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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Istanbuldaki törende bulunmak üzere kura ile altı 
aza seçildikten sonra 

Başvekil Celâl Sayarın, Hükümetin itimad tale
bine dair beyanatı dinlendi ve kısa bir müzakereyi 
müteakib müttefikan itimad reyi verildi ve ayın 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Iktısad vekâleti kısmına bir kadro 
eklenmesi hakkında kanun lâyihası (1/1156) (Bütçe 
encümenine) 

2 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihası (1/1157) (Divanı muhasebat encü
menine) 

3 — Subay ve askerî memurların maaşları hak
kındaki 1453 sayılı kanunun üçüncü maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1158) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan 

1 — Atatürkün vefatı dolayısile Belçika Mec
lisi Mebusan Reisi taraf%nd\an imd edilen nutkun 
tercemesi 

BAŞKAN — Belçika Meclisi Mebusan Reisi 
tarafından, Mecliste çok muhterem ve çok bü
yük ölümüz hakkında söylenen nutkun bir sure
ti Hariciye vekâleti tarafından bize gönderil
miştir. Müsaadenizle okutuyorum: 

Terceme 
Belçika Mebusan Meclisi Reisi Bay Camille 

Huysmans tarafından irad edilen ve mebuslar 
tarafından ayakta dinlenen nutkun metnidir : 

Türkiye Reisicumhuru vefat etmiştir. Kemal 
Atatürk 15 sene evvel Cumhur Reisi olmuş ve 
Cumhuriyeti sistem zihniyetile tarsin etmiş. 
Türkiyeyi azimkârane Garba doğru çevirmiş ve 
idaresini deruhde etmiş olduğu Devleti Avrupa-

28 nci pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Niğde Çoruh 

C. Oral A. Zırh 

DİLEN EVRAK 
hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında ka
nun lâyihası (1/1159) (Millî Müdafaa, Iktısad ve 
Adliye encümenlerine). 

Tezkereler 
5 — Bergamanın Kınık nahiyesinin Karatekeli 

köyünden Memedoğlu bekçi Osman Taşırın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/555) (Adliye encümenine) 

6 — Susırlıkm Gurafa köyünden Abdül gafur di
ğer adı Gafuroğlu Ziya Sönmezyalçın ve Bandırmanın 
Ergili köyünden Ramazanoğlu gaban Kutluerin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/556) (Adliye encümenine). 

ulaştırmıştır. Kendisinin başlıca kaygılarından 
biri Türkiyeyi bir sanat memleketi haline getir
mekti ve bu maksadla ecnebi teknisiyenlere ve 
pedegoglara müracaat etmiştir. Bu ecnebilerin 
birinci kısmı iş hayatını tensik etmek, ikinci 
kısmı da yarmın nesillerini hazırlamak için Tür-
kiyeye celbedilmiştir. Bu mesai arkadaşları ara
sında Belçikalılar da vardır. Kemal Atatürk 
ayni zamanda hem hâdiseye, hem de sembole 
karşı alâka gösteriyordu. Türkiye Reisicumhu
ru, kadını kurtarmış ve tarzı hayat ve kıyafe
tinde ıslahat yapmıştır, ilimle, lisanla meşgul 
olmuş ve lâtin alfabesini kabul etmiştir. 

Kemal Atatürk, hareketsizliğe sevketmiş olan 
ananevi telâkkilerin tesirlerinden kurtulmak 
için tedricî surette adapte etmek tasavvurunda 
bulunduğu parlamenter bir ana yasa vücude ge
tirmek suretile memlekette bir hüriyet rejimi-

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTÎBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Ali Zırh (Çoruh) . 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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nin teessüs etmesini hazırlamak istedi. [ 

Türkiyeyi, lâyik, cumhuriyetçi bir Devlet 
haline soktu. Bu düşünceye nutuklarının ve ya
zılarının ekseriyetinde tesadüf olunur. Ölümün
den biraz evvel bizim intihabat ile ayni zaman- | 
da yapılmış olan belediye intihabatı münasebe-
tile Başvekile göndermiş olduğu bir telgraf var
dır. Bunda şöyle yazıyordu : 

« Bana rehberlik etmiş olan prensibler, gerek 
memleket gerek millet için terakkinin ve refa
hın kuvvetli bir kaynağıdır. Dün böyle idi, bu 
gün böyle oldu, yarm da böyle olacaktır ». 
Kemal Atatürk son demine kadar vücude geti
rilmiş olan eserin devamlılığına itimadı olduğu
na bu suretle işaret etmek istemiştir. Kendisi 
ekseriya ecnebilere, idarî tecrübe görmeden bü
yük malî vasıtalara malik olmadığı halde işe 
başlamış olduğunu tekrar ederdi. Kemâl 
Atatürk şöyle devam ederdi : Fakat şevk, 
heyecan ve sabra güvendim ve bu iki meziyet, 
kudretsiz bir anane, kısır bir menfiliğin hakkın
dan geldi. 

Bu cüretkâr Devlet adamı itidal dairesinde 
hareket etmesini bilmiştir. Müşarünileyh İslâ
hatı, ihtirasını millî topraklara hasretmiş ve 
ecnebi memleketlerde yeni Devletin menafime 
hizmet ve istikrarını teyid etmiş olan sempati
leri kazanmasını bilmiştir. ' 

Size Meclis namma Ankara Hükümet ve 
Parlâmentosuna bir taziyet mesajı gönderil
mesini teklif ediyorum. (Alkışlar). 

2 •— Atatürkün vefatı dolayisile Macar] Mec
lisi mebusan reisi (tarafından 'iruâ, edilen \n>ut-
kun tercemesi. ; 

BAŞKAN — Aynı mevzu üzerinde Macar 
Meclisi mebusan reisi de bir nutuk irad etmiş
tir. Bu da Hariciye vekâleti tarafından bize 
gönderilmiştir. Okuyoruz. 

ı Budapeşte, 15 
teşrinisani 1938 

Terceme 
Bay [Reis; 
Türkiyenin Millî kahramanı ve büyük Dev

let adamı Atatürkü tebcil maksadile mebuslar 
Meclisinin 12 teşrinisani günkü celsesinde riya
set kürsüsünde irad ettiğim ftutkun asıl metni-
le fransızca tercemesini ilişik olarak takdim 
etmekle şereflenirim. Türk milletinin matemi
ne Macar milleti mümessillerinin samimî [işti
rakine tercüman olarak derin sempatilerime ve 
yüksek saygılarıma itimad buyurmalarını rica 
ederim. 

Gyula Korniş 
Macar mebuslar Meclisi Reisi 

Ekselans 
Mustafa AbdüUıalik Renda 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ankara 

BAŞKAN — Nutkun suretini okuyoruz. 
Macar Mebusan Meclisinin 12 teşrinisani 1938 
tarihli toplantısında Reis M. Jules Karnis ta
rafından Kemal Atatürk hakkmda söylenmiş 

olan methiyenin tercemesidir. 
Muhterem Meclis, 

Asrî Türkiyenin yaratıcısı Kemal Atatürk 
evvelki gün gözlerini ebediyete kapadı. 

Memleketinin içtimaî, askerî, idarî ve asrî ha-
yatmm şekillerini cezrî bir surette ıslah ve teb
dil eyliyerek başka bir .devrin hayat tarzları al
tında geri kalmış ve uyuşmuş olan Türk mille
tinden asrî bir millet yaptı. 

Gazi unvanmı bihakkm taşıdı. Çünkü bütün 
düşmanlarma galebe çaldı ve askerî dehası ve 
teşkilâtçı kudreti, kısa bir zamanda millî bün
yeyi nihaî parçalanmaktan kurtardı. 

Muharebeden sonra galib devletler tarafın
dan dikte edilmiş olan bir sulhun haksız müdde-
iyatma yenilmez bir irade ile en evvel karşı 
koyan o oldu. İnsafsız sulhun (Sevres) i olup 
vatanmm izzeti nefsini rencide eden muahede, 
milletin yükselen eli altmda krndlı. Gevşemiş 
olduğunu bildiği, fakat bütün işlerin tahakku
kuna ve sonsuz bir inkişafa muktedir olduğu
na kani bulunduğu milletin kahraman kuvveti
ne sarsılmaz bir inanı vardı. 

«Savaşların savaşı» ndan sonra devlet adam
larının içinde ilk olarak, çok zaman ihmal edi
len halkm kendini göstermemiş olan maddî ve 
manevî kuvvetlerine dayanarak mahvedilmeğe 
mahkûm bulunan devleti yenileştirdi ve buna 
da, parçalanmış eski Türkiyenin köylü ahalisi
nin derin tabakalarında yeni bir devrin teced-
düd unsurlarını bulup çıkararak ısrarla takib 
edilen bir gayretle iki on senelik müddetin hi
tamında muvaffak oldu. Evvel emirde askerî şef 
olarak karışıklık içinde intizamı yarattı. 
Siyasî şef sıfatile de millete kendi kuvvetlerini 
idrâk ettirerek milletin fikrini yükseltti. 

Bir milletin müstakbel inkılâbını tanzim eden 
bütün bu seri fakat derin tebeddüllerin ve ısla
hat işlerinin müşterek kaynağı, hep tek bir ada-
mm hürriyet ruhu ve yaratıcı iradesidir. 

Çetin bir asker olan Atatürk hiç bir zaman 
mahirane siyaset entrikalarının (Ulysse) i ol
mamıştır, belki bütün engellerin galibi (Achille) 
olmuştur. 

Bir asker ruhuna has diktatörlük temayülle
rini, buhranlı zamanlarda feyizli bir surette iz
har etmiş olmakla beraber otorite rejimini mem
lekette zaten ananeleri olmayan parlâmento 
rejimile telife itina etti. Türk Millet Meclisini, 
faaliyeti tesirli ve devamlı bir teşriî heyet ha
linde tekâmül ettirdi. Atatürk namı onun hakkı
dır. Çünkü o, milleti için gerçekten şefkatle do
lu muhabbetkâr bir baba idi. Hayret olunacak 
derecede kısa bir zamanda milleti refah ve te-
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rakki yoluna şevketti. 1918 senesi son baharmda 
Türkiye, arazisinden en büyük kısmının düşman 
işgali altmda eğilerek devasız görünen bir inkı
raza giriftar olmuş mağlûb bir memleket idi. 
20 sene sonra bu gün, Avrupa ve Asyanrn sınır
larında ekonomik ve hars bakımından mamur, 
beynelmilel ehemmiyetini tekrar kazanmış, bü
tün komşularile sürekli bir sulhten, müstefid bir 
Devlet manzarası arzetmektedir. 

Muhterem Meclis, Büyük Türk ölüsünün ha
tırasını hürmetle yadederek Türk milletinin 
matemine kardeşçe iştirak edelim (Alkışlar). 

REFtK İNCE (Manisa) — Aziz arkadaşlar; 
Matemini, bizler yaşadıkça ve milletimiz yaşa
dıkça, çekeceğimiz Atatürkün cihan şümul kıy
meti hakkında en temiz duygularını ifade eden 
bu tebligatla beraber onun cenaze alayındaki 
hemen bütün dünya milletlerinin aynı duyguyu 
ifade için izhar ettikleri samimî tezahürat Tür
kün yüreğinde, zaten aslolan iyiliğe karşı min
net duymak vazifei vicdaniyesini kat, kat (kuv
vetlendirmiştir. •' 

Belçika gibi Avrupa imedeniyeti içerisinde 
hususî bir mevkii bulunan ve Millet Meclisinde 
hakikaten insan büyüklüklerine karşı insanca 
gösterilmesi lâzım gelen Ibu samimî teessür alâ
metleri bizde zaten o millete karşı evvelden 
beri gösterilmiş olan muhabbetin daha ziyade 
kuvvetlenmesine ve onlara karşı beslediğimiz 
samimî duyguların daha ziyade resanet peyda 
etmesine sebebiyet vermiştir. Bütün Meclis bu 
tezahürata candan iştirak edince; o meclisin 
temsil ettiği milletin dahi bu tezahürata iştirak 
ettiğine i biz gazeteler vesair vesaikle şahid ol
maktayız. Radyolarila, matbuatila, Meclis kür
süsünden millî beyanatile vaki olan tezahüratı, 
hürmet ve şükranla karşılamayı vazife telâkki 
ederiz. 

Macar kardeşlerimizin de aynı mahiyetteki 
tezahüratını işittiğimiz zaman yüreklerimizdeki 
minnet duygusunun hududu yoktur. Görüyo
ruz ki, bir milletin içinden yetişen bir vücud, 
yalnız o millete nimet verir bir kıymet olmakla 
kalmıyor, bütün beşeriyetin kendisini takdis 
ettiği büyük bir mevcudiyet oluyor. Biz frıe 
bahtiyar milletiz Hri, ölümü bütün beşeriyete 
matem teşkil eden büyük ıbir adamm sahibi 
hakikisi bulunuyoruz. 

Atatürkün cenaze merasiminde milletlerin 
ve Balkan antantma dahil müttefiklerimizin 
askerlerile Fransız ve Bulgarların Büyük kah
ramanın alayında isbatı 'vücud etmelerinin ha
tırasını ebediyen taşıyacağız. 

ingilizlerin askerlerinin kollarma îmatem 
alâmetleri takması, Felci mareşallarmı gönder
meleri, Almanların harbi umuminin kahramanı 
Emdenden Büyük kahramana hürmet takdimi 
için bir müfreze göndermesi, Rusların jBski 
dostluklarımızı takviye eder mahiyette müfre

ze göndermeleri, İranlı kardaşlarrmızm candan 
alâkaları, Balkanların dün ve yarm için esaslı 
bir temel teşkil ieden dostluğumuza numune 
teşkil edecek mahiyette vazu tavırları bize 
Atatürk siyasetinin yalnız Türkiye için değil, 
cihan ısülhü asayişi ve (medeniyeti için dahi ne 
güzel bir örnek teşkil ettiğini gösterir gösteri
lerdendir. Burada şu dakikada belki isimlerini 
söylemiye unuttuğum başka milletler de varsa 
hepsine seyyanen Türk milleti namma eminim 
ki, hepinizin vicdanından gelen minnet ve şük
ran duygularna terceman olarak teşekkür ede
rim (Güzel sesleri, iştirak ederiz sesleri). 

Atatürk; Reisicumhurumuzun beyanname
sinde gayet veciz bir surette ifade edildiği ve 
zaten ifade edilmiş olmakla beraber onun büyük 
lisanından bir kat'daha teyid edildiği üzere, bü
tün beşeriyet âleminin milletler idaresinde ta-
kib etmesi lâzımgelen düsturları vazeden ve tat
bik eden müstesna bir şahsiyet olmak bahtiyar
lığı içinde yaşamış ve ölmüştür. Atatürkün tut
tuğu misal, hakları gasbedilen milletlerin gide
cekleri yolu gösteren esaslı bir düsturdur ve on
dan dolayıdır ki onun vefatı tıbkı çalışma za
manlarında bütün milletleri ve devletleri ne 
kadar alâkadar etmişse, her kese yeni bir cihan 
doğduğu ve doğmak üzere bulunduğu kanaati
ni vermişse, öldükten sonra da bu tutulan yol
ların hepsinin devlet ve milletçe gidilecek yol
lar olduğunu göstermesi itibarile o kadar kuv
vetli bir delil olmuştur. Binaenaleyh arkadaş
lar, Türk; kendisinden iyilik görmediği halde, 
kendisine hiç bir minnet edası lüzumunu hisset
mediği halde, başkasına eyilik etmek ve baş
kasına eyilik yapmaktan zevk almak hilkatm-
da bulunan Türk, kendi matemine, kendi en 
büyüğünün ziyamdan mütevellid acılarma işti
rak edenleri, o günlerin hâtıralarını ebediyen 
unutmayacak ve bizim matemimize iştirak etmek 
suretile insanî duygularımızla candan alâkadar 
olan bu milletlere, icab ettiği zaman, mukabe
lede bulunmak vazifesini, kendi millî vicdanı
nın emrettiği vazifelerden tanıyacaktır. Bina
enaleyh hepiniz namına, bütün milletimiz na
mma, yalnız telgraflarını okuduğumuz, bu mil
letlere değil; bütün bu milletlerin parlâmentola

rına, hükümetlerine, Hükümetimizin ve parlâmen
tomuzun yegan yegân bu iştiraklerinden dolayı 
şükranlarını bildirmeyi ve bu suretle vuku bu
lan samimî tezahüratımızın; hepimizin vicdanın
dan gelmiş birer şada olduğunun ifadesini Mec
lis reisimizden rica ederek sözlerime nihayet ve
ririm (İştirak ederiz sesleri, alkışlar). 

MUHİDDİN BAHA PARS (Ordu) — Aziz 
arkadaşlar, bu gün gözlerimiz teessür yaşlarile 
dolu değildir, bu gün gözlerimiz, fahrile, gurur
la; Atatürkün matemini hiç bir zaman unutma
yarak, sevinçle parlasa değeri vardır. Atatürk, 
hasta olmadığı zaman dahi hepimizde bir endi
şe vardı. Atatürk ölürse, kaybolursa, bu millete 
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acaba ne kalacak? Atatürkle beraber millet 
dünyaya sığmayan bir azamet taşıyor, fakat 
Atatürk ölürse ne olacak? Şimdi anlıyoruz ki, 
biz, iki namütenahiyi, iki sonsuz büyüklüğü 
cemeder vaziyette imişiz. Atatürkte namütenahi 
ve sonsuz büyük; Millet te namütenahi ve sonsuz 
büyük. îki namütenahinin ceminden de namüte
nahi çıkar. 

Görüyoruz ki bu gün millet dünkü kadar şe
refine, haysiyetine, hududlarmın selâmetine sa-
hib. Atatürk öldükten sonra bizi, bütün insani
yet âleminin hürmeti, muhabbeti karşıladı. Ata-
türkün cenazesine çok yüksek teessürler göste
rerek bir çok milletler iştirak etti, bizimle bera
ber ağladılar. Dünya gazeteleri Türk milletinin, 
Türk büyüklerinin mahiyetleri hakkmda bizi 
iftiharla mütehassis edecek yazılar yazdılar. 

Bu mukaddememle anlatmak istediğim şu

dur: 
Atatürkü kalblerimize gömdük. Atatürk 

Türk milleti için de, bizim için de, yaşıyor, ecne
biler için de yaşıyor. Eğer öyle olmasaydı arka
daşlar, ne o yazılar bu şekilde yazılır, ne bu ka
dar muhabbet ve hürmet gösterilirdi. Bir taraf
tan Atatürkü, bir taraftan bu büyük Türk mil
letini severek, Atatürkün matemine iştirak et
mek suretile teessürümüze iştirak eden büyük, 
insan, millet ve devletlere buradan teşekkür et
meği bir vazife bilirim (Alkışlar). 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — İştirak ederiz. 
BAŞKAN — Riyaset, Meclisin, hissiyatına 

terceman olarak lâzımgelen teşekkür cevabları-
nı yazacaktır. 

Ruznameye geçiyoruz. 
Ruznamemizde Divanı muhasebat raporu var

dır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Birinci kânun 1937 : şubat 1938 ayları

na aid raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı mufyasebat en
cümeni mazbatası (3/494) [1] 

BAŞKAN — Mazbata tevzi edileli haylıca za
man olmuştur. 

