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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Nurettin Ali Beyin Riyasetlerile aktolunarak 
kat ' î ticaret muahedeleri aktine kadar bazı Dev
letlerle muvakkat ticarî itilâflar aktine, Türkiye 
Cumhuriyeti ile İspanya Hükümeti arasında imza 
edilen uzlaşma ve hakem muahedesinin tasdikına, 
gedikli küçük zabit menbalanna, belediye ka
nununun iki maddesine birer fıkra ilâvesine, pul
luk ve diğer ziraî alât için bir sermaye tesisine, 
tahsisat harici taahhüt ve mubayaaların tediye
sine, tohumlukların satış zaralannın ödenmesine, 

2 — HAVALE I 

Lâyihalar 
1 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kıral-

lığı arasında mün'akit ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında (Hariciye ve 
İktisat Encümenlerine). 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Hükü
meti arasında mün'akit ticaret mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında (Hariciye ve İktisat Encü
menlerine). 

Tezkereler 
3 — Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesi

nin 16 inci fıkrası hükmünün kutuluk tahtalara 
da şümulü olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe Encümenle
rine). 

Mazbatalar 
4 — İstanbul Meb'usu Hamdi Bey ve iki arka

daşının, belediye vergi ve resimleri kanununun 

1 — Mahalli tahsili olmıyan borçların terkini 
hakkındaki cetvellerin gönderildiği hakkında 3/416 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [1~\ 

Reis —• Mazbata hakkında mütale var niı efen
dim ? ( Hayır sesleri) Mazbatayı reye koyuyorum. 

["11 220 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki kanuna bir madde tezyiline müteallik 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildikten 
sonra ruznamede mevcut mevadın intacı için her 
gün içtima edilmesi tekarrür ederek salı günü 
toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Tokat Denizli 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Nurettin Ali *S>. Tevfik II. Rüştü 

DİLEN EVRAK 

yirmi ikinci maddesinin son fıkrasının tefsiri hak
kında 4/72 numaralı takriri ve Dahiliye ye Ma
liye Encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

5 — Umumî ve hususî kaza salâhiyetini haiz 
mahkemeler arasındaki ihtilâfatın halli hakkında 
i/715 numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası (Ruznameye). 

6 — Uyuşturucu maddeler hakkıdaki 1369 nu
maralı kanunun 8 inci maddesile 16 inci maddesi
nin son fıkrasının tadili hakkında 1/667 numaralı 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet, 
Adliye ve İktisat Encümenleri mazbataları (Ruz-
nemeye). 

7 — Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı ic
rasına dair olan kanuna bazı maddeler tezyili 
hakkında 1/719 numaralı kanun lâyihası ve Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet ve Adliye Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye). 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Eytam ve eramil maaşlarından yüz kuruşa 
kaddr olanlarının tasfiyesine devam hakkında 1/206 
ve askerî ve mülkî tekaüt ve askerî istifa hakkında 
1/625 numaralı kanun lâyihaları ve Muhtelit ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [21 

[21 223 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15,20 

R e i s — Kâzım Paşa 

K â t i p l e r — Avni B. (YOZGAT ) , Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) 

R e i s — Meclis in'ikat etmiştir efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Reis — Tekaüt kanunu lâyihasının müzakeresi
ne başlıyoruz. Bu lâyihanın; müstaceliyetle müza
keresi Hükümet tarafından teklif edilmektedir. 
Hükümetin teklifini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti Aimumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? ( Hayır sesleri ) 

Bazı tab hataları olmuş, kanun müzakere edilir
ken hatalı maddeler encümen tarafından tashih 
edilecektir. Siz de o zaman tashih buyurursunuz. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüt kanunu 

Umumî hükümler 
BİRİNCİ MADDE — Umumî bütçeden maaş alan 
mülkî ve askerî memurlar ile ordu (kara, deniz, 
ve hava) ve jandarma zabitlerine, gedikli küçük 
zabitlere, asker ve jandarma efradına bağlanacak 
tekaüt maaşları ile bunların yetimlerine verile
cek maaşlar bu kanuna göre hesap ve tahsis 
olunur. Bu suretle tahsis olunan maaşlar için 
sahiplerine resmî senet verilir. 

Millî Müdafaa Vekili Abdülhalik B.<Çankırı) 
— «gedikli küçük zabitlere»ifa&esinden sonra vir
gül «küçük zabitlere» kelimeleri ilâve olunacaktır. 

Reis — Maddeyi bu suretle tashih ediyoruz. 
Madde hakkında,mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Tekaüde istihkak müddeti 
aşağıdaki fıkralarda gösterilen tarihlerden başlar: 

1 -- Kara ve deniz Harbiye mekteplerinden çı
kanlar için bu mekteplere duhul tarihinden, 

2 - Askerî Tıbbiye Mektebinden çıkan hekimle
rin şehadetname almazdan dört sene evvelki 
tarihten, 

3 - Askerî eczacılarla baytarların şehadetname 
almazdan üçer sene evvelki tarihten, 

4 - Kıt 'adan yahut mülga, sanayi mektebinden 
yetişmiş olan zabitlerin (1455 numaralı kanunla as
kerî memur unvanını almış olan mensubin ve me
murini askeriye dahildir) duhul tarihlerinden. 

5 - Evvelce mevcut ikinci sınıf ihtiyat zabitlerile 
sonradan yetiştirilen ihtiyat zabitlerinin (askerlik 
haricinde geçirdikleri zaman nazarı itibare alınma
mak üzere ) askerlik hizmetine ilk girdikleri ta
rihten, 

6 - Evvelce Harbiye mektebi muadili olarak de
niz talebesi unvanile çıkmış bulunanlar için deniz 
talebeliğine terfi eyledikleri tarihten, 

7 — Evvelce çarhçı ameliyat mektebinden çık
mış olanların bu mektebin birinci sınıfına geçtikle
ri tarihten, 

8 - Mülkî ve askerî memurların maaşa geçtikleri 
tarihten, 

Zabitlerin gerek kendi hesabına ve gerek Hükü
met namına olarak ecnebi memleketlerde staj veya 
tahsilde geçirdikleri müddet filfiil hizmetten sayılır. 

Mülkî memurların yalnız staj müddeti filî hiz

met hesabına katılır. 
Kıt 'adan veya mülga sanayi mektebinden yetiş

miş olan zabitlerle mülkî ve askerî memurların 
yirmi yaşına vusulden evvel geçen hizmetleri teka
üt müddetine mahsup edilmez. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
7 inci fıkrada «birinci sınıfına»- tabiri vardır. Bu 
«birinci şakirdan sınıfına» olacaktır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim; bu 
maddede (Askerî Tıbbiye Mektebinden çıkan he
kimlerin şehadetname almazdan dört sene evvelki 
tarihten.... ) diye bir cümle vardır. Zannedersem 
bu cümle hatalıdır. 

Millî Müdafaa Vekili .Mustafa Abdülhalik B. 
( Çankırı) — İbare doğrudur efendim, birinci 
sınıf dahil değildir. Mektep beş sınıftır,ikinci sı
nıftan başlıyor. 

Reis — Maddeyi Encümenin tashihi veçhile 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tekaüt muamelesi, aşa
ğıda yazılı sebeplere binaen yapılır: 

Zabitlerle askerî memurlar hakkında: 
A : Tahdidi sin kanunu mucibince, 
B : Tekaüt hakkını kazanmakla, 
C : Maluliyet üzerine; 
D : Sicilleri üzerine, 
E : Askerî mahkemelerden verilecek hüküm 

üzerine, 
F : 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü 

maddesine tevfikan. 
Mülkî memurlar hakkında: 
A : Altmış beş yaşını bitirmesi üzerine, 
( Altmış beş yaşını ikmal edenlerden iktidar ve 

ihtisasından istifade mümkün olanların her sene 
için istihsâl olunacak İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile istihdamlarının temdidi caizdir. Ancak bu müd
det beş seneyi tecavüz edemez). 

B : Maluliyet üzerine, 
C : 788 numaralı memurin kanununun 84 üncü 

maddesinde yazılı müddetlerden ziyade hastalıkları 
devam etmesine binaen, 

D : Memurin kanununun 77 inci maddesi mu
cibince, 

E : Kanunî şartları tamamlıyanların talep ve 
istidaları üzerine. 

Tekaüt muamelesi zabitlerle askerî memurlar 
hakkında Beisicümhurun ve mülkî memurlar hak
kında mensup oldukları vekâletin tasdikile yapılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yirmi beş sene filî 
hizmet mukabili olarak aşağıdaki esaslar daire
sinde tekaüt maaşı tahsis olunur: 

A : Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten 
itibaren beş sene zarfında tekaüt edilenlere aşa
ğıdaki cetvelin birinci sütununda yazılı miktarlar, 

B : Beş senenin hitamından sonra tekaüt 
edilenlere ikinci sütununda yazılı miktarlar, 

C : On senenin hitamından sonra tekaüt edi
lenlere üçüncü sütununda yazılı miktarlar. 
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Memurin maaşı Tekaüt maaşı 
O 
c £ 
O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

. 13 
1 14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Tekaüde esas olan 
maaşı aslî 

Lira 

1 2 6 - 1 5 0 
10İ - 125 
91 - 100 
8 1 - 9 0 
71 - 80 
56 - 70 
4 6 - 5 5 
4 1 - 4 5 

; 36 - 40 
3 1 - 3 5 
26 - 30 
2 3 - 2 5 
21 - 22 
18 - 20 
17 - 17,5 
15 - 16 
1 3 - 1 4 
1 1 - 1 2 

9 - 10 
7 - 8 
5 - 6 
1 - 4 

Emsal 
hasılı 
Lira 

600 
500 
400 
288 
256 
210 
165 
126 
108 

98 
84 
75 
66 
60 
56 
52 
49 
45 
40 
27 
18 
18 

Birinci 
devre 
Lira 

154 
135 
116 
100 
88 
80 
67 
55 
50 
46 
40 
36 
35 
33 
30 
27 
24 
20 
17 
14 
12 
11 

İkinci 
devre 
Lira 

184 
161 
133 
113 
98 
89 
74 
61 
55 
51 
44 . 
40 
38 
36 
33 
29 
26 
22 
18 
15 
13 
12 

Son 
devre 
Lira 

225 
187 
150 
126 
108 
98 
82 
67 
60 
56 
48 
44 
41 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
14 
13 

Abdullah B. (Trabzon) — B i r s u a t efendim; 
teadül kanunu tatbik edilmezden evvel herhangi 
bir memurun aldığı maaş teadül kanununun tat
biki zamanında aldığı maaşa tekabül etmiyor. Me
selâ evvelce altmış lira alan bir memur teadül 
kanunu mucibince elli beş lira alıyor. Teadül ka
nununda deniliyor ki tekaüt muamelesinde bun
ların hakları mahfuzdur. (60) ile (55) lira ara
sındaki beş lira bu vaziyette hesaba dahildir. Şim
di şu okunan cetvel dahilindeki maaş alanlar ara
sında elli beşten yetmişe kadar bir derecedir. Te
adül kanunundan evvel 60 lira üzerinden maaş 
alanlar, bizim maaşımız altmış lira idi, teadülde 
elli beş oldu. Biz altıncı mı, yoksa yedinci derece
den mi tekaüdiye alacağız diye sorarlarsa ne olacak, 
tekaüdiyeleri nasıl hesap edilecek?.... 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (istanbul) — 
Buyurdukları, hakkı müktesepler teadül kanunu 
sarahatine binaen mahfuzdur. Ve ihlâl edilme
miştir. O hükümle tearuz edecek burada hiç bir 
madde yoktur. Yani buyurdukları gibi 60 lira 
maaşlı bir memur 55 liraya düşmüştür. Fakat 
baremde altmış lira hakkı nasıl tanınmış ise tekaü-
diyesi de ona göre hesap edilecektir. 

Abdullah B. (Trabzon) — O halde demek ki 
tekaüdünde altıncı derece nazarı dikkate alına
caktır. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 

Kanuna nazaran hangi derece ise. 
Abdullah B. (Trabzon) — O halde bu suretle 

zapta geçsin. 
Reis — Madde hakkında başka nlütalea yok

tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka 
bul edilmişitir. 

BEŞİNCİ MADDE — Polis mesleğinde (polis 
memurlarından merkez memurlarına kadar "mer
kez memurları da dahildir,,) yirmi iki sene hiz
met ifa edenler tekaütlerini istiyebilirler. Bu tak
dirde yirmi beş sene hizmet etmiş gibi tekaüt 
maaşı alırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Yirmi beş seneden fazla 
veya noksan hizmette beher sene için yirmi beş 
senelik tekaüt maaşının yirmi beşte biri zam veya 
tenzil olunur. Şu kadarki tahsis olunacak tekaüt 
maaşları memuriyet maaşlarının emsal hasılının 
yüzde yetmiş beşini tecavüz edemez. 

Talebi üzerine tekaüdü icra olunan zabitler ile 
mülkî ve askerî memurların tekaüde esas olan 
memuriyet maaşlarının iki sene almaları sattır. 

îki sene almıyanların tekaüt maaşları bu son 
maaşlara tekaddüm eden evvelki maaşları üzerin
den tahsis olunur. Altı ay ve ondan fazla hizmetler 

! bir sene sayılır. Altı aydan noksan olan müddetler 
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tayyoîunur. Ancak taİebi üzerine tekaüdü icraı 
olunanların bilfiil yirmi beş seneyi doldurmaları 
şarttır. • , 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Askerî ve mülkî bilû
mum mütekaitlerden tekaüde tabi bir hizmete [ 
alınanların tekrar tekaüde ircalarında beher hiz
met senesi için yeni hizmete ait tekaüt maaşının 
yirmi beşte biri evvelce muhassas tekaüt maaşla
rına zammedilir. ? 

Bunlardan tekaütlerine esas olan derece veya 
rütbenin fevkinde bir derece veya rütbeli hizmete 
alınanların tekrar tekaüde ircalarında ahiren ihraz 
ettikleri derece veya rütbe üzerinden bulundukları 
müddete isabet edecek tekaüt maaşı eski tekaüt 
maaşına ilâve olunur. Bu veçhile hizmete alınan
ların tayinleri tarihile alacakları maaş miktarı 
ellerindeki resmî senetlerine işaret edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...' 
Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Tahsis olunacak te
kaüt ve yetim maaşları aşağıdaki tarihlerden iti
baren verilir: 

1 - Zabitler ile mülkî ve askerî memurlardan 
müstahdem iken tekaüdü icra edilenlere vazife
lerine nihayet verilip maaşlarının kat 'ini takip 
eden ay başından, 

2 - Açıkta bulnan zabitler ile askerî memur
lardan tekaüdü icra edilenlere tekaütlerinin tas
dik tarihini takip eden ay başından, 

3 - Malûl askerî efrattan tekaüdü icra edilen
lere kıt 'a veya müessese icmallerinden kayitleri-
nin terkinini takip eden ay başından, 

4 - Mülkî memurlardan vekâlet emrinde iken j 
tekaüdü icra edilenlere almakta oldukları açık 
maaşının kat'ını takip eden ay başından, 

5 - Mülkî memurlardan açıkta iken tekaüdü 
icra edilenlere tekaüt talepleri, hakkındaki istida
larının kaydını veyahut ^tekaüde şevkleri hak
kındaki karar tarihini takip eden ay başından, 

tf - Yetim maaşları müteveffanın vefatını takip 
eden ay başından. 

Reis—- Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Zabitlerle as
kerî memurlardan mülkî hizmetlere ve mül
kî memurlardan askerî hizmetlere nakledi
lenler ile istifadan sonra mülkî hizmet
lerde bulunmuş olan zabitlerle askerî me
murların veya askerî hizmetlerde bulunmuş olan 
mülkî memurların her iki cihetteki hizmetleri te
kaüt müddetine mahsup edilir. 

Reis — Maddeyi ka/hul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE —- Müsaade almaksızın 
ecnebi bir Devlet hizmetine girenler tekaüt hak
kından mahrum kalırlar. Mütekait iseler tekaüt 

maaşları kesilir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler .... Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Muhakeme olunmak 
üzere açığa çıkarılanlar ile her ne suretle 
olursa olsun bilmuhakeme hapis ile cezalan
dırılan zabitler ve askerî ve mülkî bilûmum 
memurların açıkta geçirdikleri müddetler ile 
pahis müddetleri tekaüde esas tutulan hiz
met müddetlerinden indirilir. Ancak aşağıda 
sayılanlar bu hükümden müstesnadır. 

A - Muhakeme olunmak üzere aşığa çıkarılan
ların men'i muhakeme veya ademi mes'uliyet ve
yahut beraatleri halinde açıkta geçirdikleri müd
detler, 

B - 10 temmuz 1324 tarihinden evvel siyaseten 
mahkûm olanların mahkûmiyet müddetleri, 

C - 20 temmuz 1330 ve 26 kânunusani 1332 ta
rihli kanunlarla kabul edilen müddetler. 

Hakkı Tank B. (Giresun) -r- Bir sual efendim, 
bu maddede (muhakeme olunmak üzere açığa çı
karılanlar) diye bir ibare var, memurin kanu
nunda böyle bir vaziyet var mıdır? 

Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhalik B. 
I (Çantan) — Eskiden de vardı efendim* Askerî 
bir maddedir. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil- / 
mistir. 

ON İKİNCİ MADDE — Zabitlerle askerî ve 
mülkî memurlardan ecnebi kız ve kadınlarla evle
nenler veya nikâhsız olarak yaşıyanlar müstafi 
addolunurlar ve tekaüt hakkından mahrum edi
lirler. 

Bunlar, istifa için kanunî müddeti ikmal etme
miş iseler muayyen olan tazminatı verirler. Ecnebi 
memleketlere tahsil veya staj için memuriyetle gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan 
bu harekette bulunanlar hakkında yukarıki fıkra
larda gösterilen muamelenin tatbiki ile beraber 
orada bulundukları müddet zarfında aldıkları maaş 
ile Hükümetçe yapılan bilcümle masarif ve ayrıca 
eezaen bunun bir misli kendilerinden tahsil olunur. 
Bu suretle ordudan çıkarılanlar 1076 numaralı 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun 23 üncü maddesi hükmüne tabi tutularak 
yaşlarına göre askerlik mükellefiyeti kanunu.muci
bince muamele görürler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Zabitlerle askerî me
murlardan hükmen veya sicillen ve mülkî memur
lardan memurin kanununun 77 inci maddesi muci
bince tekaüde sevkedilenlerin hizmet müddetleri 
on beş sene veya daha fazla olursa bu müddet nisbe-
tinde tekaüt maaşına müstahak olurlar. Bu gibile-

[rin hizmet müddeti on beş seneden aşağı ise beher 
[hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldıkları 
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maaşın emsal hasılı defaten kendilerine verilerek 
alâkaları kesilir. Vefat edenlerin bu istihkakı ka
nunî mirasçılarına verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerî kısma ait hükümler 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabitlerle askerî 

memurların tekaüde istihkak müddeti aşağıda 
gösterilmiştir: 

Liva ve livadan yüksek rütbeli zabitler ile 
onlar kadar maaş alan askerî memurlar için bu 
müddet otuz senedir. Ancak bunlardan bilfiil 
yirmi beş sene hizmeti mesbük olupta hususî ka
nunlarına göre beş sene hizmet zammı alanlar 
otuz sene hizmet etmiş sayılırlar. Miralay ve 
bundan küçük rütbeli zabitler ve askerî memurlar 
için bilfiil yirmi beş sene hizmet mecburidir. 

Zabit olduktan sonra ecnebi memleketlerde 
tahsil veya stajda bulunarak avdet etmiş olanlar 
masrafları kendi taraflarından vukubulmuş ise 
memuriyet mahallerine azimet ve avdet tarih
leri arasında geçen müddet kadar; Hükümet 
tarafından tesviye edilmiş ise zikrolunan müdde
tin iki misli kadar hizmet etmedikçe ( (tekaüt 
müddeti dolmuş olsabile) tekaüt edilmelerini isti-
yemezler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Harbi intaç eden 
umumî veya kısmî seferberliğe veya seferber
liği icap eden dahilî tedibata iştirak eyliyen 
zabitlerle askerî memurların tekaüt müddetleri
nin hesabında iştirak müddetleri bir seneden az 
ise bir sene ve bir seneden fazla ve iki seneden az 
ise iki sene ve daha fazla ise bu nisbet dairesinde I 
olmak üzere hizmet müddetlerine zammedilir. 

Bu zamları icap ettiren devrelerin hududu! 
harpte harbin ilânından sulhun aktine kadar ve 
dahilî tedibatta müsademe başladığı tarihten 
seferberliğin hitamı tarihine kadardır. Bunlara 
iştirak edenlerden seferberliğin devamı esnasında 
sicillen veya hükmen tekaüt edilen veya tekaüde 
irca olunanlara ancak iştirak günleri kadar ve 
seferberlik esnasında şehit olanlara veya meşakı 
seferiyeden müteessiren vefat edenlere ve sefere 
devam edemiyecek kadar malûl kalanlara 
tekmil devrelerde tamamen bulunmuş gibi zam 
yapılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Tekaüt oldukları 
tarihteki rütbe veya sınıfta on beş sene kalmış 
olanlara mafevk rütbe veya sınıf maaşı üzerinden 
tekaüt maaşı tahsis olunur. Bu gibilerin tekaüt
lerinden evvel vefatları vuku bulursa yetim 
maaşları mafevk rütbe veya sınıf üzerinden bağ
lanır. Hükmen veya sicillen tekaüde sevkolunan-
lar kanunun bu müsaadesinden istifade edemezler. I 

1 Reis — Maddeyi kabul edenler , . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Üçüncü maddenin 
(P) fıkrası hükmüne göre tekaüt edilenlere hizmet 
müddetleri ne olursa olsun altıncı maddede yazılı 
hesap üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Mütekait zabitler 
ve askerî memurlardan sefer ve hazar va
kitlerinde askerlik hizmetine alınmış olan
lara rütbe ve memuriyetleri muhassasatı veril
mek üzere tekaüt maaşları muvakkaten kesilir. 
Bunlar hizmet esnasında malûl olurlar ise 
tezayüt eden hizmet müddetlerine ve 

'maluliyet derecelerine ve eğer dahil oldukları harp 
ve hizmet esnasında rütbeleri terfi olunmuş ise yani 
rütbelerine nazaran yeniden tekaüt maaşına nail 
olurlar. 

Reis ~ Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gedikli küçük 
zabitler tekaüde istihkak kazanmak için bilfiil yir
mi sene hizmete mecburdurlar. Tekaüde istihkak 
kazandıktan sonra vefat edenlerin yetimlerine de 
maaş bağlanır. 

1492 numaralı kanunda yazılı rütbelerine ait 
I yaşları ikmal edenlerle hangi yaş ve rütbe olursa 
olsun sıhhî halleri hizmete devama mani teşkil 
eyliyenler rizalarma bakılmaksızın tekaüt edilir. 

I Sicilleri hizmete devamlarına bani olanlardan tekaüt 
müddetini ikmal etmiş bulunanlar tekaüt edilirler. 
Tekaüt müddetini ikmal etmiyenler terhis olunur-

11ar. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

„• Askerî istifa hükümleri 
YİRMİNCİ MADDE — Zabitler ve askerî me

murlar zabit ve memur olduklarından itibaren filen 
on beş sene askerî hizmetlerini ifadan sonra istifa 
edebilirler. Ancak ecnebi memleketlerde tahsil eden
lerin istifalarının kabulü on dördüncü madde hü
kümlerine tabidir. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim; «ancak ecnebi memleketlerde tahsil eden
lerin veya staj görenlerin» olacaktır, tabıda yanlış 
çıkmıştır. 

Reis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Askerî mektep
ler talebesinden istifa etmek istiyenlerin, Devletçe 
yapılan bilcümle mektep masraflarını ödemek şar-
tile istifaları kabul olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — îstifa etmiş olan 
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zabitler Devletçe lüzum görülürse ihtiyat zabit
leri kanunu mucibince muvakkaten askerî hizmete 
davet olunur. Bu takdirde mezkûr kanun hükmüne 
tabi olurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mülkî kısma ait hükümler 
YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bilfiil yirmi beş 

sene hizmet eden mülkî memurlar tekaüt hakkına 
malik olur. Mesleki memuriyet olup meb'usluğa 
intihap edilenlerin meb 'usluk müddeti fili hizmet, 
addolunur. Harp mevkiinde vazife ifa eyliyen ve 
düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak se
ferberliğe iştirak eden memurların harp, esaret 
ve seferberliğe iştirak müddetleri iki kat sayılarak 
bir katı filî hizmete ve diğeri tekaüt maaşlarının 
hesabında hizmet müddetine zammolunur. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel 
maddesile kabul edilen müddetler de yukarıki fık
ra hükmüne tabidir. 

Memurin kanunu ve diğer kanunlarla muay
yen mmtaka zamları yirmi beş seneye dahil ol
mayıp ancak tekaüt maaşlarının hesabında hiz
met müddetine ilâve edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşı almak suretile geçi-. 
rilen müddetin nısfı yalnız tekaüt maaşının he
sabında itibare alınıp diğer nısfı hesaba alınmaz. 

Talat B. ( Çankırı) — Efendim; bu maddenin 
son fıkrasında ( mazuliyet veya açık maaşı almak 
suretile geçirilen müddetin nısfı) deniliyor. Hal
buki bir memur vardır ki on dört sene hizmet et
miş, hizmeti on beş seneye varmamıştır. Binaen
aleyh mazuliyet maaşına hak kesbetmemiştir. Bu
nun geçirdiği müddet hesaba dahil edilmiyecek 
demektir. Memurin kanunu mucibince bir memur 
bir sene hizmet etmiş, ertesi sene açığa çıkarıl
mıştır. Bunun açıkta geçirdiği müddet hesap edi-j 
liyor ve maaşını alıyor da zavallı on dört sene 
hizmet eden bir memurun açıkta veya mazuliyette 
kaldığı müddet neden nazarı itibare alınmıyor? 
Binaenaleyh bendeniz bu fıkranın tayyini teklif 
ediyorum. ı 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim; mazuliyet maaşı alınmaksızın geçen 
müddetin tekaüt muamelesinde hesap edilmiye-
eeği, bu kanundan evvel Meclisi; Âlinin kabul etmiş 
olduğu bir tefsir kararı iktizasındandır. O itibarla) 
buyurdukları gibi bir hak burada tasavvur edile
mez ve etmemisizdir. * Vekâlet emrinde bulunanla
rın da, memurin kanununun 70 inci maddesi muci
bince tam olarak açık maaşı alanların da, açıkta 
geçirdikleri müddet hizmeti fıliyeden addolunmak
ta idi. Bunların her ikisini de, müsavi hakkı haiz ol
mak üzere fili hizmetler değil, tekaüt maaşının 
hesabında ilâve olunan zamlar meyanına ithal ettik., 
Bunda bir adaletsizlik görmiyorum. 

Ağaoğlu Ahmet B . ( Kars ) — Efendim, bu 
meb'usluk müddetinin tekaüt müddetine gipmesi-
ni nasıl telâkki buyururlar? Meb.'uslukla memuri

yet kabili telif değildir. Teşkilâtı esasiye kanunu 
sarihtir. Şu halde memuriyetle meb'usluğun bir 
araya gelmesi nasıl mümkün olabilir? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (istanbul) — 
Kanunda; mesleki memuriyet olupta meb'usluğa 
intihap edilenler; denmiştir. Mesleki memuriyet 
olupta meb'usluğa intihap edilenlerin meb'uslukta 
geçirdikleri müddetin filî hizmetten addedileceği 
tasrih olunmuştur. Bu tarzı hizmet mutlaka me
muriyet manasını tazammun etmez. Meselâ, harpte 
geçen müddet iki kat hesap edilmektedir. Bu, 
mutlaka iki Sene harp etmiş demek değildir. Meb '-
usluk müddetinin tekaütlük hesabında nazarı iti
bare alınmasını meb'usların behemehal memur 
addedilmelerini icap ettirmez. Meb'usların bir çok 
evsafı memurlara benzediği gibi, bir çok evsafı 
da benzememektedir. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Meb'usların han
gi evsafı memurlara benzer? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) '— 
Nisabı müzakere kanununda kabul ettiğiniz bazı 
hükümler vardır ki evsaf itibarile meb'usu memu
ra benzetir. Meselâ 125 lira maaş hükmü gibi... 

Fakat bu hal mutlaka meb'usların memur ol
duğu manası tasavvur edilipte o yolda mütalea edi
leceği kanaatinde değilim. 

Talât B. (Çankırı) — Efendim, Heheyti Celi-
leniz hatırlarlar ki, Meşrutiyet devrinde olsun, 
İstibdat devrinde olsun bir memur keyfî olarak 
azlolunabilirdi. O memurun azli için hiç bir sebep 
aranmazdı, keyfî muamele mutlaka asıldı, biz 
yeni bir kanun yapıyoruz, kanunda mazuliyet 
esnasındaki geçen müddet sayılmaz, denmiştir. 
Vaktile sayılmaz denmiş o karar, sabık bir ka
rardır. Binaenaleyh Meclisi Âli daima eyiliğe 
doğru hareket etmektedir. Ehemmiyetinden do
layı teklifimin kabulünü rica ederim. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Muhterem Fuat 
Beyefendinin bendenize verdiği cevap beni tatmin 
etmedi. Buyuruyorlar k i ; harp esnasında geçen 
müddet, iki misli addediliyor. Bunun esbabı 
mucibesi gayet vazihtir. Asker sulh esnasında 
memurdur, harp esnasında tabiatile üzerine almış 
olduğu vazifeyi bilfiil icra edecek ve kendisini 
tehlikeye sevkedecek hallere maruz kalacağından 
burada vatan vazifesi nazarı dikkate alınıyor ve 
diğer memurlardan farklı muamele yapılıyor. 

