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Askeri ve mulk? tekaud kanununun 60 net maddesinin birinci fikrasmin degi§tirilmesi hakkinda 1/482 sayJi kanun
layihasi ve Mill? mudafaa ve Maliye encumenleri mazbatalarile asker? ve mulk? tekaud kanununa ek 1/492 sayili
kanun layihasi ve Maliye ve Butge encumenleri mazbatalan

Askeri ve miilki tekaud kanununun 60 nci maddesinin birinci fikrasmin degigtirilmesi hakkmda
kanun layihasi ve Milli Mudafaa ve Maliye enciimenleri mazbatalan (1/482)
T. C.
Bafvekalet
Kararlar mudurlilgii
Sayr : 6/971

30 - III -1936

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Heisligine
1683 sayili askeri ve miilki tekaud kanununun 60 nci maddesinin birinci fikrasmin tadili hakkinda Milli Mudafaa vekilligince hazirlanan ve tera Vekilleri Heyetinee 23 - I I I -1936 tarihinde
Yiiksek Meclise arzr kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. tnonu

Esbabi mucibe layihasi
1683 sayili miilki ve askeri tekaud kanununun 60 nci maddesindeki (zabitlerle askeri memurlardan tekaiid olanlar iic, sene zam alirlar) kaydma dayanarak olen bir zabit ve memurun yetimlerine bu madde mueibinee iig senelik zammm verilmesi Hesablar divanmea 17 temmuz 1933 tarihinde karar altina alinmis ise de bu zam esasen zabit ve memurun ordudaki vazifesine ve yipratiei
hayatma mukafat olarak verilmistir ki bu hem miitekaidin hem de oliiniin hakki oldugu gibi her
iki halde de varislerin de kanuni haklandir.
Qiinki; tekaud edilen bir zabit ve memura bu hak veriliyor ve miitekaid iken oldiigiinde de ayni
hak yetimlerine intikal ediyor. Bu hakkin kanunen yetime intikal etmesi gosteriyor ki: bu hak
yalniz diri miitekaidlerin yetimlerinin hakki depil olii zabit ve memur yetimlerinin de hakkidir. Eger
yetimlerden bu hakkin lskati vazn kanunca diisiinulse idi hayatta bulunan tekaiidlere verilen bu
zammm oldukten sonra yetimlerine maas baglanacagi zaman hesaptan Qikanlmasmi yazardi. Halbuki boyle hiikiim yoktur. Ve olamaz. Nasilki ba hak tekaiid yetimlerinin kanuni hakki oluyorsa
is basmda olenlerin yetimlerinin de hakki olmalidir. Kanunda boyle ikilik esasen kabul edilemez.
Bilhassa ayni maddenin §u fikrasi (Zabitlerle askeri memurlardan hukmen tekaud olanlar dahi
birinci fikradaki zammi alamazlar) bu zammm kimlerin alamayacagini agik olarak tayin ve tahdid etmistir. Eger vazn kanun bu hakkm yetimlore verilmemesini kasdetseydi bu fikra ic,inde yetimlere de intikal etmeyecegini yazardi. Billiassa ayni kanunun 41 nci maddesinde (Terfih zamlan
yetimlere intikal etmez) sarih hiikmile bu iiq sen 3 zammm yetimlere intikal edecegini mutlak sarette kabul etmistir. Hele vazn kanunun bu hakkin neye miisteniden verildigi dusunuliirse hakikat
agikga meydana gikar. 0 da sudur (Askerligin hazar ve sefer hayati §eraiti
tabii hayattan qdk farkli oldugu ve her tiirlii felaketle karsi karsrya kalmdigi igin ordu hizmeti
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miikafatidir). Bahusus bu hakkin yetimlere de samil olmasini 49 ncu madde de agik olarak gosteriyor. Bu madde yetime maas tabsis ederken ewela, oliiniin hizmetine gore tekaiid maasmi tayin
ve tahdid ediyor. Ondan sonra maasa miistahak niifusuna vahid zammile tekaiid maasmi bagliyov.
Demekki her olunun yetimlerine maas baglanmasi igin evvela 60 nci maddedeki miitekaid kelimesini oliiye de tesmil ediyor. Bu kadar aqik hiikumler karsisinda yalmz oliilerin yetimleriniu bu
haktan istifade ettirilmemesi bu kanuna aykiridir. Bu hakkra oliilere verilmemesi bir kaide c,ikarTyor ki, o da sudur: (Olmeyerek tekaiid olanlara miikafat en iic. sene zam verilir. Ve bundan yetinileri de istifade ederler. Fakat tekalid olmadan olenlerin yetimlerine ise, bu miikafat verilmez)
bu kaide kiil itibarile kanunun ruhuna uymaz. Bu aykrrilik ordu prensiblerile de telif edilemez.
Qiinkii : mill! gayeler ugrunda olmesini bilen bir zabit ve memur, hayatinda tekaiid olacak bir
zabit ve memurtin biitiin hukukundan, yetimlerinin de istifade edebilecegini bilmeli ve on a gore
milli gayelerine dogru yuriimelidir.
§imdiye kadar olii yetimlerine verilmeyen bu tic. senelik yipranma zamminm, bagh kanun la
yihasinin kabulii suretile bahsedilmesini arz ve teklif ederim.