MİT AT ADYIN (Trabzon) — Yüksek huzu
runuza encümenimle prensib üzerinde vaki bir 
ihtilâf üzerine çıkmış bulunuyorum. Yalnız şunu 
arzedeyim ki bu davamı kazansam da, kaybet-
sem de ayni memnuniyeti duyacağım. Çünkü 
mesele ruhu kanunun tekemmül etmesi ve mey
dana çıkmasından ibarettir. Vaziyeti izah ede
yim: Bir polis neferi tekaüde sevkediliyor. Ev
rakı tekemmül ettirilmek üzere Divanı muhase
bata sevkediliyor. Divanı muhasebat evrakı ted-
kik esnasında Balkan harbinde Kıraçovada on 
bir ay on gün kaldığından dolayı bu vazifeyi bilfi
il vazife değil alelade açıkda vazife telâkki ede
rek on bir aymı ihraç edip ona göre tekaüde şev
kini teklif ediyor. Tekrar müracaat ediyor, benim 
gibi diğer bir arkadaşım Şûrayi devlete gitmiş 
memaliki meşgule dahilinde kalanların vaziyet
lerinin tekaüd müddetine ilâve edileceğine dair 
bir hüküm almıştır. Büyük Millet Meclisinin 
bir tefsiri kanunisi vardır ki bu tefsirde de ma
aş ile geçen memuriyetin tekaüd müddetlerine 
ilâve edileceğine dair bir hüküm vardır; böyle 
olduğu halde benim bu müddetimi saymamaklı-
ğmız doğru değildir diyor. Tekrar Divan umumî 
heyeti toplanıyor, bir kısım ekseriyeti aleyhte, 
bir kısmı da lehte karar veriyor, üç aylık rapor
larda bu da bize geliyor. Şimdi vaziyet şundan 
ibarettir: Bir tefsiri kanunî karşısında bir Di
vanı muhasebat kararı ne mahiyet alır? Sonra 
burada bir tesadüf olmuştur; Divan karan da, 

[1] 5 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

tefsir de ayni zamanda çıkmıştır. 
Şimdi Divanı muhasebat kararını okuyaca

ğım : « 1683 numaralı tekaüd kanununun 23 ncü 
maddesi mucibince tekaüde kesbi istihkak için 
filen 25 sene hizmet şart olmasma ve açık ve 
mazuliyet maaşları almak suretile geçen müddet
lerin ancak tekaüd maaşlarının hesabında na
zarı dikkate alınması muktazi bulunmasına 
mebni mevkii memuriyetleri istilâya uğramak 
suretile vazifelerini bilfiil ifa edemeyib ve fa
kat maaşı sabıklarını kısmen veya tamamen 
alan memurların vaziyetlerinin açık şeklinde 
telâkkisi ...» hakkmda Divanca ittihaz olunan 
karar musib görülmüştür. 

Sarih olarak bu gibi vatandaşların haklarını 
açık memuriyet telâkki ederekten tekaüd maa-
şmm hesabında nısıf nazarı itibare alınmakta
dır. Halbuki ayni tarihli tefsiri okuyacağım, 
185 numaralı tefsir « 1683 numaralı askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 23 ncü maddesinde 
yazılı filî hizmet memuriyet sıfatı baki kaldığı 
halde maaşlı geçen müddettir. » Şimdi bu va
tandaş vazifede bulunduğu yerde işgalde filen 
hizmette bulunmuş ve işgal zamanında, müşkü
lât dolayısile, işgal mıntakası haricine çıkama
mıştır ve orada polis olarak kalmıştır. Bura
ya geldiği zaman tam veya nısıf maaşı veril
miştir. Bu polis memuru doğrudan doğruya bizim 
tefsiri kanunimiz içerisine girmektedir. Çünkü 
memuriyet baki bulunduğu halde vazifesini iş
galde geçirmektedir. Bu tefsirde deniliyor ki; 
memuriyetini doğrudan doğruya işgalde geçi
ren, memuriyet için değil, uzak vilâyetlerimize 
giden her hangi bir memurun bilhassa Maliye 
memurlarmm yolda giderken hastalanıb bir kaç 
ay kalıyorlar, bu suretle vazifesiz olarak geçir
dikleri müddetler vardır ve 1683 numaralı ka
nun, bilfiil hizmette geçen müddet diyor. Hal-
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buki memurların mezuniyet ve hastalıkla geçen 
zamanları da vardır, tşte bu tefsir bunlar için 
çıkmıştır; deniyor. Bu böyle olmakla beraber 
Maliye ve Bütçe encümenleri bunu, umumî ma
hiyette yazmışlardır. Binaenaleyh burada tefsi
ri kanunî ile bizim Divanı muhasebatın karan 
karşı karşrya cebhe almaktadır. Böyle bir va
ziyet karcısında Divanı muhasebatın kararı mı, 
yoksa tefsiri kanunî mi tatbik edilecektir? Be
nim için, evvelce de arzettiğim gibi, davamı kay
bedeyim, etmeyeyim, birdir. Bu meselenin teza
hür ve tamamile taayyün etmesine çalışmak mev
kiinde bulunuyorum. Bunun için ben kendi nok-
tai nazarıma göre bir takrir hazırladım, kabul 
edib etmemek arkadaşların kanaatine ve reyine 
bağlıdır. 

DİVANI MUHASEBAT E. NAMINA HlLMÎ 
ÇORUK (Mardin) — Mesele şundan ibarettir : 
Kırçovada polis memuru iken Balkan harbi zu
hur ediyor ve Kırçova istilâya uğruyor ve bu 
adam on bir ay sonra İstanbula geliyor. Kendi
sine, o zaman Balkan harbinde istilâya uğra
yan memleketler memurlarına ne muamele ya
pılıyorsa buna da ayni muamele tatbik edili
yor, nısıf maaş veriliyor. Bu on bir aylık müd
det hizmeti filiyeden sayılır mı, sayılmaz mı? 

Meclisi Âlinin 10 teşrinisani 1933 tarihinde 
verdiği bir kararla bunları hizmeti filiyeden ad
detmiyor. Bu karar, yalnız orası hakkında de
ğil, diğer istilâya uğrayan bir memlekette bulu-
nub da orada ifayi vazifeye muktedir olmayan 
bütün memurlar hakkındadır. Bunlar hakkında 
mazul memurlar gibi muamele yapılır, deniyor. 
Mazul memurlar hakkında yapılan muamele, 
açıkta geçirdikleri müddeti, nısıf müddet olarak 
tekaüdiyesine ilâvesinden ibarettir. 

Bu zat polis olduğu için müddeti filiyesi da
hilinde 22 sene hizmet ederse tekaüd olmak hak
kını haizdir. Fakat 22 seneyi ikmal edemedi
ğinden dolayı 21 sene üzerinden tekaüd edilmiş-
ve 30 lira tekaüd maaşma nail olmuştur. Ya
pılan muamele bundan ibarettir. Divanı mu
hasebatın vermiş olduğu kararı encümeniniz de 
muhik gördü ve raporunu yazdı. Mazbata mu
harriri arkadaşımız bu noktai nazarı kabul et
medi ve fikirlerini burada izah ettiler. Karar 
Mecjisi Âlinindir. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Arkadaşımız 
bir az daha tafsilât verdiler, kendilerine teşek
kür ederim. Ben fazla rahatsız etmek istememiş
tim. Benim söylediğim şeyi tekrar ettiler. Ben 
de ayni şeyi okumuştum. Fakat bunun karşı
sında umumî mahiyette bir tefsiri kanunî var
dır. Diğer taraftan eşhasa aid bir de Divanı 
muhasebat karan vardır. Şimdi bu iki şey kar
şı karşıya geliyor. Hangisini tercih edeceğiz? 
Tefsiri mi, Divanı muhasebat kararmı mı? Bu
nun tavazzuh etmesini istiyorum. Her Türk va
tandaşı bütün kanunlar hakkında sarih olarak 
fikir sahibi olmalıdır. Her hangi bir kanunun 
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mahiyeti sarih olmazsa her Türk vatandaşına 
o kanun üzerinde şu veya bu şekilde kanaat ge
lebilir ki, doğru değildir. 

GENERAL KİAZDVt SEVÜKTEKtN (Diyar
bakır) — Esir olan bir subaym müddeti esareti 
tekaüdiyesine ilâve olunur mu? bunu biliyor
lar mı? 

MÎTAT AYDIN (Devamla) — Bu mesele ay
rı, o mesele ayrıdır. Kanunî bir vaziyet varsa 
hakkım alır. Gayri kanunî ise alamaz. Vavı 
âtıfanm, yayi nisbinin himayesine sığman bir 
kanun olamaz. 

Bu vaziyette karşı karşrya gelmiş iki nokta 
vardır. Bunun tavazzuhunu istiyorum. 

DÎVANI MUHASEBAT REÎSl SEYFÎ 
ORAN — Mûtat Aydm arkadaşımız, Meclisi Âli
nin bir tefsir kararile yine Meclisi Âlinin, 
işgal sahasından avdet eden memurlar hakkın
da vermiş olduğu iki karan yekdiğerine |müte-
arız buluyorlar. Halbuki bunlar mahiyeten ayrı 
ayrı şeylerdir. Ta italya harbi, Balkan harbi 
Umumî harb hatta Millî mücadeleden sonra iş
gal gören sahalardan infisali tabiiye uğraya
rak avdet eden memurlara Hükümet, atıfet ka
bilinden nısıf maaş vermiştir. 328 tarihinden 
beri bu, böyle devam etmiştir. Bilâhara 1930 se
nesinde yeni tekaüd kanunu çıktığı zaman, yeni 
tekaüd kanununda ki, bir memurun tekaüd ola
bilmesi için bilfiil 25 sene veya daha ziyade 
hizmet etmesi şarttır, kaydı kanunisini izah sa-
dedile Divanı muhasebat yapacağı muameleyi 
Meclisten istizan etmiştir. Bunlar, bilfiil hizmet 
addolunacak mı, olunmryacak mı? Bu suale 
karşı Meclis demiştir ki, bunlar infisali tabiiye 
uğnyan memurlardır; kendilerine mazuliyet ka
bilinden maaş verilmiştir, binaenaleyh mazulin 
hakkındaki ahkâm bunlar hakkında da cereyan 
eder. Yani bunların açıkta geçirdiği müddetin 
nısfı, yeni tekaüd kanunu mucibince, dahili he-
sab edilir. Tefsirin mahiyeti ise başkadır. Bir 
memurun tekaüd olması için yine bilfiil 25 sene 
hizmet şarttır. Bazı memurin, vazifei memure-
sini ifa sırasında bilfarz sıhhî mezuniyet alıyor
lar, sıfatı memuriyetleri baki olarak tam maaş 
alıyorlar. Müddeti hizmetlerine göre 6 aydan 
iki seneye kadar mezunen evlerinde oturuyorlar 
veya tahtı tedavide bulunuyorlar. Yahud uzak 
memuriyetlere gidiyorlar, yolda geçen zaman
lan veya kanunî mezuniyetleri dolayisile, bilfiil 
vazife ifa etmedikleri halde, tam maaş almışlar
dır. Bunlarm bu şekildeki memuriyet müddetle
ri tamamen dahili hesab edilecektir. Bu nokta 
muhtacı tefsir görülmüş ve Meclisi âliniz, me
muriyet sıfatı baki kalmak üzere geçen hizmet 
müddetinin tekaüdlük hesabında tamamen sayı
lacağına karar vermiştir. Bunlar tamamile bir
birinden ayrıdır. 328 den bu güne kadar ne ka
dar istilâ görerek açık maaşı almış memurlar 
varsa bunların hepsine mazulin ahkâmı tatbik 
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edilmiştir. Mazbata muharriri arkadaşımız bu 
gün şahsen bir tereddüde düşmüşlerdir. Encü
meni âli ve Divanı muhasebat müttefiktir. Ha
kem Meclisi âlinizdir. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Divanı muha
sebat reisi arkadaşımızın bir noktasına itiraz 
edeceğim. Vazife başmda kalan ve istilâ altmda 
bulunanlara verilen maaş bir atifettir dedi. Ati-
fet değildir. Her ferd çalışmaktadır ve çalışma
sının mükâfatını almaktadır. (Gürültüler). Mü
saade buyurun. Ben şahsî kanaatimi söylüyo

rum. Sonra eski İstanbul Hükümetinin vermiş 
olduğu parayı atifet olarak kabul etmekte ma
zurum. Arkadaşım diyor ki; eskidenberi böyle
dir. Ben aksini iddia etmiyorum. Bir karar çık
mıştır, Sonra tedkik edilmiş bir de tefsir çık
mıştır. Tuhaf tesadüf, tefsirin maksadı şudur: 
bazı defterdarlar uzak vilâyetlere giderlerken 
yolda hastalanır üç ay memuriyetten geri kalır
lar. îşte tefsir bu müddeti tekaüdlükde hesab 
ettirmek içindir. Bu maksadla tefsir istenmiş ve 
çıkmıştır. Bu şekilde filen hizmette memuriyet 
baki kalryorda acaba polis memuru neden bu 
şekilde memur addedilmiyor? Polis olduğundan 
dolayı mı memuriyetten çıkmış telâkki ediliyor. 
Ben bunu şahsî olarak bu şekilde görüyorum. 

HASAN' FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Açıktadır. 

MİTAT AYDIN (Devamla) — Açıkta de
ğildir. Benim kasdrm, polis vazife görüyor, 
amma vazifesini yapmıyor veya yapamıyor. O 
zamanki Hükümet hukuku hükümranisine isti
naden kendisini memur addetmiştir. Amma va
zifesini yapmış veya yapmamış. O memurdur. 
O zamanki Hükümet de bu gibi memurların 
vazifeleri başında kalmasmı emretmiştir ve 
geldiği zaman da maaşlarını vermişti. Benim 
gördüğüm, bu işde bir tezad olduğudur. Karar, 
fiil ahkâmı üzerinde; tefsir umumî mahiyette
dir. Takdir Heyeti umumiyenindir. 

BAŞKAN — Başka mütalaa var mı? (Red, 
red sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Divanı muhasebat encümeninin (8) numa

ralı kararmm aşağıdaki şekilde tadilini dilerim. 
«Müstedi Sami Hunun işgal altmda vazife 

mahallinde kaldığı 11 ay 10 günün eyyamı te-
kaüdiyesine idhaline ve diğer hususat için Di
vanı muhasebatça yapılan muamele veçhile ha
reket olunmasına karar verildi». 

Trabzon 
Mitat Aydın 

BAŞKAN — Takriri .reye arzediyorum. Na

zarı dikkate alanlar... Nazarı dikkate almryan
lar... Nazarı dikkate alınmadı. 

Bu müzakere raporun sekizinci fıkrası hak
kında cereyan etmiştir. Diğer fıkralar hakkın
da mütalaa var mı? (Yok sesleri). Şu halde ra
porun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

'2 — Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tas
diki hakk%nd\a kamun lâyıh\ası ve Hariciye ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri maz
bataları (1/1115) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

1926 tarihli Beynelmilel Sıhhî mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — 21 haziran 1926 tarihinde Pa-
riste tanzim edilib alâkadar Hükümetler mu
rahhasları tarafından imza edilmiş olan Bey
nelmilel sıhhî mukavelename Montreux muka
velenamesinin transit gemilere aid hükümleri 
mahfuz kalmak kaydi ihtirazisi altmda tasdik 
ve kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki 

hakkındaki kanun lâyihasına kabul etmek sure-
tile (219) arkadaş rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (219) reyle kabul edilmiştir. 

Bu günkü ruznamemizde görüşülecek başka 
bir şey kalmamıştır. 

Çarşamba günü için de ruznamemiz yoktur. 
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

[1] Birinci müzakeresi 4 ncü inikad zaptında-
dır. 
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Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdidikı hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karalı işar 
Cemal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
Dr. d . Besim Ömer 
Akalın 

Az< ı adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 219 

Kabul edenler : 21 Q 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 167 
Münhaller : 13 

f Kabul edenler 7 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik Tursan 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâzığ 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Pertev Demir
li an 
General Zeki S oy demir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 

Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşanc 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

•İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
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Kars 
Baha Öngören 
Fuad Köprülü 
Greneral Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü, Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri, 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan, Ferid Perker 
Eeşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli: 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Bediz Mor ova 

t : 6, 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa. Ulusan 
Naim Hazim Onat-

Kütahya, 
Dr. Şakir AJımed. Ediz 
Muidâs. Erkimin. 
Naşid Uluğ 
Receb Pekejv 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

; En>rulla^ Balkan 
; General Osman, K,prpta-
jgel 
JMihri Pektaş 
| Manisa 
'Kenan Örer, 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir H4tJt 
Yaşar özey 

Mcırqş 
Alâettin Tiridpğlu 
Hasan Reşidi 1!anlfu$; 

Mardin 
Abdürrezzak Şatona 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

VMJsm d; k 
Hakkı K|li(||^kijt 

Şükrü Ataman 

Ahmed; Vef ikj; I|hıçay r 

Cavid OraJL 
Halid Mşftgi 
Kâ^ıjl l r4^P; 

Ahmcd İhsan Tokgöz.-
Ali GfUftibjl^çtteııaf 
Dr. Z i y ^ a k y Y ^ r j m . 

. Hamdi Ya^m^tı 
İsmail Çan\a^. 

i Sa^ufi 
A4ii Tj^alı 

i Meliha Ulag, 
I Mehmed Aüt Y^ir^gr r 

İRuşeni B^rfeı% 

İbrahim M . ^ . 
Tevfik T^^a^ı 

Şevki Süsoy 

Ş e m s i n , , Q^aJL^ayv 

Vasfi R,^i4 ;Ş^jğ 

Hulusi Oru<jqğlUj 
Hüsamettin Qka.% 

Yusuf K^maj; Tengig^BJjf 

SımSs 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
İsmail Mehmed; ¥ğaı;G. 
Rasim Başata 
Sabiha Göjpj^y 

Gemil Uyl 
Faik Özt 
Şakir Kesebir,, 

Galib Pekelj 
Hürrem Ergur^ 
Hüsnü Konay,, 
Resai Erişk»efi; 

liamdi Ülküm^p,, 
Mitat Aydın^ 
Raif Kara^^iz . 
S ü l ^ f t a ^ ^ r ^ . G e ^ i ^ 

F u a d j ^ j j u ^ 

Ref et Ülgen, 

Hakkı Ungan, 
İbrahim A r y ^ 
Münib Boya,; 

Celâl Açce^ı 
Ekrem Pelje,!. 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz, 
S u n p ^ , 
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S. Sayısı: 5 
Birinci kânun 1937 : şubat 1938 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/494) 

T. C. 
Divanı muhasebat 20 - IV -1938 

a . „ . 132184 
Sam{" 1015 

İÜ. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanunu ahkâmına tevfikan Divanı muhasebatça «her üç ayda bir tanzim ve 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi icab eden raporlardan 1 K. Evvel* 1937 - 28 şubat 1938 
üç aylık müddete aid raporun 15 fıkradan ibaret olduğu ve bir aded cedvelde'birlikte bulunduğu 
halde ilişik olarak sunulduğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

D. Mi Reisi-
•.-. S. Oran ; 



Divanı ıraıhasebatm mütaleası 

1 — Hava malzeme deposu eski müdürü En
verin ikramiyesine aid olub Millî Müdafaa Ha
va muhasebe müdürlüğünce tanzim edilerek vi
ze edilmek üzere Divana gönderilen ita emirle
rinin tetkikinde-: 

Mumalfoybin benzin hırsızlığından ve vazi-
fei memuriyetini suiistimalden dolayı 14-VIII-
1936 tarihinde 9 ay "4 gün hapis cezasile bera
ber ordudan ihraç ve bu mahkûmiyetini ik
malden sonra kendisine 13 - VIII -1937 tari
hinde 28 mayıs 1937 tarihinden itibaren teka
üd maaşı tahsis edildiği ve şu hale nazaran hi
ni tekaüdünde memuriyet maaşı almamakta 
bulunduğu ve tekaüdlüğünden evvel ordu ile alâ
kası kesilmiş olduğu halde ikramiye tahakkuk 
ettirildiği görülerek bu muamelenin tekaüd ka
nununun 58 nci maddesile sureti telifi hakkın
da yazılan istizah müzekkeresine Hava levazım 
müdürlüğünden alınıp gönderilen 13 -1 -1938 
tarih ve 3500 sayılı cevabda: «Enverin tekaüd-
lüğü ordu ile olan alâkasının kesilmesinden 
sonradır» diye mütalea edilemez bu iki hadi
se bir mahkeme karan ile birbirinin mütemmi
mi olarak tehaddüs etmiştir. Yani Enverin 
ordudan ihraç kararı ayni zamanda tekaüdlü-
ğünü istilzam eden ve o karar dolayısile zarurî 
olarak tehaddüs eden bir vaziyet te husule ge
tirmiştir. Kanunun 58 nci maddesi : (Bilfiil 
otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa edenlere 
tekaüd oldukları zaman almakta bulundukları 
maaşlarının...) dediğine nazaran kanunun asıl 
maksadının hizmet müddeti olduğu aşikârdır. 
Almakta olduğu maaş tabiri burada bir mik
yas vazifesini görmektedir. İkramiye otuz sene 
ve daha ziyade hizmet için verilmiştir, Yoksa 

2 — 
I Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

. T. B. M. M. 
Divanı M. encümeni 28 -VI -1938 

Esas No. 3/494 
Karar No. 18 

Yüksek Eeisliğe -

Birinci kânun 1937 - şubat 1938 aylarına aid 
olup Divanı muhasebat reisliğinin 20-IV-1938 
tarihli ve 132184/1015 numaralı tezkeresile gön
derilen üç aylık rapor encümenimizce tedkik" 
olundu. Raporun fıkralarına mütenazır olarak 
ittihaz, kılınan kararlar aşağıda yazılmış ve 
Umumî Heyete arzedilmek üzere sunulmuştur. 