Fakat memur bir asker geliyor, meb'us oluyor. 
Meb'usluğun şeraitini biliyor. Teşkilâtı esasiye ka
nununda musarrahtır. Denmiştir ki; meb'us olan 
zat memur olmaz ve memur mahiyetinde tanınmaz. 
Bunun da esbabı mucibesi vardır. Bunu bilerek 
bu şartı tamamen müdrik olarak bu vazifeyi kabul 
etmiştir ve hatta kanun sarahaten diyor ki bir 
memur meb'usluğa namzetliğini vazedebilmek içi a 
evvelâ birinci şart; memuriyetten istifadır. Teşkilâ
tı esasiye kanunu vakıa sarihtir. ( Gürültüler ) . 
Lütfediniz efendim; rica ederim, geleceğim o nok
taya da vakıa vazıh olan ( Gürültüler ) . Efendiler 
rica ediyorum, hatta çok yüksek prensiplerimiz var-
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dır. 0 prensipleri ihlâl etmiyelim. Bu prensipleri 
esas prensiplerdir. Bunlar ihlâl edilmesin. Bunla
rı biz takdis etmeliyiz. Biz bunların kudsiyetini 
takdir ederek oraya yapışmalıyız. Bu kutsî pren
sipler maddî işlerle kabili telif değildir. Bu kut
siyeti bilmeli, onların kutsiyetine hizmet etmeliyiz. 
Teşkilâtı esasiye kanunu; memuriyetle meb'uslu
ğun içtima edemiyeeeği, yani memuriyetin istil
zam ettiği her hangi bir sıfatla, meb'usluğun her 
hangi bir sıfatını, kabili telif görmemiştir. Memu
run aldığı para maaştır. Sizin aldığınız para ise 
tahsisattır. Memur ... ( Gürültüler ) işte efen
diler, yine rica ediyorum: bu prensiplerin kutsiyeti 
namına bir az o prensiplere riayet ederek bendeni
zin ifadesine tahammül buyurunuz. 

Eğer bir meb'usun meb'usluk zamanında geçir
diği müddet, bir memurun memuriyeti zamanında 
geçirdiği müddet gibi telâkki edilerek bu müddet; 
tekaüdiye üzerine ierayi tesir ederse meb'usluğun 
mahiyeti ihlâl edilmiş olur. Bu, o kadar vazmdır-
ki mantık ve ilim sahasında kalarak bunu inkâr et
mek imkânı yoktur. 

Bizim buradaki hizmetimiz; bir memurun hiz
meti gibi değildir. Memlekete vatana, Kuvvei îc-
raiyeye veçhe ve istikâmet vermek gibi yüksek bir 
vazifedir. 

Bu vazifede geçen müddeti, memuriyette 
geçen müddet gibi telakki ederseniz çok elim bir 
tezada düşmüş olursunuz, meb'uslukta geçen 
müddet, tekaüt üzerine tesir edemez, Meb'usluk 
ile memuriyet mefhumu bir yere gelemez, gel
diği gün meb'usluk mahiyeti ihlâl edilmiş olur. 
Bunu arzetmeği bir vazifei vicdaniye addediyorum. 
Bundan sonraki hüküm Heyeti Celilenize aittir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, mad
denin bu fıkrasını teşkilâtı esasiye kanununun 
malûm olan maddesile karşılaştırmak hususunda 
Ahmet Beyefendile hemfikir değilim. Teşkilâtı 
esasiye kanununda, filvaki meb 'usluk ile me
muriyetin birleşemiyeceği yazılıdır. Bunun niçin 
böyle yazılı olduğunu Ahmet Beyefendi işaret 
buyurdular . 

Hakikaten meb'usta murakabe vazifesi vardır. 
Binaenaleyh meb'usluğun memuriyet vazifesile 
birleştirilmiş olmasından bir takım mahzurlar 
doğabilir. Teşkilâtı esasiye bu mahzurlara mey
dan vermek istememiştir. Onun için kanuna öyle 
bir madde konulmuştur. Fakat şimdi müzakeresi j 
ile meşgul olduğumuz tekaüt kanunundaki fıkra 
ile o maddenin hükmü arasında asla münafat 
yoktur. O büsbütün başka bir maksat istihdaf 
etmiştir. Bunun maksadı büsbütün başka bir 
şeydir. 

kendimizi unutalım farzedelimki bir başka 
meclis gelmiştir. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Başka millet 
gelmiştir, de 

Reis -•— Ahmet-B. kürsüye geldiğiniz zaman 
söyleyiniz yerinizden söylemeyiniz. 

Hakkı Tarık B. (Devamla) — Başka millet' 

ve başka milletin meclisini mülâhaza ederek ma
ruzatta bulunuyorum, öyle bir millet tasavvur 
ediyorum ki orada intihabat başlamıştır ve orada 
memurlar, darülfünun hocaları, muallimler 
hasılı memur telakki ettiğimiz bir sınıftan bir çok 
alâkası olan kimseler o milletin meclisine intihap 
edilmişlerdir. 

Düşünüyorum, meb'us olarak Meclise gelmezden 
evvel o milletin bir takım istikbale ait teminatına 
mazhar edilir. Siz bu kadar zaman şu hizmete şu 
kadar maaşla devam ederseniz size şu kadar tekaüt 
maaşı vereceğiz diye bir takım müeyyideler mevcut
tur. O halde meb 'usluğa intihap edilen memur şöyle 
bir mülâhazada bulunacaktır: ben Meclise iltihak 
edeceğim muayyen müddet meb'us bulunacağım o 
müddetten sonra intihap edilememkliğim ihtimali 
vardır. Halbuki meb'uslukta geçecek müddet, teka
üt müddetine mahsup edilmiyecektir. Benim çolu-
ğum var, çocuğumv ar, bu düşüncelerle o memurun 
milletin tevdi ettiği bir vazifeyi kabul etmemesi gi
bi bir vaziyet karşısında kalırız. Acaba bu mu daha 
hafif bir şeydir. Yoksa arzettiğim nokta mı? 

Halbuki bunu şerle tavsif ve ifade etmekte doğ
ru değildir. Çünkü haddizatınde her hangi bir mil
letin meclisinde meb'usluk eden kimse, acaba Hü
kümet teşkilâtı için de ifa ettiği vazifeden daha 
büyük bir vazife ifa etmiyor mu ? O halde nasıl olur 
da meb 'usluk zamanında geçen müddeti kendisinin 
iktisap ettiği bir takım hakların zeval bulması veya 
nazara alınmaması için sebep diye kabul ederiz, 
buna imkân yoktur. Onun için on sene, on beş sene, 
her hangi bir Hükümet hizmetinde bulunmuş olan 
bir zat, meb'us olarak yine bir Devlet hizmetine 
geldiği zamanda elbette ve elbette kendi istikbalini 
müemmen görmek ister ve onu müemmen görmekte 
daha büyük bir teyit vardır, yani tekrar meb'us 
olmadığı zaman dahi yine milletin kendisini unut
madığını,. geçmiş zamandaki haklarının kaybolma
dığını görerek buradaki murakabe vazifesini daha 
büyük huzur ve selâmet fikrile daha büyük emni
yetle ifa eder. Onun için bu noktanın bu şekilde 
kabulünü rica ederim. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Hakkı Tank 
Beyi çok severim. Fakat, arzetmek mecburiyetin
deyim ki beyan buyurdukları mütalealan, Fuat 
Beyin beyan buyurdukları mütalealardan daha 
zayıf esasa iptina ettirdiler. Hakkı Tarık Beyin 
müttlealarına göre, filân memur, filân muallim, 
darülfünun muallimi, mühendis filân da, meb 'us 
oldukları zaman, meb'usluk müddetinin tekaüdi-
yeye hesap edilmemesi arzularını kesredermiş. Bu 
millet, onları beğenip " efendim buyurunuz meb
usluğa,, dediği zaman onlar ' ' benim çocu
ğum ne olacaktır? tekaüdiye müddetini kaybete-
ceğim, dprt sene sonra ne olacağım?,, endişesini 
gösterir mi? Bu sözler burada söylenebilir? Fakat, 
şeniyet ve hakikat sahafında hiç bir kıymet ve 
mevkii olmadığını Hakkı Tank Bey gibi çok ince 
düşünen bir zat çok eyi takdir ederler. 

Alelûmum meb'us olmak istiyen her kes nam-
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zetliğiııi vazeder, her yerde böyle olduğu gibi bizde 
de böyledir. Avrupada da meb'us olmak istiyen her 
yere gider, propaganda yapar, kendi taraflarını 
adeta harekete getirir, onlar makaleler yazarlar ve 
ancak bu suretle meb'us olurlar. 

Bu zat meb'us olduğu zaman meb'usluk şera
itini bilmiyor mu? bunları cebren mi meb'us ya
pıyorlar, gel fedakârlık yap, meb'us ol mu diyor
lar? nerede oldu bu? Binaenaleyh bu mütalea-
lar varit değildir, bu mütalealara binayı fikrede-
rek karar vermek doğru değildir. Meb'us olan zat 
meb'usluk şeraitini biliyor. İcbar edilmiyor. 
Meb'usluk şeraitinden birisi de budur ki meb'us
luk memuriyeti ozaktan olsun ima edecek herhangi 
bir şekil ile kabili telif değildir. Bunu bilerek meb '-
usluğu kabul etmiştir. Sonra efendiler; meb'-
lıık çok yüksek, çok şerefli ve çok kıymetli bir 
vazifedir. Böyle şerefli bir vazifeye gelen insa
nın, alelhusus meb'usluk şeraitini bilerek meb'-
usluğu kabul eden insanın, meb'uslukta geçen 
dört sene müddet, benim tekaüdiyeme ilâve olu
nacaktır, olunmıyacaktır endişesile mütehassis 
olabileceğini asla tasavvur edemem. 

Millet geliyor kendisine yalvarıyor (aman meb' 
usumuz gl) diyor. Bu adam dört sene tekaüdi-
yem ne olacak diye düşünecek mi? (Handeler) Bu 
kadar yüksek vazifeyi kabulde bunun için taallül-
mü edecek? hiç şüphe etmiyorum ki Heyeti Aliye-
niz arasında bir tek kimse böyle küçük endişe ve 
ihlâl olunmamasını rica ederim. 

Binaenaleyh Heyeti Aliyenizden çok yüksek 
olan, çok kutsî olan prensibin, murakabe esasının 
ithal olunmamasını rica ederim. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim; Ahmet 
Beyefendiyi tatmin edemediğim için çok müteessi-
fim, fakat mukabeleten söylemeğe mecburum ki 
ben de tatmin edilmiş bulunmıyorum. 

Teşkilâtı esasiye kanununun maddesi şudur: 
(Hükümet memuriyeti ile meb'usluk uhdede bir-
leşemez. 

Teşkilâtı esasiyenin kutsiyeti, ehemmiyeti açık
tır, fakat benim geçmiş zamanda şu kadar memu
riyetim var. 

Meb'uslukta işliyecek zamanı da memuriyet 
müddeti telâkki ederek tekaüt maaşı almaklığım, 
neden ve ne suretle murakabe esasına tesir ve onu 
ihlâl etsin? Bunu anlamıyorum. 

Geçirdiğim 3, 5, 10 sene meb'usluk müddetin
den sonra tekaüt maaşını şu esas üzerinden almak 
acaba benim murakabe vazifemi ifa etmeme mani 
mi olur? yoksa o vazifeyi ifaya daha çok kuvvet mi 
verir ? meb 'usluk, müddeti tekaüdiyeye mahsup 
ecjilmiyecektir, binaenaleyh açıkta kalırsam, te-
kaüdiye alamıyaeağım endişesile dört el ile meb'-
usluğa sarılıp kalmak mı ifayi vazife hususunda 
müessirdir. Yoksa intihap edilmesem bile bir tekaüt 
maaşı alırım, serbest yaşarım diye düşünmek mi, 
murakabeye daha çok imkân ve cesaret verir? 
Onun için iki nokta arasında asla münasebet gör-
miyorum ve arzettiğim gibi tatmin edilmiş de 

bulunmuyorum. 
Binaenaleyh maddenin bu şekli surette kabulü

nü tekrar ediyorum ki muvafıktır ve bu şekli su
rette gelmiştir, ve bu şekli surette gitmesi de, va
zifeyi ifa noktai nazarından daha muvafıktır. Bu 
bendenizin anladığıma göre teşkilâtı esasiyenin 
ruhuna, kutsiyetine asla halel getirecek bir vaziyet
te değildir. 

îsmet B. ( Çorum ) — Efendim; Ahmet Beye
fendi ile Hakkı Tank Beyefendinin mütaleaları 
bu iki ahkâmın mahiyetini kanaatbahş bir surette 
tenvir edemedi, zannındayım. Teşkilâtı esasiye ka
nununun Hükümet mcmuriyetile meb 'usluk içtima 
edemez diye bir hüküm vardır, birde bu teşkilâtı 
esasiye kanunundan evvel bir kanunu esasî var, on
dan sonra tanzim edilmiş iki, üç, dört tekaüt kanu
nu vardır. O kanunlarda da, o eski kanunu esaside 
de Hükümet memuriyetile meb'usluk içtima ede
mez hükmü mevcut olduğu halde tekaüt kanun
larında meb'usluk müddeti tekaüt müddetine zam
medilir. hükmü var. Şimdi bu iki hükmü mukaye
se edelim, eğer tezat varsa Ahmet Beyefendinin 
mütaleaları varittir. Hükümet memuriyeti ile 
meb'usluk içtima edemez, filen Hükümet memuru 
bulunan kimse meb'us olmaz. ikisinden -* birini 
terketmek mecburiyetindedir. 

« Meb 'usluk müddeti, tekaüt müddetine mah
sup edilir», hükmü vardır. Bu hükmün meb'us-
luğa memuriyet mahiyetini verir mi? bütün ma
nası itibarile, bütün şümulü itibarile, esası itiba-
rile (meb'usluk müddeti, tekaüt maddetine mah
sup edilir) hükmü meb'us filen memurdur ma
nasını ifade eder mi, etmez mi? elbette etmez. O 
halde tenakuz yoktur. Meb'usluğun tekaüt müd
detine mahsup edilmesi hükmü bu kanunda değil, 
bundan evvel tanzim ve tatbik olunmuş diğer üç 
dört kanunla ifade edilmiştir. Bendenizce lâfzın 
sarahatine göre bir hüküm vermek lâzımdır. O 
hüküm « meb 'usluk müddeti, müddeti tekaüdiye
ye mahsup edilir » hükmü Hükümet memuriyeti 
ile meb'usluk içtima edemez. Hükmünün nakızı de
ğildir. Binaenaleyh maddenin kabulünü rica ede
rim. 

Reis — Ahmet ve Talât Beylerin takrirleri oku
nacaktır. 

YÜKSEK RİYASETE 
Yirmi üçüncü maddeden aşağıdaki fıkranın 

ilgasını teklif ederim: 
«Meslekî memuriyet olarak meb'usluğa inti

hap edilenlerin meb'usluk müddeti filî hizmet ad
dolunur. » 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Reis — Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Al-
mıyanla r . . . Alınmıştır. 

YÜKSEK RİYASETE 
23 üncü maddenin son fıkrasındaki (maaş al-
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mak suretile) cümlesinin tayyini teklif ederim. 
Çankırı 

Talât 
Reis — Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Al-

mıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Reiscümhur-
lukta bulunan zevata, tekaüt müddetini ikmal etmiş 
olsun olmasın, Reisicümhurluk makamına tahsis 
kılınmış olan şehrî tahsisatın her ay beşte biri 
verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük Mil
let Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve îcra Vekilleri 
Hyetine dahil olupta bilfiil Vekillik etmiş olanlar, 
tekaüt müddetini ikmal etmemeiş • olsalar bile ken
dilerine birinci derece üzerinden tekaüt maaşı tah
sis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara keza 
birinci derece üzerinden altıncı madde hükmüne 
tevfikan tekaüt maaşı verilir. Bunlardan on beşinci 
maddede yazılı zamlara istihkakı olanların bu zam
ları mezkûr maddeye tevfikan ayrıca hesap ve ilâ
ve edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş 
olan zevattan elyevm mütekait olanlar hakkında da 
bu madde ahkâmı caridir. 

Başvekil îsmet Paşa (Malatya) — Arkadaşlar, 
bu maddeyi mütalea buyururken, bir noktaya bil
hassa lütufkârlığınızı celbetmeği vazife saydım. 
Burada Büyük Millet Meclisinin teessüsüne kadar 
dikkatiniz uzatılmış bulunuyor. Harp esnasında 
büyük kumanda mevkiinde bulunmuş üç dört zat 
vardır ki onlar bu madde ile bir suretle müstefit 
olamıyacaklardır ve onların bir suretle istifadele
rini temin etmek sizin için hem bir kadirşinaslık 
hem de bir lütufkârlık olacaktır. Onun için Riya
sete bir takrir takdim ediyorum. 

Şark ve Garp cephesi ordu kumandanlıklarmda-
hatırladığım bunlardır - bulunanlar içindir. Tensip 
buyurursunuz ümidindeyim. 

Bazı vazifeler vardır ki, her mülâhazanın fev
kinde olarak icra mevkiinde bulunanların ifa etme
leri lâzımdır. ( Alkışlar ) 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Yirmi üçüncü maddenin nihayetine âtideki fık

raların ilâvesini teklif eylerim: 
"istiklâl harbi esnasında orduya veya kolordu

dan büyük cepheye filen kumanda etmiş olanlardan 
tekaüt olmuş bulunanların almakta oldukları teka
üt tahsisatlarına ayda 150 lira zmamolunur. 

Bunlardan vekillik yapmış olanlar iki cihetten 
tahsisat almayıp yalnız fazla olan cihetin tahsisa
tını alırlar.,, Malatya Meb'usu 

3-VI-1930 îsmet ^ 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Almı-
y anlar . . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümen takriri aynen kabul ediyor mu efen
dim? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul ) — 
Aynen kabul ediyoruz efendim. 

Reis — O halde maddenin nihayetine aynen 
ilâve olunacaktır. Maddeyi bu suretle kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Altmış beş ya
şını doldurupta tekaüt müddetini ikmal etmemiş 
ve fakat yirmi sene ve daha ziyade hizmet etmiş 
olanlara yirmi beşten noksan olan beher sene için 
yirmi beş senelik tekaüt maaşının yirmi beşte 
biri tenzil edilmek suretile tekaüt maaşı tahsis 
olunur. 

Hizmeti yirmi seneye baliğ olmıyanlara beher 
hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldık
ları maaşın emsal hasılı defaten verilerek alâka
ları kesilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Malûllere müteallik hükümler 
YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Vücutlarındaki 

arıza sebebile kıt 'a vazifesini ifaya muktedir 
olmıyan zabitlerle kabiliyeti bedeniye nizamnamesi 
mucibince vazife göremiyecek olan askerî me
murlara ve vazife ifasına mani ve tedavisi im
kânsız hastalıklara duçar olan mülkî memurlara 
malûl denir. 

Maluliyet için en az üç hekimden mürekkep bir 
sıhhiye heyeti tarafından rapor verilmek lâzımdır. 
ihtisasa taallûk eden hallerde mütehassısın bulun
ması ve zabitler ile askerî memurlara müteallik 
hallerde bunlardan en az ikisinin askerî hekim 
olması şarttır. Zabitler ve askerî memurların 
raporları Millî Müdafaa Vekâleti Sıhhiye daire
sinin ve mülkî memurların raporları Sıhhat ve 
içtimaî Muavenet Vekâletinin tasdiki ile kat ' î 
olur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Vazife icabı 
olarak kendi sun'u taksiri bulunmaksızın her ne
vi maluliyete duçar olan zabitler ve mülkî ve askerî 
memurlar bu kanun mucibince maluliyet maaşına 
müstahak olurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Efrat, kü
çük zabitler ve gediklilerden hazarda askerî vazi
felerini ifa etmekte iken vazifelerinintesirile ma
lûl kalanlar, maluliyet maaşına müstahak olurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — 551 numaralı kanuna 
merbut emraz cetvelindeki derecelerden biri ile va-
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zife icabı olarak majûl olan zabitler ve askerî me
murlara hizmet müddetlerine göre isabet edecek 
tekaüt maaşı üzerine, tekaüt edilmeden evvel al
dığı asli maaşın emsal, hasılı ile tekaüt maaşı ara
sındaki İarkın yüzde doksanının zammı ile birinci, 
yüzde sekseninin zammı ile ikinci, yüzde yetmişi
nin zammı ile üçüncü, yüzde altmışının zammı ile 
dördüncü, yüzde ellisinin zammı ile beşinci, yüzde 
kırkının zammı ile altıncı derece maluliyet maaşı 
tayin ve^ tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRÎNCÎ MADDE — Vazife icabı olmı-
yarak malûl olan zabitler ile askerî memurlara 
hizmet müddetleri ne olursa olsun bu kanunun 6 inci 
maddesinde yazılı hesap üzerinden tekaüt maaşı 
tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Harbiye ve as
kerî mekteplerin bu derecedeki sınıfları ta-
lebesile bilûmum efrat, küçük zabitler ve 
tekaüt hakkını henüz kazanmamış gedikli
lerin malûllerine birinci derece için 900, ikinci 
derec için 825, üçüncü derece için 775, dördüncü 
derece için 725, beşinci derece için 675, altıncı 

f derece için 650 kuruş tahsis olunur. Tekaüt maa
şına istihkak kazanmış olan gedikli malûllerin de
recelerine göre tekaüt maaşlarına bu miktarlar 
zammolunur. 

Reis •— Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADD — Harpte ve dahilî 
tedibatta gönüllü asker olarak istihdam edi
lenlerin malûllerine ve şehitlerin yetimlerine 
muvazzaf efrat ve zabitler gibi maluliyet ve 
yetim maaşı tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Efrattan ge
rek silâh altına celp ve gerek terhis esnasında 
resmî memur nezaretinde sevkolunurken kendile
rinin taksirleri bulunmaksızın kazaen malûl olan
lara da maluliyet maaşı tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞtNCÎ MADDE — Diğerinin yerine 
askerî hizmet ifa eyledikleri tahakkuk eden ef
rattan harp ve hizmet esnasında malûl olanlara 
tekaüt maaşı tahsis olunmaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADD — Memnu fiillerinden 
ve kanun, nizam ve emirlere mugayir hareketle
rinden dolayı vukua geldiği 'askerî mahkemelerce 
hükmen sabit olan .maluliyet sebebile zabitler, 
memurlar, gedikliler ve askerî efrada maluliyet 

ve terfih zamları verilmez. 
intihara teşebbüs veya mükeyyefat ile zehir

lenmek gibi kendi taksirleri neticesinde malûl ka
lanlar maluliyet ve terfih zamlarcndan istifade. 
edemezler. ^ 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. ' 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Dereceli askerî 
malûller her üç senede bir askerî sıhhiye heyeti 
tarafından muayene edilerek maluliyet ve terfih 
dereceleri yeniden tesbit olunur. 

Bu üç senenin mebdei maluliyet ve terfih dere
celerinin tesbiti için daha evvel icra kılınmış olan 
muayene neticesinde tanzim olunan raporların usu
len tasdiki tarihidir. Zabitler ve askerî memur
lardan maluliyetleri zail olarak derece haricinde 
kalanların maluliyet ve terfih zamları kesilir ve 
bu baptaki sıhhî raporun tasdiki tarihinden itiba
ren yalnız hizmet müddetlerine göre isabet eden te
kaüt maaşları verilir. Efrattan olanların tekaüt 
maaşları kesilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen 
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Maluliyetleri 
zail olanların, üç sene sonra, bir defaya 
mahsus olmak üzere tekrar . muayeneleri 
icra edilir. Ayni maluliyetin tekevvünü ile 
tekrar derece dahiline girmeleri icap ederse son 
muayene raporunun tasdikından itibaren maluliyet 
ve terfih zamları yeniden tesbit ve ita olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE ^ Bu kanu
nun mer'iyete girdiği tarihten sonra ilk 
icra kılınacak muayene neticesinde malu
liyetlerinin tezayüt veya tenakusuna imkân 
olmadığı askerî sıhhiye heyetince tesbit olunanların 
bir daha muayene edilmemesi kayitlerine ve resmî 
senetlerine işaret olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Askerî efrattan malûl 
kalanların kıt 'a ve müessese icmallerinden ,ka-
yitlerinin. terkini tarihleri tahakkuk ettirileme-
diği takdirde maluliyetlerine nazaran hangi 
tarihten itibaren maaş tahsisi lâzım geleceği 
sıhhiye heyeti raporu üzerine Millî Müdafa Vekâ
letince tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Terfih zamları 
yetimlere intikal etmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Vazife icâbı malu
liyete duçar olan mülkî memurlara aşağıda yazıl -
dığı veçhile maluliyet maaşı tahsis olunur: 
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A : Birinci derece malûl olanlara hizmeti her 
kaç sene olursa olsun (yirmi beş) sene hizmet 
etmiş gibi hesap olunacak tekaüt maaşı yüzde 
elli fazlasile maluliyet maaşı olarak tahsis olunur. 
(Yirmi beş) seneden fazla hizmette bulunanlar 
maaşlarının emsal hasılının yüzde ckoksanile tekaüt 
edilir. / 

B : İkinci derece malûl olup/ hizmet müddeti 
on seneden aşağı olanlara yirmi beş sene hizmet 
etmiş gibi hesap olunacak tekaüt maaşı yüzd on 
ve on seneden yirmi beş seneye kadar hizmeti 
olanlara yüzde otuz ve yirmi beş seneden ziyade 
hizmeti olanlara yüzde altmış fazlasile tahsis 
olunur. 

C : Üçüncü derece malûl olup hizmet müddeti 
on seneden az bulunanlara yirmi beş senelik tekaüt 
maaşı ve on seneden yirmi beş seneye kadar hizmeti 
olanlara yüzde yirmi beş ve yirmi beş seneden ziyade 
hizmeti olanlara da yüzde elli fazlasile tahsis 
olunur. 

Birinci ve ikinci derece maluliyetler 551 numa
ralı kanuna merbut emraz cetvelinin birinci ve 
ikinci derecelerinde sayılanlardan ibarettir. Bunlar 
haricinde kalan maluliyetler üçüncü derece sayılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . . Kabul edilmiştir. < 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Vazife icabı olmı
yarak malûl olan mülkî memurlar yirmi altıncı mad
de hükmüne tevfikan tekaüde sevkedilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıı-
ler . , . Kabul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Maluliyet üze
rine tekaüdü icra edilen mülkî memurlardan bilâ
hare maluliyeti geçerek vazife ifasına muktedir 
olduğu fennen tahakkuk edenlerden Devlet hiz
metine tekrar girmek istiyenlerin tekaüt maaşları 
kesilir ve kendileri vekâlet emrine verilir. 

Hizmet müddeti yirmi seneden az olmasından 
dolayı ikramiye verilerek tekaüt edilenlerden ma
luliyeti zail olup tekrar Devlet hizmetine girmek 
istiyenlerin almış oldukları ikramiyeden malulen 
geçirdikleri zamanın her senesi için dört maaş he-
sabile baliği mahsup edilip üst tarafı geri alınır. 
Defaten vermiyenlerin maaşlarından yüzde on 
kesilmek suretile bu meblağ istifa edilir. Her iki 
surette tekrar istihdamlarından dolayı tekaüt ma
aşı tahsisinde tekaüt veya malûl olarak geçirdikleri 
müddet hesaba girmez, 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Harpte veya eş-
kiya müsademelerinde şehiden ve hazarda kendisi
nin sunu taksiri olmıyarak vazife icabı kazaen ve
ya mecruh olup tedavi sırasında veya icra olunan 
cerrahî ameliyat neticesinde veya sebebi malûm 
olmıyarak muhasara içinde vefat eden zabitlerle 
mülkî ve askerî memurların yetimlerine birinci 
derece maluliyet maaşının yüzde yetmiş beşi ve 

harbiye ve bu derecedeki sınıflar talebesi ile küçük 
zabitler, gedikliler ve efradın yetimlerine birinci 
derece maluliyet maaşının sülüsü tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Harp sahasında 
hizmet esnasında hava tesirleri ve sefer arızala
rından dolayı ve hazar vaktinde askerî vazife ifa
sı sırasında hastalanıp bunun neticesi olarak vefat 
eden zabitlerle askerî memurların yetimlerine bi
rinci derece maluliyet maaşının yüzde altmış beşi 
tahsis olunur. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (istanbul ) — 
«Harp sahası» yerine «harekât sahasında» dene
cektir. 

Reis — Maddeyi bu tashih ile kabul edenler . . % 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDÎNCt MADDE — Erkek çocukların 
yirmi yaşına duhullerinde ve kız çocukların teeh-
lıüllerinde veya yirmi beş yaşını doldurduklarında 
maaşları kesilir. Âli tahsilde bulunan çocukların 
maaşları yirmi beş yaşını geçmemek üzere tahsille
rinin ikmaline kadar verilir. Yirmi beş yaşını dol
durmak veyahut evlenmek suretile maaşları kesilen 
kız çocuklara almakta oldukları maaşın iki buçuk 
senelik miktarı defaten ikramiye olarak verilir. 
Dul zevceler yeniden evlendiklerinde maaşları 
kesilir. 

Maaşa müstahak yetimleri olmıyarak vefat eden 
mütekaitlerin yirmi beş yaşından yukarı bulunan 
evlenmemiş kız çocuklarına müteveffanın aldığı 
tekaüt maaşının iki buçuk seneliği ikramiye olarak 
verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Yetim maaşı 
birinci derecede zevceye ve evlâda, bunlar bulun
madığı takdirde ikinci derecede dul ana, muhtaç 
veya malûl zevç ve babaya tahsis olunur ve bun
lara yetim denilir. 

Memurlar veya mütekaitler, ikinci derecede 
bulunan istihkak sahiplerinin birinci derecede müs-
tahikler arasına konulmasını, bir beyanname ile 
talep eylemek hakkını haizdirler. 

Maaş tahsisi için zevç ve babaların sinlerinin alt
mış beş veya daha ziyade olması veya her kaç yaşın
da olursa olsun maişetlerini tedarik edemiyecek de
recede malûl bulunması ve her iki takdirde tahsis 
kılınacak maaşa muhtaç olması lâzımdır. Altmış 
beş yaşına vusul nüfııs kaydile, maluliyet, mahal
lince istihsal kılınacak raporun Sıhhiye Vekâleti ve
ya heyeti tarafından tasdiki ile, muhtaçlık kendisi
ni veya beslemesine mecbur olduğu aile efradını 
infak edecek kadar irat, servet veya kazancı olma
dığına dair mahallî hükümet idare heyetince veri
lecek mazbata ile tahakkuk eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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KIRK DOKUZUNCU MADDE — Açıkta veya 
müstahdem iken vefat eden zabitler ile mülkî ve 
askerî memurların hizmetleri on beş sene veya da
ha fazla ise yirmi beş senelik tekaüt maaşının yir
mi beşte birinin hizmet müddetine darbı ile hasılı
nın ve bunlardan kıdemen veya malulen mütekait 
iken vefat edenlerin almakta oldukları maaşın, ma
aşa müstahak aile, yetimler adedine vahit zammı ile 
hasıl olan adede taksiminden çıkan harici kısmet ye
timlerin beherine tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — Bir nüfusa isabet edecek 
maaşın miktarı 300 kuruş veya daha dun ise on 
seneliği defaten verilerek alâkaları kesilir. Bu 
miktar yetimler meyanmda bulunan kız çocukla
rın yirmi beş, erkek çocukların on dokuz yaşını 
ikmaline kadar tahakkuk edecek müddete ait 
verilecek miktarı geçemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Maaşı kesilmiş as
kerî mütekaitler ile tekaüde istihkak kesbetmiş 
muvazzaf zabitler ve askerî memurların çalışması
na mani bir ceza ile mahkûmen mahpus bulunduk
ları müddetçe yetimlerine maaş verilir. Bu gibi
lerin vefatlarında yetimlerine maaş tahsis olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Ecelile vefat eden 
zabitler ile askerî ve mülkî memurlardan hizmet 
müddetleri on beş seneden aşağı olanların sene 
küsuratı tam sene sayılmak üzere memuriyette 
bulundukları beher hizmet senesi için ikişer aylık 
hesabile maaşlarının emsal hasılı defaten maaşa 
müstahak yetimlerine verilerek alâkaları kesilir. 

