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gibi maluliyet raporunda hastalığı (İhtiyarlık 
ve fartı tazyiki şiryani) olarak gösterilib vazife 
esnasında hadis olmakla beraber vazifeden mün-
bais bir hastalık olmadığı ve esasen Sıhhiye ve
kâletince de rapora 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
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 
mütaleasma 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. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 nci maddesinin tefsrine mahal olma
dığına dair 
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1683 numaralı tekaüd kanununun 25 nci maddesinin üçüncü fıkrasında «Yu
karıda zikrolunan makamlarda bulunmuş olan zevattan elyevm mütekaid olan
la?' hakkında da bu madde ahkâmı caridir» denilmekte olup bundan evvelki fık
ralarda dahi «Türkiye Büyük Millet Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük Mil
let Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra Vekilleri Heyetine dahil olupta 
bilfiil vekillik etmiş olanlar tekaüd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile kendi
lerine birinci derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis edilir. 

«Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara keza birinci derece üzerinden 6 
nci madde hükmüne tevfikan tekaüd maaşı verilir. Bunlardan 15 nci maddede 
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yazılı zamlara istihkakı olanların bu zamları mezkûr maddeye tevfikan ayrıca 
hesab ve ilâve edilir» denildiğine göre üçüncü fıkradakiler hakkında cari ola
cak hükümler işbu birinci ve ikinci fıkradaki hükümlerden ibaret olmak iktiza 
eder. 

25 nci maddedeki istisnaî hükümler arasında, maluliyete dair ahkâmı ihtiva 
eden 30 ncu madde hükümlerinden dahi bunların istifade edeceklerine dair hiç 
bir kayid ve sarahat bulunmamasına ve istisnaî hükümlerin mevridine hasrı 
zarurî ve tabiî olmasına binaen 25 nci maddeden istifade edecek eski müteka-
idlerin tadilen tahsis edilecek tekaüd maaşlarının hesabında sadece filî hizmet 
senelerile seferberlik zammı senelerinin nazarı dikkate alınması iktiza ettiği 
ve bu cihet maddenin sarjıh olan metninden de anlaşıldığı cihetle maddenin muh
tacı tefsir olmadığına karar verilmiştir. fCüd : 26 - Sayıfa : 16, 31 ve Cfld : 28 -
Sayıfa : 14.23), 

14 kânunuevvel 1938 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 53 ncü maddesinin tadiline ve mezkûr ka
nuna bir muvakkat madde ilâvesine dair olan 2071 sayılı kanunun 2 nci mad

desinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 
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1683 numaralı tekaüd kanununun 13 ncü maddesi sarahatine nazaran bir su
bay veya memurun yirmi beş sene hizmet müddetini ikmal etmeden tekaüde 
veya ikramiyeye müstahak olabilmesi için, kendisinin hükmen veya sicillen te
kaüd edilmiş bulunması meşrut olduğu gibi, yine bu kanunun 3 ncü maddesin
de tekaüd sebebleri hasran tadad edilmiş olup hizmeti Devlette kullanılamıya-
cak surette bir mahkûmiyete uğramış olmak keyfiyeti kanunda tekaüd sebebleri 
mey anında sayılmadığından, bu 3 ncü ve 13 ncü maddelerin sarahati karşısın
da 2071 numaralı kanunun 2 nci maddesinin tefsirine mahal ve imkân olmadı
ğına karar veirlmiştir. (Cild : 25 - Sayıfa : 66 ve Cildi, : 28 - Sayıfa 14, 23). 
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