1 — Mahza kendi sunu taksiri neticesi olarak 
hapis cezasile beraber ordudan ihraç edilen ve 

I mahkûmiyetinin ikmalinden sonra tekaüde sev-
kolunan hava malzeme deposu eski müdürü En-
vere filî hizmet müddeti 30 seneyi geçmiş olması 
itibarile ikramiye verilmesi 1683 numaralı tekaüd 
kanununun 58 nci maddesini tefsir eden 609 nu
maralı tefsir kararına Uygun olmıyacağından Di
vanca yapılan red muamelesi yerinde görülmüş
tür. 
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tekaüd olduğu zaman maaş almakta olmasından I 
verilmiş değildir. Binaenaleyh kanunun mana, 
esas ve hatta yazılış tarzı maaş almağı istihdaf 
etmemektedir. Yeter ki otuz sene Devlet hizme
tinde çalışmış olsun. Kamutayın, bu maddenin 
tefsirine mahal olmadığı hususundaki 609 sa
yılı kararına gelince: Filvaki bu karar (almakta 
oldukları maaş) şart kılınmış olduğunu zikre
derek ücretlilerin ve istifa edenlerin tekaüdlük-
leri halinde ikramiye almayacağını tasrih etmek
tedir. Bu karar ancak ücret alanlarla istifa 
edenlere münhasır olduğuna göre kanunun tev
sii cihetine gidilmesi ve hadisede olduğu gibi 
bir mahkeme kararı ile ordudan ihraç edilen ve 
tekaüd olmak mecburiyetinde bukaıan bir şah
sa tatbik edilmesi muvafık görülmemektedir. 
Bu takdirde ceza kanununun derpiş etmediği 
bir tazminat ile mahkûm edilmiş olur ki bu da 
ikramiyenin bir nevi tazminat olarak katı de
mektir. Vazu kanun yukarıda arzedilen kararı 
verirken ücretlilerin ve istifa edenlerin nihayet 
tekrar maaşlı memuriyete avdet suretile bu hak
tan istifade . edebileceklerini de düşünmüştür. 
Halbuki ordudan bu suretle ihraç edilmiş olan 
bir kimse için bu vaziyet meveud değildir. 

(Aldıkları maaş) tabirinin kelimeleri üzerin
de tamamen tevakkuf edilecek olursa her han
gi bir sebeble maaşını alamıyan hali muhasa
rada olup ta para bulunmaması veya buna ben
zer bir hâdise ile memurun bir müddet maaş 
almaması veya mücbir sebeblerle maaşının bir 
kısmının ayniyat olarak verilmesi halinde kıs
men veya tamamen ikramiye hakkından mah
rum kalmak gibi bir vaziyete müncer olur ki 
vazu kanunun böyle bir garabete müsaade et
meyeceği aşikârdır. Mecburiyet neticesi maaşı
nı alamıyan Enver de mani bir sebebin zuhuru 
dolayısile maaş alamamıştır. Bu sebeb de tekaüd 
kanununa ve ikramiyesine müessir olmaması lâ
zım gelen cezaî bir sebebdir ki, bu hâdise yalnız 
ceza kanununun hududu ve bu cezanın mikdarı 
dahilinde mütalea edilmelidir denilerek Envere 
maaş tahsis edilmiş olmamasının tekaüd kanunu
nun 58 nei maddesine aykırı olmadığı beyanile ita-
emrinin vizesi istenilmiş ise de : 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddei asli
yesini tadil eden 2936 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesinde (Bilfiil otuz sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere tekaüd oldukları zaman al- I 
makta oldukları maaşlarının emsali hâsılının 
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bir seneliği ikramiye olarak verilir) denilmesine 

, ve işbu maddenin tefsirine mahal olmadığına 
dair Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 609 numa
ralı karârda ise (almakta oldukları maaşları
nın tabirinden, ikramiyenin verilebilmesi için 
maaş almakta bulundukları şartı anlaşılır) cüm-
lesile maddei mezkûrenin vuzuh ve sarahati te
barüz ettirilmiş ve bu cümleden olarak ücretli 
memurlarla istifa etmiş olanların maaş alma
makta bulunmaları itibarile ikramiyeye istih
kakları olamryacağınm teyiden tasrih kılındığı 
anlaşılmıştır. 

Maahaza kendi sunu taksirlerinden mütevellid 
olmryarak memuriyetlerinin ilgası dolayisile açık
ta kalan memurlarla vekâlet emrine alınanların 
işbu vaziyetlerinin devamı esnasında tahakkuk 
ettirilecek ikramiyelerinin de evvelce aldıkları 
memuriyet maaşı üzerinden hesab edilmiyerek 
muahharan almakta oldukları açık maaşları mik
yas ve esas tutulmak suretile verilmekte olması
na göre tahakkuk dairesince dermeyan olunan id
dia ve müdafaanın kanunun pek sarih olan mana 
ve müeddasma uygun olmadığı ve tekaüd mua
melesinin icrasına tekaddüm eden müddet zarfın
da kanunen maaş almak hakkından mahrum bı
rakılan mumaileyhin maaş alamaması keyfiyeti
nin mücbir bir sebeb veya zaruret olmayıb ancak 
kendi filinin istilzam eylediği cezaî bir netice ile 
karşılaşmış bulunduğu ve kanun ikramiyeye is
tihkak keyfiyetini sarahaten «Tekaüd oldukları 
zaman almakta oldukları maaşlarının emsali ha

sılının bir seneliği» kaydile takyid eylediği cihet
le tekaüdlüğü esnasında maaş almamakta olan 
muameileyhe ikramiye verilmesine imkân görüle
mediğinden bu babdaki ita emri vize edilmiyerek 
Millî Müdafaa vekâletine gönderilmiştir. 

2 — 9 ncu kolordu muhasebeciliğinden mü-
tekaid Tahsin tarafından verilen arzuhalde Hı
nıs kazasının işgal altmda bulunduğu müddet 
zarfmda Maliye meslek mektebine devam et
miş olmakla beraber ayni zamanda vekâlet şu
belerinde öğleden $onra bilfiil vazife görmüş 
olduğu halde tekaüd müddetinin hesabın
da mektçbde geçen müddetin bilfiil hizmet 
olarak kabul edilmemiş olduğundan bahisle bu 
babda müttehaz 3 nü daire kararma itiraz olun
makta ve bu müddet; uhdesinde memuriyet sı
fatı baki kaldığı halde maaşla geçmiş olduğun
dan bu kararrn 185 numaralı tefsir kararma 

2 — Mevkii memuriyetleri istilâya uğramak 
suretile vazifelerini bilfiil ifa edemeyip maaşı sa
bıklarını kısmen veya tamamen.alan memurların 
vaziyetlerinin açık şeklinde telâkkisi Yüksek Mec
lisin 766 numaralı kararı iktizasından bulunmuş 
ve bu kabîl memurlar bir dairenin filî kadrosun
da yer almadıkça ahar mahallerde çalıştırılmış ol
salar bile aslen vazifedar olmadıklarından bunla
rın hizmetlerinin 185 numaralı tefsir kararına gö
re filî hizmet addedilmesine imkân bulunmamış 
olduğundan Divanca yapılan muamele musib gö
rülmüştür. 
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muhalif olduğu ve 3 aylık raporlar üzerine I 
Meclisi Âlice müttehaz 766 numararlı kararm 
3 ncü fıkrasındaki mevkii memuriyetleri isti
lâya uğrayan ve fakat maaşı sabıklarını kıs
men veya tamamen alan memurların vaziyetle
rinin açık şeklinde telâkkisi için bu memurla
rın bilfiil vazife ifa etmemeleri şartı mevcud 
olub halbuki kendisi Niğdede ifayi vazife eder
ken vekâletin vuku bulan talebi üzerine Ma
liye meslek mektebine celbedilerek öğleye ka
dar ders ve öğleden sonra da vazifei asliye ola
rak vekâlet şubelerinde bilfiil vazife gördüğü 
cihetle vaziyetinin bu karara uygun olmadığı 
beyanile bu müddetin filî hizmet olarak kabu
lü hususunun karar altına alınması rica edil
mekte ve vekâletin tezkerei cevabiyesinde ise 
mumaileyhin mektebde bulunduğu müddet zar
fında öğleden sonra vekâlet şubelerine devam 
etmesi mektebde okutulan derslerin tatbikatı 
mahiyetinde olub memaliki meşgule memuru 
sıfatını değiştirmeyeceği ve bu itibarla mektebe 
devam sırasında geçen hizmetinin 766 numaralı 
karar mucibince bilfiil hizmetten sayılmamak 
lâzım geleceği mütalea edilmekte olduğu bildi
rilmiş olub mülkiye tahsis şubesinin 19 - II -
1937 tarih 116/5580 sayılı müzekkeresinde de 
mumaileyhin Hınıs kazası kura kâtibi iken bu
ranın işgale uğraması üzerine Niğdeye gelerek 
memaliki meşgule memurları meyanıhda maaş 
alırken Maliye meslek mektebine celbolunduğu 
ve tahsilini ikmal ettiği zaman kazada istirdat 
edilmiş olduğundan memuriyetine azimet ettiği 
ve işgal ile istirdat tarihleri arasında memaliki 
meşgule memuru maaşı almakla beraber Maliye 
meslek mektebine ve bu sırada vekâlet aklâmı-
na devam etmek suretile geçen müddetin bu 
babda 3 ncü dairece müttehaz, karar mucibince 
maaşlı açık muamelesine tâbi tutulduğu anla
şılmış olub bu defa verilen arzuhalde Niğdede 
ifayi vazife ederken mektebe celb olunduğu ve 
Niğdeden alınmış olan memaüki meşgule me
muru maaşlarını tevsik için Niğde Defterdarlı
ğına verilmiş olan arzuhalde orada hizmet etti
ğinden bahsedilmemiş olduğu gibi Defterdar
lıktan bu arzuhale yazılan derkenarda da ken
disinin orada Hınıs kazası kura kâtibi namile 
maaş aldğn bildirilmiş olub hizmetten bahsedil
memiş olduğundan eğer Niğdede kadro dahi
linde bir memuriyete tayin edilerek ifayi va
zife ederken meslek mektebine celbolunmuş ise 
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ve bunu tevsik ederse yapılan muamelenin tadil I 
ve tashihi tabiî ise de böyle bir vaziyet tesbit 
ve tevsik edilmedikçe Maliye vekâletince de 
mütalea olunduğu veçhile memaliki meşgule 
memuru sıfatile maaş alırken Maliye meslek 
mektebine ye bu sırada da tatbikat görmek için 
vekâlet şuabatma devam etmiş olması bu müd
detin filî hizmet addini icab ettirmeyeceğinden 
ve yapılan muamele 185 numaralı tefsir kara
rından muahhar olan 766 numaralı karara uy
gun olub bu kararda zikrolunan «vazifelerini 
bilfiil ifa etmeyib» kaydi memurun işgal dola-
yisile ayrıldığı vazifei asliyesine matuf bulun
duğundan itirazının varid görülmediği bildiril
mekte olmakla icabı müzakere edildi: 

Heyette hazır bulunan müddeiumumi Ma
liye vekâletinin mütaleası veçhile talebinin red
di reyinde bulundu. 

Azadan beş zat müstedi memaliki meşgule 
memurlarından olmakla beraber Maliye mekte
binde bulunduğu müddet zarfında sabık memu-
riyte unvanını muhafaza ve maaşını istifa etmiş 
ve bu müddet zarfında mektebin diğer talebesi 
misüllü kendisine vekâletçe ders saatleri hari
cinde merkez dairelerinde vazife verilmiş ve bu 
itibarla mumaileyh, Meclisi âli kararında bah
sedilen memaliki meşgule memurlarından farklı 
bir vaziyette bulunmuş olduğu cihetle Maliye 
mektebinde bulunduğu müddete aid zamanm 
filî hizmet olarak kabulü ve azadan iki zat 185 
numaralı tefsir karan filî hizmeti, uhdesinde 
memuriyet ' bulunduğu halde maaşla geçen 
müddet olarak tarif ettiğine ve memaliki meş
gule memurları memuriyet unvanlarını muha
faza ettikleri gibi maaşlarını da almakta bulun
duklarına göre vaziyetleri bu kararı tefsirinin 
kabul ettiği filî memuriyet vaziyeti olacağı ve 
766 numaralı karar memalikimeşgule memurları 
hakkında Divanca yapılan muameleyi tasvib 
eder .mahiyette isede bu karar 185 numaralı 
tefsir kararının ittihazından mukaddem Divanı 

muhasebatça tebellür eden kanaat üzerine o ta
rihlerdeki hâdisata göre ittihaz kılınmış ve 
mezkûr tefsir kararı çıkdıktan sonra memaliki 
meşgule memurlarının vaziyetlerinin de bu tef
sir dairesinde mütaleası mümkün bulunmuş ol
makla müstedinin filî hizmetinin yalnız Maliye 
mektebinde bulunduğu müddete hasredilmeye-
rek memaliki meşgule memurluğu sıfatının de
vam ettiği maaşlı müddete de teşmili mütalea- | 
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sında bulunmuşlar isede 766 numaralı karar 
185 numaralı tefsir kararından muahhaır olub 
sarahaten memaliki meşgule memurları hakkın
da bulunduğuna göre bu sarahat karşısında bu 
sıfatla geçen müddetin velevki kısmen Maliye 
mektebimde tahsilde geçmiş bile olsa filî hizmet 
müddetine ilâvesi mümkün olamayacağı ve tah
silde bulunduğu müddet kendilerine vekâletçe 
verilen vazife ayrı bir memuriyet ve vazife ol-
mayıb mektebdeki derslerin tatbiki ve bir nevi 
sitaj mahiyetinde bulunduğundan kendilerinin 
tavzifi demek olamayacağı cihetle kendisinin 
bu husustaki talebinin reddi 2514 numaralı Di
vanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi 
hükmüne müsteniden ekseriyetle kararlaştırıl
mış ve kendisine de o suretle tebliğ edilmiştir. 

3 — Maluliyetinden dolayı 6 ncı dereceden 
tekaüdü icra kılınmış olan ikinci sınıf ketebe-
den Lûtfi tarafından verilen ve tekaüd edilldiği 
21 _ V - 1341 tarihinde müstahik olduğu bir se
ne istiklâl harbi zammının 3107 sayıÜı kanunun 
meriyete geçtiği tarihten sonra yapılmış olma
sından dolayı müracaatı olan 1933 senesinden 
verilmiş olmasına itirazı mutazammm 19-X-1937 
tarihli dilekçe ile beyanı mütalea olunmak üze
re Millî Müdafaa vekâletine yazılan tezkereye 
alınan ve kâtib Lûtfiye bir sene istiklâl harb 
zammı olarak verilen 9 kuruş zammın 3107 sa
yılı kanuna ve umumî heyetin' 26 nisan 1937 ta
rihli kararına göre müraeaatini takib eden ay 
başından itibaren yapıldığı bildirilmekte olan 
bilâ tarih ve 6634/37638 sayılı cevab ve askerî 
tahsis şubesinden yazılan ve mülga Muhassasatı 
zatiye idaresince 5 sene büyük harb zammile be
raber 23 sene 1 ay 23 gün üzerinden tekaüdü 
icra kılmmış olan mumaileyhin 14 mart 1933 
tarihinde verdiği arzuhal ile istiklâl harbi zam
mı için müracaatte bulunmuş ise de bu müra-
caati üzerine o tarihte muamele yapılmayarak 
20 eylül 1937 tarihinde tekrar müracaatta bu
lunmasından dolayı 3107 saydı kanun mucibin
ce ilk müraeaatini takib eden 1 nisan 1933 tari
hinden itibaren muhassas maaşma bir sene is
tiklâl zammından isabet eden 9 kuruşun ilâve 
edildiği ve bu zammın 13 teşrinievvel 1937 tari
hinde 18562 numaraya tescil olunduğu dosyası
nın tetkikinden anlaşılmış olmakjla 3107 sayılı 
kanunun, yeni tahsislerde olduğu gibi tadil ve 
tashihlere de şamil bulunduğu umumî heyetin 

( S. Sa 
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3 — 1683 numaralı kanunun sekizinci madde
sine 3107 numaralı kanunla eklenen fıkrada «an
cak sahiblerinin tahriren müracaatları yukarıki 
fıkralarda gösterilen tarihlerden itibaren beş se
ne zarfında vuku bulmazsa bu maaşlar müracaat 
tarihlerini takib eden ay başından itibaren bağ
lanır» denilmesine ve mezkûr 3107 numaralı ka
nunun muvakkat maddesine göre de şimdiye ka
dar tahsis muameleleri tekemmül etmemiş olan 
tekaüd ve yetim maaşları hakkında da bu kanun 
hükümleri tatbik olunmak icab etmesine nazaran 
maaşının tadilini taleb eden mumaileyhin tahsis 
muamelesi 3107 numaralı kanunun meriyet mev
kiine girdikten sonra tekemmül etmiş olması iti-
barile tahsis muamelesinin müracaatını takip eden 
ay başından itibar edilmesi yolunda Divanca veri
len karar doğru görülmüştür. 

sı : 5 ) 
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26 nisan 1937 tarihli kararı iktizasından olun
muş ve hu karar dairesinde müracaat tarihini 
takib eden 1 nisan 1933 tarihinden yapılan ,zam 
mebdeinin tebdiline' bir sebeb görülememiş ol
duğunu bildiren 27 - XI - 1937 tarih ve 5114 sa
yılı müzekkere okunarak icabı müzakere edildi. 

Müddfeiumumî tadil talebinin beş senenin hi
tamından! sonra vaki olmuş olması hesabile Di
vanca yapılan tescil muamelesi kanuna muvafık 
olmakla üıüstedinin talebinin reddi mütaleasın-
da bulunmuştur. 

Umumî heyetin 26 nisan 1937 tarihli kara
rında 3107 numaralı kanun hükmünün zat ma
aşları tadilâtına da şamil bulunduğu kabul edil
miş ve hâdise dahi, tekaüd maaşınm tahsis sı
ralarında mevzubahs' edilmesine imkân olmayıb 
bilâhare intişar eden bir kanun hükmünün ica-
batındani olarak istiklâl harbi esnasındaki hiz
metlerin ^bir mislinin müddeti hizmete ilâvesin
den ibaret bir tadil muamelesinden ibaret bu
lunmuş ve müstedi evvelce tahsis edilmiş bu
lunan tekaüd maaşmın, bir senelik istiklâl har
bi zammının ilâvesi ile tadilini kanunun neşrin
den itibaren beş sene zarfmda taleb etmemiş 
ve bu husustaki müracaati mezkûr müddetin 
hitamından, ve tadil muamelesinin tekemmülü 
de mezkûr kanunun meriyet mevkiine girdiği 
tarihten sonraya tesadüf etmekte bulunmuş ol
makla 3İ07 numaralı kanun ahkâmma tevfi
kan müracaat tarihi olan 14 mart 1933 tarihini 
takib eden 1 nisan 1933 tarihinden itibaren maa-
şmm tadili hakkındaki muamelede kanuna uyar
sızlık görülmediğinden 2514 numaralı Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi muci-
inee müsjedkıin bu husustaki talebinin reddi ve 
keyfiyetin 3 aylık raporla Meclisi Âliye arzedi-
leceğinin müstediye tebliği kararlaştırılmıştır. 