Reis — MJaddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhilli haysiyet 
ve namus bir cürüm ile ve alelitlak ağır hapis 
ve üç sene veya daha ziyade hapis ve müebbeden' 
hizmeti ammeden memnuiyet ve sürgün cezalarını ^ 
istilzam eden bir fiil ile veya vazifesinden dolayı | 
altı aydan fazla hapis ile mahkûm olan memur 
veya mütekaitlerin tekaüt hak ve maaşları sakıt j 
olur. Bunlardan on beş' seneden fazla hizmeti] 

olan memurun bu kanun mucibince isabet edecek 
maaşına ve mütekaitlerin muhassas maaşlarına ! 

nazaran yetimlerine cezalarının icrası müddetince 
maaş verilir. Cezalarının hitamında bu maaşlar 
kesilip vefatlarında yine yetimlerine tahsis 
olunur. ı 

Türk vatandaşlığını terkeden veya vatan
daşlıktan iskat olunanların kezalik tekaütlük 
hakları sakıt olur ve bunlar mütekait iseler maaş
ları kesilir. Ancak bunların Türkiyede kalan ve 
türk vatandaşlığını muhafaza eden maaşa müsta
hak yetimlerinden nafakaya muhtaç oldukları sabit 

bulunanlar hakkında yukarıki hükümler tatbik 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tedavisi kabil 
olmıyan emraz veya çalışmaya mani maluliyet 
sebebile maişetini tedarikten acizleri tıbben sabit 
bulunan muhtaç evlâtlara yaşlarına bakılmıyarak 
hayat kaydile maaş tahsis olunur. Aylık almakta 
iken bu hallere duçar olanlara vefatlarına kadar 
maaşları verilmekte devam edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Müteaddit cihet
ten maaşı olan yetimlerin maaşı en çok alacağı 
cihetten hesap olunur. 

49 uncu ve muvakkat dördüncü maddeler mu
cibince tasfiyeye tabi tututlmuş olan «evce, ana, ba
ba ve zevçlere diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi 
lâzım geldiği takdirde yalnız iki maaş arasındaki 
fark miktarı tahsis ve ita olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Gaip zabitlerle 
mülkî ve askerî memurların yetimleri hakkında bu 
kanun hükümlerinin tatbiki, gaiplik kararının 
verilmesine mütevakkıftır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. , 

Müteferrik hükümler 
ELLÎ YEDİNCÎ MADDE — Bu kanunun mer 

iyetinden evvel derece üzerine malulen tekaüdü 
icra kılınmış olan zabitlerle askerî memurların 
tahsisatı fevk^Jâdelerile beraber (terfih zammı ha
riç) almakta oldukları maaşın yüzde yirmi beşi 
ve diğer askerî ve mülkî mütekaitlerle yetimlerin 
tahsisatı fevkalâdelerile beraber almakta olduk
ları maaşların yüzde onu 1 haziran 1930 tarihin
den itibaren tahsisatı fevkalâdelerine zammedil-
miştir. Ancak ikincilere yapılan yüzde on zammın 
yarısı 1930 senesi ve diğer yarısı da 1931 senesi 
haziranından itibaren verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bilfiil otuz se
ne ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüt ol
dukları zaman almakta bulundukları maaşlarının 
emsal hasılının bir seneliği ikramiye olarak verilir. 

Bu kanunun üçüncü maddesi hükmüne teVfikan 
tekaütlükleri tahakkuk edipte ikramiyelerini almak
sızın vefat edenlerin bu ikramiyeleri kanunî miras
çılarına verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 
askerlik maddelerine ait hükümleri jandarma ef
rat ve zabitlerine de şamilidir. 

- 3 7 -



1 : b « <y4*~lî**>U ^ : x 

Rei& -*- Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Zabitlerle askerî 
memurlardan tekaüt olanlar üç sene zam alır. 
Ancak ordu ve jandarmada rütbesi olmıyah sivil 
memurlar mülkî ahkâma tabi olduğu gibi zabit
lerle askerî memurlardan hükmen tekaüt olanlar-
dahi birinci fıkradaki zammı alamaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Maaş sahipleri 
senede iki defa yoklama muamelesine tabidir. Mü-
tevali iki yoklamada veya aralarında geçen zaman 
zarfında ilmühaber ibraz etmiy enlerin maaşları 
kesilir. Bilâhare hüviyet ve istihkaklarını ispat 
eyledikleri takdirde müracaatları tarihinden iti
baren maaşları iadeten tahsis ve geçmiş zamana 
ait olanlarla beraber tediye olunur. Üç sene mü
racaat olunmadığı halde esaret ve ağır hastalık 
gibi kat 'î bir mecburiyet neticesi olarak müracaat 
edemediklerini hükmen tevsik eyleyemiyenlere 
arada geçen müddete ait maaşlar verilmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Tekaüt muame- j 
sinde yaşt tayini için takvim senesi hesabı ile nüfus i 
tezkerelerindeki doğum tarihine itibar olunur. Nü-1 
fus tezkerelerinde doğum senesi hicrî olup ayı ya- j 
zılmamış ise hicrî sene recebine tesadüf eden ,tak-; 

vim senesi ayının iptidası ve eğer doğum senesi 
takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde' 
ayı yazılmış değil ise? o senenin temmuz iptidası 
doğum tarihi sayılır. J 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. * i 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tekaüde sevk \ 
veya irca edilenlerle muvazzaf veya tekaüt iken j 
vefat eyliyenlerin yetimlerine resmî senet verilin- ] 
ciye kadar mensup oldukları vekâletin iş'arı üze-' 
rine maaşları Maliyece mahsubu icra kılınmak şar-! 
tile mahalleri mal sandıklarınca aşağıda gösterilen 
nisbetler dairesinde peşinen tesviye olunur: j 

A - Tekaüt muamelesinin intaç edildikine dair 
Millî Müdafaa Vekâletinden bir iş 'ar vuku bulma
dan mahallî hükümetlerine müracaat edecek müte
kait zabitlerle askerî memurların ibraz edecekleri 
muhassasat ilmühaberleri üzerine vazifelerine ni
hayet evrildiği tarihten itibaren rütbe veya sınıf 
maaşları emsal hasılanın üçte biri; j 

B - Tekaüt maaşı tahsis edilmeden evvel veya' 
muvazzaf iken vefat edenlerin yetimlerine vefatı, 
takip eden ay iptidasından itibaren maaşları em-1 
sal hasılının dörtte biri; | 

C - Tekaüt maaşı almakta iken vefat edenlerin 
yetimlerine vefatı takip eden ay iptidasından iti- \ 
baren almakta oldukları maaşın yansı (kanunun \ 
mer'iyetinden evvel tekaüt edilmiş olanların tahsi-; 
satı fevkalâdeleri de dahil); ! 

D - Tekaüde irca kılınan zabitlerle askerî me
murların verecekleri muhassasat ilmühaberleri ve
ya terhis vesikaları ve mülkî memurların memuri
yetlerinden infikâklerini, müş'ir vesikaları üzerine 
eski tekaüt maaşları; 

Resmî senetlerin sahiplerine tesliminde fazla al
dıkları taksitler tevkif, noksanı defaten tesviye 
olunur. 

E - Tekaüde irca edilenlerden tekaüt maaşlarını 
hizmete eelbedilmeden evvel almakta oldukları ma
halden gayri bir mahalde ikameti arzu ettikleri tak
dirde gösterecekleri resmî senet ve terhis vesikala
rına göre yeniden ihtiyarı ikamet edecekleri ma
hallin mal sandığından tekaüt maaşları tesviye kı
lınır ve bilâhare eskiden ikamet ettikleri mahallin 
maliyesine malûmat verilerek maaş kayitleri istenir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yetimlerin 
birinden herhangi bir sebeple olursa olsun kesi
len maaş, müteveffanın diğer yetimlerine zamme
dilmez. 

Vefat tarihinde müstehak olrmyanlara bilâhare 
maaş tahsis olunamaz. Ancak hamil olan zevce 
doğurduğunda evvelce yetimlere muhassas maaş 
son efrat adedine göre tadil ve tashih olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞÎNOl MADDE — Tekaüt hakkı 
başladığı tarihten itibaren bilûmum mülkî ve as
kerî memur ve zabitlerin ve maaş bağlandıktan 
sonra ve yetimlerin yaptıkları yaş tashihleri te
kaüt ve yetim muamelelerine müessir değildir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Evkaf, Ziraat 
Bankası ve Şehremaneti memurlarının 1 haziran 
1928 tarihinden ve hususî ve mülhak bütçelerden 
maaş alan memurların bu kanunun mer'iyetin
den evvel tekaüt aidatı itası suretile geçen hizmet 
müddetleri tekaüt için meşrut olan kanunî müdde
tin hesabında sayılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Evkaf, Hudut 
ve Sahiller Sıhhat U. Müdürlükleri memurları 
bu kanunun hükümlerine tabidir. Şu kadar ki bu 
memurların tekaüt maaşları kendi bütçelerinden 
tesviye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . ı. Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Hususî ve 
mülhak bütçelerden maaş alan memurlar için ayrı
ca bir tekaüt kanunu yapılmeıya kadar, hakla
rında eski hükümler tatbik olunur. Ancak bu ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten sonra bu idare 
memurlarına yeniden tahsis olunacak tekaüt ve 
yetim maaşları kendi bütçelerinden verilir, 
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Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

dan vaki olan teklif ve mütalea esaslı bir mesele 
ve mevzua zemin teşkil ediyor. Ancak burada doğan 
bu kabil teklifler üzerine hazine bonosu verecek 
olursak tesviyesi imkânı olmryan hazine bonoları 

... , , .. , , ., T Ü, ^ . n ı ortaya atmış gibi bir telâkki hasıl olabilir. Ayni 
erile beraber uç aylık maaşlarının def aten-peşin 2 £ ı m a n d a m a r î o l a c a k t n . bu*bono d e ğ i l d i l , B u -
>larak itasına Maliye Vekili mezundur. B u n ^ r d a n m m i ç i n b m m n ç o k u m o l a c a ğ m ı 2 a n n e t m e m . 

a i an Yani para gibi geçer bir nesne olursa ancak o 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Müteka 
itlerle bunların yetimlerinin tahsisatı fevkalâde 
1 
olarak itasına Maliy 
ölen ve hakkını İska t edenlerin fazla 
istirdat edilmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler .. 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

-„ . j vakittir ki bunun (10) misli (8) misli (9) misli bir 
* "i miktar ilâve olunmak üzere verilecek bir paranın 

, veya böyle bir vesikanın kıymeti olur. 
Mevzu mühim bir mevzudur. Müsaade ederlerse YETI^ÎŞÎNCÎ MADDE — Bu kanuna tevfikan 

tekaütleri icra kılınacak îcra Vekilleri ile meb'us-1 ayrıca onun üzerine avdet ederiz. 12 milyon mikta-
lann vekil ve meb'us bulundukları müddetçe ve ! rmda olan müessesatı zatiyenin 10 misli 120 milyon 
kezalik bu kanun mucibince tekaüt edilipte • lira eder, bu kadar, ağır bir bononun toprakla, arazi 
umumî, mülhak veya hususî bütçelerden ücret! ile ödenmesi imkânı asla yoktur. 
alanların bu ücretleri aldıkları müddetçe tekaüt | Müsaade ederlerse ileride kabiliyeti tatbikiyesi 
maaşları nısıf olarak tesviye edilir. | olan bir şekli Heyeti Celileye takdim ederiz. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-! Reis — Tahriri teklifiniz var mı f 
bul edilmiştir. 

YETMİŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun 
mer'iyetinden sonra yapılacak tahsislerde müte-

dim. 
Hasan Fehmi B. ( Kastamonu ) — Hayır efen-

Reis — O halde, 72 inci maddeyi okuyoruz. 
Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim; 

kaddem zamana taallûk etsede, 25 seneyi ikmal mafıDU 71 m e j madde okunmadı. 
için müessir olacak filî hizmetler ve tekaüt maaşı
nın hesabında itibara alınmak müddetler bu kanun
da yazılı olanlardan ibarettir. 

Reis — Efendim; Bu okunan madde; lâyiha
daki 71 inci madde yerine teklif edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul ) — 
Efendim; o maddeyi değiştirdik. Heyeti Celilece-
de kabul edildi. Maliye Vekâleti lüzum görürse 
ileride ayrıca bir lâyiha halinde getirecektir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim; 
Bu madde hakkında mütalea var mı? (İzahatt; matbuTİ inci madde müruru zaman maddesidir. 

verilsin sesleri) j Malûmu Âliniz her kaide her talep bir müddetle 
Bütçe Encümeni Reisi Fuat/B. ( îstanbul ) — \ bir zamanla mukayyettir. Binaenaleyh müruru 

Efendim, bu madde ile bu kanunda kabul edilmiş! zamanı biz zikretmezsek bile on sene geçtikten 
olan ahkâmın, yani bu kanunun verdiği müsaada-; sonra, tekaüt ve tahsis muamelesinin her hangi 
tın badema tekaüt muamelâtında nazarı itibarejbir sebeple 10 sene teehhüründen sonra böyle bir 

. alınacağını tasrih etmiş oluyoruz. Taki tereddüde, j talepte bulunmağa zaten ahkâmı umumiye •» mani 
iltibasa mahal kalmasına . j olacaktır. Fakat burada hükmü esasî olarak vaz 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum, kabul eden-' edilecek müruru zaman hükmü, daha ziyade hu-
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. j dudu millî haricinde kalıp bilâhare lisebebin mi-

Hasan Fehmi B. ( Kastamonu) — Efendim, nelesbap Türk tabiiyetini ihraz etmiş olanlara, ra-
söz istiyorum; bir madde teklif edeceğim. j cidir. Böyle bir hükmün vazedilmemesi, bu gibi-

Reis — Buyurun. ! lerin, meselâ yirmi sene sonra, mazeretleri nazarı 
Hasan Fehmi B. ( Kastamonu ) — Tekaütleri' dikkate alınacağı ve memleket haricinde kalmanın-

icra edilen ve icra kılınacak olan bir kaç zat ile' da umumî bir mazeret telâkki edileceği gibi bir 
görüştüm. Bunlar bu tekaüt kanununa şöyle bir ' netice verebilir. 
madde ilâve edilirse memleketin nefine hizmet edil- i Onun için bu kanunda müruru zaman için 
miş olur, diyorlar. Bir adamın 25 senelik tekaüt bir müddet tayin etmek ve bu müddeti bilhassa 
maaşı hesap edilerek üç bin, beş bin, on bin lira ne' hududu millî haricinde kalanlardan herhangi bir 
tutuyorsa bıı paraya mukabil kendilerine hazine'zaman sonra, beş sene sonra, on sene, on beş sene 
bonosu itası ve bu bono ile de Devlet arazisinden' sonra ki onlarda ahkâmı umumiyenin tayin ettiği 
arazi verilirse bunun hem Devlet için hem de ken-: müruru zaman müddeti cari olamaz, Çünkü mem-
dileri için daha hayırlı olacağını soyuyorlar. Bu leket haricindedir. Bunu, açık kapıyı kapamak 
suretle hizine de arazisini işletmiş olur. Bazı zevat için vaz etmek bu memleketin menafii iktiza-
çıkar ki tekaüdiye ile alâkasını keserek arazi alır, sındandır. Encümen reisi meseleyi tehir ettik 
işler, vergi verir. Hem kendisine; hem Devlete nafi buyurdular. Bunun için müstakil bir kanun teklif 
olur. Ben muvafık buldum. Heyeti Celileniz de mu-' edeceklerse mevzuu burada bırakabiliriz, yok etmi-
vafakat buyurursanız böyle ihtiyara muallâk bir yeceklerse her halde bu maddeyi ipka ve bunun 
madde koyalım. I nihayetine de şu fıkrayı ilâve etmek lâzjmgelir: 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( î z m i r ) — «Memaliki ecnebiyede ikamet etmek mazeret sayıl-
Efendim; Hasan Fehmi Bey arkadaşımız tarafın- -muz». Eğer ayrıca bir lâyiha teklifi fikrinde iseler 
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bendeniz de teklifimde İsrar etmem. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 

Efendim; Hasan Bey arkadaşımız esasen zanne
diyorum bir gün yahut iki gün evvel bu maddeyi 
hatırlatmışlardı. Encümen de onun mütaleasına 
iştirak etti. Fakat alelacele encümende müzakere 
edilerek tap ve tevzi edilmiş olan bu madde üze
rinden kâfi derecede işlenmemiş olduğundan ile
ride bu madde ile bir takını karışıklıklar meydana 
geleceğini mülâhaza ettik. 

Hasan Fehmi Beyefendinin burada söylediği 
sözlere gerek encümen ve gerek bendeniz tamamen 
muvafakat ediyoruz ve Hasan Fehmi Beyin işaret 
ettiği ahkâmı* tamamen temin edici lâyiha 
sevketmek istiyoruz. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Pek alâ efen
dim ; 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — 11 ağustos 1325 
tarihli askerî tekaüt ve istifa kanunu ile memuri
ni mülkiye tekaüt kanunu ve bu kanunların bil
cümle tadilleri zeyilleri ve bunlara ait tefsir ve 
kararlar ( 1626 numaralı kanunun muvakkat mad
desinin 2 inci fıkrası müstesna ), 28 nisan 1330 
tarihli tekaüt ve mazuliyet tevkif atının tevhit ve 
tezyidi nisbetleri hakkında kanunu muvakkat 
28 mart 1334 tarihli memurini ilmiye ve mülkiye 
ve askeriyeden ve bunların mütekaidinden tahtı 
silâha alınanların tekaüt ve aile maaşatı hak
kında kanun, 20 haziran 1326 tarihli maarif ve 
mekâtip müdür ve muallimlerinin icrayi teka
ütleri hakkında kanun, 14 kânunuevvel 1331 ta
rihli mülkiye tekaüt kanunu ahkâmının memurini 
ilmiye ile eytam ve eramiline de tatbiki hakkında 
kanun, 8 mart 1332 tarihli aidatla müstahdem iken 
tavzif olunan bazı memurin tekaüt ve mazuliyet 
kanunlarından istifadeleri hakkında kanun, 14 
şubat 1332 tarihli meb'usandan ihtiyarî olarak 
mazuliyet ve tekaüt aidatı ahzile meb'uslukta bu
lundukları müddetin tekaüt ve mazuliyet müdde
tine mahsubuna dair kanun, 15 mart 1333 tarihli 
memurin ve müstahdemini ilmiyeden veya mual
liminden olanların tekaüt ve aile maaşının 
sureti tahsisi ' hakkında, kanun, 2 nisan 1333 ta
rihli rüsumat kantarcılarile motorlu sandal ve is-
timpot kaptan ve makinistlerinin hakkı tekaütleri 
ve kayıkçı ve odacılar hakkında olunacak mua
meleyi' mut azanımın kanun, 3 kânunusani 1334 ta
rihli hizmetleri yirmi beş seneye baliğ olan va
li, mütesarrıf, kaymakam, müdür ve polislerin 
tekaütleri hakkında kanun, 24 nisan 1335 tarihli 
müddeti hizmetleri yirmi beş seneye baliğ olan 
vali, mütesarrıf, kaymakam, müdür, ve polislerin 
tekaüde şevkine dair kanunun ilgası hakkında 
kararname, 788 numaralı memurin kanununun 
70, 71, 72, 74 ve 76 inci maddeleri, 77 inci madde
sinin son fıkrası ve 84 üncü maddesinin ( H ) 
fıkrası, 912 numaralı ordu, bahriye, jandar
ma zabitan ve memurini hakkındaki kanu
nun 8 ve 12 inci maddeleri, 1342 numaralı mülkiye, 
ilmiye ve askeriye mütekaitlerile eytam ve era-

milinin üç aylık maaşlarının peşin itasına dair 
kanun, 1676 numaralı kanun, 1520 numaralı Dev
letle alâkaları katedilen bilûmum askerî ve mülkî 
memurlarla zabitan ve eytam ve eramiline tekaüt a-
idatınm iadesine dair kanun ve bunlara müteferri 
bilcümle tefsir ve kararlar mülgadır. 

Reis — 72 inci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 
haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

B. E. Reisi Fuat B. (İstanbul) — Efendim, 
maaşatm mukassaten yani kıstelyevm itibarile ve
rilmemesini temin için 1 hazirandan itibaren dedik. 
Çünkü bu herhangi bir tahsis muamelesi hazira
nın herhangi bir gününde yapılırsa kıstelyevm iti
barile alacaktır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeler 
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun mer'i-

yete girdiği tarihte maaş alan ve yaşları yirmi ile 
yirmi beş arasında bulunan kız çocuklardan maaşla 
alâkasını kesmek arzu edenlerden yirmi yaşını ik
mal etmiş olanlara beş, yirmi bir yaşında bulu
nanlara dört, yirmi iki yaşında bulunanlara üç, 
yirmi üç ve yirmi dört ve yirmi beş yaşında olan
lara iki buçuk senelik maaş ve tahsisatı fevkalâ
deleri mecmuu defaten verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADD 2 — Bu kanunun mer'-
iyete girdiği tarihte yaşları yirmi beşi mütecaviz 
bulunan kız çocuklara muhassas maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri mecnıuunun iki seneliği defaten ve
rilerek alâkaları kesilir. Ancak bu tarihte kırk 
beş yaşına vasıl olmuş bulunan kız çocukların (dul
lar dahil) maaşlarının itasına devam olunur. Bun
lardan alâkalarını kesmek istiyenler bir sene zar
fında müracaat ettikleri takdirde keza iki senelik 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuu defaten 
verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
| ler . . . Kabul edilmiştir. 

| MUVAKKAT MADDE 3 — Devlet Demiryol-
: lan teşkilât kanununun muvakkat beşinci maddesi 
| mucibince tekaüt aidatı vererek mezkûr demiryol
ları idaresinde istihdam edilmekte olanlar hakkında 

' aşağıdaki şekilde muamele yapılır: 
j A - Hizmet müddetleri yirmi beş sene ve daha 
' ziyadeye baliğ olanlara 11 ağustos 1325 tarihli ka
nunla tadilâtı mucibince tekaüt maaşı tahsis olu-

! nur ve bu maaşın bir seneliği ayrıca bir defaya 
mahsus olmak üzere ikramiye olarak verilir. 

! B - Hizmet müddeti yirmi ile yirmi beş sene ara-
' sında bulunanlara yirmi beş sene müddet hizmet 
etmiş addile (A) fıkrası mucibince tekaüt maaşı 
tahsis olunur. 

O - Hizmet müddeti on beş sene ile yirmi sene 
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arasında bulunanlara yirmi beş sene üzerinden he
sap edilecek tekaüt maaşının beşte birinin tenzili 
suretile tekaüt maaşı tahsis edilir. 

D - Hizmet müddeti on beş seneden aşağı olan
lara sene kesirleri tam sayılmak üzere memuriyette 
bulundukları beher hizmet senesi için iki maaş 
(tahsisatı fevkalâde hariç) hesabile ikramiye veri
lerek hazine ile alâkaları kesilir. 

E - A, B, C fıkralarında muharrer tekaüt maaş-
larile (D) fıkrasındaki ikramiye düyunu umumiye 
bütçesinin hususî tertibinden ve (A) fıkrasında 
yazılı ikramiye Devlet Demiryolları bütçesinin 
ikramiye tertibinden tesviye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADD.Ü 4 — 1929 malî senesi 
gayesine kadar tahsis edilmiş olan tekaüt ve ey
tam ve eramil maaşlarından yüz kuruşa kadar 
olanlarının 10 seneliği ve aile meyanında bulu
nan erkek çocuklara on dokuz yaşını, kız çocuk
lara yirmi beş yaşını ikmale kadar tahakkuk ede
cek müddete ait miktarı 13 kânunuevevl 1335 ta
rihli tahsisatı fevkalâde kararnamesinde muayyen 
zammile beraber defaten verilmek ve hitam bulma
mış muamelelerin sabık hükümler dairesinde mah
subu ifa edilmek suretiPe tasfiye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanun mer'iye-
te girdiği tarihten evvel; 

1 - Vefat vuku bulduğu halde yetim maaşının 
tahsisi mer'iyet tarihinden sonraya kalmış olanlara, 

2 - Tekaüt talebi veya tekaüde sevk kararı vaki-
olduğu ve işbu talep ve kararlar üçüncü madde mu
cibince tasdike iktiran ettiği halde tahsis muame
lesi mer'iyet tarihinden sonraya kalmış olanlara, 

3 - Maaşın aile efradının birinden diğerine 
naklen veya iadeten tahsisini icap eden bir hal olup-
ta muamelesi mer'iyetten sonraya kalmış olanlara, 

Verilmesi icap eden tekaüt ve yetim maaşları 

eski hükümlere göre tahsis edilir ve bunlar hak
kında da 1 haziran 1930 tarihinden itibaren işbu 
kanun hükmü tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler ..'. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Filen otuz sene 
hizmet eden zabitlerle askerî ve mülkî memurlar
dan tekaüt olanların elli sekizinci madde mucibin
ce tahakkuk eden ikramiyeleri 1930 senesi bütçe
lerindeki (912 ve 788 numaralı kanunların tatbiki 
masrafı) fasıllarına mevzu tahsisattan tesviye 
edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — 1520 numaralı ka
nunda yazılı cezalara uğramış bulunanların yetim 
ve dullarının maaş istemeğe hakları yoktur. 

îki sene zarfında müracaat şartile bunların 
mezkûr kanun hükmüne tevfikan tebeyyün edecek 
istihkakları tesviye olunur. Bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenlerin hakları sakıt olur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanu
nun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiy esini tayini esamile re
yinize arzediyorum. Reylerini vermiyenler lütfen 
versinler. 

Âra istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
efendim. 

Reylerin neticesini, arzediyorum: 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununa 210 zat rey 

vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 210 reyle 
kabul edilmiştir. 

Yarın saat 15 te toplanılmak üzere iri 'ikada ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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Asker! ve Mülki tekaüt kanuuunun neticei arası 
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Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
îtuşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzttn B. 

Amtisya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

AnU'âra 
Ali B. 
Halit F«rit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B X <XJ€Xt XJ* 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Memet Âli B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

(Kanun kabul edilmiştir ) 
Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 210 
Kabul edenler : 210 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 106 
Münhaller : 0 

' [Kabul edenler ] 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
thsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
pr. Şef k Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 

İsmet B. 
Münür B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Şahin B. 
Giresun 

Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B . 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Hakim Rıza B. 
İbrahim B. 
Mükerrcm B. 

İstanbul 
Doktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Doktor TeVfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 
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Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemaleddin B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahsar 
İzzet B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakır B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 
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Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 
Fayik B. ;% 

/ Reye iştir 
Balıkesir 

Fahreddin B. 
Kâzım Pş. 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Refet B. 

Ordu r 

Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Kardhisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

ak etmiyenlerj 
Semih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Ali Rıza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. , 
Necip Ali B. 

Tekirdağ 
Fayik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beeil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

IJrfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Aniep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
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İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
îhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 

Hasan Ferit B. 
Kırklareli 

Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyyea B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 

Mitat B. 
Maraş 

Mitat B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

bamsun 
Adil B X4.VlJ.i- XJ • 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinap 
Recep Züjıtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Neemeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Şefik B. 

Yozgat 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 
Ra'gıp B. 

n «fc " % "fc • « tfw .ay uf o 
" ^ F «İP JW w * "*. "Uta,, " i ' . ° 

T. B. M. M> Matbaası 

http://X4.VlJ.i-


SIRA No 2 2 0 
Mahalli tahsili olmıyan borçların terkini hakkındaki cetvel
lerin gönderildiği hakkında 3/472 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 27 - V - 930 
Sayı 611794 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Muhasebei Umumiye kanununun 133 üncü maddesi mucibince esbabı mucibe ve zaruriye 

dolayisile takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden dolayı Malî Müşavere Encü
menince l Mart 1929 tarihinden 930 mayıs .gayesine kadar terkini kaydına karar verilen 
zimmetin miktarını havi olup Maliye Vekâletinden 27 - V - 1930 tarihli ve 8930 numaralı 
tezkere ile tevdi buyrulan iki kıt'a cetvel leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması arzolunur efendim. . Başvekil 
İsmet 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Eneümenl 
136 M. 1 -Vl - 1930 

3/472 
Yüksek Reisliğe 

Muhtelif sebep ve suretlerle alâkadarları namına zimmet tahakkuk ettirilip tahsiline mahal 
ve imkân olmamasına mebni Muhasebei Umumiye kanununun 133 üncü maddesine tevfikan 
404 767 lira 99 kuruşun kaydını lerkin hakkında Başvekâletten varit olup Encümenimize 
havale buyrulmuş olan 27 mayıs 1930 tarih ve 832 numaralı tezkereye melfuf cetvel muhte
viyatı tetkie ve müzakere olundu. 