Milli Mudafaa encumeni mazbatasi
T. B. M, M.
M. M. encumeni
Karar No. 23
Esas No. 1/482

9 - IV -1936

Yiiksek Ba§kanliga.
1683 numarali askeri ve miilki tekaiid kanununun 60 nci maddesinin birinci fikrasmin tadili hakkinda M. M. vekilligince hazirlanan kanun
layihasinin esbabi mueibesile birlikte gonderildigine dair olup enciimenimize verilen Bagvekaletin 30 mart 1936 tarihli ve 6/971 numarali tezkeresi Muhasib divani ba§kani ile M. M. vekilliginden gonderilen memuru ile okundu ve gorii§iildu:
Gerek esbabi mucibesinden ve gerek enctimende memufun beyanatindan anlasjldigma gore tekaiide hak kazanip ta tekaiid olmadan olenlerin yetimleri 1683 numarali kanunun 60 nci
maddesinin birinci fikrasi hukmiinden istifade
etmemeleri adalete aykiri oldugunu ve tutulan
kayde ve istatistike nazaran da bu zammi almayanlarm alanlardan <;ok az oldugunu ve bunun

biit§eye bir yiik tahmil etmiyecegini ve 1683 sayili kanunun nesri tarihinden itibaren de yetimlerin haklari olan bu iic. senelik yipranma zammi
tutannin verilmesi de zikre deger bir yekim tutmayacagini anlayan eneiimenimiz kanun layihasina muvakkat bir madde tesisile aynen kabu
le karar vermi§tir.
Havalesi mucibince Maliye enciimenine veril
mek iizere Yiiksek Ba§kanliga sunulur.
M. M. E. Reisi
1st anbul
f$. Gokberk

M. M.
Diyarbekir
K. Sevuktekin

Katib
Erzurum
§. Kogak

Antalya
G. Mengilibdru

Balikesir
C. Esener

Bilecik
Salih Bozok

Elaziz
Ahmed 8. Ohkay
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Mugla
N. Tuna

Tekirdag
R. Apak

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 73
Esas No. 1/482

1-VI

-1936

Yuksek Reislige
1683 sayiJi tekaiid kanununun 60 nei maddesinin birinci i'lkrasinin tadili hakkmda Basvekaletin 30 mart 1936 tarihli ve 6/971 sayili
tezkeresile Biiyiik Meclise sunulup Milli Miidafaa enciimenince miizakereden sonra encumenimize tevdi olunan kanun layihasi; Maliye ve
Milli Miidafaa vekaletleri memurlari bulundugu halde tetkik ve miizakere olundu:
Zabitlerle askeri memurlardan tekaiid olanlar iig sene zani aldiklari ve bunlarin aileleri de
bu zamdan istifade ettikleri halde tekaiid olmadan vefat edenlerin ailelerinin bundan mahrura kalmamalan eneiimenimizce de yerinde gbriilmiis ve Hiikiimet teklifi aynen kabul edilmistir. Ancak Milli Miidafaa enciimeninin, tadil
liukmiinii, gecjmis senelere de tesmil eden, mu-

vakkat maddesi prensib noktasindan kabul edilmemistir.
Enciimenimiz, tedvin nostasindan madde ic,indeki fikranin degismesi yerine maddenin degismesini usule uygun bulmus ve layihayi ona gore tadil etmistir.
Yuksek Reislige sunulur.
Maliye En. Rs.
M. M.
Katib
Bayazid
Isparta
Qankiri
Ihsan Tav
Kemal
final
M. Onsay
Aza
Aza
Aza
(^oruh
Yozgad
Bursa
/. Sami Mus
E. Draman Dr. G. Kahraman
Aza
Aza
Diyarbekir
Erzurum
Huriye Oniz
P. Demirhan
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1683 say ill askeri ve mulki tekaiid kanununun 60
net maddesinin birinci fikrasmtn tadili hakkmda kanun layihasi