4 — 1122 sayılı kanun mucibince terfih zam
mına miptehak olub kanunun neşrinden itiba
ren bu zammın tediyesi icabettiği halde kanunu 
bilemediğinden ancak 936 senesinde müracaat 
ederek 3107 numaralı kanuna tevfikan müracaa
tını takib eden 1 mart 1936 tarihinden itibaren 
verilen üç bin kuruş terfih zammı mebdeinin 
1122 numaralı.kanunun neşri tarihine tashihini 
isteyen Firkateyn kaptanı mütekaid Şemseddin 
imzasile verilen dilekçe ile ledelistifsar Millî 
Müdafaa vekâletinden alınan ve 1 mart 1936 dan 
bağlanan terfih zammının 3107 numaralı kanun 

; 4 — Katğî mecburiyet neticesi olmıyarak ka-
• nunî müddet zarfında müracaat etmeyen malûl 
' mütekaidlerin terfih zamları hakkındaki müraca-
; atları üzerine yapılan tahsis muamelelerinin 3107 
; numaralı kanun hükümlerine uydurulması yolun-
! da Divanca ittihaz edilen karar musib görülmüş

tür. 
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hilâfına olarak verilmesine imkân görülmediği 
bildirilmekte olan tezkere ve mülkiye tahsis şu
besinden yazılan ve mumaileyhin ruhî maluli
yetten dolayı 28 nisan 330 tarihinde 4 ncü dere
ce üzerinden 1653 kuruş maaşla tekaüdü icra 
edilib terfih zammı verilmesi hakkında şubat 
1936 tarihinde müracaat ederek yapılan muaye
nesinde 1122 numaralı kanuna göre de dördüncü 
dereceden malûl bulunduğu ve bu maluliyetin 
daimî olduğu sıhhat işleri dairesince tasdik ve 
muamelenin 3107 numaralı kanundan sonra te
kemmül etmiş olmasından dolayı müstehak oldu
ğu üç bin kuruş terfih zammının adı geçen 
3107 numaralı kanun ve umumî heyetin 26-IV-
1937 tarihli karan mucibince müracaatını takib 
eden 1 mart 1936 tarihinden itibaren yapıldığı 
ve muahharan neşrolunan 3255 numaralı kanu
na tevfikan da terfih zammına 24 haziran 1937 
den itibaren üç bin İmruşıun daha ilâve olunduğu 
görülmüş olub 3107 numaralı kanuna ve umumî 
heyetin kararına göre dairesince yapılan ve Di
vanca tescil olunan terfih zammı mebdeinin ta
yininde isabetsizlik bulunmamakda isede mezkû 
kanunun birinci maddesinin son fıkrasında (Şu 
kadar ki bu müracaatların ağır hastalık ve 
esaret gibi katği bir mecburiyet neticesi olarak 
geciktiği hükmen tevsik edildiği takdirde bu 
sebeble geçmiş müddetlere aid haklar mahfuz
dur) denilmekte ve mumaileyhin ruhî ve asabî 
malûllerden bulunmakta olmasma binaen müra-
caatin gecikmesi katği bir mecburiyet neticesi ol
duğu hükmen tevsik edilmedikçe muamelenin 
tashihine imkân bulunmadığı yazılı bulunan mü
zekkere okunarak müddeiumuminin tadili mua
meleye mahal olmadığı yolundaki mütaleası da 
alındıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Terfih zamları da tahsisatı fevkalâdeye za-
mimeten ve tekaüd maaşlarının verildiği tertib-
lerden verilmekte olması ve 1683 numaralı ka
nunun bazı maddeleri bu zamlar hakkmda da 
bir takım hükümleri muhtevi bulunması hase-
bile 3107 numaralı kanun hükümlerinin bu zam
lara da lüzumu tatbiki evvelce mümasili bir me
sele dolayısüe umumî heyetçe kararlaştırılmış 
ve müstedinin dileği de kendisinin müstahik ol
duğu halde şimdiye kadar aramamış bulunduğu 
terfih zammmm 551 numaralı kanunn tatbiki 
tarihinden itibaren verilmesi ve binaenaleyh 
terfih zammmm 3107 numaralı kanun hükümle
rinden istisnası talebinden ibaret bulunmuş 6h-

( S. Sayısı : 5 ) 
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duğundan 3107 numaralı kanunun birinci mad
desinin son fıkrası mucibince ademi müracaati-
nin katği bir mecburiyetten mütevellid bulundu
ğu hükooaen tevsik edilmedikçe talebinin tervi
cine imkân görülemediğinin ve keyfiyetin üç 
aylık raporla Meclisi Âliye, arzedüeceğinin ken
disine tebliği 2514 numaralı Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi hükmüne tevfikan 
ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Azadan altı zat muayyen bir hakkı ihdas eden 
bir karnin mümasili bir hakkı da ihdas etmiş 
olmayacağı gibi bir hakkı ilga eden bir kanu
nun mürfeasüi hukuku da ibtal etmesi varid ola
mayacağından 3107 numaralı kanun 1683 numa
ralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 8 ve 50 
ve muvakkat 5 nci maddelerine fıkra ilâvesine 
dair olufe tekaüd kanunundan ayrı ve müs
takil bir kanun ojlan 551 numaralı terfih ka-
nunile bir alâkası bulunmadığı ve bu itibarla 
bu zamları dairei şümulüne almadığı ve mez
kûr kanun muvazzaf zabitanı dahi dairei şü
mulüne âtlmış ve 320 numaralı karara nazaran 
malûliyeitleri istihdamlarına mâni bulunmayan 
muvazzaf zabitana da bu zammın mensub olduk
ları daire bütçelerinden verilmesi suretiüe teka
üd maâşmdaıi ayrı bir mahiyet arzetmekte bu
lunmuş olduğundan elde bir karar tefsiri bu
lunmadıkça tekaüd ve yetim maaşlarmm tâbi 
tutuldug 3107 nmaralı kanun ahkâmmın bu 
zamlara jda kıyas tarikile teşmili cihetine gidi
lemeyeceği reyinde bulunmuşlardır. 

5 — Evvelce 1683 sayılı kanunun 43 ncü mı.l-
desi mucibince maluliyet üzerinden hizmet müd
detini nazaran ikramiye verilmiş olan Kilise es
ki tahsildarı Hüsnü Türker maluliyetinin vazife 
icabı oldjuğundan bahsile bu muameleye üç nok
tadan itiraz ederek Devlet şûrasına dava ikame 
etmiş ve!bu dava evrakı aidiyet kararile Divana 
tevdi edümıesi üzerine bu evrak üzerinde yapı
lan tedkîkatda itirazlarınım ikisi yerinde görül
memiş ise de maluliyetinin vazife icabı olduğuna 
dair iddiası tedJrike şayan görülerek keyfiyet Ma
liye vekâletine yazılmış ve vekâletçe bu mesele 
üzerinde yeniden tedkikat yapılarak Sıhhiye ve
kâletinden; maluliyetin vazife icabı olduğuna 
dair alınan karar üzerine 42 nci maddeye tevfi
kan maaş tahsis (edilerek tescil olunmak üzere 
evrakı Divana tevdi edilmiş ve bu evrak arasın
da maluliyetin vazife icabı olduğuna dair zama-

( S . Sayısı : 5 ) 
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man bu maluliyetin vazifeden mütevellid bulun
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14 sene sonra tedarik eylediği şehadetnamelerle 
maluliyetinin vazifenin vukuu esnasında hadis 
ve vazifeden, münbais olduğunu iddia eylemesi 
892 numaralı kararla kabili telif görülmemiş ol
makla Divanı muhasebatın bu babda ittihaz ey
lediği karar yerinde görülmüştür. 
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m vukuunda aimmış rapor olmadığından tahak- I 
^ukun Meclisi Âlinin 892 numaralı kararile ne-
veçhile telif olunacağı dairesinden sorulması üze
rine dairesince hâdise zamanında alınmış rapor 
olmadığına göre vazife icabı maluliyet cihetine 
gidilemeyeceği beyanile kendisine tebligat yapıl
mış idi. Bunun üzerine Divanı muhasebata ver
diği arzuhalde hâdisenin vukuu zamanında dok
tor olmadığını, gerek bu noktayı ve gerek malu
liyetinin vazife icabı olduğunu sonradan aldığı 
bir çok vesaik ile tesbit etmekte olduğunu ileri 
sürerek tadilin kabulünü istemiş olduğundan bu 
taleb üzerine Maliye vekâletinden! eelbolunan dos-

. ya üzerinde yapılan tedkikaıt neticesinde 3 ncü 
dairece ittihaz olunan kararda mumaileyhin, iti
razı üzerine maluliyetinin 42 nei maddeye temas 
ettiğine dair Sıhhiye vekâletince tasdik edülmiş 
olan son raporu evvelki raporun ayni 
olub bu raporda maluliyetin vazifeden 
mütevellid olduğuna dair bir kayid olmadığı ve 
kendisi evvelce tekaüde sevkolunduğu zaman 
böyle bir iddiada bulunmamış ve raporunda ken
disinde mevcud fıtıkın 13 sene evvel zuhur et
miş olduğu yazılı olup bu tarih hâdise zamanına 
tesadüf etmekte ise de rapora neye müsteniden 
yazılmış olduğu tasrih edilmemiş ve bir çok 

* emsalinde olduğu gibi bunun ifadeye müsteniden 
yazılmış olması galib görülmüş ve bu defa ibraz 
eylediği vesaik için köyde bulunduğu sırada 
Fransızların köye girmesi üzerine bulunduğu 
odanın kapısından çıkmayı tehlikeli görerek pen
cereden atlaması üzerine derhal kendisinde fıtık 
zuhur ettiğine dair o zamanki nahiye müdürü ve 
jandarma karakol kumandanlığının 20 -1 -1934 
tarihli vesikası ile bu vesikaya ve ayrıca yapılan 
tahkikata nazaran iddiasının hakikata uygun ol
duğu ve arızanın o tarihte hâsıl olduğu anlaşıl
dığına dair Cumhuriyet halk fırkası idare heye
tinin 25 - VII -1937 tarihli derkenarı ve kendisi
nin tahsilatta iken Fransızların baskınına uğra-*' 
dığmdan ve kaçarken fıtık olduğundan malûma
tı olduğuna ve o sıralarda doktor olmadığından 
rapor alınamadığına dair Kilis eski malmüdürü-
nün 30 - VI -1937 tarihli vesikası ve o vakit o ha
valide askerî ve mülkî mesul bir doktor olmadığı
na dair o havali kumandanı emekli binbaşı Mah-
mud imzalı ve 1 - VII -1937 tarihli vesikadan iba
ret olup bunların hiç birisi hâdise zamanında alın
mış rapor olmadığına ve kendisinde pençe- : 
reden atlar atlamaz fıtık müşahede edildiği j 

(;& Sayısı 
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birinci vesikada beyan edilmekte ise de esasen da
ha evvel mevcud olan fıtıkın bu hâdise üzerine 
meydana çıkmış olması muhtemel bulunmasına ve 
o sırada o havalide doktor olmasa da maluliyetin 
bilâhare hali tabiinin avdetile tevsik edilmesi lâ
zım gelirken bunun da yapılmamış bulunmasına 
mebni Meclisi Âlinin 892 numaralı kararı muva
cehesinde sonradan alınmış olan bu vesaika göre 
tashihin kabulüne imkân görülememiş olmakla be
raber muamelenin; Devlet şûrasına ikame edil
miş olan idarî davanın Divanı muhasebat kanu
nunun 73 ncü maddesine nazaran Divanca tedki-
ki için aidiyet kararile Divana tevdi şeklinde ol
masına nazaran işin heyeti umumiyece de tedkik 
ve bir karara bağlanmasına lüzum gösterilmiş ol
duğundan Müddeiumumi Enver Argunun Sıhhi
ye vekâletince vazifeden mütevellid olduğu tas
dik ve kabul edilmesine göre müstedinin talebinin 
tervici lâzım gelmekle beraber Maliye vekâletince 
tekrar tahsisi maaş cihetine gidilerek evrak bera-
yi tescil Divana gönderilmemiş olduğundan evvel 
emirde bu hususta vekâleti müşarünileyhanın 
noktai nazarının öğrenilmesi yolundaki mütaleası 
da alındıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Müstediye tadilen yapılan tahsis muamelesine 
aid evrakın tedkiki sırasında şubece muamelenin 
Meclisi Âlinin 892 numaralı kararile sureti telifi 
hakkında yapılan istizah üzerine Maliye vekâle
tince tahsis muamelesi ibtal ve muamele sahibine 
de cevabı red verilmiş olmasına göre mesele mu
amele sahibile Maliye vekâleti arasında mütehad-
dis bir ihtilâf mahiyeti arzetmekle beraber daire

ce de mütalea edildiği veçhile Devlet şûrasına ikame 
edilen dava evrakı şûraca aidiyet kararile ve ted
kik edilmek üzere tevdi edilmiş olmasına mebni 
2514 numaralı Divanı muhasebat kanununun 73 
ncü maddesine müsteniden tedkik olunması karar
laştırıldıktan sonra esas meselenin müzakeresine 
geçildi. 

Azadan altı zat hâdisenin vukuu zamanında 
hâdise mahallinde doktor bulunmadığı şahadet
namelerle ve maluliyeti mucib hastalığın vazife 
esnasında ve vazifeden mütevellid bulunduğu da 
Sıhhiye vekâletinin tasdikına iktiran eden muah
har raporlarla tevsik ve teyid edilmekte olmasına 
mebni bu maluliyetin vazifeden mütevellid olarak 
kabulile 1683 numaralı kanunun 43 ncü maddesi 
mucibince ve tadilen kendisine maaş bağlanması 
lâzım geleceği rey ve mütaleasında bulundular 
ise de daire kararında bertafsil izah edildiği üze-

( S. Sayısı 
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re istida sahibi bidayeten malulen tekaüde şevke-
dildiği zaman bu maluliyetin vazifeden mütevel-
lid bulunduğu hakkında bir iddia da bulunma
mış olduğu gibi hâdise vukuunda doktor bulun
madığı kabul edilse bile hali tabiinin avdetile bu 
maluliyetin tevsiki mümkün iken bu da yapılma
mış ve şehadet derecesini geçemeyen ve vakanın 
hudusundan pek çok zaman sonra tedarik edil
miş bulunan vesaik de Meclisi Âlinin 892 numa
ralı kararında tasrih edildiği veçhile hâdise zama
nında alınmış rapor hüküm ve kuvvetinde bulun
mamış olduğundan evvelce kendisi hakkında 1683 
numaralı tekaüd kanununun 43 ncü maddesine 
tevfikan yapılmış olan muamelenin tadil ve teb
diline ve binaenaleyh maluliyetinin vazifeden 
mütevellid bulunduğunun kabulüne imkân görü
lemediğinin ve keyfiyetin üç aylık raporla Mecli
si Âliye arzedileceğinin kendisine tebliğine Diva
nı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmü
ne müsteniden ve ekseriyetle karar verilmiştir. 

6 — Efraddan şehid îbrahimoğlu Resulün 
karısı Caize Güldal verdiği dilekçe ile maaşımın 
kocasmm şehadeti tarihinden bağlanması lâzmı-
gelirken müracaat tarihinden tahsis edilerek 

yalnız on seneliği verilib alâkasının kesildiği 
cihetle müterakim 28 senelik maaşmın da tedi
yesini istemesi üzerine dilekçenin leffile Millî 
Müdafaa vekâletine yazılan tezkereye alman 

20 . XI - 1937 tarih ve 11438/38155 sayılı kar
şılıkta müstedi Caize Güldal kocası Resulden 
kendisine maaş tahsisi için 1934 senesinin şubat 
aymda müracaat ederek 3107 sayılı kanun ahkâ
mı mucübinee müracaat ettiği tarihi takib eden 
1 mart 1934 den 1944 senesine kadar on senelik 
maaş tutarı olan 330 liralık istihkak varakası 
tanzim edilmiş olduğu ve bu ^muameleden başka 
yapılacak bir mfuamele olmadığı bildirilmiş ve 
askerî tahsis şubesinden yazılan müzekkerede 
de mumaileyhanm maaş tahsisi hakkında 18 şu
bat 1934 tarihinde müracaat edilb tahsis muame
lesi 3107 sayılı kanunun neşrinden sonra 25 
ağustos 1937 tarihinde tekemmül etmiş olması 
hasebile mezkûr kanuna tevfikan müracaatını 
takib eden 1 mart 1934 den itibaren mülga 11 
ağustos 1325 tarihli kanunun 36 ncı maddesini 
muaddil 8 nisan 1934 tarihli kanun mucibince 
tahsis edilen 100 kuruş maaşma 150 kuruş tah
sisatı fevkalâde ve 1683 sayılı kanunun 57 nci 
maddesi mucibince % 10 olarak 25 kuruşun ilâ-

6 — Yapılan tedkikata nazaran muamele 3107 
numaralı kanun hükümlerine uygun görülmekle 
Divanın kararı tasdik olunmuştur. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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vesile 275 kuraşdan tahakkuk ettirilen 330 lira
ya aid mütekaidin şubesinden ıgönderilen evrakın 
tedkikatı neticesinde muvafık görülerek 53100 
numaraya tescil edildiği dosyasının tetkikinden 
anlaşılmış ve evvelki zamana aid maaşların 3107 
numaralı kanun hükümlerine tâbi olması itiba-
rile dairesince yapılan muamele mtuvafıkı ka
nun görülmüş olduğu muharrer bulunmuş olmakla 
müddeiumumi Enver Arkunun tadili muamele
ye mahal olmadığı yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Şube müzekkeresinde yazılı izahata nazaran 
müstediye bağlanan maaşa aid tahsis muamelesi 
25 - VIİI - 1937 tarihinde salâhiyettar makamın 
tasvib ve tasdikıle tekemmül etmiş ve 6-II-1937 
tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan 3107 nu
maralı kanunun muvakkat maddesinde ise; 
(Şimdiye kadar tahsis muameleleri tekemmül 
etmemiş olan tekaüd ve yetim maaşlarile 1683 
numaralı kanunun" 50 nci ve muvakkat beşinci 
maddeleri mucibince henüz alâkaları tamamen 
kesilmemiş olanlar hakkında da bu kanun hü
kümleri tatbik olunur) denilmekte bulunmuş ol
masına mebni bu kanunun meriyetinden sonra 
tahsis muamelesi tekemmül ederek müracaat 
tarihinden itibaren maaşmm on seneliği veril
mek suretile alâkası kesilmiş olan istida sahibi 
hakkında yapılan muamelede kanunlara uygun
suzluk bulnmadığı cihetle talebinin yerinde ol
madığının ve keyfiyetin üç aylık raporla Mec
lisi Âliye arzedilecağinin kendisine tebliğine 
2514 nmaralı Divanı muhasebat kanununun 73 
neü maddesi hükmüne tevfikan ve müttefikan 
karar verilmiştir. 

7 —• Tekaüd maaşının noksan hesab edildi
ğinden .bahsile yeniden tedkilki talebinde bulunan 
Denizli Muhâsebei hususiye başkâtibliğinden mü-
tekaid Mustafa Imga tarafından verilen dilekçe 
ile sebkedien işara cevaben Dahiliye vekâletin
den gönderilen 2 - X I I - 1937 tarih ve 4564 sa
yılı tezkere ve Mülkiye tahsis şubesinin 3-1-1938 
tarih ve 5846 sayılı tezkeresi okundu: 

Arzuhalde tekaüd maaşının hesabında; Saray 
köy Muhâsebei hususiye memurluğunda bulun
duğu müddet Millî mücadele senelerine müsadif 
olduğu ve bu kaza hiç ıbir suretle işgale uğrama
mış olduğu, halde buradaki hizmetinden dolayı 
Millî mücadele zammı hesab edilmediğinden ve 
bu zam nazarı itibare alındığı ve Kosva muha-

( S . Sa; 

7 — Müstedinin tedkik olunan evrakına na
zaran Sarayköy muhâsebei hususiye memurluğun
da geçirdiği müddet tekaüdünde nazarı itibare 
alınmış olduğu gibi memaliki meşgule memurları 
meyanında bulunduğu müddet olbabdaki kararlar 
mucibince açık müddet addedilmiş ve tekaüdlüğü-
nün tasvib edildiği tarih ile memuriyetinden in-
fikâki tarihi arasındaki müddet ise tekaüd maa
şına esasen haizi tesir bulunmamış olduğundan 
Divanca yapılan muamele yerinde görülmüştür. 