Bu cetvelin ihtiva ettiği rakamlar, bazı mal sandıklarile Posta ve Telgraf idarelerinde 
ve hazineye merbut sair malî müesseselerde harp, harik gibi sebeblerle ziyaa uğrıyan 
ve işgal zamanında yunanlılar tarafından mal sandıklarından alınmış olan nukut, pul ve mü
masili eşya esmamndan dolayı muhasipler ve muhtelif sebepler dolayisile da bazı şahıslar 
namlarına tahakkuk ettirilen zimmetlerden terekküp etmektedir. Filhakika bu zimmetlerin müc
bir sebeplerden naşı tahsiline mahal ve imkân olmadığı mahallerinden gönderilen idar hey
etleri mazbatalarile sair evrakının tetkikinden anlaşılmış ve muhasebei umumiye kanununun 
yukarda yazılı 133 üncü maddesinde «esbabı mücbire ve zaruriye doiayıisile takip ve tahsiline 
mahal ve imkân görülemiyen zimmetlerin terkini malî müşavere Encümeninin mütaleası alın
dıktan sonra Büyük millet Meclisine arzolunur» denilmiş olmasına binaen bu miktarın terkini 
muvafık görülmüştür. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. Reisi Reis V. M. Muhariri Aydın 

İstanbdl Bursa Gazi antep Mühendis Burdur Diyarbekir 
Fuat Muhlis A. Remzi Mitat Vahit Rüştü 

. Bursa İsparta Konya Sivas Yozgat Erzurum 
£. Lûtfi Mükerrem Kâ. Aüsnü Remzi S. Sırrı fi. Aziz 

1 



Mahallince 
kaydinin ter
kini talep olu

nan 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandısı 

20 1 Çanakkale merkez 

2 76 Tekirdağ 
2 9 . 7 7 » 

2 85 » 

6 59 » 

1 20 » 
50 '• » 

461 94 » 

1058 05 » 

500 0 Çerkeş Malsandığı 

Zimmetin nev 'i 

Avans 

Sahibi zimmetin isim ve 
memuriyeti 

Çanakkale Çekirge Mücadele Memu
ru Müteveffa Rasit B. 

Masarifi muhakeme Inoz Memuru Esbakı Şerif Ef. 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

Hayrabolu Memuru Esbakı Eşref Ef. 
Müslim Memlehası Memuru Esbakı 
Husrev Ağa 
Silivri Memuru 
Ef. 
Mosis Hayim Ef 

Esbakı Ali Osman 

. 
Müslim Memlehası nakliye kiracıları 

» » 
Ef. 

» » 
Husrev Ağa 

Memuru Haşmet 

Memuru Vekili 

Pul bedeli Çerkeş Sandık Emini Vekili Sadık 
Ef. 

100 0 Çanakkale Avanstan Bayramiç Kazası Malmüdürü Sabı
kı Hacı Mustafa Ef. 

682 92 Sındırğ Eşkıya tarafından Maliye Süvari Tahsildarı Abdullah 
ffasbolunan Ef. 

86 ' 0.1 Şarkı Karaağaç Havalesiz sarfiyat Esbak Malmüdürü Vekili Rifat Ef. 

2007 28 Mudanya rüsumat 

972 72 » » 

1846 43 Mudanya Rüsumat 
5027 61 » » 
447 

1750 
1075 

300 
2250 
1000 
2386 

800 

09 
00 
00 
00 
00 
00 
1.8 
00 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çeşme 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Rüsumat 

Yunanlılar tarafın- Yunan Nahiye Müfettişi Paspalaki 
dan gasbolunaıı 

» » Yunan Nahiye Müfettişi Sikapeso 

» •» » » 

Yunan Edremit Maliye Müfettişi Se-
karpıso 



Terkini mucip esbabın hulâsası 

\Müteveffanın maaş ve matlubatı ve emvali menkule ve gayri menkulesi de bulunnmadığı ve aile-
Isine maaş dahi tahsis edilmediğinden meblâğı mezkûrun mahalli tahsili kalmamış olduğundan. 

Mumaileyhin mahalli ikametinin meçhul bulunmasına ve kuyudatın Balkan harbi esnasında Bul
garlar tarafından imha edilmiş olmasına binaen mahal ve imkânı tahsili görülemediği gibi 1926 
tarihinde eşhas zimemi hesabına kaydedilmiş olduğundan müruruzaman haddine de baliğ oldu
ğundan. 

Beş kuruşluk yerine beşer liralık yüz adet harç pulu verildiği ve mezkûr pulların da ayen mahkeme 
baş kâtibi tarafından beş kuruş harç mukabilinde istidalara ilsak edildiği ve keyfiyetin bir sui ni
yete makrun olmayıp yanlışlıktan mütevellit olduğu anlaşıldığından. 

Kuvayi milliye harekâtı ve anzavur iğtişaşatı esnasında 9 fırka askerlik kalemine senedi mahsus 
mukabilinde verilen mebaliğ olup mezkûr senet zirindeki mühürlerin kalem heyetini teşkil eden 
zabitanın olduğu anlaşılmasından. 

|13 nisan 1335 tarihinde mumaileyh Abdullah Efendiden üç meçhul şahıs tarafından gasbolunan 
İmebaliğ olup mütecasirlerin bulunamamasından. 

Efradı müstebdilenin 1337 - 1338 seneleri matlubatı olarak bütçe emanatına irat ve havalename ol
madan ayni zamanda bütçeye masraf kaydedilmesinden dolayı eşhas zimemi hesabına alınmış ise 
de bütçe emanatında mukayyet bulunan bu paranın bütçe senesi üzerinden beş sene müruru etmesi 
hasebile tediye muamelesi icra edilmemişve hasılatı müteferrikaya irat kaydi muktazi bulunmuş 
olduğundan eşhas zimeminden kaydinin terkini icap edeceğinden. 

Yunanlılar tarafından rüsumat dairelerinden gasbolunan mebaliğ olup Lozan muahedenamesi mu
cibince imkânı tahsili görülememesinden. 

Yunanlılar tarafından rüsumat dairesinden gabolunan mebaliğ olup Lozan muahedesi mucibince 
imkânı tahsili görülmediğinden 
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Mahallince 

kaydinin ter
kini talep olu

nan 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı 

366 00 Bursa Gemlik 

187 56 

322 07 

4900 00 Bandırma 

5000 
1500 
2500 

935 
1000 
1000 

350 
2000 
1300 
3000 
2500 

50 
3200 
2500 
2500 
5000 
4500 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

» 
» 
» 
» 
» 

Hamidiye 
Akçay 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2000 0 Akçay rüsumat 
2500 0 » » 

3403 

10 
19 
20 

2 
360 
10 

210 
300 

97 

0 
95 
0 

52 
0 

16 
0 
0 

Bursa Malsandığı 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

10 0 

30 0 
10 0 
20 0 

Zimmetin nev 'i 

Yunanlılar tarafın
dan gasbolunan 

» » 

Sahibi zimmetin i-dm ve 
memuriyeti 

Yunan Bursa Maliye Müfettişi Se-
karpıso 
Yunan Gemlik Maliye Müfettişi Se-
karpıso 
Yunan Gemlik Maliye Müfettişi Se-
karpıso 
Yunan Gemlik Maliye Müfettişi Di-
mitri Bandarmayoti Kosti Basmaeidi 
Yunan Maliye Murakabe Memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gasp 
» 

Meçhul 

Avans 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
t 
V 

» 
» 
» 
» 

Yunan Nahiye Murakabe Memuru 
Yunan 

Meçhul 

Nahiye Murakabe Memuru 

Polis Müdürü Vekili Kâzım Ef. 
Polis Müdürü Mutemedi Lütfi Ef. 
Polis Müdürü Hesap Memuru Emin 
Ef. 
Sıhhiye 
Sıhhiye 
Meçhul 

Mutemedi îsmail Hakkı Ef. 
! Mutemedi Mahmut Ef. 

Mektebi Sultani Muhasibi Hulusi Ef. 
Mektebi Sultani Muhasibi Ali Talip 
Ef. 
Ziraat 
Ef. 
Baytar 

» 
» 

Mutemedi Tevfik ve 

Sait B. 
Faik B. 
Ali Riza B. 

Maksut 
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Terkini mucip esbabın hulâsası 

Yunanlılar tarafından rüsumat dairesinden gasbolunan mebaliğ olup Lozan muahedesi mucibince 
imkânı tahsili görülmediğinden 

l 
'Yunanlılar tarafından gasbolunan para olup Lozan ahitnamesi mucibince terkini lâzım gelen 

Kuyudatın muhtarik olması hasebile kimlere ait olduğu ve müfredatı malûm olmadığından. 

Bursanın istihlasmdan sonra devair mutemetlerine verilen meblağ olup mahsup evrakının 12 kânunu
evvel 1338 akşamı zuhur eden yangında muhterik olmasına ve ikinci bir mahsup evrakının da ahzi 
kabil olmamasından 
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Mahallince 

kaydinin ter-
kini talep olu

nan 
Lira 

50 
70 
50 
50 

59S 

20 
73 

500 
15 

5 
20 

o 

9 
8 

10 
9 
9 
9 
7 
5 

5 
7 
7 

50 

250 

K. 

0 
0 

07 
0 

27 

0 
40 

0 
0 
0 
0 
0 

70 
95 
00 
35 
35 
35 
35 
00 

00 
50 
50 
10 

00 

00 

Ait 
mal 

Bursa 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bursa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

olduğu 
sandığı 

Malmüdüriüğü 

M", 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

al sandığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Kastamonu 

Trab* ;on Rüsumat 

Zimmetin ı 

Avans 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Avans 

Harcırah 

Fazla mehaz 

Sahibi zimmetin isim ve 
memuriyeti 

Baytar Esat B. 
» Sait B. 

Ziraat Mektebi Mutemedi Tevfik B. 
Orman Müfettişlerinden Memet B. 
Hapishane Ekmek Müteahhidi Raif 
m. 
Kondoktor Halil Ef . 
Ser Mühendis Cemal B. 
Askerî Lisesi Mutemedi Talât B. 
Hazine Vekili Ahmet Muhtar B. 
Merkez Kâtibi Seyfi Sami B. 
Karaca Bey Malmüdürü Fuat B. 
Vergi Mutemedi Hakkı B. 
46 inci Daire Tahsildarı Ziya B. 
26 inci Daire Tahsildarı Kerim Ef. 
Vergi Vukuat Kâtibi ibrahim Ef. 
Temettü Kâtibi Şükrü Ef. 
Vergi Vukuat Kâtibi Hamit Ef . 
Vergi Muamelât Kâtibi Hakkı Ef. 
Varidat Baş Kâtibi Hüseyin Ef. 
Hazine Vekili Esbakı Hamdi Emin 
Ef. 
Defteri Hakanı Kâtibi Emin Ef. 
Tohum Tevzi Memuru Vehbi Ef. 
Sicil Kâtibi Hakkı Ef. 
Merkez Tahsil Memuru Ziya Ef . 

Halkalı Ziraat Mektebi mezunların
dan Abdülvahit Ef. 

Trabzon Merkez Veznedarı Muavini 
Mekki Ef. 

8 49 Elmalı Avans Elmalı Sabık Malmüdürü Ali Raif B. 

4537 94 Kastamonu 

08 Niğde 
08 » 
16 » 
16 » 
16 » 
08 » 

Maaş ve masraf 

Masarifi muhakeme 
» 
» 
» 
» 

Taşköprü Malmüdürü Vekili Sabıkı 
Ali Ef. 

Hacı Papasin Yorgi 
Minaoğlu Sava 
Katırcıoğlu Apustol 
Savaoğlu Kostantin 
Demirci Zamba 
Sanoğlu Bodos 



Terkini mucip esbabın hulâsası 

Bursanın istihlasmdan sonra devair mutemetlerine verilen meblağ olup mahsup evrakının 12 kânunu
evvel 1338 akşamı zuhur eden yangında muhtarık olmasına ve ikinci bir mahsup evrakının da ahzi 
kabil olmamasından 

Devair mutemetlerine verilen avans olup evrakı müsbitesinin muhterik olmasından ve başkaca evrakı 
müspite istihsâline imkân bulunmamasından. 

•(Mumaileyhin bilâ tereke vefat etmiş olması hasebile mahalli tahsili görülememesinden 

Batum gümrüğü hasılatından olu]) mahhallî postanesine tevdian gönderilen meblâğı havi guruptan 
noksan zuhur eden para olup mumaileyh hakkında ikame edilen dava neticesinde beraetine hüküm 
verilmiş ve başkaca takibat icrasına imkânı kanunî kalmamış olmasından. 

{ 1324 senesindenberi sarfiyatı muvakkate hesabından devren gelen ve eşhas zimemine alınan meba-
lliğ borç sahibinin bilinmemesinden mahal ve imkânı tahsili bulunmamasından. 

("Muhtelif devair maaş ve masarifine ait sarfiyat evrakı müspitesinin Hükümet konağı yangınında 
Imuhterik olmasından mahsubu yapılamamış ve hakikî borç mahiyetinde görülememiş olduğundan 

Sahibi zimmetin mübadeleye tabi bulunması hasebile takip ve tahsiline imkân görülemediğinden. 
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Mahallince 
kaydinin ter
kini talep olu

nan 
Lira K. 

16 
16 
08 
08 
18 

' 08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 

10 
10 
10 

Niğc 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

Ait olduğu 
malsandığı 

le 

Niğde Malmüdürlügu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Zimmetin nev 'i 

Masarifi muhakeme 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Sahibi zimmetin isim ve 
memuriyeti 

Mosisoğlu Yorgi 
Bulaşık Todos 
Anastaşoğlu Istavri 
Dayı Bodos Familyası Hacı Anko 
Açık Baş îstavraki 
Kasap Anastaş 
Ayalidis Validesi Savaş 
îstipanoğlu Yorgi 
Mayi Filip 
Filos kızı Develkıfya 
Çoban Pandeli 
Mayioğlu îstavri 
Yanioğlu Hakyandos 
Hacı Marko 
Torna Yorgi 
Muallim Zigor 
Şıhmanoğlu Haralanbu 
Hacı Anastasm Yordan 
Papa Vesilin Yorgi 
Tellioğlu Apustol 
Simonoğlu Mayi 
Papa Muidin Yuvağim 
Kunduracı Todori 
Tokait Bodos 
Keşişoğlu Haralam 
Çayor Yasef 
Aleksi Nikola 
Petrooğlu Yusef 
Avraham Melila 
Zakarya Yorgi 
Aleksi Anastaş 
Ağanın Sava 
Kasap Nikola 
Katırcı Apustol 
Gorgor îlya 
Sava Kostantin 
Demirci Zamba 
Mosisoğlu Yorgi 
Hiristooğlu Lepter 
Bolaşıkoğlu Teodis 
Yandus Sava 

Kasap Anastaş 
Tomaoğlu Yorgi 
Pandelinin Zevcesi Sofya 



Terkini mucip esbabın hulâsası 

Sahibi zimmetin mübadeleye tabi bulunması hasebile takip ve tahsiline imkân görülemediğinden, 

Zimmettaranın mübadeleye tabi olması ve borcun cüz'iyeti hesabile takibatın fazla kırtasiye masa
rifi ihtiyarını intaç edeceğinden. 



10 
Mahallince 

kaydinin ter
kini talep olu

nan 
Lira K. 

14 
22 

1 50 
1 50 
1 33 

87 

Niğd< 
» 

Ait olduğu 
malsandığı 

3 Malmüdürlüğü 
» 

Niğde Malmüdürlüğü 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Zimmetin nev 'i 

Masarifi muhakeme 
» 
» 
» 
» 
» 

Sahibi zimmetin isim ve 
memuriyeti 

Baramus Ef. 
Terkeş Yuvanoğlu Ayuş 
Kunduracı Toduri 
Kasap Nikula 
Gorgor Ilya 
Pandelinin Yuvan 

1147 87 Merkez muhasebeciliği Ambar ayığı Yüzbaşı Ahmet Hamdi Ef. 

171 08 Dinar Malsandığı İhtilas Dinar Mülga Varidatı Mahsusa Es-
bakSandık Emini Hüserin A-.n.i Ef 

103 84 Çorum Malsandığı İhtilas Çorum Sandık,Emini Esbalkı Mus
tafa Ef. 

41 45 İrsalât noksanı ve Çorum Sandık Emini Esbak.r kamu 
fazlai mehuz Ef. 

2887 Boyabad Avans Müteahhit Ağa zade İsmail Ef. 

1028 36 Rüsumat Umum Mü- Zayi edilen sandık 
dürlüğü bedeli 

1028 36 Rüsumat Umum Mü- » » 
dürlüğü 

1028 36 Rüsumat Umun*. Mü- » » 
dürlüğü 

287 36 Posta Telgraf 

621 50 Balıkesir 
2000 » 

100 » 
42 » 

461 62 » 
1961 20 Gönaıı 
1304 75 Sındırgı 

9500 » 

328 10 » 
665 30 Burhaniye 

Fazla mehuzat 

Gasp 

Ambar Memuru Hüsnü Ef. 

Ambar Memuru Refiki İsmail Hakkı 
Ef. 
Kapı Memuru Avni Ef. 

Posta Telgraf Fen Müfettişi Etheı-ı 
Ruhi B. 

Yunan Maliye Kontrol Memuru 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Maliye Sandık Emini Hakkı Ef. 
Yunan memurları 
Yunan murakabe memur ı». Aleko 
Malous 
Yunan Murakabe Memuru Yani 
Malous 

» » » » 
Tahsildarı Esbak Ethem Ef 
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Terkini mucip esbabın hulâsası 

Zimmettaranın mübadeleye tabi olması ve borcrifi ihtiyarını intaç edeceğinden. 

Mlmaileyhin Yemende kalması ve Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilinde emlâk ve erazisi bulun
maması hasebile meblağı mezburun mahal ve imkânı tahsili görülmediğinden 

Mumaileyhin vefat etmesi ve metrukâtına vaziülyet bulunan hemşiresi hakkında dava ikamesi 
için evvelce cinayet mahkemesine tevdi edilmiş olan evrakı müsbitenin ziyaa ogradılmış olması hasebile 
ikame olunacak davadan bir netice istihsaline imkân görülmemesinden. 

Mumaileyhten aranılan evrakı naktiye ve iane biletleri bedelini zimmetine geçirdiği bilmuhakeme 
sabit olmamasına mebni ademi mes'uliyeine dair mahkemece müttehaz kararın kesbi kat'iyet etme
sinden. 

\ Mumaileyhten aranılan mebaliği zimmetine geçirdiği bilmuhakeme sabit olmamasına mebni ademi 
jmes'uliyetine dair mahkemece müttehaz kararın kesbi kat'iyet etmemesinden. 

Mumaileyhin Trabzuna naklini taahhüt eylediği zahairi tamamen sevk ve memuru aidine teslim 
eylediği anlaşılmış ve ava^ns suretile aldığı mebaliğe ait evrakı müsbiteyi berayı mahsup mahallî mal-
müdürlüğüne tevdi eylemiş isede o sırada Boyabad Hükümet konağında zuhur eden yangında evrakı 
sarf iyenin yanmış olmasından. 

Mumaileyhten aranılan mebaliğ hakkında mahkemeye ikame edilen dava neticesinde beraetlerine 
karar verilmiş ve kararı mezkûr mahkemei temyizce de tasdik edilerek kesbi kat'iyet eylemiş oldu
ğundan. 

Mumaileyhin bilâ metrukât vefat eylemesi hasebile mahal ve imkânı tahsili olmadığı anlaşıldığından. 

Balıkesir ve mülhakatının Yunan işgali altında bulunduğu tarihlerde Yunan Maliye Murakabe 
memurları tarafından makbuz mukabili gasbolunan mebaliğ olup mahallî tahsili görlmediğinden, 
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Mahallince 

kaydinin ter-
kini talep olu

nan 
Lira 

4 
2 
2 

1 
2 
2 

K. 

60 

15 
24 
24 

Ait olduğu 
malsandığı 

Kahta 
» 
» 

» 
Kâhta 

» 

Zimmetin nev'i 

Avans 
» 
» 

» 
Avans 

» 

Sahibi zimmetin isim ve 
memuriyeti 

Zabit Vekili Halit Ağa Ailesi 
ikinci Daire Aşar Kolcısı Memet 
3 üncü Daire Aşar Kolcısı Hasan 
Namunoğlu Memet 
Merkez Kolcısı Memet 
21 inci daire Tahsildarı Abuzer 
11 inci Daire Kolcusu Zeynunlu Ali-
oğlu Abdullah 

379 64 islahiye Maaş Jandarma Bölük Kumandan Vekili 
Mülâzım Ali Riza Ef. 

280 14 Posta Telgraf Harcırah Telgraf Fen Müfettişi Mahir B. 

650 12 Erzurum Tuz inhisarı İhtilas 

96 Gazi Aııtep Tuz inhisarı Fazla mehuz 

44 80 » » » Avans 
25 80 » » » » 

1383 88 Aksaray Malsandığı » 

Ak Memlehası Müdürü Sabıkı Hüse
yin Hüsnü Ef. 

Tezkere Kâtibi Sabıkı Yusuf Kenan 
Ef. 
Memuru Esbak Vicin Hâki Ef. 
Tezkere Kâtibi Yusuf Kenan Ef. 

Birinci Kolordu Köprücü Bölüğü Mu
temedi Müteveffa izzettin Ef. 

293441 49 Merkez Muhasebeciliği Fazla sarfiyat Erzincan Meb 'usu Saffet ve Kütahya 
Meb'usu Nuri Beyler 

404767 99 YEKÛN 
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Terkini mucip esbabın huîâsasl 

j 1333 senesinde eytanl Ve erâmü ve ömânat asarında1 müstahdem kolculara verileri âvâns olup eshabi 
•{istihkakın muhacireten kazayi mezkûre gelip bilâhare kısmen memleketlerine ve kısmen mahalli aha--
İre gitmesine mebni ikâmetgâhlarının tesbit edilememesindeni 

[Mumaileyhin jandarma efradının mart 1929 maaşlarına verilmek üze^e mahallî mal sandiğmdân al-
Jdığî paradan gayri ez tediye kalan 379 lira 4 kuruşu hamilen geceleyin evine kiderken âşkiya tarafın-
jdan yapılan baskında yaralanarak vefat ettiği ve üzerindeki paraların askıya tarafından tamamen 
[alındığı bittahkik sabit olduğundan. 

IMumaileyhin vefat etmesi ve validesi ile hemşiresinin bulunduğu mahallin tayini mümkün olmama* 
sına ve maaş tahsisi için şimdiye kadar müracaatları vaki olmamasına binaen mahaİli tahsili olma* 
dığı anlaşılmakla mumaileyhin veresesine maaş tahsis edildiği veya ikramiye verildiği takdirde tahsiİ 
edilmek üzere siciline işaret edilmek şartile meblâğı mezburun eşhas zimeminden terkinine. 

{Mumaileyh hakkında bidayet ve istinaf mahkemelerince verile beraet kararı iktisabı kat'iyet eyledi
ği ve bir gûna emval ve eşyası mevcut bulunmadığı anlaşılmakla. 

r 

I Mumaileyhin memaliki ecnebiyeye firar edip mahalli ikameti meçhul bulunmasından dolayı tahsiline 
j imkân görülemediğinden. 

\ Mumaileyhin bilâ metrukât vefat etmesi hasebile mahal ve imkânı tahsili görülemediğinden. 

I Ordununmuhtaç olduğu levazimi harbiyenin tedarrik ve mübayaasile Anadoluya sevkına 1337 sene-
I sinde memur edilen Moskova Sefareti Ateşemilteri haİen Erzincan Meb'usu Saffat ve izam olunan 
I askerî kaymakamlardan Kütahya Meb'usu Nuri Beylerin Moskova Sefareti Muucasipliği veznesinden 
I aldıkları meblâğdan 293 441 lira 49 kuruşun dolandırıcı Müsyü Boru! zimmetinde kaldığı ve mu* 
Jmaileyh başka matlûbu olmadığını ileri sürerek tediye etmemesi hasebile mahkemeye müracaat edil* 
[diği ve bidayeten sadır olan hükmün Berlinde istinaf en tetkiki sırasında bu gibi kaçak malzemei 
I harbiyenin davalarının rrüyeti 1920 tarihinde intişar eden kanunda Almanya Hükümetince menedil-
I diği ve mumaileyhinde firar ettiği ve ceryanı hal ve muameleye nazaran tahsiline imkânı kanunî kal
madığı Müdafaai Milliye Vekâletinin 21/1/1930 tarihli ve 261 numaralı tezkeresinde bildirilmesine 
ve davanın takip ve intacına kezalik imkânı kanunî kalmadığından bahisle mezkûr davanın terkini 

I kaydine 8/6/1928 tarihlive 578 numaralı karaname ile Heyeti Vekileee karar verilmiş bulunmasına 
ve Millî Müdafaa Vekâletinin tezkeresinde teşrih edilen vaziyete ve dolandırıcı Müsyü Borul aley
hindeki davanın Devlet namühesabına olmasına göre imkânı tahsili kalmadığı anlaşılan 293 441 lira 

149 kuruşun terkini kaydi zarurî olacağı mütalea kılındığından 
t 





SIRA No 223 
1/625 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ve askerî istifa kanunu 

lâyihası ve Muhtelit ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 6 - IV - 1930 
Sayı: 6/1036 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maliye Vekâletince tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 2 - IV - 1930 tarihli içtimaında Yük

sek Meclise arzı kararlaştırılan askerî ve mülkî tekaüt ve askerî istifa kanunu lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. , 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmaşını rica ederim efendim. 
Başvekil 

. İsmet 

Esbabı mucibe 

Elyevm tatbik edilmekte olan askerî ve mülkî tekaüt kanunları 325 senesinde tanzim edilmiş ol-< 
duğundan dolayı ahval ve şeraiti hazıraya gayri muvafık olmakla beraber şimdiye kadar geçen za
man zarfında vazolunan muhtelif kararlar ve müteferrik bir çok hükümler dolayısile tatbikatında müş
külâta tesadüf edilmekte bulunduğu cihetle bu ahkâmın tevhidi ve yeni ihtiyaçların tatmini için as
kerî ve mülkî kısımlara âit olmak üzere yeni bir kanun tanzimine lüzum görülmesine binaen uzun 
bir zamandanberi icra kılınan tetkikat ve mütaleata göre yazılan lâyihai kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. 

Meriyetine müterettip muamelenin ifasına müsaade buyrulması arz ve teklif olunur, efendim. 

r. B. M. M, 
T. K. M. Encümeni 

Kvrar M. 1 21 - V - 1930 
Esas A* J/625 

Tekaüt kanunu muvakkat encümeni mazbatası 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekiilleri Heyetinin 2/4/930 tarihli içtimaında Yüksek 

Reisliğe arzı kararlaştırılan Başvekâletin 6 nisan 930 tarih ve 6/1036 numaralı tezkeresile encüme
nimize havale ve tevdi buyrulan askerî ve mülkî tekaüt ve istifa kanunu lâyihası ve esbabı mucibe 
mazbatası Maliye Vekili Saraçoğlu 
oldukları, halde müzakere ve tetkik 

Şükrü ve Millî Müdafaa Vekili Abdüllıalik Beyfendiler hazır 
olundu. 

Esba,bı mucibe mazbatasına ve vekil Beyefendiler tarafından şifahen verilen?* izahata göre 325 
senesindenberi tatbik edilmekte olan tekaüt kanunlarının bu günkü ahval ve şeraite gayrı muvafık 
ve tatbikat da da müşkülâtı mucip I olması hasebile ihtiyaeat ve.mesalihin istilzam ettiği ahval ve 
şerait nazarı itibara alınmak suretile tevhiden tanzim kılınan bu lâyihai kanuniye esas itibarile 
eneümenimizce de musip görülmüş ve şukadar ki aşağıda yazılı sebep ve mülâhazalara binaen bazı 
tadilât ve ilâveler icra edilmiştir, i 

Umumî hükümü ihtiva eden lâyjihanın birinci maddesinde münderiç efradı askeriye tabirinden 
jandarma efradı da maksud isede tayzih için "jandarma,, kelimesinin ilâvesi suretile madde kabul 
olunmuştur. i 



_ 2 -
İkinci maddede beyan olunan mekteplerden maksat askerî mektepler olup Deniz harbiye mekte

binin de maddede zikir edilmesi muktazi görüldüğünden harbiye mektebinden çıkanlar fıkrasının 
kara ve deniz harbiye mekteplerinden çıkanlar şeklinde tesbiti ve askarî dişçi mektebi olmadığından 
diş hekimleri için ikişer sene fıkrasının tayyı ve evvelce deniz talebesi unvanile çıkmış olanlar ile 
çarhçı ameliyat mektebinden çıkanlar hakkında maddede sarahat olmadığından bunların tekaüt ve is
tifaya istihkak müddetlerinin sureti hesabının da iraesi ve zabitlerin ecnebi memleketlerdeki tahsille
ri staj suretile olabileceğinden maddeye staj için fıkrasının ilâvesi ve bu güne kadar memurların 
tekaüt müddetinin hesabında yirmi yaşına vusul tarihi mebde ittihaz edildiği halde maddede yir
mi yaşını ikmalden evvel geçen hizmetlerin tekaüt müddetine mahsup edileceğinin gösterilmesi 
muvafık görülmediğinden ( yirmi yaşını ikmalden evvel) yirmi yaşına vusulden evvel fıkrasının 
yazılması tensip kılınmış ve madde mezkûr tadilât ile kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin birinci fıkrasında askerî mensuplarından bahsedilmiş isede kanunu mahsus 
mucibince zabitan heyetinden gayri memurlar "Askerî memur,, unvanile tevsim olunduğu cihet
le bu kaydın kaldırılması, divanı haysiyetler hakkında elyevm bir kanun olmadığından (H) fıkra
sından ( veya divanı haysiyetlerden ) fıkrasının tayyı, memurinin vazife ve derecesinin ehli olma
dığına dair verilecek siciller memurin kanununun"7 inci maddesine müstenit olacağından (C) fıkra
sına bu kaydın ilâvesi tasvip ve maddei mezkûre tadilen kabul olunmuştur. 

Polis mesleğinde bulunanların hasbelvazife maruz oldukları müşkülât ve mehalike nazaran 
bunlardan 22 sene filen hizmet edenlerin talepleri halinde müddeti hizmetlerinin 25 sene at ve itiba-
rile kendilerine tekaüt maaşı hesap ve tahsis edilmesi tekarrür etmiş ve bu sebeple ilâveten beşinci 
madde yazılmıştır. 

Mütekaidinden memuriyete geçen ve tekrar tekaütlüğe irca olunanların tekaüt ve sair muame
lâtının icrasında suhuleti mucip olmak üzere senedi resmilerinin ellerinde bırakılması muvafık gö-
lündüğünden lâyihadaki altıncı maddeye muadil olmak üzere yazılan yedinci maddeye bu yolda 
bir fıkra ilâvesi tekerrür etmiştir. 

Lâyihadaki sekizinci maddeye göre mülkî memurların istifadan sonra askerî hizmetlerde bu
lunmaları mutasavver ve bu takdirde hizmetlerinin tekaüt müddetine mahsup edilmesi muktazi 
bulunduğundan bunu temin için bir fıkra ilâvesi suretile bu madde dokuzuncu madde olarak tes-
bit edilmiştir. 

