tadilen tahsis muamelesinm reddine ve dosyasinin daiiesine iadesine karar verilmi^tir.

( S. Sayisi : 41)
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Memleketten gkacak veya memlekete girecek uretmen
vasitalannin yasak edilmesi ve yasaklarm yabanci memleketlerin yasak meddelerile degi§tirilmesine dair kanun
layihasi ve Ziraat ve Gumruk ve inhisarlar encumenleri
mazbatalan (1/569)
T. 0.
Ba$vekalet
Kararlar mudfirlujfH
Sayt : 6/1635

20 - V -1936

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Memleketten Qikaeak veya memlekete gireeek iiretme vasitalannin yasak edilmesi ve yasaklarm
yabanci memleketlerin yasak maddelerile degigtirilmesi hakkinda Ziraat vekilliginee hazirlanan
ve Icra Vekilleri Heyetinin 19 - V -1936 tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlaftirilan
kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. •
Basvekil
/. Inonii

Esbabi mucibe
Memleketimizde ziraat igleri, hayvan yetigtiriciligi gitgide geniglemekte ve memleketimizin
muhtelif iklim farklarile birbirinden ayrilan bolgeleri igin ayri ayri nebat ve hayvan nevi ve orneklerinin yeti§tirilmesi lazim gelmektedir. Her memleket degigik bolgelerinin nebat ve hayvan
yetistirme iglerini o bolgelerin ihtiyaema cevab verecek gekilde organize ettigi gibi digandan gelecek hayvan ve nebat nevilerini tesbit etmis, ve yetigtirmede ahenk, insicam ve intizami bozan nebat
ve hayvan nevilerinin memleketlerine girmesini yasak etmi§tir.
Tiirkiyemizde de ziraat ve hayvancilik i§inin programli bir gekilde Devlet galigmasi arasma girdigi §u zamanda memleket yeti§tirmesi iizerine tesir edecek yeti§tirme i§ini bozacak nebat ve hayvan nevilerinin memlekete girmesinin yasak edilmesi c,ok faideli ve zaruri gorulmiis, oldugundan
bu maksadla hususi ve kanuni hiikumler konmasi icab etmi§tir. Bundan bagka memleketimizin ihtiyaci buliman bazi hayvan ve nebatlarm bir kisim memleketler tarafmdan gikanlmasi yasak
edilmis, oldugundan bu kabil hayvan ve nebat nevilerinin memleketimize getirilmesini temin maksadile memleketimizce de Qikanlmasi kanunen yasak edilmis. olan bazi hayvan ve nebat nevilerile
degigtirilmesi muvafik gorulmu§tur.
Degigtirme i§i Hukumet marifetile yapilacagindan bu alanda gikmasi kabil olan mii§kulat dahi
ortadan kalkmi§ olacaktir. Bu maksadla hazrrlanmi§ olan kanun layihasi iligik olarak sunulmu§tur.
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Ziraat enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ziraat enciimeni
Esas No. 1/569
Karar No. 9

4-1-1937

Yuksek Reislige
Memleketten yikacak veya memlekete gireeek iiretme vasitalarinm. yasak edilmesi ve yasak oianlarinin yabanei memleketlerin yasak
maddelerile degistirilmesi hakkinda Ziraat vekilligince hazirlanip tcra Vekilleri Heyetinin
19 - V -1986 tarihli toplantisinda Yuksek Meclise arzi kararlastmlan ve enciimenimize gonderilen kanun layihasi okunup goriisuldii:
Qesitli iklimleri olan memleketimiz o nisbette de muhtelif hayvan ve nebat yetistirecek
kabiliyettedir. (jecjtli ziraatin gerek hayvani ve
gerek nebati olanlarmi memlekette gogaltmak
ic,in bunlarm disardan getirilmesi kolay olmadigi gibi miihim bir kisnnnm da bulunduklan
inemleketlerce ihraylan yasak edilmistir.
Bu gibi nebat veya hayvanlardan memlekette iiretilmesinin fayda.li gorulenlerinin, ihrac,lari yasak edilen veya edileeek olan nebat ve
hayvanlaria mubadelesini enciimenimiz yerinde
buldugu gibi, nebat ve hayvanlanmizin iyi vasiflarini bozacak bir takim nebat ve hayvan nevilerile pargalannin, disardan getirilmesinin ya-

sak edilmesi liususlari da muvafik goriiimiis ve
memleketin yuksek ekonomik menfaatleri bakiiiLindan ehemmiyetli gorulen bu salahiyetin le~
ra Vekilleri Heyetine verilmesi de aynca faydali goriilerek niaddede yapilan degisiklerle layiha kabul edilmistir.
Havalelerine gore Gumriik ve inhisarlar en('.iimenine gonderilmek uzere Yuksek Reislige sunulur.
M. M.
Manisa