[Si : 5 ) 
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sebei vilâyet sicil ve kefalet kâtibliğinde iken ı 
Balkan harbi dolayisile buranın işgali üzerine 
1 teşrinievvel 1328 tarihinden 30 eylül 1329 tari
hine kadar memaliki meşgule memurları meya-
nmda maaş almak suretile geçirdiği müddet ol-
babdaki Devlet şûrası kararlan mucibince filî 
hizmet addedildiği halde tekaüd maaşı tahsisine 
esas olacak hizmeti 35 sene 11 ay 15 gün olaca
ğından iblâğ suretile 36 sene üzerinden maaş 
bağlanması lâzım geleceği ve halbuki 35 sene üze
rinden maaş tahsis edildiği beyanile yanlışlığın 
tashihi taleb olunmakda ve Dahiliye vekâletinin 
tezkeresinde elde mevcud dosyaya nazaran yapı
lan tedkikat neticesinde bir yanlışlık görülme
diği ve bir kerre de müseceel dosyasının tedkiki 
bildirilmekde olub tahsis şubesinden yazılan mü
zekkerede de adı geçen Saray köy kazasının Ay-
dm mülhakatndan olması ve Aydının işgale uğ
ramış bulunması hasebile Saray köyde bulundu
ğu müddetten dolayı filhakika iddiası veçhile 
Millî mücadele zammı hesab edilmemiş ol
duğu görülmüş ve bu kerre icra edilen tedki-
katta arzuhalinde dermeyan eylediği gibi bu 
kazanını işgale uğramadığı anlaşılmakla buradan 
dolayı 7 ay 8 gün zamma istihkakı olduğu tesbit 
edilmiş ise de kendisine evvelce 34 sene 8 ay 23 
güne baliğ olan hizmetini iblâğen 35 sene üzerin
den maaş tahsis edilmiş olub bu defa bu zam 
ilâve edildiği takdirde 35 sene 4 ay 1 güne baliğ 
olacağından bu halde altı aydan noksan kesir 
tayyedilmek suretile yine 35 sene üzerinden ma
aş bağlanması lâzım geleceğinden bu cihetten ma
aşının tezyidine imkân görülemediği gibi arzuha
linde kendisi; Kosvanm işgalinden sonra 30 ey- l 
lûl 1329 tarihine kadar memaliki meşgule memur
ları meyanında maaş almak suretile geçen müd
detin filî hizmet addedilmesini taleb etmekte ve 
bu babda bir de Şûrayi devlet kararından bah
setmekte ise de bu Şûrayi devlet karan deavi da
iresi tarafından bir davacı hakkında ittihaz edil
miş bir karar olub umumî mahiyeti haiz olmadı
ğından ve halbuki Divanı muhasebat raporları ' 
üzerine Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 766 nu
maralı kararın 3 ncü fıkrasında bu suretle maaş 
alınarak geçen müddetin açık şeklinde kabulü tas-
vib edilmiş bulunduğundan ve hakkında da bu 
karara göre muamele yapıldığından bu noktada
ki iddiasının da varid olmadığı ve yine arzuha
linde 30 teşrinisani 1936 tarihinde hizmetten ay
rıldığından bahisle hizmet hesabının bu tarihe j 

( S. Sayısı : 5 
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kadar yürütülmesi lâzım geleceğini de söylemek- I 
te ise de evvelce bu hesab tekaüdlüğünün mucibe 
iktiran ettiği 3 - XI - 1936 tarihine kadar yürü
tülmüş ve bundan sonraki hizmetin kabulüne im
kân bulunmamış olmakla beraber esasen bu müd
det kabul edilse de neticenin yine değişmeyece
ği ve binaenaleyh, muhassas maaşının tezyi
dine imkân olmadığı bildirilmekte olduğu anla
şılmakla müstedinin idklia ve itirazları (1) 
Kosva muhasebei vilâyet sicil Ve kefalet 
kitabetinde iken Balkan harbinde burasının iş
gali, üzerine 1 birinci teşrin 1328 - 30 ey
lül 1329 tarihine kadar memaliki meşgule me
murları meyanında maaş 'almak suretile geçir
diği müddetin ,filî hizmet sayılması; (2) Saray 
köyde bulunduğu 7 ay 8 gün için mücadele zam
mı hesab edilmesi; (3) Tekaüdlüğü 3-XI-1936 
da mucibe iktiran etmekle beraber 30-XI-1936 
ya kadar vazife görmüş olmasına mebni arada
ki bu müddetin de hesaba alınması gibi üç muh
telif işe taallûk etmekle bunlar ayrı ayrı tedkik 
edildi. 

Azadan iki zat 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun 23 ncü maddesini tefsiren 
Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 185 numaralı ka
rarda bu maddede yazılı filî hizmetin memuriyet 
sıfatı baki kaldığı halde maaşlı geçen müddet 
olarak tayin ve tarif buyurulmuş olmasına meb
ni memaliki meşgule memurlarının terketmiş ol
dukları müddetin filî hizmet olarak kabulü icab 
edeceği ve Divanm raporları üzerine Meclisi 
Âlice ittihaz olunan 766 numaralı kararın üçün
cü fıkrası ise bu tefsir kararından evvelki bir 
muameleyi tasvib mahiyetinde olmakla bunun 
tefsirden sonra da emsali muamelâtta mesned it-
tihazı muvafık olamayacağı ve binaenaleyh müs
tedinin Kosvanın işgali üzerine mevkii memu
riyetini terk ile memaliki meşgule memurları 
meyanında 1 birinci teşrin 1328 - 30 eylül 1329 
tarihleri arasında maaş almak suretile geçirmiş 
olduğu müddetin talebi veçhile filî hizmet ola
rak kabulü lâzımgeleceği mütaleasında bulunduk
lar ise de : 

185 numaralı tefsir kararı ; nakil ve tahlilleri 
icra kılınan memurların eski memuriyet mahal
lerinden yeni vazifeleri mevkiine azimetlerine 
kadar maaş kanununun verdiği cevaz dairesinde 
ve memurluk sıfatları üzerlerinde olduğu halde 
maaş almamak suretile geçirdikleri müddetin filî 
hizmet sayılıb sayılmayacağı hususunda Hü-

( S . Sayısı : (5 ) 
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kûmetçe izhar olunan tereddüdün izalesi mak-
sadile ittihaz buyrulmuş olub filî hizmetin ka
rar metninde memuriyet sıfatı baki kaldığı 
hâlde maaşlı geçen müddet şeklinde ifadesile de 
sıhhî ve kanunî mezuniyetle bilfiil ifayı vazife 
edemeyen memurların bu suretle geçirdikleri 
müddetin nazarı itibare alınmasını temine matuf 
bulunduğu kararın esbabı mucibesinden anla
şılmakta ve bu karar tefsirinin Meclisi âlice 
kabulünden dört gün sonra Divanın birinci kâ
nun 1931 şubat 1932 aylarma aid rapor üzerine 
yine meclisi müsarünileyhaca ittihaz buyrulan 
766 numaralı kararın üçüncü fıkraşile (1683 nu
maralı tekaüd kanununun 23 ncü maddesi mu
cibince tekaüde kesbi istihkak için filen 25 sene 
hizmet şart olmasına ve açık ve mazuliyet ma
aşları almak suretile geçen müddetlerin ancak 
tekaüd maaşlarının hesabında nazarı dikkate 
alınması muktazi bulunmasına mebni mevkii 
memuriyetleri istilâya uğramak suretile vazife
lerini bilfiil ifa edemeyib ve fakat maaşı sabı
klarını kısmen veya tamamen alan memurların 
vaziyetlerinin açık şeklinde telâkkisi hakkında 
Divanca ihtiyar olunan tarzı muamelenin kabul 
ve tasvib buyrulmuş olması 23 ncü maddedeki 
hizmeti filiyenin Meclisi âlice ne suretle telâkki 
buyrulmakta olduğunu vazıhan göstermekte ol
duğundan istida sahibinin mahalli memuriyeti
nin işgal altında bulunduğu müddetçe maaş 
almak suretile geçen zamanın filî hizmet addi 
yolundaki birinci talebinin kabul ve tervicine 
imkân bulunmadığı ekseriyetle; 

Saray köy muhasebei hususiye memurluğun
da bulunduğu 7 ay 8 gün için Millî mücadele 
zammı hesab edilmesi hakkındaki ikinci iddia
sına gelince: şube müzekkeresinde bertafsil 
izah edildiği üzere filhakika Saray köy kazası
nın işgale uğraman;iş olmasına mebni burada 
geçen müddetin bir mislinin de Millî mücadele 
zammı olarak tekaüd hesabında nazarı itibare 
alınması ! âzını gelirse de bu müddet hariç olmak 
üzere evvelce hesab edilmiş olan hizmet müddeti 
34 sene 8 ay 23 gün olub altı aydan fazla kesrin 
vahide iblâğı suretile 35 üzerinden maaş bağlan
mış olmasına ve Saray köyde geçen hizmetinin 
bir mislinin ilâvesi halinde ise hizmet müddeti 
35 sene dört ay bir güne baliğ olub bunun altı 
aydan noksan kesrinin tayyi halinde ise yine 
mecmu hizmeti 85 ««en-.•-den ibaret kalacağına 
göre binnetice tezyidi Maaşına imkân olmadığı; 

( S. Sayısı 
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Tekaüdlüğünün mucibe iktiran ettiği 3 - XI - I 

1936 tarihinden vazifeden ayrılmış olduğu 30 -
XI - 1936 tarihine kadar geçen müddetin hesaba 
alınması hakkındaki üçüncü iddiasına gelince: 

Tekaüdlüğünün salâhiyettar makamca kabul 
ve tasvibinden sonraki hizmetin nazarı itibare 
alınmasına imkân olmamakla beraber yukarıda 
izah edilen hesaba nazaran bu yirmi yedi gün
lük hizmetin de kendisine bir faide temin etme
yeceğinin ittifakla kararlaştırılmış olduğunun 
ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi âliye arz 
edileceğinin kendisine tebliği kararlaştırıldı. 

S" — Balkan harbinde Kırçova kasabasında 
vukua gelen müdafaada ayağından yaralanarak 
sivil esir kalmış ve bilâhare teşrinievvel 1329 
tarihinde tstanbula gelmiş olduğundan eylül 
1329 tarihine kadar müterakim maaşatmı olbab-
daki karar mucibince Rumeli memurları misillû 
almış olduğunu ve bu suretle geçen müddetin fi
lî hizmetten madud bulunduğu Şûrayi devletin 
1 - VI - 1932 tarih ve 3/130 -1441 numaralı ka
ran iktizasından olmakla bu müddetle beraber 
polis meslekindeki filî hizmetinin 22 sene bir • 
ay 27 günden ibaret olduğunu beyan ve iddia 
ederek buna muhalif olarak yapılan muamelenin 
tashihi ile hizmetinin yeniden hesab ve tekaüd 
maaşının ona göre tadilini isteyen Denizlide 
mütekaid komiser muavini Sami Hun imzasile 
verilen dilekçe üzerine ledelistifsar Dahiliye ve
kâletinden alman ve Sami Hunun müddeti hiz
met cetveli Divanm 42130 sayılı tescil dosyasın
da saklı olub bunun tetkikinden anlaşılacağı 
üzere mumaileyhin filî hizmeti 22 seneden nok

san olduğundan Rumeli memurları gibi maaş ala
rak açıkta geçen 11 ay 10 günlük müddeti mu
maileyh filî hizmetten saymakta, halbuki kanu
nî mevzuata nazaran bunun filî hizmetten sayı
lamayacağı ve ancak itibarî hizmetlerin hesabın- I 
da yansmın göz önüne almması icab etmekte 
olduğu ve bu sebeble dilek sahibinin varid ol
mayan iddiasmm kabulüne imkân görülememiş 
olduğuna dair bulunan 16 - XII - 1937 tarih ve 
16111 sayılı tezkere ile mülkiye tahsis şubesin
den yazılan ve mumaileyhin 42130 numaralı dos
yasında mahfuz hizmet cetveline nazaran, daire- I 
since verilen cevabda teyid olunduğu üzere 
Balkan harbi dolayısile memuriyet mahalleri 
istilâya uğrayan Rumeli memurları gibi maaş 
alarak geçen müddeti 11 ay 10 günden ibaret | 

8 — Müstedinin esarette bulunmuş olduğu ev
velce ve muahharan bir veçhile tesbit ve tevsik 
edilmeyib bilâkis kendisine memaliki meşgule me
murları gibi maaş verildiği sicil kaydile sabit ol
masına ve emsali memurlara verilen maaşlar açık 
maaşı telâkki edilmiş ve Meclisi Âlinin 766 numa
ralı kararının üçüncü fıkrası bunu teyid eylemiş 
bulunmasına binaen Divanın bu babdaki muame
lesi yolunda görülmüştür. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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olub bu müddet hariç olarak polis meslekinde 5 
geçen filî hizmeti de 22 seneden noksan olduğun
dan ve arzuhalinde bahseylediği Devlet şûrası 
Deavi dairesi kararı umumî mahiyeti haiz bulun
madığına ve K. evvel 1931 - şubat 1932 Divanı 
muhasebat raporları üzerine Meclisi âlice müt-
tehaz 766 numaralı kararın 3 ncü frkrasile «Mev
kii memuriyetleri istilâya uğramak suretile va
zifelerini bilfiil ifa edemeyip ve fakat maaşı sa
bıklarını kısmen veya tamamen alan memurla
rın vaziyetlerinin açık şeklinde telâkkisi» kabul 
buyurulmuş olduğuna göre mumaileyhin bu hu
sustaki iddiası yerinde olmadığı hakkındaki 
3 - I - 1938 tarih ve 5458 sayılı müzekkere ve 
azadan Yusuf Ziya Aslanın istida sahibinin isti
dasını ve emsali hakkında Devlet şûrasınca itti
haz olunan kararı 185 numaralı tefsir kararına 
uygun görmekte olduğu hakkındaki mütaleası 
okunarak müddei umuminin tadili muameleye 
mahal olmadığı yolundaki mütaleası da alındık
tan sonra icabı müzakere edildi. 

Şube müzekkeresinde izah edildiği üzere müs-
tedi polis meslekinde bulunduğu sırada mahalli 
memuriyetinin istilâya uğraması dolayisile me-
maliki meşgule memurları meyanında maaş al
mak suretile geçirmiş olduğu 11 ay 10 gün müd
detin filî Ihizmet addile polislikte geçen hizmeti
nin yirmi iki seneden fazla baliğ olduğunu id
dia etmekte ise de Divan raporları üzerine Mec
lisi âlice ittihaz buyurulan 766 numaralı kararla 
mevkii memuriyetleri istilâya uğramak suretile 
vazifelerini bilfiil ifa edemeyib ve fakat maaşı 
sabıklarını kısmen veya tamamen alan memur
ların vaziyetlerinin ancak açık şeklinde telâkkisi 
kabul edilmiş ve Devlet şûrası Deavi dairesi ka- 1 
rarları da umumî mahiyeti haiz olmayıb taallûk 

/ ettikleri hâdiseler hakkında vacibülinfaz bulun
muş olduğundan mümasilleri hakkında müttehaz 
umumî heyet kararı veçhile bu husustaki iddi
asının varid olmadığının ve istidasına bağlı 
müddeti hizmet cetveli suretinde Garbî Kara
ağaç Orman muhafaza memurluğundaki hizme
tinin 5 şubat 1339 tarihine kadar devam ettiği 
gösterilmekte ise de gerek Dreaada mevcud tah
sis dosyası meyanmdaki mldıleti hizmet cetve
line ve gerek ahiren şubece dairesinden alınan 
malûmata ve bu babta yeniden yapılan tedki-
kata göre istida sahibinin bu hizmetinin 24 şu
bat 1338 tarihine kadar devam edib ondan son
ra gayei mart 1339 tarihine kadar açıkta kaldı-

( S. Sayısı : 5 ) 
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ğı anlaşılmış ve şu hale göre maaşm hini tah
sisinde hesab edilmiş olan müddeti hizmetinde 
tadil ve tashihi mucib bir cihet bulunmamış ol
duğunun ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
âliye arzedileceğinin kendisine tebliği Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesine müste
niden ekseriyetle kararlaştırıldı. 

9 — 1325 tarihli mülkiye tekaüd kanununun 
yedinci maddesinden bahsile Memurin kanunu
nun meriyet mevkiine geçtiği 31 mayıs 1927 ta
rihinden evvel ve her biri eezaen olmamak üzere 
iki seneden noksan bulunan maaşsız açık müddet
lerinin kaibul edilmesi lâzımgeldiği ve bu mütale-
ayı 158 numaralı tefsir karan da teyid ettiği hal
de hini tekaüdünde aynen hizmetten indirilen bu 
müddetlerin hizmetine ilâvesi suretile merciinden 
bu muamelenin tashih olunmasını taleb eylemiş 
ise de bu talebinin isaf edilmediği ve halbuki bir 
kanunun temin ettiği hukuku sonradan meriyete 
geçen kanunun (Muhaf f ef ceza olan hükümlerin
den maadasının makabline şamil olamayacağın
dan bahsile) ihlâl edemeyeceği zikredilerek Dev
let hizmetine girdiği 19 teşrinievvel 1317 tarihin
den, ayrıldığı 1 ağustos 1936 tarihine kadar seb-
keden hizmetinden mevzubahs edilen ve mikdan 
3 seneyi tecavüz eden maaşsız açıkları tenzil edik 
meyerek ve 3 sene 4 aydan ibaret istiklâl müca
delesi zammı da ilâve olunarak 38 sene üzerin
den ve 45 lira memuriyet maaşı esas tutularak 
kendisine 83 lira 60 kuruş tekaüd maaşı tahsisi 
mufctazi iken bahsi geçen bu maaşsız açıklannm 
hizmetten indirilmesi suretile ve 35 sene hizmet 
üzerinden 77 lira tekaüd maaşı bağlanması mağ
duriyetini mucib olduğundan 28 eylül 1936 tari
hinde vize edilen Cüzdanının tashihi hususunda 
bir karar verilmesini isteyen Gürün asliye azat
lığından mütekaid Ömer Korkut tarafından ve
rilen Dilekçe ile ledelistifsar Adliye vekâletinden 
alınan ve 1287 doğumlu olub 13 temmuz 1936 
tarihinde 65 yaşını ikmal etmesi üzerine resen 
tekaüde sevk olunarak Devlet hizmetine girdiği 
19 teşrinievvel 1317 tarihinden 65 yasini bi
tirdiği 13 temmuz 1936 tarihine kadar 
34 sene 8 ay 25 gün hizmetinden 13 gün takvim 
farkı ve 3 sene 3 ay 22 gün maaşsız açıkları bit-
tenzil Millî Hükümet emrinde bilfiil sepkeden 
hizmetinden dolayı 3 sene 2 ay 7 günden ibaret 
istiklâl mücadelesi zammı ilâve olunarak 34 sene 
6 ay 27 güne varan hizmeti vahide iblâğ olunarak 