1683 sayili askeri ve mulki tekaiid kanununun 60
nci maddesinin birinci ftkrasmtn tadili hakkmda
kanun layihasi

MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve mulki tekaiid kanununun 60 nci maddesindeki (Zabitlerle askeri memurlardan tekaiid olanlar iig sene
zam alrrlar) fikrasi (Zabitlerle askeri memurlardan tekaiid olanlarla tekaiidliigunden evvel
olenler tig sene zam alirlar) geklinde tadil edilmigtir.

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen

MUVAKKAT MADDE — 1683 numarah askeri ve mulki tekaiid kanununun ne§ri tarihinden bu kanunun nesri tarihine kadar tekaiid olmadan olen subaylarla askeri memurlar da bu
kanun hiikmiinden istifade ederler.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Milli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
23-III-1936
Ad. V.
M. M. V.
B§. V.
#. Saracoglu
K. Ozalp
1. Inbnu
Ma. V.
Ha. V. V.
Da. V.
#. Saracoglu
F. Agrah
$. Kaya
Ik. V.
Na. V.
Mf. V.
C. Bayar
A. Qetinkaya
8. Ankan
ZY.Y.
S. 1. M. V.
a. I. v.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen
MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen
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1683 sayih askeri ve mulki tekaud kanununun 60
nci maddesini tadil eden kanun layihasi
MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 60 nci maddesi §u §ekilde tadil
edilmigtir:
Zabitlerle askeri memurlardan tekaud olanlar ii§ sene zam alirlar. Bunlardan tekaiidliigiinden ewel olenlerin yetimlerine yapilacak tahsis
hesabi hizmetlerine iig sene zammedilerek yapilrr. Ancak ordu ve jandarmada riitbesi olmayan
sivil memurlar miilki ahkama tabi oldugu gibi
zabitlerle askeri memurlardan hiikmen tekaud
olanlar dahi birinci fikradaki zammi alamaz.

MADDE 2 — Aynen kabul
MADDE 3 — Aynen kabul
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Askeri ve mulki tekaiid kanununa ek kanun layihasi (1/492)
T. G.
Ba§vekalet
Kararlar miidurlugu
Sayi : 6/1045

7-IV-1936

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1683 sayili tekaiid kanununa ek olarak Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heye
tinin 6 - IV -1936 toplantismda Yiiksek Meelise arzi kararlastmlau kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basyekil
/. Inonii