Ziraat En. Ks.
Izmir
It. Kokc.n

y. Ozey
Aza

Aza
Konya
(I Tekiii,
Aza
Yozgad
0. Evci

Kir§ehir
A. Esen
Aza

Denizli
E. Asian Tokad

Aza
Bolu
M. Dagdemir

Katib
Bolu
Ismail TIzma.y
Aza
Konya
M. Ekcn
Aza
Balikesir
E. Selguk
Aza
Nigde
C. Oral

Gumriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
fr. ve 1. Enciimeni
Esas No. 1/569
Karar No. 8

8-1-1937

Yuksek Reislige
Memlekette gikacak veya memlekete girecek
iiretme vasitalarinm yasak edilmesi ve yasaklan n yabanei memleketlerin yasak maddelerile degi§tirilmesi hakkinda Ba§vekaletin 6/1635 numara ve 20 mayis 1936 tarihli tezkeresile Buyuk
Meclise sunulan kanun layihasi Ziraat vekili
Muhlis Erkmen oldugu halde encumenimizce
okundu ve konu§uldu.
Hiikumetin ve Ziraat encumeninin gosterdigi mucib sebebler yerinde goriilerek Ziraat enctimeninin tadili dairesinde layiha aynen kabul
edilmistir.

Yuksek Reislige sunuldu.
(I. ve t. En. Rs.
M. M.
Katib
Corum
Istanbul
Balikesir
/. Eker
H. Uraz
S. Gokgiil
Amasya.
Aydin
Eskigehir
Nafiz Akhn
N. Ooktepa
Ozdamar
Mardin
Mugla
Seyhan
A. fyatana Br. H. Avni Ercan
1. Mete
Kiitahya
Sinob
Omer Ding
H. Orucoglu
Yozgad
Trabzon
Ekrem Pekel
J). Eyiiboglu
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HttKftMETlN TEKLM
Memleketten
ctkacak veya memlekete
girecek
•iiretme vasilalannin yasak edilmesi ve yasaklanu
yabanci mendeketlerin yasak maddelerile degislirilmcsine dair kanun layihasi

ZlRAAT ENCttMENtNtN DE$l§TlRl§t
Memleketten gikacak hayvan ve nebatlarla bunlardan gireceklerin yasak edilmesi ve yabanci
memhkcllcrin yasak maddelerile bunlann milbaddesi hakkinda kanun layihasi

MADDE 1 — Her cesid yabanci memleketlerMADDE 1 — Her ge§id nebat ve hayvan ile
den nebat ve hayvan iiretme vasrtalarmin (Hay- j iiretme vasitalari ve pargalannm memlekete girvan ve nebat ve pargalarmm) memlekete girmesi- mesi veya gikmasmi tahdid veya yasak etmege
ni veya memleketten gikmasmi tahdid veya yave gikmalan her hangi bir §ekilde yasak edilmigsak etmeye ve gikmalan yasak edilmi§lerin
lerin, memlekette iiretilmesi faydali goriilen yamemlekette iiretilmesi faideli goriilen maddebanci memleketlerin yasak edilen maddelerile
lerle miibadele suretile digan gikanlmasma Zimiibadele suretile di§an gikarilmasma Ziraat
raat vekilliginin gosterecegi liizum iizerine Icra
vekilliginin gosterecegi liizum iizerine Icra VeVekilleri Heyeti salahiyetlidir.
killeri Heyeti salahiyetlidir.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini tatbika Ziraat ve Giimriik ve inhisarlar vekilleri
memurdur.

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini Ziraat, Giimriik ve inhisarlar vekilleri yerine getirir.

19-V-1936
B§. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. tnonii
$. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
$. Kaya
$. Saracoglu
F. Afirah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Artkan
A. Qetinkaya
G. Bayar
S. 1. M. V.
G. t. V.
Zr. V.
Jh\ R. Saydam Rana Tarhan
Muhlis Erkmen
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