Onuncu maddenin tazammun ettiği ahkâm on yedinci madde ile tesbit edilmiş olduğu halde 
lâyihaya sehven dercedildiği anlaşıldığından mezkûr onuncu madde tayyedilmiştir. 

On birinci maddede mevzubahs olan zamlar arasında kanunen müktesep zamlar da dahil oldu
ğundan tatbikatta tereddüte mahal kalmamak üzere « kıdem ve muharebe zammı » yerine «hizmet 
zammı» ibaresinin tahriri ve bazı tashihat icrası suretile maddei mezkûre kabul olunmuştur. 

On ikinci maddede beraetten bahsedilmiş ise de muhakeme olunmak üzere açığa çıkarılanların 
haklarında men'i muhakeme veya ademi mesuliyet kararı verilmesi de melhuz ve bu takdirde açıkta 
geçen müddetlerin de tamamen tekaüt müddetlerine ithali muktazi bulunduğundan madde bu ka-
yitlerin ilâvesi suretile kabul edilmiştir. 

On beşinci maddenin son fıkrasındaki «divanı haysiyet» tabiri bu bapta henüz bir kanun mev
cut olmadığından tayyedilmiştir. 

On sekizinci maddedeki «sicil ve vaziyetleri» ibaresinin «sicilleri» suretinde tadili muamelenin 
vesaika istinaden t^min noktai nazarından muvafık görülmüştür. 

Bu lâyihada eski mütekaitlerle eytam ve eramilin de nazarı dikkate alınarak maaşlarına münasip 
ve mümkün olan zamların icrası muvafıkı nasafet olmasına mebni bu nokta üzerinde encümenle 
temasa gelen Başvekil İsmet Paşa Hazretleri bütçenin hali hazırına nazaran lâyihanın iktisabı kanuni-
yetle meriyete girdiği zaman mevcut olan mütekaidin ile eytam ve eramilden derece üzerinden malulen 
tekaüdü icra kılınmış olan zabitlerle askerî ve mülkî memurlara maa tahsisatı fevkalâde almakta 
oldukları maaşın % 2 5inin 1930 senesi haziranından itibaren verilmek üzere zammını ve diğer mü
tekaidin ile eytam ve eramile de keza maa tahsisatı fevkalâde almakta oldukları maaşatın % 
onunun zammile bu % ondan yarısının senei mezkûre haziranından ve diğer yarısının da 1931 se-



nesi haziranından itibaren verilmesini mümkün ve muvafık görmekte »oldukları cihetle bu yolda bir 
maddenin lâyihaya ilâvesini teklif buyurmuşlardır. Bu teklif» encümenimizce müttefikan kabul 
olunarak 19 uncu madde tedvin edilmiştir. 

Encümence yirminci madde olarak tesbit edilen 19 uncu madde satır başındaki " bütün,, keli
mesinin tayyı ve "on beş sene,, fıkrasından evvel "filen,, kelimesinin ilâvesi suretile kabul olun
muştur. 

Lâyihanın 20 inci maddesindeki " askerî^ mektepler,, kaydından talebesi tamamen sıfatı, ekseri-
yeyi haiz ve haklarında kavanin ve nizamatı askeriye cari olan Harbiye Mektebi ile diğe raskerî 
mekteplerin harbiyeye muadil sınıfları hariç olup bunlar istifa hususunda hakkı hıyara malik bu
lunmadıklarından bu madde tavzihan yeniden yazılmış ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 22 inci maddesine göre filî hizmete müessir olan ve olmıyan zamlar yalnız memurin 
kanunile muayyen olmayıp bilâdı harre ve kıdem zamları gibi diğer kanunlarda da buna müteallik 
ahkâm mevcut bulunmasına binaen madde bunlanda temin edecek surette tadil ve 23 üncü madde 
olarakt edvin olunmuştur. 

Lâyihanın 23 üncü maddesinin Reisicumhura müteallik fıkrasının 24 numara ile ayrı bir madde 
haline ifrağı ve bu makamda bulunacak zevata tekaüt müddetlerini ikmal etmiş olsun olmasın 
Reisicümhurluk makamına tahsis kılınmış olan tahsisatı şehriyenin her ay beşte, birinin itası en
cümence tensip edilmiş ve Büyük Millet MeelisiReisliğinde bulunan ve icra Vekilleri Heyetine 
dahil olup ta bilfiil vekillik eden zevat hakkında mezkûr 23 üncü maddede mevcut hükümler de 
ayrıca 25 inci madde olarak tesbit olunmuştur. 

24 üncü maddenin 1 inci fıkrasını tavzih için 20 seneden ziyade ibaresi yerine «20 sene ve daha 
ziyade» ibaresinin yazılması ve «hizmet etmiş olanlara» dan sonra 25 seneden noksan olan beher 
sene için fıkrasının yazılması kararlaştırılmış ve bu madde 26 numaralı madde olarak yazılmıştır. 

Lâyihanın 28 inci maddesinde beyan olunan cetvel «551 numaralı kanuna merbut» cetvel oldu
ğundan bu fıkranın yazılması suretile bu madde 30 uncu madde olarak tesbit edilmiştir. 

20 uncu maddede zait görülen «bütün» kelimesi tay, «sınıfları» kelimesine «talebesile» kelimesi 
ilâve ve 745 rakamı 775 olarak tashih olunmuş ve bu madde 31 numaralı madde olarak kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeye göre maluliyetleri zail olanlaın tekrar muayenelerinde maluliyetin teşeddüt 
değil tekevvünü mlâhaza edildiğinden madde bu suretle tadilen ve 37 inci madde olarak tesbit 
olunmuştur. 

Maluliyet maaşları eytam ve eramile intikal ettiği halde terfih zamları intikal etmediğinden 
bu hükmü ifade için -teklif edilen 38 inci madde 40 mcı madde olarak kabul edilmiştir. 

39 uncu maddenin «A» fıkrasının nihayetinde ki maaşlarının kelimesinden sonra bu maaşlar em
sali hasılıle verileceği cihetle bu maksadı teminen bir fıkra ilâvesi ve maluliyet derecelerini izah eden 

41 inci maddenin, zabitan ve mülkî ve askerî memurların yetimelerile diğer eytama taallûk 
eden hükümlerin elyevm mer 'i askerî tekaüt kanununun iki maddesinden naklen ve tevhiden yazıldığı 
anlaşılmış olduğundan bu maddenin de o suretle tanzimi takarrür etmekle yerine 43 ve 44 üncü 
maddeler yazılmıştır. 

B«ıcümence 45 inci madde olarak tesbit edilen 42 inci maddede beyan edilen kız çocuklarını hima-
yeten bunlara verilecek ikramiye miktarının tezyidi ve vefat eden bir mütekaidin evlenmemiş kız 
çocuklarına da ikramiye verilmesi muvafıkı madelet görülmekle maddeye bir fıkra ilâvesi tensip 
edilmiştir. 

i Tesbit edilen 47 inci maddede ' ' emsali hasılı,, kaydının kaldırılması maaş miktarının 100 kuruştan 
300 kuruşa çıkarılmasından münbaisdir. 45 inci maddeye mukabil yazılan 48 inci maddede beyan 
olunan hükmün mülkî memurlara da şümulü gösterilmiştir. 

Ellinci maddedeki (en az altı ay) fıkrasının "alt ı aydan fazla,, suretinde tavzihi musip görül
müştür 

51 inci madde "veya çalışmasına mani maluliyet,, kaydının ilâvesi ve bazı tashihat ile kabul 
edilmiştir. 



54 üncü madde olarak tesbit ediİen 51 inci maddede münderiç ikramiyenin vereseye de intikalini 
tavzih ve tatbikatta tereddüdü izale için bazı kuyut derç ve ilâve edilmiştir. 

Evkaf ve hudut sıhhiye memurlarile husûsî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurine müteallik 
olarak 63 ve 64 üncü maddeler tanzim edilmişti. Bu kanunun ilga ettiği ahkâm ve mukarreratın 
tavzihi muvafık görüldüğünden 60 inci madde muadili olarak 66 inci madde tesbit edilmiştir. 

Birinci muvakkat maddesindeki ( yirmi ile yirmi beşinde ) fıkrasının (yirmi ile yirmi beş arasın
da ) suretinde yazılması ve (Hükümetle) kelimesi yerine ( maaşla ) kelimesinin ikamesi ve gerek 
bu madde ve gerek ikinci maddede yazılı ikramiyelerin iki buçuk senelik maaş ve tahsisatı fevkalâde
leri mecmuuna iblâğ suretile verilmesi takarrür etmekle mezkûr iki madde bu veçhile tesbit olun
muştur. 

Lâyihai kanuniyenin diğer maddelerine muadil olarak encümence tesbit olunan maddeler arasın
da görülecek farklar ibare tashihatından ve hükümlerini tavzihten ibarettir. 

Balâda arzolunduğu üzere encümenimizce kabul edilen bu lâyihanın heyeti umumiyeye arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdimi kararlaştırılmıştır. 

Tekaüt Kanunu Lâyihası Muhtelit Encümeni Reisi M. M. 
Kayseri 

M. Fayık Reşit 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Kütahya Erzincan A. Karahisar Manisa İstanbul 
/. Hakkı Abdülhak M. Kâzım Osman A. Hamdi 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. No. 137 

• Esas No. 
1/625 2/6/1930 
206 

Yüksek Reisliğe 
Askerî ve mülkî tekaüt ve askerî istifa kanun lâyihası ile Muhtelit Encümen. 

mazbatası ve bu bapta alâkadarlar tarafından vaki tahriri müracaatlar Müdafaa ve 
Maliye Vekilleri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Neşrinden beri.muhtelif vesile ve zaruretlerle yapılan müteaddit tadiller ve nok
sanlarını ikmal için alman bir çok kararlarla tatbiki güçleşmiş ve maddeleri ara
sındaki ahenk ve münasebet bozulmuş olan 325 tarihli mülkî ve askerî tekaüt 
kanunları yerine, tekaüt muamelelerini mazbut ve zamanın şart ve icaplarına 
daha uygun esaslara rapteden ve mütakaitlerle yetimlerin vaziyetlerine *malî 
kudretimiz nisbetinde bir derece daha vüs'at veren kanun lâyihasını encümenimiz 
esas itibarile kabul etmiştir. 

Malî tesire gelince: Alman izahata ve verilen rakamlara nazaran maaşatı zatiye 
tertibinin fazlalaşması tahmin olunabilirse de buna mukabil nakil ve iadeten tahsis 
muamelelerinin kaldırılması, hususî idarelerle mülhak bütçeler memurlarının teka
üt ve yetim maaşlarının kendi bütçelerine bırakılmış olması, kız çocuklara bağla
nan maaşların yirmi beş yaşından sonra kesilmesi ve bunlardan elyevm yirmi 
beşini geçmiş olanların tasfiyesi suretile yapılacak ve gittikçe artacak tasarrufla
rın da mühim bir yekûn tutacağı nazarı itibare alınarak bu kanunun hazineye tah
mil edeceği külfet, temin edeceği faydalara nisbetle kabili tahammül görülmüştür. 

Kâ. Âza Âza 
Manisa 

Dr. Saim 
Âza 
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Asgarî hayat ihtiyacını bile karşılamıyacak derecede az maaşların tasfiyesini 

Encümenimiz, bu gün aldıkları o cüz'î paraya bel bağlıyarak atıl durmakta olan
ların bir çoklarına ellerine geçecek tazminat ile bir iş yapabilmek ve memleket 
iktisadiyatına hadim olabilmek imkânımvereceği için de faydalı bulmaktadır. 

Maddelerdeki tadilâta gelince: 
Hususî idare ve mülhak bütçelerden maaş alan memurların bu dairelerde ge

çen hizmetleri mukabilinde kazanmış oldukları tekaüt haklarının umumî bütçeden 
ödettirilmesi muvafık görülmiyerek bu kanunun umumî bütçeden maaş alacakla
ra hasrı maksadile yazılan 1 inci madde ibareye ait tashihlerle kabul edilmiştir. 

2 inci madde,, istifaya istihkak müddeti 20 ve 21 inci maddelerde zikredilmiş 
olduğundan buradan kaldırılarak ve hükümler tasnif ve tavzih edilerek yeniden ya
zılmıştır. Bu maddedeki mektepten çıkan kayitlerinden şehadetname almış olan-
larmmaksut olduğu verilen izahattan anlaşılmış veher hangi bir sebeple şehadetna
me alamamışların o hükümlerden tekaüt müddetlerinin hesabında istifade edeme
meleri tabiî görülmüştür. Beşinci fıkradaki 6 nisan 1326 tarihli kanun mucibince 
yetiştirilmiş olan ikinci sınıf ihtiyat zabitlerinin ( sabık ) yerine ( evvelce mevcut) 
tarifile tasrihi tercih olunmuştur. • 

Zabitler için staj ve tahsil müddeti dolayısile mülkî memurların da staj mak
sadile ecnebi memleketlerde geçirdikleri müddetin filî hizmetten addolunacağına 
dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

3üncü madde, geçenlerde neşredilmiş olan askerî ceza usulü muhakemeleri ka
nunu mucibince ( divanı harp ) tabiri ( askerî mahkemeler ) suretinde ve şekle 
ait diğer tashihlerle kabul edilmiştir. 

4 üncü madde, ( A ) fıkrasındaki kanunun neşrinde kaydı, maaşların tahsisinde 
kıstelyevm gibi hesabî teşevvüşlere meydan vermemek üzere meriyete girdiği tar
zında tadil olunmuştur. 

5 inci madde aynen kabul olunmuştur. SjTu'--
6 mcı madde şeklen tadil edilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasında ve diğer 

yerlerde zikredilen memuriyet maaşının cetvelde tekaüde esas olarak gösterilen 
memuriyet maaşı olup açık maaşı ve saireye şamil olmadığı tezekkür olunmuştur. 
Yine bu maddedeki memuriyet maaşını iki sene almak şartı umumî bütçeden maaş 
namı ile para alan memurlara münhasır olup maaşın gayri tahsisat alanlara şamil 
değildir. 

7 inci madde şekle ait tashihle, 8 inci madde tahsis olunacak maaşların kıstel
yevme uğramaması için ay başlarında verilmeye başlanması suretile tadilen 
kabul olunmuştur. 

9 uncu madde, şeklen tashih olunmuş, 10 uncu madde aynen kabul edilmiştir. 
11 inci madde olarak yazılan muhtelitencümenin 12 inci maddesi hükümleri 

mülkiye memurları hakkındaki hükümlerle birleştirilmiş ve madde buna göre 
tasnif ve tavzih edilmiştir. Affı umumî kanunlarından istifade etmek kaydı Türk 
ceza kanununun 97 inci maddesile temin edilmiş olduğundan tayyedilmiş ve mül
kiye memurları hakkında 20 temmuz 1330ve 26 kânunusani 1332 tarihli kanunlarda
ki hükümler ilâve olunmuştur. 

12 inci madde, Muhtelit Encümenin 14 üncü maddesindeki hükümler mülki-
yeye teşmil ve staj kay di ilâ vesile yazılmıştır. 

13 üncü, 14, 15, 16, 18 ve 19 uncu maddeler Muhtelit Encümenin 16, 11, 13, 15, 
14 ve 18 inci maddelerine mütenazır olup şeklen tadil edilmiştir. 

17 inci madde, üçüncü maddenin askerî memurlar hakkındaki E fıkrasında gös
terilen 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü maddesine tevfikan yapılan tekaüt 
muamelâtına ait hükmü ihtiva etmek üzere Encümenimizce yeniden yazılmıştır. 
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% inci madde aynen, 21ve22 inci maddeler şekle ait tashihlerle kabul olunmuştur. 
23 üncü maddedeki bir sene zarfında üç aydan fazla süren hastalık müddetle

rinin filî hizmet sayılamıyacağma dair fıkra , muadelete uygun görülmiyerek kal
dırılmıştır. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel maddesinde gösterilen müddet
lerin bu madde ile kabul olunan harp, esaret gibi müddetlerle kıyas edilerek aynı 
derecede tutulması ve binnetice filî hizmetsayılmaması lâzım geleceğinden Muhtelit 
Encümenin buna ait fıkrası tadil olunmuştur. Mazuliyet veya açık maaşı almak su-
retile geçirilen müddetin filî hizmetten sayılmayıp ancak nısfının tekaüt maaşı 
hesabında itibare alınacağı da tavzih edilmiştir. 

24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler şekil ve ibareye ait tashihlerle kabul 
edilmiştir. 

31 inci madde, vazife icabı olmıyarak malûl olan zabitlerle askerî memurlara 
ne suretle maaş tahsis edileceği hakkında kanunun diğer maddelerinde bir hüküm 
olmadığı için bu noksanı tamamlamak üzere encümence yeniden yazılmıştır. 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeler muhtelit encümenin 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 mcı maddelerine mütenazır olup şekle ait tashihlerle 
kabul olunmuştur. 

42 inci madde, muhtelit encümenin 41 inci maddesindeki vazife icabı malûllere 
ait kısımlar ayrılmak suretile yazılmış ve 551 numaralı kanuna merbut emraz 
cetvelinde sayılan birinci ve ikinci derece hastalık ve maluliyetlerin burada aynen 
tekrarına hacet görülmiyerek hükmün mezkûr kanuna atfı tercih edilmiştir. 

43 üncü madde, muhtelit encümenin 41 inci madesinin vazife icabı olmıyan 
malûllere ait hükümlerini askerî kısımlardaki tertibe mutanazır olmak üzere ayrı 

, maddede göstermek, maksadile yeniden tesbit olunmuştur. 
44 üncü madde, 42 inci madde mukabili olarak ibare ve şekle ait tashihlerle 

kabul edilmiştir. 
45 ve 46 mcı maddeler, muhtelit encümenin 43 ve 44 üncü maddelerindeki hü

kümlerin münasebet ve irtibatlarına göre yerlerini değiştirmek suretile yazıl
mıştır. 

47 ve 48 inci maddeler, muhtelit encümenin 45 ve 46 mcı maddelerine mutana
zır olup ibare ve şekle ait tadillerle kabul edilmiştir. 

49 ve 50 inci maddeler, muhtelit encümenin 47 inci maddesi mukabili olup burada 
bir nüfusa isabet edecek maaşın miktarı üç yüz kuruş veya daha az olduğuna 
göre konulan hüküm teşmil edilmek icap ettiğinden ayrı maddeler olarak tesbit 
olunmuştur. 

51, 52 ve 53 üncü maddeler, muhtelit encümenin 48, 49 ve 50 inci maddelerine 
mutanazır olup ibare ve şekle ait tadillerle kabul edilmiştir. 

54 üncü madde, tedavisi kabil olmıyan emraz veya çalışmıya maluliyet sebebile 
maişetini tedarikten acizleri tıbben sabit muhtaç evlâtlara yaşlarına bakılmıyarak 

hayat kaydi ile maaş tahsisi hakkındaki Muhtelit Encümenin 51 inci maddesi 
elyevm maaş almakta olup 25 yaşma girdikleri için alâkaları kesilmesi lâzım ge
lenler meyamnda bu kabil hastalık ve maluliyetlere uğramış olanlara da maaşla
rının ölünceye kadar verilmesi tavzih edilmek suretile yeniden yazılmıştır. 

55 inci madde, Muhtelit Encümenin 52 inci maddesine mukabil olarak^on sene
liğini defaten almak suretile tasfiyeye tabi tutulmuş olanlardan zevce, ana ve baba
ya, diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi icap ettiği takdirde yalnız iki maaş ara
sındaki farkın verilebileceğine ait bir fıkra ilâvesile kabul olunmuştur. 

56 mcı madde, 53 üncü maddenin mukabili olarak şeklen tadil edilmiştir. 
57 inci madde, Muhtelit Encümenin 19 uncu maddesini, takip edilen tertibe göre 

yeniden açılan müteferrik hükümler meyanma nakil ve şekle ait tadille yazılmıştır. 
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58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 inci maddeler, Muhtelit Encümenin 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ve 63 üncü maddeleri olup şekil ve ibareye ait tadillerle ka
bul olunmuştur. 

68 inci madde, hususî idare ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar için 
ayrıca bir tekaüt kanunu neşrolununcıya kadar tahsis muamelesinin eski hüküm
ler dairesinde yapılması ve bu suretle yeniden tahsis olunacak tekaüt ve yetim ma
aşlarının kendi bütçelerinden verilmesi kayitlerinin ilâvesi suretile Muhtelit En
cümenin 64 üncü maddesini tavzihan yazılmıştır. 

69 uncu madde, 1342 numaralı kanunun 1 inci maddesindeki « ölenlerin kanu
nen intikali mecaz maaşları tesviye edilen aylıklara şamil olmaz» fıkrasının tayyı 
suretile tadilini mutazammın olmak üzere encümence yeniden yazılmıştır. 

70 inci madde, Muhtelit Encümenin 65 inci maddesi olup şekle ait tashihle 
kabul edilmiştir. 

71 inci madde, (^tekaüt ve yetim maaşına istihkak tarihinden itibaren tahsis 
için beş sene zarfında meşru bir mazereti olmaksızın müracaat etmiyenlere att ık 
maaş bağlanmıyacağı hükmünü nihtiva etmek üzere encümence yeniden yazılmıştır. 

72 inci madde, ilga edilen kanunlar sayılmıştır. 
75 ve 74 üncü "maddeler, Muhtelit Encümenin 67 ve 68 inci maddelerinin aynıdır. 
Birinci muvakkat madde aynen kabul edilmiştir. 
İkinci muvakkat madde de 25 v aşını geçmiş kız çocuklara verilecek tazrrinatm 

yukarıki maddede yazılı istihkak La ra nazaran iki senelik olarak teshiri muvafık 
görülmüştür. Bu kanunun gösterdiği, evlenmeğe teşvik ve hayatlarını çabşarak 
kazanmağa sevkeylemek maksatlarının tahakkukundaki güçlük düşünülerek yaş
ları kırk beşi bulan kızlarlar, d il kadınlar için maaşla alâkanın kesilmesi ihtiyara -
bırakılmıştır. 

Üçüncü muvakkat madde, Devler Demiryolları teşkilât kanununun muvakkat 
beşinci maddesi mucibince tekaüt aidatı vererek istihdam edilmekte olan Devlet 
Demiryolları memurlarının bu dairenin vaziyet ve mahiyetine nazarnn tekaüt 
alâkalarını kesmek muvafık görıUrnüş ve bu sebeple madde tanzim olunmuşUır. 

Dördüncü muvakkat madde, tekaüt ve yetim maaşlarından yüz kuruşa kadar ola
nlarının on seneliği verilmek suretile tasfiyesi hakkında hükümetçe teklif olunup 
encümenimize havale olunmuş olan kanun lâyihası hükmü münasebeti itibarile bura
ya ilâve edilmiştir. 

Beşinci muvakkat madde bu kanun meriyete girmeden evvel muameleleri ikmal 
edilememişle kanunda meskût bırakılmış olanlar "için tahsisin istinat edeceği hü
kümler hakkında olup encümence tesbit olunmuştur. 

Altıncı muvakkat madde, filen otuz sene hizmeti geçmiş mütekaitlere 58 inci 
madde mucibince tahakkuk edecek ikramiyelerin bütçede hangi fasıllardan tediye 
edileceğini göstermek üzere yazılmıştır. 

Yedinci muvakkat madde, tasfiye mahiyetinde olan 1520 numaralı kanun hü
kümlerinin meriyette devam etmesi muvafık görülmediğinden bu kanun mucibince 
kazanılmış hakların tesviye edilip muayyen bir müddet dahilinde alâkaların kesil
mesi maksadile tanzim olunmuştur. 

Bu gibilerin tekaüt maaşı istemeğe hakları esasen olmadığı gibi iki sene zarfında 
müracaat etmedikleri takdirde o haklarının da sakıt olacağı tasrih edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. Rs. R. V. M. M. 

İstanbul Bursa Gaziantep Aydın Erzurum 
Fuat Muhlis Remzi Mühendis Mitat M. Aziz 

Diyrbekir Konya Burdur İsparta Bursa Kütahya Maraş Niğde Elaziz 
Rüştü /C Hüsnü Vahit Mükerrem Ş.Lütfi Niyazi Asım Behçet Faik H.Tahsin 

\ 



Hükümetin teklifi 
Askeri ve mülki tekaüt ve askeri istifa kanunu 

lâyihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Muvazenei umumiyeden maaş 
alan mülkî ve askerî memurlar ile ordu (kara, 
deniz ve hava) ve jandarma zabitleri, gedikli 
küçük zabitler, küçük zabitler, efradı askeriye
ye bağlanacak tekaüt maaşları ile bunların 
ailelerine tahsis olunacak maaşlar işbu kanuna 
göre hesap olunur. 

MADDE 2 — Tekaüt ve istifaya istihkak 
müddeti Harbiye Mektebinden çıkanlar için 
Harbiye Mektebine duhul tarihinden ve Tıbbiye 
Mektebinden çıkan hekimlerin şehadetname 
almazdan dört sene eczacılarla baytarların 
üçer sene ve diş hekimleri için ikişer sene 
evvelki tarihten kıt'adan veyahut Mülga Sanayi 
Mektebinden yetişmiş olan zabitlerin duhul 
tarihlerinden, sabık ikinci sınıf ihtiyat zabitanı 
ile sonradan yetiştirilen ihtiyat zabitanı askerlik 
haricinde geçirdikleri zaman nazarı itibare 
alınmamasından hizmeti askeriyeye ahnmamak-
sızm ilk girdikleri tarihten ve memurini mül
kiye ve askeriyenin dahi maaşa geçtikleri 
tarihten itibaren hesap olunur. Zabitlerin 
gerek kendi hesabına ve gerek Hükümet 
namına olarak ecnebi memleketlerde tahsilde 
geçirdikleri müddet bilfiil askerî hizmetlerden 
sayılır. 

Kıtadan veyahutta mülga sanayi mektebin
den yetişmiş olan zabitler ile mülkî ve askerî 
memurların yirmi yaşını ikmalden evvel geçen 
hizmetleri tekaüt müddetine mahsup edilmez. 

MADDE 3 — Zabitler ile askerî memur 
ve mensuplarının tekaüt muamelesi Reisicum
hurun ve mülkiye memurlarının mensup ol
dukları Vekâletin tasdiki ile aşağıdaki suretler 
dahilinde yapılır : 

Askerî 
A - Tahdidi (S) kanunu mucibince : 
B - Tekaüde istihkak kesp : 
C - Maluliyet derecelerini musaddak rapor 

üzerine : 
D - Siciller üzerine : 
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I Muhtelit Encümenin tadili 

Askerî ve Mülkî Tekaüt ve Askerî İstifa 
i kanunu lâyihası 

Umumî hükümler 

J MADDE 1 — Muvazenei umumiyeden maaş 
alan mülkî ve askerî memurlar ile ordu (kara, 

j deniz ve hava) ve jandarma zabitlerine, gedikli 
küçük zabitlere, küçük zabitlere, asker ve jan
darma efradına bağlanacak tekaüt maaşları ile 

I bunların ailelerine verilecek maaşlar bu kanuna 
I göre hesap ve tahsis olunur. 

MADDE 2 — Tekaüt ve istifaya istihkak müd-
I deti kara ve deniz harbiye mekteplerinden çıkan-
! 1ar için bu mekteplere duhul tarihinden ve Askerî 
Tıbbiye Mektebinden çıkan hekimlerin şehadet
name almazdan dört sene, askerî eczacılarla bay
tarların üçer sene evvelki tarihten ve kıtadan, 
yahut . mülga sanayi mektebinden yetişmiş olan 

j zabitlerin duhul tarihlerinden, sabık ikinci sınıf 
ihtiyat zabitanı ile sonradan yetiştirilen ihtiyat 
zabitanmın askerlik haricinde geçirdikleri zaman 
nazarı itibare alınmamak üzere hizmeti askeriyeye 
ilk girdikleri tarihten ve evvelce harbiye mua
dili olarak deniz talebesi unvanile çıkmış olanlar 

I için deniz talebeliğine terfi eyledikleri evvelce 
çarhcı ameliyat mektebinden çıkmış olanların dahi 
bu mektebin birinci sınıfına geçtikleri tarihten 
ve memurini mülkiye ve askeriyenin dahi maaşa 
geçtikleri tarihten itibaren hesap olunur. Zaibt-
lerin gerek kendi hesabına ve gerek Hükümet 
namına olarak ecnebî memlektlerde staj için tah
silde geçirdikleri müddet bilfiil askerî hizmetler
den sayılır. Kıt 'adan veyahut-mülga sanayi mek
tebinden yetişmiş olan zabitler ile mülkî ve askerî 
memurların yirmi yaşına vusulden evvel geçen 
hizmetleri tekaüt müddetine mahsup edilmez. 

MADDE 3 — Zabitler ile askerî memurların 
tekaüt muamelesi Reisicumhurun; diğer mülkiye 
memurlarının tekaüt muamelesi de mensup olduk
ları Vekâletin tasdiki ile aşağıda yazılı sebeplere 
binaen yapılır. 

Zabitler ile askerî memurlar 
A : Tahdidi sin kanunu mucibince, 
B : Tekaüt hakkını kazanmakla, 
C : Maluliyet üzerine, 

J D : Sicilleri üzerine, 



Bütçe Encümeninin tadili 
Askerî ve mülkî tekaüt kanunu lâyihası 

Umumî hükümler 
BİRÎNCÎ MADDE — Umumî bütçeden maaş alan mülkî ve askerî memurlar 

ile ordu ( kara, deniz ve hava ) ve jandarma zabitlerine, gedikli küçük zabitlere, 
asker ve jandarma efradına bağlanacak tekaüt maaşları ile bunların yetimlerine 
verilecek maaşlar bu kanuna göre hesap ve tahsis olunur. Bu suretle tahsis olunan 
maaşlar için sahiplerine resmî senet verilir. 