9 — Müstedi hakkmda yapılan muamele 1683 
numaralı tekaüd kanununun 71 nci maddesile 
23 ncü maddelerine tamamen uygun olmakla Di
van kararının tasdiki muvafık görülmüştür. 
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35 sene hizmet ve 45 lira son memuriyet maaşı 
üzerinden ve 1683 numaralı tekaüd kanununa 
tevfikan 77 lira tekaüd maaşı bağlandığı ve 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun meri
yeti olan 1-VI-1930 tarihinden itibaren 1325 
tarihli mülkiye tekaüd kanunu ilga edilmiş oldu
ğundan ve adı geçen ise 1683 sayılı askerî ve mül
kî tekaüd kanununa göre tekaüde sevkedilmiş bu
lunduğundan açıkta geçirdiği müddetlerin teka-
üdlük hesabında nazara alınamryaeağı ve bilâhare 
Büyük Millet Meclisi Arzuhal encümeni reisliği
ne vaki olan müracaatı üzerine 1 - IV -1937 tarih 
ve 15 sayılı yazı ile cevab verilmiş olduğu bildiril
mekte olan 20-1 -1938 tarih ve 12/6 sayılı tezke-
ra ile Mülkiye tahsis şubesinden yazılan ve mu
maileyh hakkında 1683 numaralı tekaüd kanunu 
tatbik edildiğine ve bu kanunun 72 nci maddesile 
memurini mülkiye tekaüd kanuna bilcümle ta
dil, zeyil, tefsir ve kararlarile ilga edildikten baş
ka 71 nci maddesi (Bu kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tahsislerde mütekaddem zamana 
taalluk etse de yirmi beş seneyi ikmale müessir 
olacak filî hizmetler ve tekaüd maaşının hesabın-
da itibare alınacak müddetler bu kanunda ya
zılı olanlardan ibarettir) diye muharrer olup 
yine bu kanunun 23 ncü maddesi maaşla geçen 
mazuliyet ve açık müddetlerinin bile nısfen hesa
ba alınıp diğer nısfının nazari dikkate alınmıya-
cağını zikreylediğine göre artık maaşsız açıkların 
aynen kabulü bir tedkik mevzuu bile olamıyaca-
ğından ve istiklâl harbi zammına esas olan müd
det için de 10 haziran 1339 dan 4 ağustos 1339 ta
rihine kadar olan açık müddeti bittenzil mütebaki 
Millî Hükümet emrinde bilfiil geçen hizmetinden 
dolayı 3 sene 2 ay 7 gün istiklâl harbi zammı da 
hizmet hesabında nazarı dikkate alınmış bulun
duğundan merbut arzuhal üzerine yapılacak bir 
muamele olmadığı mütalea edildiği gibi dairesi
nin tezkeresinde Büyük Millet Meclisi Arzuhal 
encümeni reisliğine vaki müracaat üzerine 1 ni
san 1937 tarih ve 15 sayılı yazı ile cevab verilmiş 
olduğu yazılı bulunması üzerine yapılan taharriyat 
neticesinde bu tarihten dosyaya bağlı arzuhal tari
hine kadar encümeni müşarünileyhaca ittihaz 
olunan kararlar arasmda mumaileyh hakkında 
verilmiş bir karara tesadüf edilememiş ve taleb 
olunan şifahî malûmat neticesinde henüz bu mese
le hakkında bir karar verilmemiş olup müracaatı
nın encümeni müşarünileyhanm 2551/2684 nu
marasında kayidli olduğu diye yazılı bulunan ' 

( S. Sayısı : 5 



— 22 — 
3 - I I -1938 tarih ve 249 saydı müzakkere okuna
rak Müddeiumumi Enver Arkunun evvelce ya
pılmış olan tahsisi muamelesinin tebdil ve tadili
ne mahal olmadığı yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 71 nci maddesi; bu kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tahsislerde mütekaddim zamana 
taalluk etse de yirmi beş seneyi ikmale müessir 
olacak filî hizmetler ve tekaüd .maaşının hesabın
da itibare alınacak müddetler bu kanunda yazı
lı olanlardan ibaret olacağını sarihen tayin ve tes-
bit etmiş ve 23 ncü maddesile de maaşlı geçen 
mazuliyet ve açık müddetlerinin bile ancak nısfı
nın tekaüd hesabında nazarı itibare alınacağı 
kabul edilmiş olmasına göre bu kanunun meriye
tinden sonra yapılacak tahsis muamelelerinde hiz
met müddetinin kısmen bu kanunun meriyetin
den evvele aidiyeti mülâhazasile bu kısım hizmet
ler için yine bu kanunun 72 nci maddesile bil
cümle tadil, zeyil ve tefsirlerile ilga edilmiş olan 
325 tarihli mülkiye tekaüd kanunu hükümlerinin 
nazarı itibare alınamryacağı tabiî bulunduğu ci
hetle müstedinin maaşsız geçen açık müddetleri
nin müddeti hizmetine ilâve edilmesi yolundaki 
talebinin kabul ve tervicine imkânı kanunî olma
dığına ve Millî mücadele zammı olarak hizmet 
müddeti te ilâve edilen 3 sene 2 ay 7 gün müdde
tin 3 sene 4 ay olması lâzımgeleceği yolundaki 
iddiasına gelince: 

Bu talebi de maaşsız açık müddetlerinin filî 
hizmet olarak kabulü esasına müstenid olup bu 
müddetler filî hizmet sayılamıyacağına göre millî 
mücadele zammına esas olan müddetler içinde ma
aşsız olarak açıkta geçirdiği müddetler için bu 
zammın da- kabul ve hizmet müddetine, ilâvesi ka
bil olamryacağına ve binaenaleyh yapılan tahsis 
muamelesinde kanuna muhalif bir cihet bulunma
dığına ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âli
ye arzına 2514 numaralı Divanı muhasebat kanu
nunun 73 ncü maddesi hükmüne tevfikan ve müt-
tefikan karar verilmiş olduğunun müstediye teb
liği kararlaştırıldı. 

10 — Konya orman mühendisliğinde tevhid 
ve teadül kanununun beşinci derecesinden 80 
lira aslî maaşla çalışmakta iken sıhhî bir ihti
yaç dolayısile tekaüdlüğünü istediğini ve be
şinci derece maaşını iki sene müddetle almadığı 
için kanunen evvelki memuriyet maaşı üzerin-

,10 — Son memuriyet maaşını iki sene almadan 
tekaüdlüklerini taleb edeceklere tahsis olunacak 
tekaüd aylığına esas ittihazı lâzım gelen memuri
yet maaşı, 697 numaralı karara göre, derece, sı
nıf veya unvanı itibarile son memuriyete uyma
yan evvelki memuriyet olup derece, smıf veya un-
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den tekaüd maaşı tahsisi lâzımgelirken yedinci van sabit kalmak şartile yalnız memuriyet mevki 
dereceden ve 55 lira üzerinden tekaüd maaşı ve mahallinin değişmesi memuriyette değişiklik 
tahsisi cihetine gidilmiş olduğundan ve halbu- ifade etmiyeceğinden Divanca yapılan muamele 
ki Konya ile îstanbuldaki vazifeler başka başka musib görülmüştür. 
memuriyetler olub her ikisinde de son zamanda 
ayni maaşı aldığından kanunun 6 ncı maddesi 
mucibince bu cihetin Divanı muhasebat kanu
nunun 73 ncü maddesine tevfikan heyeti umu-
miyece tetkiki talebile Konya orman mühen
disliğinden mütekaid Emin Günel tarafmdan 
verilen dilekçe ile ledelistifsar Ziraat vekâletin
den alınan ve Konya orman başmühendisliğin
den mütekaid Emin Günel istanbul orman mü
dürlüğünde 55 lira maaşla bulunmakta iken 
31 - VIII - 1937 tarihinde 80 lira maaşlı İstan
bul ikinci sınıf orman başmühendisliğine tayin 
edilmiş ve 4 - IX - 1937 tarihinde yine 80 lira 
maaşlı Konya ikinci smıf orman başmühendis
liğine tayin edilerek 13 - IX - 1937 tarihinde 
Konyadaki vazifesine başlamış ve bu vazifede 
iken 18 - XII - 1937 tarihinde talebi üzerine te
kaüde sevkedilerek vazifesinden ayrılmış olub 
1683 numaralı tekaüd kanununun 6 ncı madde
sine mütedair olan 697 sayılı kararm birinci fık
rasında (Son memuriyet maaşmı iki sene alama
mış bir memurun bundan evvelki memuriyet 
maaşı son maaşına müsavi ise son memu
riyet maaşmı iki sene müddetle almış olub 
olmamasma bakılmaksızın son memuriyet ma
aşı üzerinden maaş bağlanacağı) tasrih edil
miş ve son memuriyet evvelki memuriyet ta-
birlerile bunlarm birbirinden ayn olması 
lâzımgeldiğini imâ etmiş bulunmakta olub Emin 
Günelin gerek îstanbulda gerek Konyada işgal 
ettiği kadro ikinci sınıf Orman Başmühendislik 
kadrosu olduğundan gerek unvan gerek smıf 
gerek maaşın ayni olması dolayısile her iki 
yerde yaptığı vazife de bir -olub mahallin de
ğişmesi memuriyetin değişmesini icab ettirme
yeceğinden memuriyet kadrosu, mahalle muzaf 
değil şahsa muzaf olub nitekim kendi de dilek
çesinde söylediği gibi kendisinden sonra îstan-
bula 55 lira maaşlı bir Orman başmühendis mu
avini tayin edilmiş olmakla bir mahalle -mahsus 
ve münhasır bir kadro olmadığı gibi esasen 
kanunun metninde de (iki sene almayanların 
tekaüd maaşları bu son maaşlara tekaddüm eden 
evvelki maaşlar üzerinden tahsis olunur) denil
diğine göre mutlak olarak maaş esas tutulmuş 
ve memuriyet ayrılığı gösterilmemiş olmakla 
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mutlak surette son maaş iki sene alınmadığı l 
takdirde ondan evvelki maaş üzerinden muame
le yapmak zarurî olub şu kanunî esbaba binaen 

dilekçesi ilişik Emin Günelin maaş 55 liradan 
yapılmış olduğu bildirilmekte olan 18 - I - 1938 
tarih ve 311/1983 sayılı tezkere ile üçüncü da
irece ittihaz olunan ve arzuhal sahibi her ne 
kadar orman teşkilâtında îstanbuldaki memuri
yet unvanı orman mühendis muavini olduğunu 
ve kendisine de teşkilât iptidasında bu unvan 
tevcih edildiğini söylemekte isede vekâlet tez
keresinde orman teşkilâtında kendisinin 31 -
VIII - 1937 tarihinde 80 lira maaşlı İstanbul 
ikinci sınıf Orman başmühendisliğine tayin edil- | 
miş ve 4 - IX - 1937 tarihinde yine seksen lira 
maaşla Konya ikinci sınıf Orman başmühendis
liğine tahvil edilmiş olduğu bildirilmekte olma
sına ve tahsis dosyasında mevcud müddeti hiz
met cetveli muhteviyatı da vekâletin işarına 
muvafık bulunmasına mebni arzuhal sahibinin 
muamelesinin memuriyet unvanında tebeddül 
olmaksızın sadece memuriyet mahallinin değiş
mesi halinde ne yapmak icab edeceğinin tayini 
suretile mütaleası lâzımgeleceği tesbit olunmuş 
ve Beşiktaş malmüdürlüğü varidat kâtibliğin-
den mütekaid İhsan hakkında Divan heyeti 
umumiyesince müttehaz 1 - IV - 1935 tarihli 
karara nazaran mumaileyhin son iki memuriyeti 
olan varidat kâtibliğinin ayrı ayrı mahallerde 
bulunması değil, bunlardan birisinin kaza diğe
rinin vilâyet varidat kâtiblikleri olmasından dolayı 
ayrı ayrı memuriyetler telâkki edildiği anlaşıl
makla memuriyet unvanlarında değişiklik olma
dıkça muhtelif mahallerde ifa edilen ayni vazi
fenin bir memuriyet telâkkisile bunlarda geçen 
müddetin mecmuu iki seneye baliğ olmadığı 
takdirde daha evvelki memuriyet maaşı üzerin
den tekaüd muamelesinin yapılması lâzımgele-
ceğine ve maahaza mesele Heyeti umumiye kara
rının tarzı telâkkisine müteallik bulunduğu ci
hetle zikrolunan kararın bu suretle tatbiki mu
vafık olub olmayacağının yine Heyeti Umumi-
yece görüşülmesi münasib olacağına evvelce 
6 - II - 1936 tarihinde dairece karar verilerek 
Eiyaset makamına arzedilmiş olub makamca ka
rar veçhile muamele ifası hususunun Mülkiye 
tahsis şubesine havale edilmiş olmasına göre 
arzuhal sahibinin itirazı varid görülememiş ol
makla beraber talebi veçhile işinin Divanı mu
hasebat kanununun 73 ncü maddesi mucibince 
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tedkik olunmak üzere Heyeti umumiyeye tevdi
ine dair bulunan 2 - II - 1938 tarih ve 1983 sa
yılı kararı okunarak Müddei umuminin tebdili 
karara mahal olmadığı yolundaki mütaleası da 
alındıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Azadan dört zat gerek 1683 numaralı kanu
nun altıncı maddesinde ve gerek Meclisi âlinin 
697 numaralı kararında mutlak surette maaş 
tâbiri kullanılmış olmayıb memuriyet maaşı de
nilmiş olmasına ve unvanı memuriyet değişme-
se bile mevkii memuriyetin tebeddülü memuri
yetin de değişmesi demek olacağına mebni son 
memuriyeti Konya Orman başmühendisliği olan 
müstedmin bu memuriyet maaşmı iki sene al
mamış olmasına göre ondan evvelki İstanbul 
Başmühendisliğine muhassas maaş üzerinden 
tekaüd maaşı bağlanması ve binaenaleyh talebi
nin isafı lâzımgeleceği rey ve mütaleasmda bu
lundular ise de 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun 6 ncı maddesinde (Talebi üzerine tekaüdü 
icra olunan zabitlerle mülkî ve askerî memurla
rın tekaüde esas olan memuriyet maaşlarını iki 
sene almaları şarttır. îki sene almıyanların te
kaüd maaşları bu son maaşlarına tekaddüm 
eden evvelki maaşları üzerinden tahsis olunur) 
denilmekte olduğundan memuriyet unvanların
da değişiklik olmadıkça ayni maaşla muhtelif 
mahallerde ifa edilen ayni vazifenin bir memu
riyet telâkkisile bunlarda geçen müddetin mec
muu iki seneye baliğ olmadığı takdirde daha 
evvelki memuriyet maaşı üzerinden tekaüd mua
melesinin yapılması lâzımgeldiği ve müstedî 
hakkında da o yolda muamele yapılmış olduğu 
cihetle meselede tebdil ve tadili mucib bir cihet 
görülememiş olduğunun ve keyfiyetin üç aylık 
raporla Meclisi âliye arz edileceğinin müstediye 
tebliğine Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi hükmüne müsteniden ve ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

11 — Büyük harb malûlü Hamid Osman im-
zasile verilen dilekçede; maluliyetinin ref ine 935 
senesinde karar verilmiş olduğu halde üçüncü 
daire kararile maaşının 551 numaralı terfih ka
nununun neşri tarihinden itibaren tadili cihe
tine gidildiği ve halbuki sıhhî bir raporlar te
kaüde sevkedilenlerin maluliyetlerinin refi yi
ne bir muayenei sıhhiye raporile kabil olabile
ceği gibi malûlinin vazifede istihdam edilemeye
ceğine dair malûmatı olmadıktan başka buna 

11 — Dilekçe sahibi Hamid Osman her ne ka
dar 1330 senesinde malulen tekaüd edilmiş ise de 
bundan sonra Almanyaya giderek ihtisas yapmış 
ve avdetinden sonra da îstanbulda ve muahharan 
1341 senesinden beri Ankarada muhtelif meslek 
memuriyetlerinde bulunmuş olmasına göre malu
liyetin pek eski bir zamanda zeval bulmuş olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak mumaileyhin 551 sayılı 
kanunun yedinci maddesi mucibince her iki sene
de bir muayene edilmesi icab ederken muayene-
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mâni fennî sebebler de mevcud olmadığı salâ-
hiyettar makamca beyan edilmiş bulunmasına 
ve eöki kanuna göre tekaüd olanların yeni ka
nuna göre muayeneye şevki mecburiyeti varid 
olsa bile bu vazifenin askerlik şubelerine aid ola
cağına binaen mezkûr daire kararının Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi mucibin
ce umumî heyetçe tetkiki istenilmekte olduğun
dan beyanı mütalaa olunmak üzere Millî Mü
dafaa vekâletine yazılan tezkere üzerine mü-
taleasma müracaat olunan vekâlet hukuk müşa
virliğinin derkenarında Hamid Osmanm 339 se-
nesindenberi muntazaman ve müstemirfen muh
telif vazifelerde bulunduğuna göre maluliyeti
nin bu tarihten itibaren zeval bulacağı ve 551 
sayılı kanunun yedinci maddesinin hükmü mu
cibince muayeneye gitmemiş olmakla son mu
ayene raporunun tasdiki tarihine kadar malûl 
addedilmeyeceğine binaen bu kanunun meriyeti 
olan 23 ştubat 1341 den itibaren tashihin icab 
edeceği Divanı muhasebat 3 ncü dairesince müta-
lea edilmiş olub bu mütalea aleyhirie serdedile-. 
cek kanunî bir mütalea görülmemekte olduğu ve 
vekâlet makamından cevaben yazılan tezkere
de ise Hamidin tekaüdü tarihi olan 1333 sene
sinden sonra gerek 551 ve gerek 1683 sayılı kanun
larla gösterilen devre muayenesine girme
diği gibi 551 numaralı kanuna göre de 
terfih zammı almamış olduğu ve terfih zammı 
istemesi yüzünden çıkıb Divan daire kararile 
23 şubat 1341 den itibaren maluliyet farkının 
kaldırdmiasmm vekâletçe de muvafık görüldü
ğü bildirilmiş olub Askerî tahsis şubesinden ya
zılan müzekkerede ise cinneti maniai inhitatı 
hastalığile maluliyetinden dolayı 24 haziran 1333 
tarihinde dördüncü dereceden 696 kuruş maaşla 
tekaüdü icra kılınmış olan Hüseyin Hamid Os
manın 21 teşrinisani 1933 tarihinde Millî Mü
dafaa vekâletine verdiği arzuhalde terfih ka
nununun neşri1 tarihinden itibaren terfih zam-
mmm vetilmesi talebinde bulunması üzerine 
icra kılınan tedkikatta devre muayenelerine 
sevk edilmediği ve kendisinin de müracaatla 
muayene talebinde bulunmadığı anlaşıldığı ve 
son istidisı üzerine muayeneye sevk olunarak 
Ankara jMerkez hastanesince tanzim kılman 
22 eylül 1934 tarihli raporda «Mukaddema cin
neti maniai inhitatî teşhisile tekaüde sevk 
edilmiş olan mumaileyhin halen ruhî ve asabî 

ye gitmemiş ve dairesince de sevkedilmemiş oldu
ğundan Sıhhat işleri dairesinin maluliyeti olma
dığı hakkındaki 21 ağustos 1935 tarihli şerhi esas 
tutularak maluliyet farkının bu tarihten itibaren 
kaldırılması zarurî ve 551 numaralı kanunun sa-
lifüzzikir yedinci maddesi hükmünün Millî Müda
faa vekâletince badema tamamii tatbikına itina 
edilmesi şayanı temenni görülmüştür. 
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cümlelerinde hiç bir tegayyür tesbit edileme
miştir. Ancak geçirmiş olduğu marazı ruhiden 
halen hiç bir bakiye kalmamış olmakla beraber 
yine her zaman nüks fennî ihtimal dahilinde 
bulunmaktadır.» diye yazılı olub bu raporun 
Sıhhat işleri dairesince «1122 numaralı kanu
na uygun maluliyeti -yoktur» şerhile 21 ağustos 
1935 tarihinde tasdik edildiği ve buna müste
niden Tekaüd şubesince evvelce muhassas 696 
kuruş maaşının 1 eylül 1935 tarihinden itibaren 
derecesi kaldırılmak suretile 167 kuruşa tadil 
olunduğu ve ayrıca bu tarihten itibaren beş 
sene harb zammı mukabili olarak maaşına 
105 kuruş zam yapıldığı görülmüş ise de 
dosya meyanında bulunan vesaikten adı 
geçenin 19 ağustos 1339 tarihinden 18 
mayıs 1341 tarihine kadar istanbul 
Verem dispanseri tababetinde ve 19 mayıs 1341 
tarihinden 22 teşrinievvel 1341 tarihine kadar bu 
dispanser sertababetinde ve 24 teşrinievvel 1341 
tarihinden 31 temmuz 1935 tarihine kadar An
kara Doğum ve çocuk bakım evi mütehassıslığın
da ve 1 teşrinievvel 1935 tarihinden beri de Keçi
ören Çocuk «sirkeme kurumu tabibliğinde istih
dam edilmiş olduğu anlaşılması üzerine 1339 ta-
rihindenberi bu vazifelerde bulunmuş olan bu za
tin maluliyetinin 1339 senesinden beri zail oldu
ğunu kabul etmek icab edeceğinden maluliyet 
farkının 551 numaralı kanunun meriyeti olan 23 
şubat 1341 tarihinden itibaren indirilmesi lâzım 
geleceği ımütaleasile evrak bu noktadan tedkik 
olunmak üzere Dairesine iade edilmiş ve alınan 
cevabda bu hususta bir hüküm bulunmadığından 
yapılan muamelenin tescili veya daire kararına 
raptı lüzumu bildirilimiş ve tekrar yapılan isti-
zahnamede tayin olunduğu vazifelere aid Sıhhiye 
vekâletinde bulunması lâzımgelen dosyanın celbi 
ve vazifeye tayin tarihinde muayenesi yapılrb ya
pılmadığının, yapılmamış ise sebebinin işarı ve 
dördüncü dereceden malûl bir Doktorun yine 
doktorluk meslekinde istihdamına imkân olub 
olmadığının adı geçen vekâletten sorularak alına
cak cevabın bildirilmesi lüzumu işar kılınmış ve 
bunun üzerine Sıhhiye vekâletinden alınan tez
kerenin gönderildiği cevabile evrak vürud etmiş 
olub vekâleti müşarünileyhanın tezkeresinde Hü
seyin Hamidin bidayeten tayini mahalline aid 
olan İstanbul hususî idare Verem dispanserine 
vilâyetçe tayin olunduğu ve- orada iken Ankara 
Doğum ve çocuk evi etfal mütehassıslığına vekâ-
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letçe naklen tayin edildiği ve bu Vazifede iken 
vekâletçe Mersin belediye süt çocuğu muayene ve 
müşavere evi mütehassıslığına tayin edilmiş ise 
de gitmediğinden müstafi addedildiği ve 
bundan \ sonra intisab ettiği Keçiören 

