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Tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü maddelerinin, memuriyetten istifa suretile ayrı

larak malûl olanlarla 65 yaşını doldurmuş bulunanlara da tatbiki hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve İlâm : 15/İV/1938 - Sayı : 3883) 
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1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun ana hükümlerine göre, tekaüd-
lük bir memurun ati endişesinden azade olarak çalışabilmesi için tanınmış bir 
hak olub memurların bu haktan mahrum edilmesi ancak bir ceza sekimde tecelli 
edebileceği, yoksa istifa suretile memuriyetten ayrılmış olmanın bu haktan mah
rumiyeti istilzam edemiyeceği ve bu günkü mevzuat değişmedikçe memuriyetten 
uzun müddet ayrıldığından dolayı tekaüdlük hakkından bir memuru mahrum bı
rakmak mümkün olamayacağı cihetle tekaüd kanununun 26 ve 4-3 ncü maddeleri
nin memuriyetten istifa suretile ayrılarak malûl olanlarla 65 yaşını doldurmuş 
bulunanlar hakkında da tatbiki lâzımgeleceği neticesine varılmış ve bu netice ka
nunun hükümlerinden açık bir surette anlaşılmakta olub meselenin ayrıca bû' 
tefsir fıkrasile tesbitine lüzum görülmemiştir (Cürf : 10 - Sayıfa : 132 ve Cild : 
21 - Sayıfa : 92,102 ve Cild : 24 - Sayıfa : 20,29:34). 
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Ebelerin kazanç vergisine dair 
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2395 sayılı kazanç vergisi kanunu ile bunun bazı bükümlerini değiştiren 2751 
sayılı kanunda sanat ve mesleklerini yapanlar sayıldıktan sonra ilmî ve meslekî ih
tisasları ile kazanç temin eden diğer meslek erbabı denildiği ve tababet ve şua-
batı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı kanun mucibince ebeler ta
babet şuabatı mensublarmdan olarak gösterildiği cihetle bunlar tabib, diştabib1' 
ve dişçiler gibi serbest meslek erbabından olub kazanç vergisi kanununun 20 neı 
maddesinin (B) fıkrasında yazılı seyyar halinde çalışan her nevi sanatkârlar, sim
sarlar ve tellâllar, kabzımallar, madrabazlar ve 30 ncu maddede sayılı küçük ticaret 
ve sanat ve hirfet erbabı nezdinde çalışanlar arasına giremiyeceklerine ve 1219 nu
maralı kanunun 47 nci maddesinde «Türkiye dahilinde ebelik saııatini icra için» 
denilmiş ise de ayni tabir ile 29 ncu maddesinde «Dişçilik sanati» ve 6 ncı mad
desinde «Bir mahalde sanatini icra eden mukayyed bir tabib» yazılmış olduğun
dan ebeliğin sanat veya meslek addedilmesinin incelenmesine lüzum olmadığına ve 
bunun vergiye bir tesiri olmayacağına ve şu halde ebelerden kazanç vergisinin 
gündelik kazanç üzerinden alınmasına mevzu hükümler müsaid olmayıb tabibler, 