Esbabi mucibe layihasi
1 — 1683 numarali tekaiid kanununun nesrinden sonra baglanibta isbu kanunun 50 nci maddesi
mucibinee on senelik istihkaklari toptan verilerek Hazine ile alakalarmin kesilmesi icab eden aylik
sahiblerine verileeek bu paranin hangi tarihten hesab edileeegine dair elde meveud kanunlarda
sarahat olmamasi, muhtelif iddialara vesile teskil eylemektedir.
Bu gihilere on senelik istihkaklarmm ayligin baslangiQ tarihinden hesab edilmek suretiie verilmesi, istihdaf olunan gayelere ve 1683 numarali kanunun ruhuna uygun goriilmus ve birinci madde bu esasa gore hazirlanmistir.
2 — Tekaiid ve yetim ayligi baglanacaklar tarafindan yapilaeak miiracaatin bir miiddetle tayin ve tahdid olunmamasi, muhtelif tekliflere fuzuli tediyelere vesile teskil eylemekte ve bu yiizden gec.rn.is rubu asirdan fazla uzun bir zaman iqin alacak talebleri karsismda kalmmaktadir.
Biitge vaziyetimize daima biiyuk ve ehemmiyetli tesirler yapmakta olan bu gibi hadise ve iddialara nihayet verilmek iizere miiracaat iqin bir miiddet tayinine liizum goriilmiis ve bu esas dairesinde ikinci madde tanzim kilmmistir.
3 — Miitekaid ve yetim maaslari hakkinda barem kanununun 14 ncii maddesinde verileeek maaslarda yarim liradan dun kesirler meveud oldugu surette bu kesirlerin bir seneliginin iiguncii iiy
aylik maaslarile birlikte tediye ve kesirlerin senelik baliginde kalaeak yarim liradan az kesirler
yarim liraya ve yarim liradan fazla kesirler bir liraya iblag olunacagi hakkinda bir hiikum meveud bulunmaktadir.
Bir hayli hesab ameliyesini mucib olan bu kayid tekaiid ve yetim maaslarmm tahakkuk ve tediyesile alakadar memurlan ugrastirmaktadir. Esasen bu hiikiim ayliklarm hi^ bir vergiye tabi
tutulmadrgi bir zamanda tekaiid ve yetimlerin net para almasi gibi bir miitalea iizerine derpis
edilmis olup elyevm ayliklarm kazang buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardim vergi kanunlarindaki hiikiimlere gore tevkifata tabi tutulmakta olmasina gore tediye esnasinda da bir §ok
yanlisliklar ve karisikliklar vukuuna sebebiyet veren bu maddenin tatbikatta yer almasma artik
mahal gorulmemekte oldugundan uguncii maddenin bu esasa gore hazirlanmasma liiziim gorulmiistur.
Yukanda arzolunan esaslan ihtiva eylemek iizere bagli kanun layihasi tanzim edilmistir .
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Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 74
Esas No. 1/492

1-VI-1936

Yiiksek Reislige
1683 sayrli tekaiid kanununa ek olarak hazirlanrp Ba§vekaletin 7 nisan 1936 tarihli ve
6/1045 sayili tezkeresile Buyuk Meclise sunulan
kanun l&yihasi enciimenimize havale edilmekle
Maliye vekaleti memuru bulundugu halde tetkik ve miizakere olundu.
On senelik istihkaklann ayligin baglandigi
tarihten hesab edilerek bu zamana kadar tekaiid
kanununun 63 ncii maddesine gore verilen paralarin geri alinmamasi enciimenimizce de muvafik bulunmu§tur. Ancak vuzuhu temin igin
maddenin sonuna (Verilecek on senelikten mahsubedilmez) ibaresi de konulmu§tur.
Tekaiid ve yetim ayligi baglanacaklar tarafindan yapilaeak miiracaatlerin miiddetle mukayyed olmamasmi; Devleti fuzuli tediyelere
ve uzun zamanlar igin alacak talebleri kar§ismda bulunmaya sevkettigi enciimenimizce de varid gorulmugtiir. Ancak bazi hallerde §ehiden
vefata ittila gecikebileceginden ittila tarihine
kadar gegen miiddete aid haklarm mahfuz kalmasi tabii goriilmii§ ve ittilasizlik hiikmen te-

beyyiin ettigi takdirde gegen zamana aid haklarm kabul olunmasmi temin etmek iizere maddeye bir fikra ilave olunmu§tur.
t}<juncu madde enciimene izah edilen tediye
gUQliiklerini gidermi§ olacagmdan aynen kabul
olunmu§tur.
Yiiksek Reislige sunulur.
Maliye E. Reisi
M. M.
!Katib
Bayazid
Isparta
Qankiri
thsan Tav
Kemal Tfnal
M. Onsay
Aza
Aza
Aza
Qoruh
Erzurum
Bursa
/. 8. Mu§ P. Demirhan
Dr. G. Kahraman
Diyarbekir
Kiieiikliik ve delilik ve sair alival dolayisile hakkmi taleb etmekten aeiz bulunanlar bir sene zarfmda miiracaat edemezlerse bunlann magduriyetine meydan vermerack iizere layihada teklif
edilen bir sene yerine tahsise mebde olarak vefat tarihinin itibar edilmesi reyindeyim
Huriye Oniz
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HtTKfTVTUTTN TF/KLtFt
IG83 myili tekaiid Luinnmiia ek kanun Idyihasi

1683 sayili tekaiid kanununa ek kanun Idyihasi

MADDE 1 — 1683 sayili tekaiid kanununun
ne§rinden sonra yeni ve eski hukumlere gore
aylik baglanmis, ve baglanacak tekaiid ve yetimlerden 50 nci madde mucibince alakalan
kesilecek olanlarm matlubati ayliga istihkak
kesbettikleri tarihten hesab olunur.
Bunlara aylik baglanmcaya kadar kanunun
63 ncii maddesine tevfikan verilen paralar
geri almmaz,