ÎKlNCÎ MADDE — Tekaüde istihkak müddeti aşağıdaki fıkralarda gösterilen 
tarihlerden başlar: 

1 - Kara ve deniz harbiye mekteplerinden çıkanlar için bu mekteplere duhul ta
rihinden, 

2 - Askerî Tıbbiye Mektebinden çıkan hekimlerin şehadetname almazdan dört 
sene evvelki tarihten, 

3 - Askerî eczacılarla baytarların şehadetname almazdan üçer sene evvelki ta
rihten, 

4 - Kıt'adan ya,hut mülga sanayi mektebinden yetişmiş olan zabitlerin (1455 nu
maralı kanunla askerî memur unvanını almış olan mensubinve memurini askeriye 
dahildir ) duhul tarihlerinden, 

5 - Evvelce mevcut ikinci sınıf ihtiyat zabitlerile sonradan yetiştirilen ihtiyat 
zabitlerinin (askerlik haricinde geçirdikleri zaman nazarı itibare alınmamak üze
re ) askerlik hizmetine ilk girdikleri tarihten, 

6 - Evvelce Harbiye Mektebi muadili olarak deniz talebesi unvanile çıkmış bu
lunanlar için deniz talebeliğine terfi eyledikleri tarihten, 

7 - Evvelce çarhçı ameliyat mektebinden çıkmış olanların bu mektebin birinci 
sınıfına geçtikleri tarihten, 

8 - Mülkî ve askerî memurların maaşa geçtikleri tarihten, 
Zabitlerin gerek kendi hesabına ve gerek Hükümet namına olarak ecnebi mem

leketlerde staj veya tahsilde geçirdiklerimüddet bilfiil hizmetten sayılır. 
Mülkî memurların yalnız staj müddeti filî hizmet hesabına katılır. 
Kıt'adan veyahut mülga sanayi mektebinden yetişmiş olan zabitlerle mülkî ve 

askerî memurların yirmi yaşma vusulden evvel geçen hizmetleri tekaüt müddetine 
mahsup edilmez. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tekaüt muamelesi, aşağıda yazılı sebeplere binaen ya
pılır. 

Zabitlerle askerî memurlar hakkında: 
A : Tahdidi sin kanunu mucibince, .,..•"• 
B : Tekaüt hakkmı^kazanmakla, 
C : Maluliyet üzerine, 
D : Sicilleri üzerine, 
E : Askerî mahkemelerden verilecek hüküm üzerine, 
F : 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü maddesine tevfikan, 
Mülkî memurlar hakkında: 
A : Altmış beş yaşını bitirmesi üzerine, 
(Altmış beş yaşını ikmal edenlerden iktidar ve ihtisasından istifade mümkün 

olanların her sene için istihsâl olunacak icra Vekilleri Heyeti kararile istihdamlarının 
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H - Divanıharp veya Divanı Haysiyetlerden 

verilecek hüküm üzerine : 
V - 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü 

maddesi mucibince lâakal bir rütbede iki sene 
hizmeti sabitede veya tebdili havada bulunanlar: 

Mülkî 
A - Altmış beş yaşını doldurmuş olanlar, 
B - Maluliyeti fennen tahakkuk edenler, 
C - Hastalıkların memurin kanununun 84 

üncü maddesinde mukayyet müdetlerden ziyade 
devam ederek vazife ifa edemiyenler, 

D - Vazife ve derecesinin ehli olmadığına 
dair sicil alanlar, 

H - Kanunî şartları tamamlayanlardan teka
ütlüklerini istiyenler, (Altmış beş yaşını ikmal 
edenlerden iktidar ve ihtisasından istifade 
mümkün olanların her sene için istihzar olu
nacak İcra Vekilleri kararile temdidi istihdam
ları caizdir. Ancak bu müddet beş seneyi te
cavüz edemez. ) 

MADDE 4 — Yirmi beş sene filî hizmet 
mukabili olarak aşağıdaki esaslar dairesinde 
tekaüt maaşı tahsis olunur: 

A - Bu kanunun neşrinden itibaren beş sene 
zarfında tekaüt edilenlere aşağıdaki cetvelin 
birinci sütununda yazılı miktarlar, 

B - Bu kanunun neşrinden itibaren beş se
nenin hitamından sonra tekaüt edilenlere cet
velin ikinci sütununda yazılı miktarlar, 

C - Bu kanunun neşrinden itibaren on sene
nin hitamından sonra tekaüt edilenlere mezkûr 
cetvelin üçüncü sütununda yazılı miktarlar. 

E : Divanı harplerden verilecek hüküm üzerine, 

V : 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü 
maddesine göre. 

Mülkiye mamurları 
A : Altmış beş yaşını bitirmiş ise, 
B : Maluliyet üzerine, 
C : Hastalıkları memurin kanununun 84 üncü 

maddesinde mukayyet müddetlerden ziyade devam 
ederek vazife ifa edemezlerse, 

D : Memurin kanununun 77 inci maddesi mu
cibince vazife ve derecesinin ehli olmadığına dair 
verilecek siciller üzerine, 

H : Kanunî şartları tamamlıyanların talep ve 
istidaları üzerine. ( Altmış beş yaşını ikmal edenler
den iktidar ve ihtisasından istifade mümkün olan
ların her sene için istihsâl olunacak îera Vekilleri 
kararile temdidi istihdamları caizdir. Ancak bu 
müddet beş seneyi tecavüz, edemez). 

MADDE 4 — Yirmi beş sene fiili hizmet muka
bili olarak aşağıdaki esaslar dairesinde tekaüt 
maaşı tahsis olunur: 

A. : Bu kanunun neşrinden itibaren beş sene 
zarfında tekaüt edilenlere aşağıdaki cetvelin birin
ci sütununda yazılı miktarlar, 

B : Bu kanunun neşrinden itibaren beş senenin 
hitamından sonra tekaüt edilenlere cetvelin ikinci 
sütununda yazılı miktarlar. 

C : Bu kanunun neşrinden itibaren on senenin 
hitamından sonra tekaüt edilenlere mezkûr cetve-

11in üçüncü sütununda yazılı miktarlar. 
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temdidi caizdir. Ancak bu müddet beş seneyi tecavüz edemez.) 

B : Maluliyet üzerine, 
C : 788 numaralı memurin kanununun 84 üncü maddesinde yazılı müddetlerden 

ziyade hastalıkları devam etmesine binaen, 
D : Memurin kanununun 77 inci maddesi mucibince, 
E : Kanunî şartları tamamlıyanlarm talep ve istidaları üzerine, 
Tekaüt muamelesi zabitlerle askerî memurlar hakkında Reisicumhurun ve mül

kî memurlar hakkmda mensup oldukları vekâletin tasdikile yapılır. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Yirmi beş sene filî hizmet mukabili olarak aşağıdaki 

esaslar dairesinde tekaüt maaşı tahsis olunur. 
. A : Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren beş sene zarfında tekaüt 
edilenlere aşağıdaki cetvelin birinci sütununda yazılı miktarlar, 

B : Beş senenin hitamından sonra tekaüt edilenlere ikinci sütununda yazılı 
miktarlar, 

C : On senenin hitamından sonra tekaüt edilenlere üçüncü sütununda yazılı 
miktarlar, 
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Q 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Memurin maaşı 
Tekaüde esas olan 

maaşı aslî 
Lira 

126 - 150 
101 - 125 
91 - 100 
8 1 - 9 0 
71 - 80 
56 - 70 
46 - 55 
41 - 45 
36 - 40 
31 - 35 
26 - 30 
23 - 25 
21 - 22 
1 8 - 2 0 
17 - 17,5 
15 - 16 
1 3 - 1 4 
11 - 12 

9 - 1 0 
7 - 8 
5 - 6 
1 - 4 

Emsali 
hasılı 
Lira 

600 
500 
400 
288 
256 
210 
165 
126 
108 

98 
84 
75 
66 
60 
56 
52 
49 
45 
40 
27 
18 
18 

Birinci 
devre 
Lira 

154 
135 
116 
100 
88, 
80 
67 
55 
50 
46 
40 
36 
35 
33 
30 
27 
24 
20 
17 
14 
12 
11 

Tekaüt maaşı 
İkinci 
devre 
Lira 

184 
161 • 
133 
113 . 
98 
89 
74 
61 
55 

' 51 
44 
40 
38 
36 
33 
29 
26 
22 
18 
15 
13 
12 

Son 
devre 
Lira 
225 
187 
150 
126 
108 
98 
82 
67 
60 
56 
48 
44 
41 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
14 
13 

BEŞÎNCÎ MADDE — Polis mesleğinde (polis memurundan merkez memurla
rına kadar "merkez memurları da dahildir,,) yirmi iki sene hizmet ifa edenler teka
ütlerini istiyebilirler. Bu takdirde yirmi beş sene hizmet etmiş gibi tekaüt maaşı 
alırlar. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Memurin 
maaşı teka 
üde esas 

olan maaşı 
aslî 

Lira 
126-150 
101-125 
91-100 
81-90 
71-80 
56-70 
46-55 
41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
23-25 
21-22 
18-20 
17-17,5 
15-16 
13-14 
11-12 
9-10 ' 
7-8 
5-6 
1-4 

MADDE 5 

Emsali 
hasılı 
Lira 

600 
500 
400 
288 
256 
210 
165 
126 
108 

98 
84 
75 
66 
60 
56 
52 
49 
45 
40 
27 
18 
18 

Tekaüt maaşı 

Birinci 
devre 
Lira 
154 
135 
116 
100 
88 
80 
67 
55 
50 
46 
40 
36 
35 
33 
30 
27 
24 
20 
17 
14 
\2 
11 

— Yirmi bes 

İkinci 
devre 
Lira 

184 
161 
133 
113 
98 
89 
74 
61 
55 
51 
44 
40 
38 
36 
33 
29 
26 
22 
18 
15 
13 
12 

seneden 

Son 
devre 
Lira 

225 
187 
150 
126 
108 
98 
82 
67 
60 
56 
48 
44 
41 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
14 
13 

fazla 
veya noksan hizmette beher hizmet senesi 
için yirmi beş senelik tekaüt maaşının yirmi 
beşte biri zam veya tenzil olunur. Şu kadarki 
tahsis olunacak tekaüt maaşları memuriyet 
maaşlarının emsali hasılının °/0 yetmiş beş
ini tecavüz edemez . Talebi ile tekaüdü icra 
olunan zabitler ile mülkî ve askeri memurları 
tekaüde esas olan memuriyet maaşlarını iki 
sene almaları şarttır . Son maaşları iki sene 
almayanların tekaüt maaşları evvelki maaşları 
üzerinden tahsis olunur . Altı ay ve andan 
fazla hizmetler bir sene sayılır . Altı aydan 
noksan olan tayyolunur. Ancak talebi ile teka
üdü icra olunanların bilfiil yirmi beş seneyi 
doldurmaları şarttır. 

MADDE O — Mütekait zabitan ile mülkî 
ve askerî memurlardan tekaüde tabi bir hiz
mete alınanların tekrar tekaüde ircalarında 
beher sene müddeti mühleti için tekaüt 
maaşının yirmi beşte biri evvelce muhakkak 
tekaüt maaşlardan zammedilir. Bunlardan teka-

Cetvel aynen 

MADDE 5 — Polis mesleğinde ( polis memur-
rundan merkez memurlarına kadar merkez me
murları da dahildir. ) 22 sene hizmet ifa edenler 
tekaütlerini istiyebilirler. Bu takdirde yirmi beş 
sene hizmet etmiş gibi tekaüt maaşı alırlar, 

MADDE 6 — Yirmi beş seneden fazla veya 
noksan hizmette beher hizmet senesi için yirmi 
beş senelik tekaüt maaşının yirmi beşte biri zam 
veya tenzil olunur. Şu kadarki tahsis olunacak 
tekaüt maaşları memuriyet maaşlarının emsali 
hasılının yüzde yetmiş beşini tecavüz edemez. 
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ALTINCI MADDE — Yirmi beş seneden fazla veya noksan hizmette behör 
sene için yirmi beş senelik tekaüt maaşının yirmi beşte biri zam veya tenzil 
olunur. Şu kadarki tahsis olunacak tekaüt maaşları memuriyet maaşlarının 
emsali hasılının yüzde yetmiş beşini tecavüz edemez. 

Talebi üzerine tekaüdü icra olunan zabitler ile mülkî ve askerî memurların 
tekaüde esas olan memuriyet maaşlarını iki sene almaları şarttır. 

i k i sene almıyanlarm tekaüt maaşları bu son maaşlara tekaddüm eden evvelki 
maaşları üzerinden tahsis olunur. Altı ay ve ondan fazla hizmetler bir sene 
sayılır. Altı aydan noksan olan müddetler tayyolunur. Ancak talebi üzerine 
tekaüdü icra olunanların bilfiil yirmi beş seneyi doldurmaları şarttır. 

YEDÎNCl MADDE — Askerî ve mülkî bilûmum mütekaitlerden tekaüde tabi 
bir hizmete alınanların tekrar tekaüde ircalarmda beher hizmet senesi için 
yeni hizmete ait tekaüt maaşının yirmi beşte biri evvelce muhassas tekaüt 
maaşlarına zammedilir. 

Bunlardan tekaütlerine esas olan derece veya rütbenin fevkinde bir derece veya 
rütbeli hizmete alınanların tekrar tekaüde ircalarmda ahiren ihraz ettikleri derece 
veya rütbe üzerinden bulundukları müddete isabet edecek tekaüt maaşı eski tekaüt 
maaşına ilâve olunur. Bu veçhile hizmete, alınanların tayinleri tarihile alacakları 
ma,aş miktarı ellerindeki resmî senetlerine işaret edilir. 

SEKlZÎNCl MADDE—• Tahsis olunacak tekaüt ve yetim maaşları aşağıdaki 
tarihlerden itibaren verilir: 

1 - Zabitler ile mülkî ve askerî memurlardan müstahdem iken tekaüdü icra 
edilenlere vazifelerine nihayet verilip maaşlarının kat 'mı takip eden ay ba
şından, 

2 - Açıkta bulunan zabitler ile askerî memurlardan tekaüdü icra edilenlere 
tekaütlerinin tasdik tarihini takip eden ay başından, 

3 - Malûl askerî efrattan tekaüdü icra edilenlere kıt 'a veya müessesat 
icmallerinden kayitlerinin terkinini takip eden ay başından, 

4 - Mülkî memurlardan vekâlet emrinde iken tekaüdü icra edilenlere almakta 
oldukları açık maaşının kat 'mı takip eden ay başından, 

5 - Mülkî memurlardan açıkta iken tekaüdü icra edilenlere tekaüt talepleri 
hakkındaki istidala'rınm kaydım ve yahut tekaüde şevkleri hakkındaki karar tarihi
ni takip eden ay başından, 

6 - Yetim maaşları müteveffanın vefatını takip eden ay başından, 
DOKUZUNCU MADDE — Zabitlerle askerî memurlardan mülkî hizmetlere 

ve mülkî memurlardan askerî hizmetlere nakledilenler ile istifadan sonra mülkî 
hizmetlerde bulunmuş olan zabitlerle askerî memurların veya askerî hizmetler
de bulunmuş olan mülkî memurların her iki cihetteki hizmetleri tekaüt müddetine 
mahsup edilir. 

ONUNCU MADDE —\ Müsaade almaksızın ecnebi bir Devlet hizmetine girenler 
tekaüt hakkından mahrumj kalırlar. Mütekait iseler tekaüt maaşları kesilir. 

ON B l R Î N C Î MADDİ? — Muhakeme olunmak üzere açığa çıkarılanlar ile her 
ne suretle olursa olsun bilmuhakeme hapis ile cezalandırılan zabitler ve askerî ve 
mülkî bilûmum memurların açıkta geçirdikleri müddetler ile hapis müddetleri teka
üde esas tutulan hizmet müddetlerinden indirilir. Ancak aşağıda sayılanlar bu 
hükümden müstesnadır: * * 

A - Muhakeme olunmak üzere açığa çıkarılanların men'i muhakeme veya ade
mi mes'uliyet veyahut beraatleri halinde açıkta geçirdikleri müddetler, 
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ütlerine esas olan derece veya rütbenin fevkinde 
bir derece veya rütbeli istihdam kılınanların 
tekrar tekaüde irca olunanlar ahiren ihraz 
ettikleri derece^ veya rütbe üzerinden bulundu 
klan müddetçe isabet edecek tekaüt maaşı eski 
maaşına ilâve olunur. 

MADDE 7 — Zabitlerle mülkî ve askerî 
memurlardan müstahdem veya vekâlet emri
nde iken tekaüdü icra edilenlere vazifelerine 
nihayet verilip maaşlarının kat'ını takip eden 

*ay iptidasından ve açıkta iken tekaüdünü talep 
eder. Mülkî memurların tekaüt iktidarlarının 
kaydı terihinde ve açıkta bulunan zabitlerle ask
erî memurlarının tekaütleri hakkındaki tasdik 
tarihinden itibaren tekaüt maaşı tasdik olunur 
efradı askeriyenin kıt'a ve müessesat icmaller
inden terkini kaydi tarihinden ve yetim maaş
ları müteveffalar vefatını takip eden ay başından 
itibar olunur. 

MADDE 8 — Askerî memurlardan mülkî 
hizmetlere Mülkî memurlardan askerî hizmet
lere nakledilenler ile istifadan sonra mülkî 
hizmetlerde bulunmuş olan zabitlerin her iki 
cihetteki hizmetleri tekaüt müddetine mahsup 
edilir. 

MADDE 9 — Müsaade almaksızın ecnebi 
bir devlet hizmetine girenler tekaüt hakkından 
mahrum kalırlar . Mütekaidinden iseler tekaüt 
maaşları kesilir. 

MADDE 1 0 —' Mütekaidini mülkiyeden 
hizmete kabul edilmiş olanlara memuriyetleri 
Muhassasatı verilmek üzere tekaüt maaşları mu
vakkaten kesilir. Bunlar hizmet esnasında 
malûl ve sakat olurlar ise tezayüt eden müd-

Talebi ile tekaüdü icra olunan zabitler ile mülkî 
ve askerî memurların tekaüde esas olan memuri-
yet maaşlarını iki sene almaları, sattır. Son ma-

| aşları iki sene almıyanlarm tekaüt maaşları bu son 
maaşlara takaddüm eden evvelki maaşları üze
rinden tahsis olunur. Altı ay ve ondan fazla hiz
metler bir sene sayılır. Altı aydan noksan olan 
müddetler tayyolunur. Ancak talebi ile tekaüdü 
icra olunanların bilfiil yirmi beş seneyi doldur
maları şarttır. 

MADDE 7 — Mütekait zabitan ile mülkî ve 
askerî mütekait memurlardan tekaüde tabi bir 
hizmete alınanların tekrar tekaüde ircalarmda 
beher hizmet senesi için tekaüt maaşının yirmi 
beşte biri evvelce muhassas tekaüt maaşlarına 
zammedilir. Bunlardan tekaütlerine esas olan 
derece veya rütbenin fevkinde bir derece veya 
rütbeli bir hizmete alınanalrm tekrar tekaüde 
ircalarmda ahiren ihraz ettikleri derece veya, rüt
be üzerinden bulundukları müddetçe isabet edecek 
tekaüt maaşı eski tekaüt maaşına ilâve olunur. 
Bu veçhile hizmete alınanalrm tarihi tayinlerile 
alacakları maaş miktarı işaret edilmek suretile 
senedi resimleri ellerinde bırakılır. 

MADDE 8 — Zabitler ile mülkî ve askerî me
murlardan müstahdem veya vekâlet emrinde iken 
tekaüdü icra edilenlere vazifelerine nihayet 
verilip maaşlarının kat'ını takip eden ay başın
dan ve açıkta iken tekaüdünü talep eden mülkî 
memurlara tekaüt istidalarının kaydi tarihinden 
ve açıkta bulunan zabitlerle askerî memurlara 
tekaütlerinin tasdiki tarihinden ve efradı aske
riyeye kı t 'a ve müessesat asıllarından terkini ka-

j yitleri tarihinden itibaren tekaüt maaşı tahsis 
i edilir. Yetim maaşları mütefevvanın vefatını ta
kip eden ay başından itibar olunur. 

MADDE 9 — Askerî memurlardan mülkî hiz-
' metlere ve mülkî memurlardan askerî hizmetlere 
! nakledilenler ile istifadan sonra mülkî hizmetler-
j de bulunmuş olan zabitlerin ve istifadan sonra 
; askerî hizmetlerde bulunmuş olan mülkî memur-
, ların her iki cihetteki hizmetleri tekaüt müdde-
; tine mahsup edilir. 

j MADDE 10 — Müsaade almaksızın ecnebî bir 
Devlet hizmetine girenler tekaüt hakkından 
mahrum kalırlar. Mütekaidinden iseler tekaüt ma
aşları kesilir. 
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B - 10 temmuz 1324 tarihinden evvel siyaseten mahkûm olanların mahkûmiyet 

müddetleri 
C - 20 temmuz 1330 ve 26 kânunusani 1332 tarihli kanunlarla kabul edilen müd

detler, -
ON İ K İ N C İ MADDE — Zabitlerle askerî ve mülkî memurlardan ecnebi kız ,' 

ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız olarak yaşıyanlar müstafi addolunurlar ve 
tekaüt hakkından mahrum edilirler. 

Bunlar, istifa için kanunî müddeti ikmal etmemiş iseler muayyen olan tazmi
natı verirler. Ecnebi memleketlere tahsil veya staj için veya memuriyetle gönde
rilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hakkında 
yukarıki fıkralarda gösterilen muamelenin tatbiki ile beraber orada bulundukları 
müddet zarfında aldıkları maaş ile Hükümetçe yapılan bilcümle masarif ve ayrıca 
cezaen bunun bir misli kendilerinden tahsil olunur. Bu suretle ordudan çıkarılan 
lar 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 23 üncü 
maddesi Mikmüne tabi tutularak yaşlarına göre askerlik mükellefiyeti kanunu mu
cibince muamele görürler. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Zabitlerle askerî memurlardan hükmen veya sicil-
len-ve mülkî memurlardan memurin kanununun 77 inci maddesi mucibince tekaüde 
sevkedilenlerin hizmet müddetleri on beş sene veya daha fazla olursa bu 
müddet nisbetinde tekaüt maaşına müstahak olurlar. Bü gibilerin hizmet müddeti 
on beş seneden aşağı ise beher hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldık
ları maaşın emsali hasılı defaten kendilerine verilerek alâkaları kesilir. Vefat 
edenlerin bu istihkakı kanunî mirasçılarına verilir. 

Askerî kısma ait hükümler 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabitlerle askerî memurların tekaüde istihkak 

müddeti aşağıda gösterilmiştir. 
Liva ve livadan yüksek rütbeli zabitler ile onlar kadar maaş alan askerî me

murlar için bu müddet otuz senedir. Ancak bunlardan bilfiil yirmi beş sene 
hizmeti mesbuk olupta hususî kanunlarına göre beş sene hizmet zammı alan
lar otuz sene hizmet etmiş sayılırlar. Miralay ve bundan küçük rütbeli zabitler ve 
askerî memurlar için bilfiil yirmi beş sene hizmet mecburidir. 

Zabit olduktan sonra ecnebi memleketlerde tahsil veya stajda bulunarak 
avdet etmiş olanlar masrafları kendi taraflarından vukubulmuş ise memuriyet ma
hallerine azimet ve avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar; Hükümet tara
fından tesviye edilmiş ise zikrolunan müddetin iki misli kadar hizmet etmedik
çe ( tekaüt müddeti dolmuş olsa bile ) tekaüt edilmelerini isteyemezler. 

ON B E Ş İ N C İ MADDE — Harbi intaç eden umumî veya kısmî seferberliğe 
veya seferberliği icap eden dahilî tedibata iştirak eyliyen zabitlerle askerî 
memurların tekaüt müddetlerinin hesabında iştirak müddetleri bir seneden az ise 
bir sene ve bir seneden fazla ve iki seneden az ise iki sene ve daha fazla ise bu nis-
bet dairesinde olmak üzere hizmet müddetlerine zammedilir. 

Bu zamları icap ettiren devrelerin hududu harpte harbin ilânından sulhun ak
dine kadar ve dahilî tedibatta müsademe başladığı tarihten seferberliğin hitamı 
tarihine kadardır. Bunlara iştirak edenlerden seferberliğin devamı esnasında 
sicillen veya hükmen tekaüt edilen veya tekaüde irca olunanlara ancak iştirak gün
leri kadar ve seferberlik esnasında şehit olanlara veya meşakı seferiyeden müte-
essiren vefat edenlere ve sefere devam edemiyecek kadar malûl kalanlara tekmil 
devrelerde tamamen^ bulunmuş gibi zam yapılır. * 
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deti hizmetlerine ve derecei maluliyetlerine 
terfi etmiş bulunurlar ise terfi ettikleri derece 
maaşına nazaran yeniden tekaüt maaşına nail 
olurlar. 

Askerî kısma ait hükümler 
MADDE 1 1 — Zabitler askerî memur ve 

mensuplarının tekaüde istihkak müddeti ber-
veçhi atidir: 

Liva ve livadan yüksek rütebeli zabitler ile 
onlar kadar, maaş alan askerî memurlar için 
30 senedir. Ancak bunlardan bilfiil yirmi 
beş sene ' hizmeti mesbuk olursa beş senelik 
kanunla kıdem ve muharebe zammı alanlar 
30 sene hizmet etmiş sayılır. 

Miralay ve daha küçük zabitler ve askeri 
memurlar için bilfiil yirmi beş sene hizmet 
mecburidir . Zabit olduktan sonra ecnebî mem 
leketlerde tevsii malûmat edilir. Avdet etmiş 
olanlar masarifleri kendi taraflarından vuku 
bulmuş ise mahalli memuriyetlerine azimet ve 
avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar, 
hükümet tarafından tesviye edilmiş ise sali
füzzikir müddetin iki misli kadar hizmet et
medikçe ( tekaüt edilerek dolmuş olsa bile ) 
tekaüt edilmelerini isteyemezler. 

MADDE 1 2 — Muhakeme olunmak üezre 
açığa çıkarılanlar ile her ne suretle olursa 
olsun bilmuhakeme hapis ile cezalandırılan 
zabitler ve askerî memurların açıkta geçir
dikleri müddetler ile hapis müddetleri 
tekaüde esas tutulan hizmet müddet
lerine indirilir . Ancak muhaKeme ol
mak üzere açığa çıkarılanların beraetleri ha
linde açıkta geçen müddetin tamamı tekaüt 
müddetlerine ithal olunur ve 10 temmuz 324 
tarihinden evvel siyaseten mahkum olanlar ile 
muhtelif suretlerle mahkûm olanlardan affı 
umumî kanunundan istifade edenler müstesna
dır. 

MADDE 1 3 — Harbi intaç eden umumî 
veya kısmî seferberliğe veya seferberliği 
icap eden dahilî tedibata iştirak eyliyen ordu 
zabitan ve memurin tekaüt müddetlerinin he
sabında müddeti iştirakleri eğer bir seneden 
az ise bir sene ve bir seneden fazla ve iki 
seneden az ise iki sene ve daha fazla ise bu 
nisbet üzere hizmeti askeriye müddetlerine 
zam yapılır. İşbu icap ettiren devirlerin hudu-

Askerî kısma ait hükümler 

MADDE 11 — Zabitlerle askerî memurların 
tekaüde istihkak müddeti berveçhi âtidir: 

Liva ve Livadan yüksek rütbeli zabitler ile 
onlar kadar maaş alan askerî memurlar için 30 
senedir. Ancak bunlardan bilfiil yirmi beş sene 
hizmeti mesbuk olupta kanunu mahsuslarına «-öre 
beş sene hizmet zammı alanlar 30 sene hizmet et
miş sayılır. Miralay ve bundan küçük rütbeli za
bitler ve askerî memurlar için bilfiil yirmi beş 
sene hizmet mecburidir. Zabit . olduktan sonra 
ecnebî memleketlerde tevsii malûmat ederek 
avdet etmiş olanlar masrafları kendi taraflarından 
vukubulmıış ise mahalli memuriyetlerine azimet ve 
avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar; Hü
kümet tarafından tesviye edilmiş ise salifüzzikir 
müddetin iki misli kadar hizmet etmedikçe (tekaüt 
müddeti dolmuş olsa bile ) tekaüt edilmelerini 
isteyemezler. 

MADDE 12 — Muhakeme olunmak üzere açığa 
çıkarılanlar ile her ne suretle olursa olsun bilmu
hakeme hapis ile cezalandırılan zabitler ve askerî 
memurların açıkta geçirdikleri müddetler ile ha
pis müddetleri tekaüde esas tutulan hizmet müd
detlerinden indirilir. Ancak muhakeme olunmak 
üzere açığa çıkarılanların men 'i muhakeme ya ademi 
mes'uliyet, yahut beratları halinde açıkta geçen 
müddetin tamamı tekaüt müddetine ithal olunur. 
10 temmuz 1324 tarihinden evvel siyaseten mahkûm 
olanlar ile muhtelif suretlerle mahkûm olanlardan 
affi umumî kanunundan istifade edenler müstesna
dır. 

MADDE 13 — Harbi intaç eden umumî veya 
kısmî seferberliğe veya seferberliği icap eden da
hilî tedibata iştirak eyliyen zabitan ile askerî me
murların tekaüt müddetlerinin hesabında müddeti 
iştirakleri eğer bir seneden az ise bir sene ve bir 
soneden fazla ve iki seneden az ise iki sene ve daha 
fazla ise bu nisbet dairesinde olmak üzere hizmeti 
askeriye müddetlerine zammedilir. Bu zamları 
icap ettiren devirlerin hududu harpte ilânı harpten 



ON ALTINCI MADDE — Tekaüt oldukları tarihteki rütbe veya sınıfta on 
beş sene kalmış olanlara mafevk rütbe veya sınıf maaşı üzerinden tekaüt maaşı 
tahsis olunur. Bu gibilerin tekaütlerinden evvel vefatları vuku bulursa yetim 
maaşları mafevk rütbe veya sınıf üzerinden bağlanır. Hükmen veya sicillen te
kaüde sevkolunanlar kanunun bu müsaadesinden istifade edemezler. 

ON YEDİNCİ MADDE — Üçüncü maddenin (F) fıkrası hükmüne göre' te
kaüt edilenlere hizmet müddetleri ne olursa olsun altıncı maddede yazılı hesap üze
rinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 

ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Mütekait zabitler ve askerî nıemurlardan sefer 
ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri 
muhassasatı verilmek üzere tekaüt maaşları muvakkaten kesilir. Bunlar hizmet 
esnasında malûl olurlar ise tezayüt eden hizmet müddetlerine ve maluliyet derece
lerine ve eğer dahil oldukları harp ve hizmet esnasında rütbeleri terfi olunmuş ise 
yeni rütbelerine nazaran yeniden tekaüt maaşına nail olurlar. 

ON DOKUZUNCU. MADDE — Gedikli küçük zabitler tekaüde istihkak kazan
mak için bilfiil yirmi sene hizmete mecburdurlar. Tekaüde istihkak kazandıktan 
sonra vefat edenlerinyetimlerine de maaş bağlanır. 