-Çocuk esirgeme kurumu tababetinin vekâletle 
alâkası olmadığı Ankaraya tayininden evvel 
vazifede bulunması hasebile muayenesi yaptırıl
madığı, malulen tekaüde şevkinden sonra Al-
manyaya giderek mütehassıs olmağa çalışan ve 
iki sene çalıştıktan sonra ihtisas vesikası alarak 
memlekete avdet eden mumaileyhin mesleki da
hilinde çalıştırılmasında bir mahzur görülmedi
ği evrak arasında bulunan rapora nazaran has
talığı kabili şifa bir hastalık olub gayri kabili 
takdir bir zamanda nüks ihtimali ademi istih
damına sebeb teşkil edemeyeceği bildirilmiş olub 
Hüseyin Hamidin malulen tekaüd edildikten 
sonra AManyaya giderek ihtisas vesikası almış 
ve ondan sonra 551 numaralı kanunun neşrine 
ve bundan sonra da şimdiye kadar maluliyetin
den hiç bir eser görülmeyerek muhtelif vazife
lerde muvaffakiyetle ve müstemirren çalışmış 
olmasına göre maluliyetinin 551 numaralı. ka
nunun meriyetinden çok evvel tamamen zail ol
duğunu kabul etmek tabiî ve zarurî olub malu
liyetine binaen muhassas maaşı hakkında da bu 
esasa göre muamele yapılmak icab ederse de 551 
numaralı kanunun meriyetinden evvel bu babda 
bir hüküm olmadığından tadil muamelesinin bu 
kanunun meriyetinden itibaren icrası lâzımge-

leceği ve fakat kendisinin devre muayenesi için 
müracaat etmemiş ve dairesinin de muayeneye 
sevketmejiıiş olması hasebile muayenesinin 1934 
senesinde yapılması ve sıhhat işleri dairesince 
maluliyetin zevalinin 1935 senesinde tasdik edil
mesi esbabı mucibesile tadili muamelesine bu 
tasdik tarihinin esas ittihazı fijLen mev-
cud olan vaziyetile kabili telif ve bina
enaleyh şayanı kabul olamayacağı mütalea-
sile. 3 ağustos 1937 tarihinde verilen müzekke
renin 3 neü dairece müzakeresinde Hüseyin Ha
midin 1333 senesinde malulen tekaüd edildikten 
sonra 1339 senesinden beri muntazaman ve 
müstemiren muhtelif vazifelerde bulunmuş ol-
mıasma >g$re maluliyetinin 1339 senesinden beri 
zevalini kabul etmek zarurî olub ancak şube 
müzekkeresinde izah olunduğu üzere 551 numa
ralı kanunun meriyetimden evvel malûllerin 
muayeneleri hakkında bir hüküm olmamasına 
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mebni maluliyet maaşının hu kanunun meriyeti- I 
ne kadar devamı icab ederse de bu kanunun 
meriyetinden sonra 7 nci maddesi hükmüne tev
fikan maluliyeti tesbit edilmemiş olmasına ve 
filî vaziyeti de kendisinin son muayene rapo
runun tasdik tarihine kadar malûl oddolunma- ! 
sini icab ettirmiyeceğme binaen maaşmın 551 
sayılı kanunun tarihi meriyetinden itibaren ta-
iili ve binaenaleyh tahsis evrakının buna göre 
tashihi icab edeceğine karar verilmesi üzerine 
bu karara müsteniden muhassas 696 kuruş ma
aşından 529 kuruşun 551 numaralı terfih kanu
nunun meriyeti olan 23 şubat 1341 tarihinden 
itibaren tenzilile maaşının 167 kuruşa tadil ve 

terfih zammı talebi hakkındaki müracaatını ta-
kib eden 1 kâ. evvel 1933 den itibaren 5 sene 
harb zamanı olarak 105 kuruşun zammile 272 
kuruşa iblâğı suretile dairesince yapılan mua
melenin 27 T. evvel 1937 de tescil olunduğu an
laşılmış ve yapılan muamelede kanuna uygun
suzluk olmadığı gibi arzuhalinde de tedkike muh
taç bir cihet görülememiş olduğu bildirilmekte 
olmakla müddeiumuminin tebdili muameleye 
mahal olmadığı yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere.edildi. I 

Azadan beş zat filhakika 8 şubat 1341 tarihli 
kanunun 7 nci maddesinde (Bilcümle malûller 
1342 senesi maliyesi bidayetine kadar ve müte
akiben her iki senede bir defa heyeti sıhhiyei 
askeriye tarafından bilmuayene derecei maluli
yetleri tahkik ve neticeye göre maluliyet ve ter
fih derecatı tecdiden tesbit ve tashih olunur) de
nilmekle beraber her hangi bir sebeble muayenei 
sıhhiyesi yapjlmryarak maluliyet maaşlarının ita
sına devam edilmiş olanlar hakkında ayrıca bir 
hükmü ihtiva etmemekte olmasına ve 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 37 nci 
maddesinin bir fıkrasında da (zabitler ve askerî 
memurlardan maluliyetleri zail olarak derece ha
ricinde kalanların maluliyet ve terfih zamları ke
silerek bu babdaki sıhhî raporun tasdiki tarihin
den itibaren yalnız hizmet müddetlerine göre isa
bet eden tekaüd maaşlarının verileceği) yazılı 
olup istida sahibi Hamid Osmanın da maluliyeti
nin zevali, Sıhhiye dairesince 21 ağustos 1935 ta
rihinde tasdik edilen Heyeti sıhhiye raporile tev
sik ve tesbit edilmiş bulunmasına mebni maaşının 
bu tarihten itibaren tadili icab edeceği rey ve 
mütaleasında bulundular ise de 551 numaralı ka
nun bilcümle malûller için yeniden muayene edi- | 
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krek derecei maluliyetlerinin tecdiden tayin ve 
tesbitini âmir bulunmasına göre bu hükmü kanu
niyi ifa etmemiş olanların maluliyetinin zevalini 
kabul etmek lâzmı gelib esasen 24 haziran 1333 
tarihinde dimaî bir hastalık ile 4 ncü dereceden 
malulen tekaüde sevkedilmiş olan mumaileyhin 
1339 senesinden beri muntazaman ve müstemirren 
doktorluğa müteallik muhtelif vazifelerde bulun
muş olması da bu tarihten itibaren maluliyetinin 
zevalini bilfiil göstermekte bulunduğu ve 551 nu
maralı kanunda muayyen zamanda muayeneye 
gitmiyenlerin veya sevkedilmiyenlerin bilâhare 
maluliyetlerinin zevali sabit olduğu takdirde hak
larında yapılacak muameleye dair sarih bir hü
küm bulunulmaması filen maluliyetlerinin zevali 
sabit olanlara ilennihaye maluliyet maaşının veril
mesini icab ettirmiyeceği ve 1683 numaralı kanu
nun 37 nci maddesi hükmü ise bu kanunun meri
yetinden sonra aleddevam muayeneye tâbi tutu
lan malûller hakkında yapılacak muameleye mü
tedair bulunduğundan müzakereye mevzu teşkil 
eden hâdise hakkında mabehüttatbik olamıyacağı 
cihetle tadili maaşa son muayene raporunun tas
dik tarihinin mebde ittihazı hakkındaki talebinin 
kabulüne imkân olmadığı ekseryetle kararlaştırıl
mıştır. 

Ancak evvelce bu babda 3 ncü dairece mütte-
haz karar üzerine maaşın tadiline 551 numaralı 
kanunun meriyet tarihi mebde ittihaz edilmiş ise 
de 551 numaralı kanunun 7 nci maddesinde ma
lûllerin yeniden muayeneleri için 1342 (1926) se-
nei maliyesi iptidasına kadar müsaade verilmiş 
olmasına mebni bu tarihe kadar maluliyet maa
şının devamı itası zarurî bulunmakla tadil meb-
deinin 1 haziran 1926 tarihine tashihi hususu
nun Millî Müdafaa vekâletine işarına ve keyfiye
tin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve müs-
tediye de bu suretle tebliğine Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi hükmüne müsteniden 
ve müttefikan karar verilmiştir. 

12 — 1930 senesinde maaşının iki seneliği ve
rilerek alâkası kesilmiş ise de malûl olduğundan 
bahsile iadeten tahsisi hakkındaki müracaati üze
rine kesilen 200 kuruş maaşının kesildiği tarihten 
iadeten tahsisi lâzım iken 3107 numaralı kanun 
mucibince müracaatini takib eden 1 haziran 1936 
tarihinden itibaren tahsis edilerek 1930 senesin
de verilen iki senelik maaşının istirdadı cihetine 
gidilmiş ise de raporlarından da anlaşılacağı 

12 — Divanı muhasebatça yapılan muamele 
3107 numaralı kanunun yedinci maddesinin son 
fıkrasına tamamen uygun görülmüştür. 
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üzere on beş senedenberi uyku hastalığına müpte
lâ olub kendine malik olmadığından hakkını 
vaktinde arayamadığmı ve bu hastalığın devamı 
hasebile müracaat edememesinden maaşının ke
silmesi doğru olmadığı gibi bunun meşru maze
retten ileri geldiği cihetle sunu taksiri bulunma
dığını beyan ederek iadeten tahsis edilen maaş 
mebdeinin 1930 senesine tashihini isteyen Teğ
men Halil Kızı Vehibe imzasile verilen Dilekçe 
ile beyanı mütalea olunmak üzere Millî Müdafaa 
vekâletine yazılan tezkereye alman ve 309 do
ğumlu olması itibarile 1683 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesine tevfikan iki senelik ik
ramiyesi verilib alâkası kesilen Vehibenin mayıs 
1936 tarihli müracaatinda maluliyetten dolayı 
maaşının hayat kaydile verilmesini istemesi üze
rine maluliyetinin 1683 sayılı kanunun neşrin
den evvel mevcud olduğu hakkındaki raporuna 
istinaden verilen iki seneliği mahsub edilmek su-
retile kesilen iki yüz kuruş maaşı 1 haziran 1930 
dan itibaren iadeten tahsis edilmiş olduğu halde 
3107 sayılı kanunun tatbik edilmemesi hakkında 
Divandan yapılan istizah üzerine maaş mebdei 
I haziran 1936 tarihine tashih edilmiş ise de 
I I ağustos 1325 tarihli kanunla kız ço
cuklara evleninceye veya ölünceye kadar 
maaş verilmekte olduğu halde 1683 sayılı 
kanunun neşrile beraber yirmi beş yaşına ka
dar olmak üzere tahdid edilmiş ve 25, 45 yaş ara-
sındakilerin iki senelikleri verilib alâkaları ke
silmiş olub bunlar meyanında malûl olanlar ta-
biatile şaşalamış ve hemen müracaatla hakları
nın istirdad edilebileceğini düşünüb bilememiş 
olduklarından bu hususu duyub anlayıncaya ka
dar veya hastalıklarının müsaid zamanına in-
tizaren müracaatta gecikmiş oldukları gibi ma
luliyet raporu istihsalinde hastalığın 1930 sene
sinden evvel bulunduğu ve maluliyetinin bu ta
rihten evvel başlamış olduğu aranmakta ve bu
nun temini de 1325 tarihli kanunda kız çocuk
lar hakkında böyle bir kayid olmadığından ev
velden hazırlanılmamış olduğu cihetle pek çok 
müşkülâtla karşılaşmakta oldukları ve bir çok
larının da malûl oldukları tebeyyün ettiği hal
de bu husus temin edilemediğinden maaşları 
iade edilememekte olub öksüzlerin sefalet ve 
zararını mucib olan bu işin salim bir usule bağ
lanması ve maluliyetin tahakkukundan dolayı 
maaşın iadesi bir tashih mahiyetinde olduğun
dan 3107 sayılı kanunla alâkalandırılması icab 
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etmeyeceği mütaleasındâ bulunulduğuna dair 
eevab ve askerî tahsis şubesinden yazılan ve 
1683 sayılı kanunun meriyete girdiği 1 haziran 
1930 tarihinde yaşı yirmi beşi mütecaviz bulun
ması hasebile iki yüz kuruş maaşının tahsisatı 
fevkalâde ve % 10 zamla beraber iki seneliği 
Fatih malmüdürlüğünce verilerek alâkası kesi
len Vehibenin kesilen maaşının iadeten tahsisi 
için mayıs 1936 tarihinde müracaat ederek as
kerî heyeti sıhhiyece yapılan muayenesi hakkın
daki 1 şubat 1937 tarihli raporla yazılı hasta
lığın 1919 senesinde geçirdiği ansefalit bağlı
lığını kabul etmek muvafıkı fen olmakla hasta
lığı o tarihten başladığı gösterilmiş ve sıhhat iş
leri dairesince 1930 dan evvel dahi malûl olduğu 
tasdik edilmiş olması üzerine kesilen maaşı mü
tekaidin şubesince 1 haziran 1930 dan itibaren 
iadeten tahsis olunarak verilen iki seneliğin de 
istirdadı cihetime gidildiği görülmüş ve umumî 
heyetin 26 nisan 1937 tarihli kararile tadil ve 
tashihlere de teşmil edilen 3107 numaralı ka
nuna nazaran vaziyetinin tedkikile bu husustaki 
düşüncelerinin bildirilmesi hakkında yapılan 
istizah üzerine iadeten tahsis edilen 200 kuruş 
maaş mebdei müracaatını takib eden 1 haziran 
1936 tarihine tashih edilmiş ve Divanca da bu 
suretle 53502 numaraya tescil olunduğu anlaşıl
mış olub mumaileyhaıım 1 haziran 1930 tari
hinden evvel mevcud olan maluliyetinin 1683 
sayılı kanunun 54 ncü maddesine uygun bulun
duğu tesbit ve tasdik edilmesi üzerine kesilen 
maaşının kesildiği tarihten itibaren iadeten tah-
sisile verilen iki senelik maaşının mahsubu lâ-
zımgelmiş ise de maaşının kesildiği haziran 1930 
dan müracaatı olan mayıs 1936 tarihine kadar-
ki müddet beş seneyi mütecaviz bulunması hase
bile 3107 sayılı kanun ve umumî heyetin 26 ni
san 1937 tarihli kararı muvacehesinde iadeten 
tahsis tarihine kadarki hakkı sukut etmiş eldu-
ğundan evvelce yapılan muamelede kanuna ay
kırı bîr cihet görülemediği; ancak 3107 sayılı 
kanunun birinci mjaddesinin son fıkrasında 
« . . . . şü kadar ki bu müracaatların ağır has
talık ve esaret gibi katği bir mecburiyet neti
cesi olarak geciktiği hükmen tevsik edildiği 
takdirde bu sebeble geçmiş müddetlere aid hak
ları mahfuzdur» denilmiş olmasına ve Vehibe
nin ise uzun müddetten beri uyku hastalığile 
malûl bulunmasına göre vaktinde müracaat edeme
mesi meşru bir mazeret telâkkisine müsaid ve bu 
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hususun hükmen tevsiki mümkün görüldüğünden 
hüküm istihsali halinde maaş mebdeinin 1 hazi
ran 1930 tarihine tashihile müterakim maaşla
rının itası lâzım geleceği hakkındaki müzekkere 
okunarak müddeiumuminin evvelce yapılan tah
sis muamelesinde tebdil ve tadili mucib bir ci
het görülmediği yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Azadan bir zat bu hâdise ne iadeten tahsis ve 
nede evvelce bağlanan maaşın sureti hesab ve 
tayin mikdarında vukua gelmiş bir hatanın tas
hih ve maaşın tadili mahiyetinde olmayıb itasına 
devam olunmak lâzım gelirken kat ı cihetine 
gidilmek gibi yapılmış olan bir muamele yanlış
lığının İslahı demek olduğu cihetle tekaüd, ye
tim ve dul maaşlarında yapılacak tadil ve tas
hihlerin de 3107 numaralı kanuna tâbi olması 
lâzımgeleceği hakkındaki Divan umumî heyeti 
kararının şümulü haricinde bulunduğundan 
müsteniden talebi veçhile maaşınm katı tari
hinden itibaren verilmesi lâzım geleceği müta-
leasında bulundu ise de mesele her hangi bir 
sebeble kat edilmiş bir maaşın iadeten tahsisin
den ibaret olub bu itibarla tekaüd, dul ve yetim 
maaşlarında yapılacak tadil ve tashihlerinde 
3107 numaralı kanun hükümlerine tâbi olması 
lâzım geleceği hakkında Maliye vekâletile bil-
istişare ittihaz edilmiş olan Umumî Heyet kara
rının şümulü dahilinde bulunduğu cihetle iade
ten tahsis olunan maaş mebdeinin müstediyenin 
talebi veçhile 1 haziran 1930 tarihine ircaına ve 
binaenaleyh müracaat tarihinden itibaren yapıl
mış olan tahsis muamelesinin tebdiline imkân ol
madığı ve ancak şubece de mütalea veçhile is
tida sahibinin uzun müddetten beri uyku hasta-
lığile malûl bulunmasına göre vaktinde müraca
at edememesinin bu hastalıktan mütevellid bu
lunduğunu hükmen tevsiki halinde 3107 numa
ralı kanunun birinci maddesinin son fıkrası mu
cibince geçmiş müddetlere aid haklarının da 
istihsali mümkün bulunduğuna ve keyfiyetin 
üç aylık raporla Meclisi âliye arzma ve kendi--
sine de tebliğine Divanı muhasebat kanununun 
73 ncü maddesi hükmüne müsteniden ve ekseri
yetle karar verilmiştir. 