MADDE 1 — 1683 sayili tekaiid kanununun
nesrinden sonra yeni ve eski hukumlere gore
aylik baglanmis ve baglanacak tekaiid ve yetimlerden 50 nci madde mucibince alakalan kesilecek olanlarm matlubati ayliga istihkak kesbettikleri tarihten hesab olunur.
Bunlara aylik baglanmcaya kadar kanimim
63 ncii maddesine tevfikan verilen paralar geri
almmaz ve verilecek on senelikten mahsub ediimez .

MADDE 2 — Tekaiid ve yetim ayligma
miistahak olduklan tarihten itibaren bir sene
zarfmda miiracaat edenlere istihkak tarihinden, bir sene gegtikten sonra miiracaat edenlere miiracaat tarihini takib eden ay ba§mm
bir sene evvelinden itibaren aylik baglanir.
Kaybolanlarla s,ehiden vefat edenler i<jin bu
miiddetler kaiblik karari verildigi veya sehadete ittila husulii tarihinden baslar.

MADDE 2 — Tekaiid ve yetim ayligma miistahak olduklan tarihten itibaren bir sene zarfmda miiracaat edenlere istihkak tarihinden bir
sene gee,tikten sonra miiracaat edenlere miiracaat tarihini takib eden ay basmm bir sene
evvelinden itibaren aylik baglanir. Kaybolanlarla sehiden vefat edenler ic.in - §ehaclete
ittila tarihine kadar gec,en miiddete aid haklar mahfuz kalmak sartile - bu miiddetler gaiblik karari verildigi veya sahadete ittila husulii tarihinden baslar.

MADDE 3 — 1452 numarali kanunun 14
ncii maddesinde yarim liradan a§agi kesirler
hakkinda konulan hiikiimler kaldirilmigtrr.

MADDE 3 — Aynen

MADDE 4
teberdir.

MADDE 4 — Aynen

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanun hukiimlerini Maliye
vekili yerine getirir.
6 - IV -1936
Bs. V.
1. lnonii
Da. V.
S. Kay a
Mf. V.
*S. Ankmi
S. I. M. V.
Dr. R. Saydam

Ad. V.
$. Saracoglu
Ha,. V. V.
S. Haracoglu
Na. V.
A, Ce.-Hnhiya
G. 1. V.
Rana Tarhan

MADDE 5 — Aynen

M. M. V.
K. Ozalp
Mai. V.
V. Agra! i
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V.
M. Erkmen
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Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 31
Esas No. 1/482,492

6-1-1937

Yiiksek Keislige
Askeri ve miilki tekaiid kanununun 60 nei
maddesinin birinci fikrasinin degistirilmesi hakkmda olup Basvekaletin 30 mart 1936 tarili ve
6/971 numarali veyinemezkur kaiiuna ek olarak
hazirlanrp Basvekaletin 2 nisan 1936 tarili ve
6/1045 numarali tezkerelerile Yiiksek Meelise sunulan kanun layihalan aid olduklari encumenlerin mazbatalarile birlikte enciimenimize verilmis, olmakla Divani muhasebat reisi ile Maliye
vekaleti Biitc,e ve mali kontrol ve muntazam
borglar umum miidiirleri ve Milli Miidafaa vekaleti tekaiid subesinden izam edilen inemur liazir
olduklari halde ayri ayri okundu ve konusuldu:
Layihalardan birinin, tekaiid kanununun 60
nci maddesi mucibinee zabitlerle askeri memurlardan tekaiid olanlara verilen iic, senelik zamdan, bunlarm tekaiid olmadan evvel vefatlan
halinde yetimlerinin miistefid olabilmeleri ve bu
suretle tekaiid olduktan sonra vefat edenlerin
yetimlerine intikal eden bu haktan tekaiid olmadan evvel vefat edenlerin yetimlerinin de miistefid olmasi gibi bir adalet icabinin temini gayesile hazirlandigi anlasilmis ve bu sebeble layiha encumenimizee de esas itibarile kabul edilmistir.
Ikinci layiha ise; tekaiid kanununun tatbikinda goriilen bazi mtiskiilleri karsilamak maksadile hazirlanmistir.
Filhakika tekaiid ve yetim maaslari, sahiblerinin esbabi maisetini temin ve tehvin maksadina miistenid olup vaktinde miiracaatla bu haklanni istemeyenlerin miiruru zaman haddine
varan uzun miiddetlerden sonra miiraeaatlari
halinde mezkux iskati hak miiddetini asan miiterakimlere de sarrril bir surette maaslarcni tahakkuk ve tediye ettirilmesi ahkami umumiye
ile ve bu maasm tahsisindeki sebeb ve hikmetle
kabili telif goriilmemis ve buna mani tedbirler
ittihaz edilmis olmasmin bazi yolsuzluklara da
sebebiyet verdigi anlasilmis oldugundan bu layiha dahi enciimenimizee esas itibarile kabul edilmis ve her iki layiha hiikumleri bir layihada