1492 numaralı kanunda yazılı rütbelerine ait yaşları ikmal edenlerle hangi yaş 
ve rütbede olursa olsun sıhhî halleri hizmete devama mani teşkil eyliyenler riza-
larma bakılmaksızın tekaüt edilir. Sicilleri hizmete devamlarına mani olanlardan 
tekaüt müddetini ikmal etmiş bulunanlar tekaüt edilirler. Tekaüt müddetini ikmal 
etmiyenler terhis olunurlar. 

Askerî istifa hükümleri 
YİRMİNCİ MADDE — Zabitler ve askerî memurlar zabit ve memur oldukla

rından itibaren filen on beş sene askerî hizmetlerini ifadan sonra istifa edebilir
ler. Ancak ecnebi memleketlerde tahsil edenlerin istifalarının kabulü on dördün
cü madde hükümlerine tabidir. 

Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Askerî mektepler talebesinden istifa etmek is-
tiyenlerin, Devletçe yapılan bilcümle mektep masraflarını ödemek şartile istifaları 
kabul olunur. 

Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — İstifa etmiş olan zabitler Devletçe lüzum görü
lürse ihtiyat zabitleri kanunu mucibince muvakkaten askerî hizmete davet olunur. 
Bu takdirde mezkûr kanun hükmüne tabi olurlar. 

Mülkî kısma ait hükümler 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bilfiil yirmi beş sene hizmet eden mülkî me

murlar tekaüt hakkına malik olur. Mesleği memuriyet olup meb'usluğa intihap 
edilenlerin meb'usluk müddeti filî hizmetaddolunur. Harp mevkiinde vazife ifa 
eyliyen ve düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak eden 
memurların harp, esaret ve seferberliğe iştirak müddetleri iki kat sayılarak bir 
katı filî hizmete ve diğeri tekaüt maaşlarının hesabında hizmet müddetine zam-
molunur. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel maddesile kabul edilen müddet
ler de yukarıki fıkra hükmüne tabidir. 

Memurin kanunu ve diğer kanunlarlamuayyen mmtaka zamları yirmi beş sene-
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du harpte ilânı harpten akdi sulha kadar ı 
ve dahilî isyanlardan müsademe başladığı 
tarihten seferberliğin hitamı tarihine kadar 
bunlara iştirak edenlerden seferberliğin devamı 
esnasında sicillen veya hükmen tekaüt edilen 
veya tekaüdü icra edilmiş olanlarla ancak 
iştirak günleri kadar zam yapılır. 

İştirak edenlerden seferberlik esnasında 
şehit olanlara veya meşakı seferiyeden mütees-
siren vefat edenlere ve sefere devam edemiye-
cek kadar malûl kalanlara tekmil devirlerde 
tamamen bulunmuşlar gibi zam yapılır. 

MADDE 1 4 — Zabitler ve askerî memur 
lardan ecnebi kız ve kadınlarla evlenenler 

veya nikâhsız olarak yaşayanlar tekaüt huku
kundan mahrumiyet şartile müstafi addolunur. 

Bu suretle evlenen veya nikâhsız olarak 
ecnebi kadınla yaşayan zabitler ve askerî me
murlar istifa için kanunî müddeti ikmal etme
miş iseler muayyen olan tazminatı verirler. 
Ecnebî memleketlere tahsil için veya memu
riyetle gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş J 
olanlardan işbu emri vakii ihdas edenler hak
kında yukarıki fıkralarda gösterilen muamele
nin tatbiki ile beraber orada bulundukları 
müddet zarfında aldıkları maaş ile Hükümetçe 
vapılan bilcümle masarif ve ayrıca cezaen 
bunun bir misli kendilerinden tahsil olunur. 
Bu suretle ordudan çıkarılanlar 1076 numa- j 
rah ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur- i 
lan kanununun 23 üncü maddesi hükmüne tabi 
tutularak yaşlarına göre askerlik mükellefiyet j 
kanunu mucibince muamele görür. 

MADDE 1 5 — Hini tekaüdündeki rütbe 
veya sınıfta on beş sene kalmış olanlara ma
fevk rütbe veya sınıf maaşı üzerinden tekaüt 
maaşı tahsis kılınır. Bu gibilerin tekaütlerin
den evvel vefatları vuku bulursa yetim maaş
ları mafevk rütbe veya sınıf üzerinden bağla
nır. 

Divanı Harp veya Divanı Haysiyet kararile 
hükmen veya sicillen tekaüde sevkolunanlar 
kanunun bu müsaadesinden istifade edemezler. 

MADDE 1 6 — Hükmen veya sicillen 
tekaüde sevkedilen zabitlerle askerî memurlar 
vazife ve derecesinin ehli olmadığına dair 
sicil alan mülkî memurların hizmet müddetleri 
on beş sene veya daha fazla olursa hizmet 
müddetleri nisbetinde hayatlarında kendileri 

akti sulha kadar ve dahilî isyanlarda müsademe 
başladığı tarihten seferberliğin hitamı tarihine ka
dardır. Bunlara iştirak edenlerden seferberliğin 
devamı esnasında sicillen veya hükmen tekaüt edi
len veya tekaüde irca olunanlara ancak iştirak gün
leri kadar ve seferberlik esnasında şehit olanlara 
veya meşakı seferiyeden müteessiren vefat edenle
re ve sefere devam edemiyecek kadar malûl ka
lanlara tekmil devirlerde tamamen bulunmuş gibi 
zam yapılır. 

MADDE 14 — Zabitler ve askerî memurlar
dan ecnebî kız ve kadınlarla evlenenler veya ni
kâhsız olarak yaşayanlar tekaüt hukukundan 
mahrumiyet şartile müstafi addolunur. Bu suretle 
evlenen veya nikâhsız olarak ecnebî kız ve kadın
larla yaşayan zabitler ve askerî memurlar istifa 
için kanunî müddeti ikmal etmemiş iseler muay
yen olan tazminatı verirler. Ecnebî memleketlere 
tahsil için veya memuriyetle gönderilmiş veya 

J kendi hesabına gitmiş olanlardan işbu emri vakii 
ihdas edenler hakkında yukarıki fıkralarda göste
rilen muamelenin tatbikıle beraber orada bulun
dukları müddet zarfında aldıkları maaş ile Hü
kümetçe yapılan bilcümle masarif ve ayrıca ceza
en bunun bir misli kendilerinden tahsil olunur; 
bu suretle ordudan çıkarılanlar 1076 numaralı 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun 23 üncü maddesi hükmüne tabi tutularak 
yaşlarına göre askerlik mükellefiyeti kanunu mu
cibince muamele görür. 

MADDE 15 — Hini tekaütlerindeki rütbe ve
ya sınıfta on beş sene kalmış olanlara mafevk rütbe 
veya sınıf maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsis 
olunur. Bu gibilerin tekaütlerinden evvel vefat
ları vuku bulursa yetim maaşları mafevk rütbe 
veya sınıf üzerinden bağlanır. Divanıharp kara
rile hükmen veya sicillen tekaüde sevkolunanlar 
kanunun bu müsaadesinden istifade edemezler. 

.MADDE 16 — Hükmen veya sicillen tekaüde 
sevkedilen zabitlerle askerî memurların ve memu
rin kanununun 77 inci maddesi mucibince vazife 
ve derecesinin ehli olmadığına dair sicil alan 
mülkî memurların hizmet müddetleri on beş sene 

I veya daha fazla olursa hizmet müddetleri nisbe-
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ye dahil olmayıp ancak tekaüt maaşlarının hesabında hizmet müddetine* ilâve 
edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşı'almak suretile geçirilen müddetin nısfı yalnız tekaüt 
maaşının hesabında itibare alınıp diğer nısfı hesaba alınmaz. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Reisicümhurlukta bulunan zevata tekaüt 
müddetini ikmal etmiş olsun olmasın Reisieümhurluk makamına tahsis kılınmış 
olan şehrî tahsisatın her ay beşte biri verilir. 

Y l R M l B E Ş Î N C l MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisinin teessüsünden 
itibaren Büyük Millet* Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra Vekilleri Heyetine 
dahil olupta bilfiil Vekillik etmiş olanlar tekaüt müddetini ikmal etmemiş olsalar 
bile kendilerine birinci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara keza birinci derece üzerinden altıncı 
madde hükmüne tevfikan tekaüt maaşı verilir. Bunlardan on beşinci maddede yazılı 
zamlara istihkakı olanların bu zamları mezkûr maddeye tevfikan ayrıca hesap 
ve ilâve edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş olan zevattan elyevm mütekait o-
lanlar hakkında da bu madde ahkâmı caridir. 

Y Î R M l ALTINCI MADDE — Altmış beş yaşını doldurupta tekaüt müddetini 
ikmal etmemiş ve fakat yirmi sene ve daha ziyade, hizmet etmiş olanlara yirmi beş
ten noksan olan beher sene için yirmi beş senelik tekaüt maaşının yirmi beşte biri 
tenzil edilmek suretile tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Hizmeti yirmi seneye baliğ olmıyanlara beher hizmet senesi içn birer aylık hesa-
bile son aldıkları maaşın emsali hasılı defaten verilerek alâkaları kesilir. 

Malûllere müteallik hükümler 
Y l R M l Y E D l N C l MADDE — Vücutlarındaki arıza sebebile kıt 'a vazifesini 

ifaya muktedir olmıyan zabitlerle kabiliyeti bedeniye nizamnamesi mucibince 
vazife göremiyecek olan askerî memurlara ve vazife ifasına mani ve tedavisi 
imkânsız hastalıklara duçar olan mülkî memurlara malûl denir. 

Maluliyet için en az üç hekimden mürekkep bir sıhhiye heyeti tarafından rapor 
verilmek lâzımdır, ihtisasa taallûk eden hallerde mütehassısın bulunması ve zabit
ler ile askerî memurlara müteallik hallerde bunlardan en az ikisinin askerî hekim 
olması şarttır. Zabitler ve askerî memurların raporları Millî Müdafaa Vekâleti 
Sıhhiye dairesinin ve mülkî memurların raporları Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekâletinin tasdiki ile kat ' î olur. 

Y l R M l SEKİZİNCİ MADDE — Vazife icabı olarak kendi sun'u taksiri 
bulunmaksızın her nevi maluliyete duçar olan zabitler ve mülkî ve askerî memur
lar bu kanun mucibince maluliyet maaşına müstehak olurlar. 

Y l R M l DOKUZUNCU MADDE — Efrat, küçük zabitler ve gediklilerden 
hazarda askerî vazifelerini ifa etmekte iken vazifelerinin tesirile malûl kalan
lar, maluliyet maaşına müstahak olurlar. 

OTUZUNCU MADDE — 551 numaralı kanuna merbut emraz cetvelindeki 
derecelerden biri ile vazife icabı olarak malûl olan zabitler ve askerî memurlara 
hizmet müddetlerine göre isabet edecek tekaüt maaşı üzerine, tekaüt edilmeden 
evvel aldığı asli maaşın emsali hasılı ile tekaüt maaşı arasındaki farkın yüzde dok-

fc sanının zammı ile birinci, yüzde sekseninin zammı ile ikinci, yüzde yetmişinin zam
mı ile üçüncü, yüzde altmışının zaamı ile dördüncü, yüzde ellisinin zammı ile be-
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tinde hayatlarında kendileri teküt maaşına veya 
vefatlarında aileleri yetim maaşına nail olurlar. 
Bıı gibilerin hizmet müddeti on beş seneden aşağı 
ise beher hizmet senesi için birer aylık hesabile 
soh aldıkları maaşın emsali hasılı defaten kendile
rine verilerek alâkaları kesilir. Bıı parayı almak
sızın vefat edenlerin veresesine verilir. 

tekaüt veya vefatlarında aileleri yetim maaşına 
nail olurlar. Bu gibilerin hizmet müddeti on 
beş seneden aşağı ise beher hizmet.. senesi 
için birer aylık hesabile tam aldıkları maaşın 
emsali hasılı defaten verilerek alâkaları kesilir. 
Bu parayı almaksızın vefat edenlerin veresesine 
verilir. 

MADDE 17 — Mütekait zabitler ve askerî 
memurlardan sefer ve hazer vakıtlarda ciheti 
askeriyede hizmete kabul edilmiş olanlara 
rütbe ve memuriyetleri muhassasatı verilmek 
üzere tekaüt maaşları muvakkaten kesilir. Bunlar 
hizmet esnasında malûl ve sakat olurlar ise 
tezayüt eden müddeti hizmetlerine ve derecei 
maluliyetlerine ve eğer dahil oldukları ve 
harp ve hizmet esnasında terfii rütbe etmiş 
bulunurlarsa yeni rütbelerine nazaran yeniden 
tekaüt maaşına nail olurlar. 

MADDE 18 — Gedikli küçük zabitler 
tekaüde istihkak kazanmak için bilfiil yirmi 
sene hizmete mecburdurlar. Tekaüde istihkak 
kazandıktan sonra vefat edenlerin yetimlerine 
de maaş bağlanır. 

( A) Deniz ve hava gedikli küçük zabit
leri muhtelif rütbelerde bulunabilecekleri 
azamî yaş aşağıda gösterilmiştir: 

Azamî yaş 
Gedikli çavuş ve başçavuş muavini 40 
Başçavuş 45 
Başgedikli 50 
( B -) A fıkrasında yazılı rütbelerine ait 

yaşları ikmal edenlerle hangi yaş ve rütbede 
olursa olsun ahvali sıhhiyeleri hizmete deva
mına mani teşkil edenler rızalarına bakılmak
sızın tekaüt edilir. Sicil ve vaziyetleri hizmete 
devama mani olup tekaüt müddetini ikmal 
etmiş olanlar tekaüt edilir. Tekaüt müddetini 
ikmal etmiyenler terhis olunur. 

Askerî istifa hükümleri 
MADDE 19 — Bütün zabitler ve askerî 

memurlar duhullerinden itibaren on beş sene 
askerî hizmetlerini ifadan sonra istifa edebilir
ler. Ancak ecnebi memleketlerde tahsil eden
lerin istifalarının kabulü 11 inci madde hü
kümlerine tabidir. 

MADDE 17 — Mütekait zabitler ve askerî me
murlardan sefer ve hazar vakıtlarında ciheti askeri
yede hizmete alınmış olanlara rütbe ve memuriyet
leri muhassasatı verilmek üv.ere tekaüt maaşları 
muvakkaten kesilir. Bunlar hizmet esnasında 
malûl ve sakat olurlar ise tezayüt eden müddeti 
hizmetlerine ve derecei maluliyetlerine ve eğer 
dahil oldukları harp ve hizmet esnasında terfii 
rütbe etmiş bulunurlarsa yeni rütbelerine nazaran 
yeniden tekaüt maaşına nail olurlar. 

MADDE 18 — Gedikli küçük zabitler teka
üde istihkak kazanmak için bilfiil 20 sene hizmete 
mecburdurlar. Tekaüde istihkak kazandıktan 
sonra vefat edenlerin yetimlerine de maaş bağ
lanır. 

A - Deniz ve hava gedikli küçük zabitlerin 
muhtelif rütbelerde bulunabilecekleri yaş azamî 
aşağıda gösterilmiştir. 

Azamî yaş 
Gedikli çavuş veya başçavuş muavini 40 
Başçavuş 45 
Baş gedikli 50 
B - A fıkrasında yazılı rütbelerine ait yaş

ları ikmal edenlere hangi yaş ve rütbede olursa 
olsun ahvali sıhhiyeleri hizmete devama mani 
teşkil edenler rızalarına bakılmaksızın tekaüt edi
lir. Sicilleri hizmete devama mani olup tekaüt 
müddetini ikmal etmiş olanlar tekaüt edilir. Te
kaüt müddetini ikmal etmiyenler terhis olunur. 

MADDE 19 — Bu kanunun meriyetinden evvel 
malulen tekaüdü icra kılınmış olan zabitlerle as
kerî ve mülkî memurlar maa tahsisatı fevkalâde 
almakta oldukları maaşın yüzde yirmi beşi 1930 
senesi haziranından itibaren verilmek üzere zam-
medilmiştir. Bunlardan maada askerî ve mülkî 
bilcümle mütekaidin ile eytam ve eramile maa tah
sisat almakta oldukları maaşların yüzde onu zam-



şinci, yüzde kırkının zammı ile altıncı, derece maluliyet maaşı tayin ve tahsis 
olunur. 

OTUZ B l R l N C l MADDE — Vazife icabı olmayarak malul olan zabitler ile as
kerî memurlara hizmet müddetleri ne olursa olsun bu kanunun altıncı maddesinde 
yazılı hesap üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 

OTUZ i K l N C l MADDE — Harbiye ve askerî mekteplerin bu derecedeki sınıf
ları-talebesile bilumum efrat, küçük zabitler ve tekaüt hakkını henüz kazanmamış 
gediklilerin malûllerine birinci derece için 900 , ikinci derece için 825 , üçüncü derece 
için 775, dördüncü derece için 725, beşinci derece için 675, altıncı derece için 650 ku
ruş tahsis olunur. Tekaüt maaşına istihkak kazanmış olan gedikli malûllerin derece
lerine göre tekaüt maaşlarına bu miktarlar zammolunur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Harpte ve dahilî tedibatta gönüllü asker olarak 
istihdam edilenlerin malûllerine ve şehitlerin yetimlerine muvazzaf efrat ve zabitler 
gibi maluliyet ve eytam maaşı tahsis olunur. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Efrattan gerek silâh altına celp ve gerek ter
his esnasında resmî memur nezaretinde sevkolunurken kendilerinin taksirleri bulun
maksızın kazaen malûl olanlara da maluliyet maaşı tahsis olunur. 

OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Diğerinin yerine askerî hizmet ifa eyledikleri 
tahakkuk eden efrattan harp ve hizmet esnasında malûl olanlara tekaüt maaşı 
tahsis olunmaz. . 

OTUZ ALTINCI MADDE — Memnu fiillerden ve kanun, nizam ve emirlere 
mugayir hareketlerinden dolayı vukua geldiği askerî mahkemelerce hükmen sabit 
olan malûlİ3ret sebebile zabitler, meımırlar, gedikliler ve askerî efrada maluliyet ve 
tarfih zamları verilmez. 

int ihara teşebbüs veya mükeyyefat ile zehirlenmek gibi kendi taksirleri netice
sinde malûl kalanlar maluliyet ve terfih zamlarmdan istifade edemezler. 

OTUZ Y E D l N C l MADDE — Dereceli askerî malûller her üç senede bir askerî 
sıhhiye heyeti tarafından muayene edilerek maluliyet ve terfih dereceleri yeniden 
tesbit olunur. 

Bu üç senenin mebdei maluliyet ve terfih derecelerinin tesbiti için daha evvel ic
ra kılınmış olan muayene neticesinde tanzim olunan raporların usulen tasdiki ta
rihidir. Zabitler ve askerî memurlardan maluliyetleri zail olarak derece haricinde 
kalanların maluliyet ve terfih zamları kesilir. Ve bu baptaki sıhhî raporun tasdiki 
tarihinden itibaren yalnız hizmet müddetlerine göre isabet eden tekaüt maaşları 
verilir. Efrattan olanların tekaüt maaşları kesilir. 

OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Maluliyetleri zail olanların üç sene sonra bir 
defaya mahsus olmak üzere tekrar muayeneleri icra edilir. Ayni maluliyetin te
kevvünü ile tekrar derece dahiline girmeleri icap ederse son muayene raporunun 
tasdikmdan itibaren maluliyet ve terfih zamları yeniden tesbit ve ita olunur. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten son
ra ilk icra kılınacak muayene neticesinde maluliyetlerinin tezayüt veya tenakusuna 
imkân olmadığı askerî sıhhiye heyetince tesbit olunanların bir daha muayene 
edilmemesi kayitlerine ve resmî senetlerine işaret olunur. 

K I R K I N C I MADDE — Askerî efrattan malûl kalanların kıt 'a ve müessese 
icmallerinden kayitlerinin terkini tarihle vi tahakkuk ettirilemediği takdirde malu
liyetlerine nazaran hangi tarihten itibaren maaş tahsisi lâzım geleceği sıhhiye he-



MADDE 2 0 — Askerî mektepler talebe
sinden istifa etmek istiyenler mektepçe ihtiyar 
olunan masarifi mukanneneyi nakten vermek 
şartile istifaları kabul olunur. 

MADDE 2 1 — İstifa etmiş olan zabitler 
Devletçe lüzum görüldüğü taktirde ihtiyat 
zabitleri kanunu mucibince muvakkaten askerî 
hizmete davet olunur. Mezkûr kanun hükmüne 
tabi olurlar. 

MADDE 2 2 — Bilfiil 25 sene hizmet eden 
memurlar tekaüt hakkına malik olur. Mesleki 
memur olup meb'usluğa intihap olunanların 
meb'usluk müddeti hizmeti filiye addolunur. 

Mazuliyet maaşı veyahut vekâlet emrinde 
bulunarak ve açık maaşı alarak geçen müddetin 
nısfı ve mevkii harpte ifayi vazife eden ile 
düşmana esir düşeulerin ihtiyat zabiti olarak 
seferberliğe iştiraki edenlerin,harp, esaret ve 
seferberliğe iştirak müddetlenle memurin ka-
nunile muayyen mmtaka zamlarının tamamı 
yirmi beş seneye dahil olmayıp ancak tekaüt 
maaşlarının hesabında müddeti hizmete zam-
olunur. Kanunî mezuniyet haricinde bir sene 
zarfında bir veya müteaddit defa bir aydan 
fazla hastalık müddetleri fili hizmet müdde
tinden tenzil edilir. 

MADDE 2 3 — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teessüsünden itibaren Reisicumhur ve 
Büyük Millet Meclisi Reisliği makamlarında bu
lunanlar ve İcra Vekilleri Heyetine dahil olupta 
bilfiil vekillik etmiş olanlar tekaüt müddetini 
ikmal etmemiş olsalar bile kendilerine bi-
rinciderece üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden beşinci" madde 
hümküne tevfikan tekaüt maaşı verilir. Bun
lardan ou üçüncü maddede yazılı zamlara 
istihkakı olanların bu zamları mezkûr maddeye 
tevfikan ayrıca hesap ve ilâve olunur. 

2 2 -
medilmiştir. Ancak W yüzde ön zammın yârM 
1930 senesi haziranından itibaren ve diğer yarı
sı da 1931 senesi haziranından itibaren verilir* 

Askeri istif d hükümleri 

MADDE âO — Zabitler ve askerî memurlar 
duhullerinden itibaren fiilen 15 sene askerî hizmet
lerini "fadan sonra istifa edebilirler. Ancak ecnebi 
memleketlerdev tahsil edenlerin istifalarının kabulü 
11 inci madde hükümlerine tabidir. 

MADDE 21 — İkinci madde mucibince teka
üt ve istifa hakkına mebde ittihaz edilen mektep 
ve sınıflara geçmeden evvel istifa etmek istiyen 
talebenin, o zamana kadar Devletçe yapılan bil
cümle mektep masraflarını ödemek şartile istifa
ları kabul olunur. 

MADDE 22 — İstifa etmiş olan zabitler Dev
letçe lüzum görülürse ihtiyat zabitleri kanunu 
mucibince muvakkaten askerî hizmete davet olu
nur, bu takdirde mezkûr kanun hükmüne tabi 
olurlar. 

Mülkî hükümler 
MADDE 23 —Bilfiil 25 sene hizmet eden me

murlar tekaüt hakkına malik olur. Mesleği me
mur olup meb'usluğa intihap olunanların meb'us
luk müddeti hizmeti filiye addolunur. Mazuliyet 
maaşı, yahut vekâlet emrinde bulunarak açık ma
aşı alanların bu suretlerle geçen müddetlerinin 
nısfı ve mevkii harpte ifayi vazife eyliyenlerin 
ve düşmana esir düşenlerin ve ihtiyat zabiti olarak 
seferberliğe iştirak edenlerin harp, esaret ve se
ferberliğe iştirak müddetlenle memurin kanunu 

t ve tamamı diğer kanunlar ile muayyen mmtaka 
zamlarının 25 seneye dahil olmayıp ancak tekaüt 
maaşlarının hesabında müddeti hizmete zammolu-



heyeti raporu üzerine Millî Müdafaa Vekâletince tesbit olunur: 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Terfih zamları yetimlere intikal etmez. 
K I R K İ K l N C l MADDE — Vazife icabı maluliyete duçar olan mülki me

murlara aşağıda yazıldığı veçhile maluliyet maaşı tahsis olunur: 
A : Birinci derece malûl olanlara hizmeti her kaç sene olursa olsun (yirmi 

beş) sene hizmet etmiş gibi hesap olunacak tekaüt maaşı yüzde elli fazlasile 
maluliyet maaşı olarak tahsis olunur. (Yirmi beş) seneden fazla hizmette bulu
nanlar maaşlarının emsali hasılının yüzde doksanile tekaüt edilir. 

B : İkinci derece malûl olup hizmet müddeti on seneden aşağı olanlara yirmi 
beş sene hizmet etmiş gibi hesap olunacak tekaüt maaşı yüzde on ve on seneden 
yirmi beş seneye kadar hizmeti olanlara yüzde otuz ve yirmi beş seneden ziyade 
hizmeti olanlara yüzde altmış fazlasile tahsis olunur. 

C : Üçüncü derece malûl olup hizmet müddeti on seneden az bulunanlara 
yirmi beş senelik tekaüt maaşı ve on seneden yirmi beş seneye kadar hizmeti olan
lara yüzde yirmi beş ve yirmi beş seneden ziyade hizmeti olanlara da yüzde elli 
fazlasile tahsis olunur. 

Birinci ve ikinci derece maluliyetler 551 numaralı kanuna merbut emraz cet
velinin birinci ve ikinci derecelerinde sayılanlardan ibrettir. Bunlar haricinde 
kalan maluliyetler üçüncü derece sayılır. 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Vazife icabı olmıyarak malûl olan mülkî memur
lar yirmi altıncı madde hükmüne tevfikan tekaüde sevkedilirler. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Maluliyet üzerine tekaüdü icra edilen mülkî 
memurlardan bilâhare maluliyeti geçerek' vazife ifasına muktedir olduğu fennen 
tahakkuk edenlerden Devlet hizmetine tekrar girmek istiyenlerin tekaüt maaş
ları kesilir. Ve kendileri vekâlet emrine verilir. 

Hizmet müddeti yirmi seneden az olmasından dolayı ikramiye verilerek tekaüt 
edilenlerden maluliyeti zail olup tekrar Devlet hizmetine girmek istiyenlerin 
almış oldukları ikramiyeden malulen geçirdikleri zamanın her senesi için dört 
maaş hesabile baliği mahsup edilip üst tarafı geri alınır. Defaten veremiyenlerin 
maaşlarından yüzde on kesilmek suretile bu meblâğ istifa edilir. Her iki surette 
tekrar istihdamlarından dolayı tekaüt maaşı tahsisinde tekaüt veya malûl olarak 
geçirdikleri müddet hesaba girmez. 

K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Harpte veya eşkıya müsademelerinde şehiden 
ve hazarda kendisinin sunu taksiri olmıyarak vazife icabı kazaen veya mecruh olup 
tedavi sırasında veya icra olunan cerrahî ameliyat neticesinde veya sebebi malûm 
olmıyarak muhasara içinde vefat eden zabitlerle mülkî ve askerî memurların 
yetimlerine birinci derece maluliyet maaşının yüzde yetmiş beşi ve harbiye ve bu 
derecedeki sınıflar talebesi ile küçük zabitler, gedikliler ve efradın yetimlerine bi
rinci derece maluliyet maaşının sülüsü tahsis olunur. 

K I R K ALTINCI MADDE — Harp sahasmda hizmet esnasında hava tesirleri 
ve sefer arızalarından dolayı ve hazar vaktinde askerî vazife ifası sırasında hastala
nıp bunun neticesi olarak vefat eden zabitlerle askerî memurların yetimlerine birin
ci derece maluliyet maaşının yüzde altmış beşi tahsis olunur. 

K I R K Y E D l N C l MADDE — Erkek çocukların yirmi yaşma duhullerinde 
ve kız çocukların teehhüllerinde veya yirmi beş yaşını doldurduklarında maaşları 
kesilir. Âli tahsilde bulunan çocukların maaşları yirmi beş yaşını geçmemek üzere 
tahsillerinin ikmaline kadar verilir. Yirmi beş yaşını doldurmak veyahut evlen-



Yukarıda zikroîunan makamlarda bulun
muş olan zevattan elyevm mütekait olanlar 
hakkında, da bu madde ahkâmı caridir. 

MADDİ: 24 — Altmış beş yaşını doldu-
rupta tekaüt müddetini ikmal etmemiş ve fakat 
yirmi • se,neden daha ziyade hizmet etmiş 
olanlara yirmi beş senelik tekaüt maaşının her 
senesi için yirmi beşte biri tenzil edilmek 
suretile tekaüt maaşı tahsis olunur. Hizmeti 
yirmi seneye baliğ olmıyanlara beher hizmet 
senesi için birer aylık hesabile son aldıkları 
maaşın emsali hasılı defaten verilerek alâkaları 
kesilir. 

Malûllere müteallik hükümler 
MADDE25 — Vücutlarındaki arıza sebebile 

kıt'a vazifesini ifaya muktedir olmıyan zabitlerle 
kabiliyeti bedeniye nizamnamesi mucibince 
vazife göremiyecek olan askerî memurlar ve 
vazife ifasına mani ve tedavisi imkânsız hasta
lıklara duçar olan mülkî memurlara malûl denir. 

Bir şahsın maluliyetine lâakal üç hekimden 
mürekkep bir sıhhiye heyeti tarafından rapor 
verilir. Bilumum ihtisasa taallûk eden ahvalde 
mütahassısın bulunması ve zabitler île askerî 
memurlara müteallik ahvalde . bunlardan ikisi
nin askerî heklmjolması şarttır. Zabitler ve askeri 
memurların raporları Müdafai Milliye Sıhhiye 
Dairesinin ve mülkî memurlarının raporları 
Sıhhiye Vekâletinin tasdiki ile kat'î olur. 

MADDE 26 — Vezife icabı olarak kendi 
sun'u taksiri olmaksızın her nevi maluliyete 
duçar olan zabitler ve mülkî ve askerî memur
lar işbu kanun mucibince maluliyet maaşına 
müstahak olurlar. 

MADDE 27 — Bilumum efrat, küçük za-
bitan ve gedikliler hazarda askerî vazifelerini 
ifa etmekte iken vazifesinin tesirile malûl ka
lırlarsa maluliyet maaşına müstahak olurlar. 

nur. 788 numaralı memurin kanununa müzeyyel 
madde hükmü mahfuzdur. Kanunî mezuniyet 
haricinde bir sene zarfında bir veya mü
teaddit defa üç aydan fazla hastalık müddetleri 
filî hizmet müddetinden tenzil edilir. 