13 — Gazi Anteb hususî idare piyade tahsil
darlığından tekaüde sevkolunan Şakir Erdo
ğan tarafından verilen dilekçede 30 sene altı ay 
filen vazife gördüğü ve bu müddetten 3 sene 2 

13 — Mumaileyhin memaliki müstevliye me
muru olarak çalıştığı müddetler maaşlı 
açık müddeti olup bu müddetler 1683 
numaralı kanunun 23 ncü maddesi muci-
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ay 1 gün mülteci ve mazuliyet müddetinin an
cak yarıcı tekaüd hesabına sayılmış ise de bu
nun doğru olmadığı çünkü evrakı müsbite su
retleri arsamda bulunan mazbata örneğinin 
9 - 10 ncu satırlarında beyan olunduğu üzere bu 
müddetin tamamının Kilis maliyesi aşar işlerin
de filen çalıştığına dair kayid mevcud olduğu; 
tekaüd maaşının hesabında 25 seneden, fazla 
müddet için yirmi beş senelik tekaüd maaşına 
yirmi beşte, birinin ilâvesi lâzımgelirken nok
san yapılmış olduğundan ,bunun tashihi; bilfiil 
30 seneyi geçen hizmetinden dolayı ikramiyeye 
müstahak iken verilmediği beyan edilmekte olub 
Maliye vekâletinden cevaben varid olan ve (1) . 
mahallinden tanzim olunan müddeti hizmet cet
velinin yekûn hanesinde hizmeti 30 sene 6 ay 
gösterilmiş ise de dosyasının tedkikinden de 
anlaşılacağı veçhile filî hizmeti 25 sene 6 ay 
13 gündşn ibaret olduğu, açık maaşı almak su
re tile geçirilen müddetin yarısı da ilâve oluna
rak 27 sene üzedinden tekaüd maaşı bağlandığı 
ve binaenaleyh hizmet müddetinin noksan hesab i 
edildiği hakkındaki iddiasının varid olmadığı;; 
(2) Açık ve mazuliyet maaşı aldığı tarihlerde 
iddiası veçhile aşar işlerine yardım ettirilmiş 
ise bu çalıştırılma kendisinin açık vaziyetini de
ğiştiremeyeceği ve ancak bu müddetler zarfın
da salâhiyettar makamm tasvibile ve kadro da-; 
hilinde bir memuriyette istihdam edilmiş ise bu 
müddetin filî hizmet meyanma idhali mümkün 
olub Halbuki eldeki vesikalarda kendisi
nin açık maaşı aldığı yazılı olduğu; (3) Yir
mi beş \ seneden fazla müddet için tekaüçl 
maaşına zam yapılmış olduğundan bu husustaki 

iddiasınm varid olmadığı; (4) Bilfiil 30 şene hiz
meti olmadığından ikramiyeye istihkakı olmadığı- \ 
na dair bulunan 22 - 1 -1938 tarih ve 94603/2573 
sayılı teikere ile Mülkiye tahsis şubesinden yazı- \ 
lan ve arzuhal sahibi dosyası arasındaki cetvelde 
gösterilen yekûna istinad ederek hizmetinin 30 ; 

sene 2 ay olduğunu iddia etmekte ise de mahal- ; 
linee tanzim edilmiş olan bu cetvelde memaliki 
meşgule memurları meyanmda maaş alarak ge
çen müdclet ile mazuliyet maaşile geçen müddet ve 
ücretli mahsulâtı arziye memurluğu ile 65 yaşını 
ikmal eylediği tarihten sonraki hizmeti de filî hiz

met meyanma idhal edilmiş olub halbuki Maliye ve
kâleti tezkerei cevabiyesinde de bildirildiği üze
re şayanı kabul filî hizmetinin 25 sene ve küsur
dan ibadet olduğu, mülteci ve mazuliyet maaşı | 

bince nısıf olarak nazarı itibare ^ almmış ve 
65 yaşını ikmal ile hükmen mütekaid addedildiği 
tarihten sonraki hizmetin kabulü ancak Vekiller 
Heyeti kararına bağlı olup aksi takdirde verilen 
maaşlar ecri misil itibar edilmek icab edeceğinden 
bu veçhile geçen müddetin de nazarı itibare alı
narak maaşı 65 yaşını ikmalden itibaren tahsis 
kılınmış olmakla yapılan muamele kanuna uygun 
görülmüştür. 
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aldığı sırada 1335 tarihinden itibaren Kilis aşar 
idaresinde bilfiil çalıştığı idare heyeti mazbata

sına atfen müddeti hizmet cetveline işaret edil
miş ise de bu meşruhata nazaran vekâletçe de mü-
talea edildiği veçhile bu çalıştırılma; bir taraf
tan mülteci ve mazuliyet maaşı alırken diğer ta-
tan aşar idaresindeki işlere yardım ettirilmesin
den ibaret olduğu bu müddetler zarfında kendi
sine mülteci ve mazuliyet maaşı verilmiş olduğu 
cetvelde yazılı olmasından anlaşılmakta olup böy
le olunca yine vekâletçe de mütalea edildiği veç
hile kendisinin .açık vaziyeti değişmiş telâkki edi-
lemiyeceği ve eğer salâhyettar makamın tasvbile 
kadro dahilinde muayyen maaşlı bir vazife ile tav
zif edildiğini tevsik ederse mülteci ve mazuliyet 

maaşları zimmet kaydolunmak suretile bu müddet
lerin filî hizmet meyanına idhali mümkün olup 
bu vaziyeti tevsik edinceye kadar bu 
noktadan yapılan muamelede bir yanlışlık ol
madığı, yirmi beş sene ve küsur filî hizmeti ol
duğu halde maaşlı açıkların yansı da zammo-
lunarak ve altı ayı mütecaviz küsurat iblâğ 
olunarak 27 sene hizmet üzerinden ve yirmi 
beşten fazla seneler için kanunen muayyen olan 
şerait dahilinde zam yapılmak suretile tekaüd 
maaşı bağlanmış olduğu; 30 sene filî hizmeti 
olmadığından ikramiyeye istihkakı olmadığı ve 
binnetice iddiaları yerinde olmayıb yapılan 
muamelenin mevzuata uygun bulunduğu bildi
rilmekte olan 18 - I I -1938 tarihli müzekkere 
okunarak müddeiumuminin şubece de dermeyan 
olunduğu veçhile müstedinin iddialarının gay
ri varid bulunmasına mebni tebdili karara ma
hal olmadığı yolundaki mütaleası da alındıktan 
sonra icabı müzakere edildiV 

Müstedinin iddiasının esasını hizmet müdde
tinin 30 sene 2 ay olduğu halde kendisine hem 
ikramiye verilmediği ve hem de tekaüd maaşı
nın bu müddete göre hesab edilmediği hususla
rı teşkil etmekte olub şube müzekkeresinde izah 
edildiği üzere filhakika tahsis dosyasında mev-
cud ve mahallince tanzim edilmiş olan müdde
ti hizmet cetvelinde filî hizmet müddeti iddiası 
veçhile 30 sene 2 ay olarak gösterilmiş ise de bu 
yekûnda memaliki meşgule memurları meyanm-
da maaş alarak geçirdiği müddet ile mazuliyet 

* maaşile ve ücretle geçen müddetler ve bir de 
65 yaşını ikmalden sonra mesbuk hizmet müd
deti de dahil bulunmasına mebni bunların ten
zilinden sonra filî hizmeti 25 sene 6 ay 13 gün-
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den ibaret kalıp buna mülteci ve mazuliyet ma
aşı almak suretile geçirdiği müddetlerin de ya
rısı ilâve edilmek suretile 27 sene üzerinden te-
kaüd maaşı bağlanmış ve bu hesaba nazaran da 
maaş mikdannda bir yanlışlık olmdığı gibi ik
ramiye verilmemesi de tabiî bulunmuş olub iş
gale uğrayan îdlib malmüdür muavinliğinden 
Kilise gelerek orada diğer memaliki meşgule 
memurları gibi maaş almakta iken iddiası veç
hile Kilis aşar işlerinde çalıştırıldığı idare he
yeti mazbatasına atfen müddeti hizmet cetveli
ne işaret edilmiş ise de Maliye vekâletince de ; 
mütalea edildiği veçhile bu müddet zarfında 
mülteci ve açık maaşı almış olmasına göre bu 
çalıştırılma bir yardım mahiyetinde olub ken
disinin açık vaziyeti değişmiş telâkki edilemiye-
ceği cihetle bu müddet zarfında salâhiyettar 
makamın tasvibile kadro dahilinde muayyen ma
aşlı bir vazife ile istihdam edildiğini tevsik 
etmedikçe bu noktadan da yapılan muamelede 
bir yanlışlık ve binaenaleyh tadil ve tebdili mu-
eib bir cihet bulunmadığı ve keyfiyetin üç ay
lık raporla Meclisi Âliye arzı ve kendisine de bu 
suretle tebliği Divanı muhasebat kanununun 73 

ncü maddesi hükmüne müsteniden ve müttefikan 
kararlaştırılmıştır. 

14 — 30 sene filî hizmeti olub o suretle maaş 14 — Mumaileyh hakkında yapılan muamele 
tahsis ve ikramiye verilmesi icab ederken ilk 1683 numaralı kanunun 2 nci ve 23 ncü maddele-
memuriyeti olan mülga Düyunu umumiye idare- rine muvafık olduğu yapılan incelemeden anlaşıl-
sindeki hizmeti dahili hesab edilmeyerek 28 se- makin muvafık görülmüştür. 
ne altı ayı mütecaviz hizmeti üzerinden maaş 
tahsis olunduğundan ve 3 sene mücadelei mili-
ye zammı da hizmeti filiye olarak kabul edil
mek lâzımgeleceğinden bahisle tekaüd muamele
sinin bu esaslar dahilinde tedkik olunmasını 
isteyen Giresun hususî muhasebe tahsil memur
luğundan mütekaid Nuri Munisoğlu tarafından 
verilen dilekçe ile Dahiliye vekâletinden alınan 
ve filî hizmeti 30 seneye baliğ olmadığından 
kendisine ikramiye verilemeyeceği; millî müca
dele zammı kanunî istihkakı dahilinde hizmet 
müddetine ilâve edildiği, iddialarının va.rid ol
madığının; Divandaki tahsis dosyasının tedki-
kinden de anlaşılacağı bildirilmekte olan 21 -
I - 1938 tarih ve 2875 sayılı tezkere ve mülkiye 
tahsis şubesinden yazılan ve mumaileyhin hiz- • 
met hesabma dahil edilmediğini zannettiği Dü
yunu umumiye muvazzaf kolculuğu 306 senesin
den 308 senesine kadar devam etmiş olub ken-
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dişi 1288 doğumlu olduğundan 19 yaşmı ikmal 
itibarile hizmeti 1 temmuz 307 tarihinden hesab 
edilerek bu suretle mevzubahs memuriyetinin 
kısmen hizmet hesabına dahil olduğu ve fakat 
bir kısmmın 19 yaşını ikmalden evvele müsadif 
olması itibarile hariç kaldığı ve kendisi 1683 
sayılı kanuna göre tekaüd edilmiş olduğundan 
bu kanunun 23 ncü maddesinin sarahati veçhile 
millî mücadele zammı hizmeti filiyeden madud 
olmayacağı tabiî olub kendisi hakkında da bu 
suretle muamele yapılarak bu noktadan kanunî 
istihkakı hizmet müddetine ilâve edildiği ve bi
naenaleyh yapılan muamelede bir yanlışlık ol
madığına dair bulunan müzekkere okunarak 
müddeiumuminin müstedi hakkında yapılan mu
amelede bir yanlışlık bulunmadığından tebdili j 
karara mahal olmadığı yolundaki mütaleası da 
alındıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Müstedinin hizmet müddetinin hesabında na- , 
zarı itibare alınmadığını iddia eylediği mülga ; 
Düyunu umumiye idaresi muvazzaf kolculuğun- j 
da mesbuk hizmeti şube müzekkeresinde izah i 
edildiği üzere kısmen kendisinin henüz 19 ya- | 
şını ikmalden evvele aid bulunması itibarile 1683 i 
numaralı kanunun ikinsi maddesinin son fıkrası j 
hükmü mucibince hesaba katılmayarak 19 ya- ı 
şını ikmalden sonraki kısmı hizmet müddetine , 
ilâve edilmiş olduğu ve millî mücadele zamları 
da yine bu kanunun 23 ncü maddesi muci
bince hizmeti filiyeden madud olmayıb ancak te-
kaüdlük hesabında sayılacağı cihetle müstedi 

• hakkında yapılan muamelede ıbir yanlışlık olma
dığına ve -keyfiyetin üç aylrk raporla Meclisi Âli
ye arzına ve kendisine de tebliğine Divanı muha
sebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne müs

teniden ve müttefikan karar verilmiştir. 

15 — Bolu Mulhasebei hususiye piyade tahsil-
. darlığından mütekaid Atıf *Ateşok tarafından 
verilen dilekçe ile maluliyetinin vazifeden mün- | 
bais olduğunu ve binaenaleyh hakkmda 1683 
numaralı tekaüd kanunumıun 42 nci maddesi mu
cibince muamele ifası lâzımgelirken aynı ka
nunun 43 ncü maddesine, göre muamele yapıl-
mîış olduğu ve maluliyetine binaen 1 haziran 

15 — Mumaileyhin maluliyeti vazifeden mün-
bais olmayıb ihtiyarlık ve fartı tazyiki şiryaniden 
mütevellid olduğu cihetle 1683 numaralı kanunun 

43 ncü maddesine temas eylediği Sıhhiye vekâ
letinin raporundan anlaşılmış ve kendisi 1 hazi
ran 1937 tarihinde terki vazife etmiş ve raporu 
da 5 - VIII -1938 de tasdik edilmiş olmasına göre 
yapılan muamele kanuna ve 695 numaralı kararın 
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1937 tarihinden itibaren maaş bağlandığı iddia 
edilmesi üzerine ledelistifsar Maliye vekâletin
den alınan ve mumaileyhin maluliyetinden bah-
sile 31 • - V - 1937 tarihinde vezif esinden ayrı
larak 1 - VI - 1937 tarihinde malulen tekaüdlü-
ğünü istediği ve maluliyet raporu 5 - VIII - 1937 
tarihinde Sıhhıiye vekâletince tasdik olunduğu 
filî hizmeti 25 seneden noksan olduğundan te-
kaüd aylığının mebdei 695 numaralı Meclisi âli 
kararının 7 ve 13 ncü fıkraları nazarı dikkate 
alınarak raporun tasdik tarihini takib eden 
1 - IX - 1937 tarihinden itibar edildiği ve ma
luliyeti Sıhhiye vekâletince 43 ncü maddeye gö
re tasdik edilmiş olub bu itibarla da bu maddeye 
tevfikan maaş bağlanmış olduğu bildirilmekte 
olan 31 - I - 1938 tarih ve 94589/3706 sayılı 
tezkere ile Mülkiye tahsis şubesinin; mumailey
hin müddeti hizmet cetvelinde 31 - V - 1937 ta
rihinde son vazifesinden ayrıldığı yazılı olub 
mülâhazat hanesinde (Vazife görmekte iken 
malûl olmasına binaen tekaüdlüğünü istemiştir) 
şerhi mevcud plduğuı Bolu vilâyetine hitaben 
yazılmış olan 24 - IV - 1937 tarihli arzuhalinde 
vazife esnasmda hastalandığından, -hastalığının 
vazifesine mâni olduğundan muayene ettirile
rek 1 - VI - 1937 tarihinden itibaren tekaüdlü-
ğünün icrasını taleb etmiş olduğu, mahal
lince tanzim edilmiş olan raporu 29 - IV -
1937 tarihli olub Sıhhiye vekâletince 5 - VIII -
1937 târihinde tasdik edildiği ve Maliye 
vekâleti zat işleri müdürlüğünce tanzim olunan 
tekaüd maaşı hesab müzekkeresinde işbu maaşın 
mebdei 1 - IX -1937 olarak tesbit ve o suretle Di
vana sevkolunduğu ve şubeden yazılan istizah va
rakasında vazifede iken maluliyetten dolayı te
kaüdlüğünü istediğine ve maluliyeti de tasdik 
olunduğuna göre infikâkini takib eden 
1- VI -1937 tarihinde tahsis olunması sebebi so

rulması üzerine yapılan muamelenin 695 numaralı 
Meclisi Âli kararının 7 ve 13 ncü fıkralarına uy
gun olduğu cevabı verildiği ve şubece de o suret
le kabul ve tescil olunduğu görülmüş olup Mali
liye vekâletince kendisine yapılan tebliğde yazılı 
olduğu veçhile maluliyetini ileri * süre
rek tekaüdlük talebinde bulunduktan son
ra vazifesinden ayrılmıyarak maluliyeti
nin Sıhhiye vekâletince tasdikına intizar 
etmesi lâzım gelirken bunu beklemiyerek vazife
sinden ayrılmış olması ve maluliyetinin vazifesin
den ayrıldıktan sonra tasdik edilmiş bulunması 

7 ve 13 ncü maddelerine uygun görülmüştür. 
Di. M. E. Reisi M. M. 
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kendisini açıkta iken malulen tekaüde sevkeden- I 
ler vaziyetine düşürmüş ve hizmeti 25 seneye var
mamış ve binaenaleyh talebile tekaüdlüğü müm
kün bulunmamış olduğundan kanunun 8 nei 
maddesinin 5 nci bendinin 2 nci fıkrasına uygun 
olan vaziyeti dolayısile maaşının maluliyetinin 
tasdikini takib eden 1 - IX -1937 tarihinden itiba
ren tahsisi kanuna ve Meclisi Âlinin 695 numa
ralı kararının 7 ve 13 ncü fıkralarına muvafık 
bulunmuş olup bundan başka kendisi 42 nci mad-~ 
deye göre maaşa müstehak olduğunu ileri sürmek
te ise de maluliyet raporunda hastalığı (ihtiyarlık 
ve fartı tazyiki şiryanî) olarak gösterilmiş ve has
talığın tekevvününde memuriyet vazifesinin te
siri olup olmadığı sualine de (hayır) cevabı ve
rilmiş ve bu raporu Sıhhiye vekâletince de malu
liyetinin 43 ncü maddeye temas ettiği beyanile 
tasdik edilmiş olduğundan bu idiasının da yerinde 
görülemediğini bildiren müzekkeresi okunarak 
müddeiumuminin tebdili muameleye mahal ol
madığı yolundaki mütaleası da alındıktan sonra 
icabı müzakere edildi: 

Müstedi biri maluliyeti vazifeden münbais 
ve binaenaleyh hakkında 1683 numaralı teka-
üd kanununun 42 nci maddesi mucibince mua
mele ifası lâzımgelirken ayni kanunun 43 ncü 
maddesine göre muamele yapılmış olduğu, di
ğeri de maluliyetine binaen 1 haziran 1937 ta
rihinde vazifesinden ayrıldığı halde kendisine 
1 eylül 1937 tarihinden itibaren maaş bağlandı
ğı şeklinde iki iddiada bulunmakta olub 1 hazi
ran 1937 tarihinde terki vazife etmiş ve malu
liyeti Sıhhiye vekâletince 5 - VIII -1937 tari
hinde tasdik edilmiş olmasına göre kendisine 
maluliyetinin tasdikini takib eden ay başından 
itibaren maaş bağlanması filî hizmeti 25 sene
ye baliğ olmaması itibarile 1683 numaralı kanu
nun 8 nci maddesinin 5 nci bendinin son fık
rasına ve açıkta iken maluliyeti sabit olanlara 
bağlanacak maluliyet maaşının mebdeine dair 
bulunan Meclisi Âlinin 695 numaralı kararının 
7 nci ve 13 ncü fıkralarına muvafık bulunduğu 
gibi maluliyet raporunda hastalığı (ihtiyarlık 
ve fartı tazyiki şiryani) olarak gösterilib vazife 
esnasında hadis olmakla beraber vazifeden mün
bais bir hastalık olmadığı ve esasen Sıhhiye ve
kâletince de raporu maluliyetinin 1683 numara
lı kanunun 43 ncü maddesine temas ettiği be
yanile tasdik edilmiş olduğu cihetle bu ikinci 
iddiası üzerine de Divanca yapılacak bir mua-

( S. Sayısı 



— 40 — 
mele olmadığı ve keyfiyetin üç aylık raporla 
Meclisi Âliye arzile kendisine de bu suretle teb
liği Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desi hükmüne müsteniden ve müttefikan karar
laştırılmıştır. 

Azadan bir zatın (Maluliyetin tasdik ile te
kemmülünden evvel memuriyetle alâkasının ke
silmesi mümkün olamıyacağından ve maluliyetin 
tasdikine kadar mezun addile maaşının tesvi
yesi icab edeceğinden bu husus için dairesine 
müracaat eylemesi lâzımgeleceğinin istida sahi
bine tebliği yolunda şube müzekkeresinde yazılı 
mütaleasına gelince : Müstedi böyle bir talebde 
bulunmamış olmakla beraber bu mesele daire-
sile iş sahibini alâkadar eden idarî muamelât
tan madud olub Divanı muhasebat kanununun 
73 ncü maddesi mucibince Umumî heyetçe ted-
kik ve bir karara raptı icab. eden hususattan 
bulunmamış olduğundan bu hususta tayini muk-
tezaya mahal görülmemiştir. 
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