toplanarak yeni bir layiha hazirlanmistir.
Layihalar iizerinde yapilan
gida gosterilmistir:

degisiklikler asa-

Enciimenimizee hazirlanan layihanm birinci
maddesi Hiikumetge tekaiid kanununa ek olarak
teklif edilen layihanm ikinci maddesine miitenazir olup maddede maaslarm tahsisine mebde
olarak gosterilen bir senelik miiruru zaman miiddeti ahkami umumiyeye tevfikan bes seneye gikarilmistir. Filhakika tekaiid kanununun 61 nci
maddesinde mevcud miiruru zaman miiddeti ue,
sene olarak gosterilmek suretile istisnai bir hiikiim mevcud ise de bu hiikiim maasm tahsisinden sonraya aid bulunmaktadir. Resen tekaiide
sevk keyfiyetinde ise bu tarihin makable tesmili
muhik ve mumkiin goriilmemis ve maddede bu
cihet tasrih edilmi§tir.
Tekaiid kanununun muvakkat besinci maddesi delaletile eski tekaiid kanunu hiikiimlerine
gore maas tahsisi icap edenlerden bir niifusa
isabet edecek maaslarm miktari 300 kurus ve
daha dun oldugu takdirde bu maaslarm da eliinci madde mucibinee tasfiyeye tabi tutulmalan
tabii goriilmiis ve aneak bu maaslarm tekaiid
kanununun meriyet tarihi olan 1 haziran 1930
tarihine kadar olan kismmin baskaca verilmesi
muhik olacagi diisiiniilmiis ise de o zamandan
beri hayli miiddet gegmis ve bu suretle mezkiir
tarihten ewel vaki ve heniiz intag edilmemis bir
miiracaat mevzubahs olamiyacagindan ve artik
her iki madde hukmiinun, tatbikinda bir ayrilik dusiiniilmesini icab ettiren sebeb kalmadigmdan Hiikumet teklifinin birinci maddesi
sekle aid bir degisiklikle ikinci madde olarak kabul edilmistir.
Tekaiid kanununun 60 nci maddesinin tadiline aid Hiikumetin teklifi sekle aid bir degisiklikle enciimenimizee layihanm iiQuncii maddesi olarak kabul edilmis ve yalniz mahkum olan
subaylar hakkmdaki zam mahrumiyetinin ahlak
noktasmdan sicillen tekaiid olanlara da tesmili
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muvafik ^orulmekle maddeye bu hiikum ilave
edilmistif.
Layihanm dordiincii anaddesi 1452 numarali
kanunun!14 neii maddesinde yazrii hukiimler meyaninda tekaiid ve yetim maaslarmin yarcm liradan asag^ kesirleri hakkindaki kayidlerin kaldinlmasma d|dr olub o zamdan bu maaslardan hie, bir
vergi kesBlmemekte bulunduguna gore bu huikmiin ibu giiinku vaiziyete gore muhafazasi faydali
goriilmediginden Hiikumietin bu babdaki teklifi
yazi degifikligile kalbul edilmistir.
Bu liyiha ile derpis edilen tadilatm simdiye
kadar tahsis muameleleri tekemmiil etmemis
olan tekaiid ve yetim maaslan ile 1683 numarali kanltmun hiikumleri dairesinde heniiz alakalan tamamen kesilmemis olanlar hakkmda
dahi tatbiki muamelatm tesewiisten vikayesini
temin gayesi noktasindan liizumlu gorulmus ve
bu sebeble tanzim edilen muvakkat madde layihaya eWenmistir.
Encujmenimizce hazirlanan layihanm ugiincu
maddesiiii teskil eden 60 nci madde tadilatmin
1683 nuanarali kanunun meriyete girdigi tarihten itibsren tatbiki iltizam edilerek Milli Miidafaa encumenince muvakkat bir madde hazrrlan-

mis ise de mali kanunlarm intag edilen muamelelere de tesmili dogru goriilmemis olduguna binaen 60 nci maddede yapilan tadilat hukmunden yalniz tahsis muameleleri neticelenmemis
olanlarm miistefid edilmesi enciimenimizce layihaya ilave edilen muvakkat madde ile temin
edilmis. bulunmaktadrr.
Hazirlanan layiha Umumi heyetin tasvibine
konmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Eeis
Reis V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §eref Ozkan Mukerrem tlnsal
Sim Day
Katib
Istanbul
Balikesir
Qorum
F. Oymen
E. Adakan
M. Cantekin
Qorum
Oumiisane
Izmir
Eyiib Sabri Akgol D. Sakarya
K. tnang
Izmir
Kirklareli
Malatya
H. Qaktr
$. Odul
0. Taner
Manisa
Mardin
Mus
T. Turkoglu
E. Erten
Ijlevki Qiloglu
Ordu
Seyhan
Srvas
H. Yalman
Naci Eldeniz
R&mzi Qiner
Yozgad
S. tqbz

( S . Sayisi : 46 )

—n—
BtlTQE ENCttMENlNlN TEKLtFl
Askeri ve mulki tekaiid kanununun 8 ve 50 nci
maddelerine fikralar eklenmesine ve 60 nci maddesinin degi§tirilmesine dair kanun layihasi
MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve mulki tekaiid kanununun 8 nci maddesine agagrdaki fikra eklenmigtir:
(Ancak sahiblerinin tahriren miiracaatleri
yukanki fikralarda gosterilen tarihlerden itibaren be§ sene zarfmda vukubulmazsa bu maaglar; muracaat tarihlerini ve resen tekaude
sevk halinde de bu muamelelerin salahiyetli
makamlarca tasdik edildigi tarihleri takib eden
ay bagmdan itibaren baglanir. §u kadar ki,
bu miiracaatlerin gecikmesini istilzam eden
agir hastalik, esaret gibi mazeretleri Adliye
mahkemeleri dinleyebilir).
MADDE 2 — Mezkur kanunun 50 nci maddesine agagidaki fikralar eklenmi§tir:
(Tekiiad edilenlerle bunlarm yetimlerine yukanki fikra ile bu kanunun muvakkat be§inci
maddesi hiikiimlerine gore toptan verilecek istihkaklar sekizinci maddede gosterilen tarihlerden itibaren hesab ve tesviye olunur.
Bunlara aylik baglanmcaya kadar 63 ncii
maddeye tevfikan verilen paralar geri almmaz
ve toptan verilecek istihkaktan mahsub edilmez).
MADDE 3 — Mezkur kanunun 60 nci mad-

desi agagida gosterildigi iizere degi§tirilmi§tir:
(Zabitlerle askeri memurlardan tekaiid olanlar tic sene zam alirlar. Bunlardan tekaiid olmadan ewel olenlerin yetimlerine maas, tahsisi
halinde de bu tic. senelik zam hesaba katilir.
Ancak ordu ve jandarmada riitbesi olmayan
sivil memurlar mulki ahkama tabi olurlar. Zabitlerle askeri memurlardan hiikmen veya ahlak noktasmdan sicillen tekaiid olanlar birinci
fikradaki zammi alamazlar).
MADDE 4 — Devlet memurlari ayliklarmm
tevhid ve teadiiltine dair olan 1452 numarali
kanunun 14 ncii maddesinin yarim liradan a§agi kesirler hakkmdaki hiikumleri kaldirilmistir.
MUVAKKAT MADDE — §imdiye kadar
tahsis muameleleri tekemmiil etmemis, olan tekaiid ve yetim maa§larile 1683 numarali kanunun 50 ve muvakkat 5 nci maddeleri mucibince heniiz alakalan tamamen kesilmemi§ olanlar hakkmda da bu kanun hiikumleri tatbik
olunur.
MADDE 5
teberdir.

Bu kanun negri tarihinden mu-

MADDE 6 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekdlleri Heyeti memurdur.

»m<i
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