MADDE 24 — Reisicümhurlukta bulunan ze
vata tekaüt müddetini ikmal etmiş olsun olmasın 
Reisieümlmrluk makamına tahsis kılınmış olan 
şehrî tahsisatın her ay beşte biri verilir. 

MADDE 25 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nin teessüsünden itibaren Büyük Milllet Meclisi 
Reisliğinde bulunanlar ve İcra Vekilleri Heyetine 
dahil olupta bilfiil Vekillik .etmiş olanlar tekaüt 
müddetini ikmal etmemiş olsalar bile kendilerine 
birinci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş'seneden fazla olanlara keza 
birinci derece üzerinden beşinci madde hükmüne 
tevfikan tekaüt maaşı verilir. Bunlardan on üçüncü 
maddede yazılı zamlara istihkakı olanların bu zam-
alrı mezkûr maddeye tevfikan ayrıca hesap ve i-
lâve olunur. 

Yukarıda zikroîunan makamlarda bulunmuş 
olan zevattan elyevm mütekait olanlar hakkında 
da bu madde ahkâmı caridir. 

MADDE 26 — Altmış beş yaşını doldurupta 
tekaüt müddetini ikmal etmemiş ve fakat yirmi sene 
ve daha ziyade hizmet etmiş olanlara yirmi beşten 
noksan olan beher sene için yirmi beş senelik tekaüt 
maaşının yirmi beşte biri tenzil edilmek suretile 
tekaüt maaşı tahsis olunur. Hizmeti yirmi seneye 
baliğ olmıyanlara beher hizmet senesi için birer 
aylık hesabile son aldıkları maaşın emsali hasılı 
defaten verilerek alâkaları kesilir. 

Malullere müteallik hükümler 

MADDE 27 — Vücutlarındaki arıza sebebile 
kıt 'a vazifesini ifaya muktedir olmıyan zabitlerle 
kabiliyeti bedeniye nizamnamesi mucibince vazife 
göremiyecek olan askerî memurlar ve vazife ifa-

Isına mani ve tedavisi imkânsız hastalıklara duçar 
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mek suretile maaşları kesilen kız çocuklara almakta oldukları maaşın iki buçuk 
senelik miktarı defaten ikramiye olarak verilir. Dul zevceler yeniden evlendikle
rinde maaşları kesilir. 

Maaşa müstahak ailesi olmıyarak vefat eden mütekaitlerin yirmi beş yaşın
dan yukarı bulunan evlenmemiş kız çocuklarına müteveffanın aldığı tekaüt maaşı
nın iki buçuk seneliği ikramiye olarak verilir. 

• K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE. — Yetim maaşı birinci derecede zevceye ve evlâ
da, bunlar bulunmadığı takdirde ikinci derecede dul ana, muhtaç veya malûl zevç 
ve babaya tahsis olunur. 

Memurlar veya mütekaitler ikinci derecede bulunan istihkak sahiplerinin birin
ci derecede müstahikler arasına konulmasını bir beyanname ile talep eylemek hak
kını haizdirler. 

Maaş tahsisi için zevç ve babaların sinlerinin altmış beş veya daha ziyade olm'ası 
veya her kaç yaşında olursa olsun maişetlerini tedarik edemiyecek derecede malûl 
bulunması ve her iki takdirde tahsis kılınacak maaşa muhtaç olması lâzımdır. Alt
mış beş yaşma vusul nüfus kaydile, maluliyet, mahallince istihsal kılınacak rapo
run Sıhhiye Vekâleti veya heyeti tarafından tasdiki ile, muhtaçlık kendisini veya 
beslemesine mecbur olduğu aile efradını infak edecek kadar irat, servet veya ka
zancı olmadığına dair mahallî hükümet idare heyetince verilecek mazbata ile tahak
kuk eder. 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Açıkta veya müstahdem iken vefat eden za
bitler ile mülkî ve askerî memurların hizmetleri on beş sene veya daha fazla ise 
yirmi beş senelik tekaüt maaşının yirmi beşte birinin hizmet müddetine darbı ile 
hasılının ve" bunlardan kıdemen veya malulen mütekait iken vefat edenlerin al
makta oldukları maaşın, maaşa müstahak aile efradı adedine vahit zammı ile 
hasıl olan adede taksiminden çıkan harici kısmet aile efradının beherine tahsis olu
nur. 

ELLİNCİ MADDE — Bir nüfusa isabet edecek maaşın miktarı 300 kuruş ve
ya daha dun ise on seneliği defaten verilerek alâkaları kesilir. Bu miktar aile 
meyanmda bulunan kız çocukların yirmi beş, erkek çocukların on dokuz yaşını ik
maline kadar tahakkuk edecek müddete ait verilecek miktarı geçemez. 

ELLİ B İ R İ N C İ MADDE •— Maaşı kesilmiş askerî mütekaitler ile tekaüde is
tihkak kesbetmiş muvazzaf zabitler ve askerî memurların çalışmasına mani bir ce
za ile mahkûmen mahbus bulundukları müddetçe ailesine yetim maaşı verilir. Bu 
gibilerrin vefatlarında ailelerime yetim maaşı tahsis olunur. 

ELLİ İ K İ N C İ MADDE — Ecelile vefat eden zabitler ile askerî ve mülkî me
murlarda hizmet müddetleri on beş seneden aşağı olanların sene küsuratı tam 
sene sayılmak üzere memuriyette bulundukları beher hizmet senesi için ikişer aylık 
hesabile maaşlarının emsali hasılı defaten maaşa müstahak ailelerine verilerek alâ
kaları kesilir. 

E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhilli haysiyet ve namus bir cürüm ile ve alel-
itlak ağır hapisve üç seneveya daha ziyade hapis ve müebbeden hizmeti ammeden 
memnuiyet ve sürgün cezalarını istilzam eden bir fiil ile veya vazifesinden dolayı 
altı aydan fazla hapis ile mahkûm olan memur veya mütekaitlerin tekaüt hak ve 
maaşları sakit olur. Bunlardan on beş seneden fazla hizmeti olan memurun bu 
kanun mucibince isabet edecek maaşına ve mütekaitlerin muhassas maaşlarına 
nazaran ailelerine cezalarının icrası müddetince yetim maaşı verilir. Cezalarının 
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MADDE 2 8 — Nizamnamei mahsusunda 
münderiç emraz cetvelindeki derecelerden biri 
ile malûl olan zabitler ve askerî memurlar 
hizmet müddetine göre isabet edecek tekaüt 
maaşı üzerine tekaüt edilmeden evvel aldığı 
asıl maaşla emsali hasılile tekaüt maaşı arasın
daki farkın % 90 nmın zammile birinci, 
yüzde seksenin zammı ile ikinci, yüzde yetmi
şinin zammj ile üçüncü, yüzde altmışının 
zammı ile dördüncü, yüzde ellisinin zammı ile 
beşinci, yüzde kırkının zamrm ile altıncı dere
ce maluliyet maaşı tayin ve tahsis olunur. 

MADDE 2 9 — Bütün askerî mekteplerin 
Harbiye ve bu derecedeki sınıfları talebesi 
ile bilumum efradı askeriye ve küçük zabitan 
ve tekaüt hakkını henüz kazanmamış gediklile
rin malûllerine birinci derece için 900, ikin
ci derece için 825, üçüncü derece için 745 
dördüncü derece için 725, beşinci derece için 
675, altıncı derece için 650 kuruş tahsis 
olunur. Tekaüt maaşına istihkak kazanmış olan 
gedikli malûllerin derecelerine göre tekaüt 
maaşlarına işbu miktarlar zammolunur. 

MADDE 3 0 — Harpte ve dahilî tedibatta 
gönüllü asker olarak istihdam edilenlerin 
malûllerine ve şehitlerin yetimlerine muvazzaf 
efrat ve zabitan gibi maluliyet ve yetim maaşı 
tasihh olunur. 

MADDE 31 — Alelumum efrattan gerek 
silâh altına celbi ve gerek terhisi esnasında 
resmî memur nizamnamesinde sevkolunurken 

olan mülkî memurlara malûl denir. 
Bir şahsın maluliyetine en az üç hekimden 

mürekkep bir sıhhiye heyeti tarafından rapor 
ye Dairesinin ve mülkî memurların raporları 
verilir. Bilûmum ihtisasa taallûk eden ahvalde 
mütehassısın bulunması ve zabitler ile askerî me
murlara müte allik ahvalde bunlardan lâakal iki
sinin askerî hekim olması şarttır. Zabitler ve 
askerî memurların Millî Müdafaa Vekâleti sıhhi-
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin tasdiki 
ile kat ' î olur. 

MADDE 28 — Vazife icabı olarak kendi sunu 
ve taksiri olmaksızın her nevi maluliyete duçar 
olan zabitler ve müllkî ve askerî memurlar bu 
kanun mucibince maluliyet maaşına müstahak 
olurlar. 

MADDE 30 — 551 numaralı kanuna merbut I & 
emraz cetvelindeki derecelerden biri ile malûl 
olan zabitler ve askerî memurlara hizmet müdde
tine göre isabet edecek tekaüt maaşı üzerine teka
üt maaşı üzerine tekaüt edilmeden evvel aldığı 
aslî maaşın emsali hasilile tekaüt maaşı arasındaki 
farkın % 90 nın zmmile birinci, yüzde seksenin 
zammile ikinci/yüzde yetmişinin zammile üçüncü, 
yüzde altmışının zammile dördüncü, yüzde elli
sinin zammile beşinci, yüzde kırkının zammile al
tıncı derece maluliyet'maaşı tayin ve tahsis olunur. 

MADDE 31 — Askerî mekteplerin Harbiye ve 
bu derecedeki sınıfları talebesile bilûmum eh adı 

I askeriye ve küçük zabitan ve tekaüt hakkı henüz 

MADDE 29 — Bilûmum efrat, küçük zabitan 
ve gedikliler hazarda askerî vazifelerini ifa et
mekte iken vazifelerinin tesirile malûl kalırlarsa 
maluliyet maaşına müstahak olurlar. 



hitamında bu maaşlar kesilip vefatlarındayine yetimlerine tahsis olunur. 
Türk vatandaşlığını terkeden veya vatandaşlıktan iskat olunanların kezalik 

tekaütlük hakları sakıt olur ve bunlar mütekait iseler maaşları kesilir. Ancak bun
ların Türkiyede kalan ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden maaşa müstahak ai
le efradından nafakaya muhtaç oldukları sabit bulunanlar hakkında yukariki hü
kümler tatbik olunur. 

E L L l DÖRDÜNCÜ MADDE — Tedavisi kabil olmıyan emraz veya çalışma
ya mani maluliyet sebebile maişetini tedarikten acizleri tıbben sabit bulunan muh
taç evlatlara yaşlarına bakılmıyarak hayat kay dile maaş tahsis olunur. Aylık al
makta iken bu hallere duçar olanlara vefatlarına kadar maaşları verilmekte devam 
edilir. 

E L L İ B E Ş İ N C İ MADDE — Müteaddit cihetten maaşa müstahak olan yetim
lerin maaşı en çok alacağı cihetten hesap olunur. 

49 uncu ve muvakkat 4 üncü maddeler mucibince tasfiyeye tabi tutulmuş 
olan zevce, ana, baba ve zevçlere diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi lâzım gel
diği takdirde yalnız iki maaş arasındaki fark miktarı tahsis ve ita olunur. 

E L L İ ALTINCI MADDE — Gaip zabitler, mülkî ve askerî memurların ailesi 
hakkında bu kanun hükümlerinin tatbiki gaiplik kararının verilmesine müte
vakkıftır. 

Müteferrik hükümler 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun meriyetinden evvel derece üzerine 

malulen tekaüdü icra kılınmış olan zabitlerle askerî memurların tahsisatı f evkalâ-
delerile beraber (terfih zammı hariç) almakta oldukları maaşın yüzde yirmi 
beşi ve diğer askerî ve mülkî mütekaitlerle yetimlerin tahsisatı fevkalâdelerde 
beraber almakta oldukları maaşların yüzde onu 1 haziran 1930 tarihinden itibaren 
tahsisatı fevkalâdelerine zammedilmiştir. Ancak ikincilere yapılan yüzde on zam
mın yarısı 1930 senesi ve diğer yarısı da 1931 senesi haziranından itibaren 
verilir. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa 
edenlere tekaüt oldukları zaman almakta bulundukları maaşlarının emsali hasılı
nın bir seneliği ikramiye olarak verilir. 

Bu kanunun üçüncü maddesi hükmüne tevfikan tekaütlükleri tahakkuk edipte 
ikramiyelerini almaksızın vefat edenlerin bu ikramiyeleri kanunî mirasçılarına 
verilir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun askerlik maddelerine ait hü
kümleri jandarma efrat ve zabitlerine de şamildir. 

ALTMIŞINCI MADDE —Zabitlerle askerî memurlardan tekaüt olanlar üç 
sene zam alır. Ancak ordu ve jandarmada rütbesi olmıyan sivil memurlar mülkî 
ahkâma tabi olduğu gibi zabitlerle askerî memurlardan hükmen tekaüt olanlar 
dahi birinci fıkradaki zammı alamaz. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Maaş sahipleri senede iki defa yoklama mua
melesine tabidir. Mütevali iki yoklamada veya aralarında geçen zaman zarfında 
ilmühaber ibraz etmiyenlerin maaşlarıkesilir. Bilâhare hüviyet ve istihkaklarını 
isbat eyledikleri takdirde müracaatları tarihinden itibaren maaşları iadeten tah
sis ve geçmiş zamana ait olanlarla beraber tediye olunur. Üç sene müracaat olunma
dığı halde esaret ve ağır hastalık gibi kat ' î bir mecburiyet neticesi olarak müra-



kendisinin taksirleri kazaen malûl olanlara dahi 
maluliyet maaşı tahsis olunur. 

MADDE 3 2 — Diğerinin yerine hizmeti 
askeriye ifa ettikleri tahakkuk eden efrattan 
harp ve hizmet esnasında malûl olanlara tekaüt 
maaşı tahsis olunmaz. 

MADDE g a — Memnu fillerde ve mevcut 
kanuna nizam ve emirlere mugayir hareketlerin
den dolayı vukua geldiği divanı harpça hükmen 
sabit olan maluliyet dolayisile zabitler ve 
memurlar ve gedikliler ile efradı askeriyeye 
maluliyet ve terfih zammı verilmez. "İntihar 
ederken malûl kalanlar ve mükeyyefat ile 
zehirlenmek ve avakıbi gibi kendisinin taksiri 
neticesinde malûl olanlar maluliyet ve terfi 
zammından istifade edemezler. 

MADDE 3 4 — Dereceli askerî malûller 
her üç senede bir askerî heyeti sıhhiye tara
fından muayene olarak maluliyet ve terfih 
dereceleri yeniden tesbit olunur. Bu üç senenin 
mebdei maluliyet ve terfih derecelerinin tesbiti 
için daha evvel icra kılınmış olan muayene 
neticesinde tanzim olunan raporların alelusul 
tasdiki tarihidir. Zabitler ve askerî malûllerden 
maluliyetleri zail olanların yani derece haricinde 
kalanların maluliyet ve terfih zamları kesilerek 
bu baptaki sıhhî raporu tasdiki tarihinden 
itibaren yalnız hizmetlerine nazaran yeniden 
tekaüt maaşı tahsis olunur. 

MADDE Si Zabitler ve askerî malûl
lerden maluliyetleri zail olanların üç sene 
sonra ve bir defaya mahsus olmak üzere tekrar 
muayeneleri icra ve aynı maluliyeti teşeddüdü 
ile derece dahiline girmesi icap ederse son 
muayene raporunun tasdikinden itibaren.ma-
lûliyet ve terfih zamları yeniden tesbit ve ita 
olunur. 

MADDE 3 6 — Bu kanunun neşrinden 
sonra ilk icra kılınacak muayene neticesinde 
maluliyetlerinin tezayüt veya tenakusuna imkân 
olmadığı askerî sıhhiye heyetince tesbit olunan-

kazanmamış gediklilerin malûllerine birinci dere
ce için 900, ikinci derece için 825, üçncü de*ece 
için 775, dördüncü derece için 725, beşinci derece 
için 675, altıncı derece için 650 kuruş tahsis 
olunur. Tekaüt maaşına istihkak kazanmış olan 
gedikli malûllerin derecelerine göre tekaüt ma
aşlarına bu miktarlar zammolunur. 

MADDE 32 — Harpte ve dahilî tedibatta gö
nüllü asker olarak istihdam edilenlerin malûlle
rine ve şehitlerin yetimlerine muvazzaf efrat ve 
zabitan gibi maluliyet ve yetim maaşı tahsis olu
nur. 

MADDE 33 — Alelûmum efrattan gerek si
lâh altına celp ve gerek terhis esnasında resmî 
memur nezaretinde sevkolnnurken kendilerinin 
taksirleri olmaksızın kazaen malûl olanlara da ma
luliyet maaşı tahsis olunur. 

MADDE 34 — Diğerinin yerine hizmeti aske
riye ifa eyeldikleri tahakkuk eden efrattan harp 
ve hizmet esnasında malûl olanlara tekaüt maaşı 
tahsis olunmaz. 

MADDE 35 — Memnu fiillerden ve kanun, 
nizam ve emirlere mugayir hareketlerinden dolayı 
vukua geldiği divanıharpçe hükmen sabit olan 
maluliyet dolayisile zabitler ve memurlar ve ge
dikliler ile efradı askeriyeye maluliyet ve terfih 
zamları verilmez. İntihar ederken malûl kalanlar 
ve mükeyyefat ile zehirlenmek ve avakibi gibi 
kendisinin taksiri neticesinde malûl olanlar ma
luliyet ve terfih zamlarından istifade edemezler. 

MADDE 36 — Dereceli askerî malûller her üç 
senede bir askerî heyeti sıhhiye tarafından mua
yene olunarak maluliyet ve terfih dereceleri yeni
den tesbit olunur.' 
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caat edemediklerini hükmen tevsik eyleyemiy enlere arada geçen müddete ait 
maaşlar verilmez. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Tekaüt muamelesinde yaş tayini için takvim 
senesi hesabı ile nüfus tezkerelerindeki doğum tarihine itibar olunur. Nüfus tez
kerelerinde doğum senesi hicrî olup ayı yazılmamış ise hicrî sene recebine tesa
düf eden takvim senesi ayının iptidası ve eğer doğum senesi takvim senesi olarak 
mukayyet bulunduğu halde ayı yazılmış değil ise, o senenin temmuz iptidası doğum 
tarihi sayılır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tekaüde sevk veya irca edilenlerle muvazzaf 
veya tekaüt iken vefat eyliyenlerin yetimlerine resmî senet verilinceye kadar men
sup oldukları vekâletin iş 'arı üzerine maaşları Maliyece mahsubu icra kılınmak 
şartile mahalleri mal sandıklarınca aşağıda gösterilen nisbetler dairesinde peşinen 
tesviye olunur: 

A - Tekaüt muamelesinin intaç edildiğine dair Millî Müdafaa Vekâletinden 
bir iş 'ar vuku bulmadan mahallî hükümetlerine müracaat edecek tekaüt zabitlerle 
askerî memurların ibraz edecekleri muhassasat ilmühaberleri üzerine vazifelerine 
nihayet verildiği tarihten itibaren rütbe veya sınıf maaşları emsali hasılanın 
üçte biri; 

B - Tekaüt maaşı tahsis edilmeden evvel veya muvazzaf iken vefat edenlerin 
yetimlerine vefatı takip eden ay iptidasından itibaren maaşları emsali hasılının 
dörtte biri; 

C - Tekaüt maaşı almakta iken vefat edenlerin yetimlerine vefatı takip eden 
ay iptidasından itibaren almakta oldukları maaşın yarısı ( kanunun meriyetinden 
evvel tekaüt edilmiş olanların tahsisatı fevkalâdeleri de dah i l ) ; 

D - Tekaüde irca kılman zabitlerle askerî memurların verecekleri muhassasat il
mühaberleri veya terhis vesikaları ve mülkî memurların memuriyetlerinden infi-
kâklerini müş'ir vesikaları üzerine eski tekaüt maaşları mahallî mal sandıkların
ca tesviye olunur. 

E - Tekaüde irca edilenlerden tekaüt maaşlarını hizmete celbedilmeden evvel 
almış oldukları mahalden gayri bir mahalde ikameti arzu ettikleri takdirde göstere
cekleri resmî senet ve terhis vesikalarına göre j^eniden ihtiyarı ikamet edecekleri 
mahallin mal sandığından tekaüt maaşları tesviye, kılınır ve bilâhare eskiden ikamet 
ettikleri mahallin maliyesine malûmat verilerek maaş kayitleri istenir. 

F : Resmî senetlerin sahiplerine tesliminde, fazla aldıkları taksitler tevkif, nok
sanı defaten tesviye olunur. 

ALTMIŞ DÖRDÜNC ÜMADDE — Aile efradından her hangi bir sebeple 
olursa olsun kesilen maaş müteveffanın diğer ailesi efradına zammedilmez. 

Vefat tarihinde müstahak olmıyanlara bilâhare maaş tahsis olunamaz. Ancak 
hamil olan zevce doğurduğunda evvelce aileye muhassas maaş son efrat adedine 
göre tadil ve tashih olunur . 

ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Tekaüt hakkı başladığı tarihten itibaren bilû
mum mülkî ve askerî memur ve zabitlerin ve maaş bağlandıktan sonra dul ve yetim
lerin yaptıkları yaş tashihleri tekaüt ve eytam muamelelerine müessir değildir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Evkaf, Ziraat Bankası ve Şehremaneti me
murlarının 1 haziran 1928 tarihinden ve hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurların bu kanunun mer'iyetinden evvel tekaüt aidatı itası suretile gecen 
hizmet müddetleri tekaüt için meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayılır. 
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ların bir daha muayene edilmemesi kayıtlarına 
ve senedi resmilerine meşruhat verilir. 

MADDE 3 7 — Efradı askeriyeden malûl 
kalanların kıt'a ve müessesat icmallerinden 
terkini kayıt tarihleri tahakkuk ettirilmediği 
takdirde maluliyetlerine nazaran hangi tarihten 
itibaren maaş tahsisi lâzım geleceği sıhhiye 
raporu ile vekâletçe tesbit olunur. 

MADDE 3 8 — Terfih zammı yetimlere 
intikal etmez. 

MADDE 3 9 — Devlet hizmetlerinde vazi 
fe ifasına mani ve tedavisi imkânsız hastalık
larla malûl oldukları usulü dairesinde fennen 
tahakkuk edenler ve ya 25 inci madde hük
müne tevfikan tekaüde sevkedilirler. Vazife 
icabı olarak maluliyete duçar olan mülkî me
murlara berveçhi ati maluliyet maaşı tahsis 
olunur. 

A — Birinci derecede malûl olanlara hiz
meti her kaç sene olursa olsun 25 sene hiz
met etmiş gibi hesap olunacak tekaüt maaşı 
yüzde elli fazlasile maluliyet maaşı olarak 
tahsis olunur. 25 seneden fazla hizmette bu
lunanlar maaşlarının yüzde doksaniyle tekaüt 
edilir. 

B — İkinci derece malûl olup hizmet 
müddeti on seneden aşağı olanlara yirmi beş 
sene hizmet etmiş gibi hesap olunacak tekaüt 
maaşının yüzde on, on seneden yirmi beş sene
ye kadar olanlara işbu maaşın % 30 ve yirmi 
beş seneden fazla hizmeti olanlara % 60 faz-
lasiyle tahsis olunur. 

C — Üçüncü derece malûl olup hizmet 
müddeti on seneden aşağı olanlara yirmi beş 
senelik tekaüt maaşı on seneden yirmi beş se
neye kadar hizmeti olanlara işbu maaşın % 25 
şi, ve yirmi beş seneden fazla hizmeti olanla
rın % 50 fazlasiyle tahsis olunur. 

Bu üç senenin mebdei maluliyet ve terfih de
recelerinin tesbiti için daha evvel icra kılınmış 
olan muayene neticesinde tanzim" olunan raporla
rın alelûsul taksidi tarihidir. Zabitler ve askerî 
memurlardan maluliyetleri zail olanların yani 
derece haricinde kalanların maluliyet ve terfi 
zamları kesilerek bu baptaki sıhhî raporun 
tasdiki tarihinden itibaren yalnız hizmet müddet
lerine göre isabet eden tekaüt maaşları verilir. 

MADDE 37 — Maluliyetleri zail olanların üç 
sene sonra ve bir defaya mahsus olmak üzere tek
rar muayeneleri icra ve ayni maluliyetin tekevvü
nü ile derece dahiline girmesi icap ederse son mua
yene raporunun tasdikından itibaren maluliyet ve 
terfih zamları yeniden tespit ve ita olunur. 

MADDE 38 — Bu kanunun neşrinden sonra 
ilk icra kılınacak muayene neticesinde maluliyet
lerinin tezayüt veya tenakusuna imkân olmadığı 
askerî sıhhiye heyetince tespit olunanların bir da
ha muayene edilmemesi kayitlerine ve senedi res
milerine işaret olunur. 

MADDE 39 — Efradı askeriyeden malûl ka
lanların kıt 'a ve müessesat icmallerinden terkini 
kayit tarihleri tahakkuk ettirilmediği takdirde 
maluliyetlerine nazaran hangi tarihten itibaren 
maaş tahsisi lâzım geleceği sıhhiye heyeti raporu 
ile Millî Müdafaa Vekâletince tespit olunur. 
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ALTMIŞ Y E D Î N C Î MADDE — Evkaf ve Hudut Sıhhiye memurları bu ka

nunun hükümlerine tabidir. Şu kadar ki bu memurların tekaüt maaşları kendi 
bütçelerimden tesviye olunur . 

ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu hazırlanarak meclise tevdi edilcektir. O 
kanun çıkıncıya kadar haklarında eski hükümler tatbik olunur. Ancak bu kanunun 
mer'iyete girdiği tarihten sonra bu idare memurlarına yeniden tahsis olunacak te
kaüt ve yetim maaşları kendi bütçelerinden verilir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Mütekaitlerle bunların yetimlerinin tah
sisatı fevkalâdelerile beraber üç aylık maaşlarının defaten peşin olarak itasına Ma
liye Vekili mezundur. Bunlardan ölen ve hakkını iskat edenlerin fazla aldıkları 
istirdat edilmez. 

Y E T M l Ş l N C Î MADDE — Bu kanuna tevfikan tekaütleri icra kılınacak İcra 
Vekilleri ile meb'usların vekil ve meb'us bulundukları müddetçe ve kezalik bu ka
nun mucibince tekaüt edilipte umumî, mülhak veya hususî bütçelerden ücret alan
ların bu ücretleri aldıkları müddetçe tekaüt maaşları nısıf olarak tesviye edilir. 

YETMİŞ B Î R İ N C Î MADDE — Tekaüt veya yetim maaşına istihkak tarihin
den itibaren beş sene zarfında meşru bir mazerete müstenit olmaksızın tahsis için 
müracaat etmiyenlerin maaş hakları sakıt olur. Bu gibilerin- müracaatlarının ka

bulü Jıüküm istihsaline bağlıdır. 
YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — 11 ağustos 1325 tarihli askerî tekaüt ve istifa 

kanunu ile memurini mülkiye tekaüt kanunu ve bu kanunların bil
cümle tadüleri ve zeyilleri ve bunlara ait tefsir ve kararlar [1626 numaralı kanu
nun muvakkat maddesinin 2 inci fıkrası müstesna], 28 nisan 1330 tarihli tekaüt ve 
mazuliyet tevkifatmm tevhit ve tezyidi nisbetleri hakkında kanunu muvakkat, 

28 mart 1334 tarihli memurini ilmiye ve mülkiye ve askeriyeden ve bunların mü-
tekaidininden tahtı silâha alınanların tekaüt ve aile maaşatı hakkında kanun, 20 
haziran 1326 tarihli maarif ve mekâtip müdür ve muallimlerinin .... icrayi teka
ütleri hakkında kanun, 14 kânunuevvel 1331 tarihli mülkiye tekaüt kanunu ahkâ
mının memurini ilmiye ile eytam ve eramiline de tatbiki hakkında kanun, 
8 mart 1332 tarihli aidatla müstahdem iken tavzif olunan bazı memurinin tekaüt 
ve mazuliyet kanunlarından istifadeleri hakkında kanun, 14 şubat 1332 tarihli 
meb'usandan ihtiyarî olarak mazuliyet ve tekaüt aidatı ahzile meb'uslukta bulun-
dutları müddetin tekaüt ve mazuliyet müddetine mahsubuna dair kanun, 15 mart 
1333 tarihli memurin ve müstahdemini ilmiyeden veya mualliminden.... olanların te 
kaüt ve aile maaşının sureti tahsisi hakkında kanun, 2 nisan 1333 tarihli rüsumat 
kantarcılarile motorlu sandal ve istimpot kaptan ve makinistlerinin hakkı 
tekaütleri ve kayıkçı ve odacılar hakkında olunacak muameleyi mutazam-
mm kanun, 3 kânunusani 1334 tarihli hizmetleri yirmi beş seneye 
baliğ olan vali, mutasarrıf, kaymakam, müdür ve polislerin tekaütleri hakkında 
kanun, 24 nisan 1335 tarihli müddeti hizmetleri yirmi beş seneye baliğ olan vali, müte-
sarrıf, kaymakam, müdür ve polislerin tekaüde şevkine dair kanunun ilgası hak
kında kararname, 788 numaralı memurin kanununun 70, 71, 72, 74 ve 76 mcı mad
deleri, 77 inci maddesinin son fıkrası ve 84 üncü maddesinin (H) fıkrası, 912 nu
maralı ordu, bahriye, jandarma zabitaıı ve memurini hakkındaki kanunun 8 ve 
12 inci maddeleri, 1342 numaralı mülkiye, ilmiye ve askeriye mütekaitlerile eytam 
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Aşağıda gösterilen maluliyetler birinci ve I 

ikinci ve bunların haricinde kalan maluliyetler 
üçüncü derece sayılır. 

- W-? 

Birinci Derece 
1 — İki göz kamilen ve gayrı kabili teda

vi bir surette rü'yetten mahrum olmak, hissi 
ziya ve ya yarım metreye kadar parmak saya
bilmek derecesinde rü'yetin tenakusu. 

2 - Etrafı ülviyeden ikisinin bitri ve ya 
ikiside madum hükmünde olmak, bir tarafı 
ulvi ile bir tarafı süflinin aynı zamanda bitir I 
ve ya tetmimi ve ya madum hükmünde ol
ması. 

3 - Felci nısfı tulânıi tam, felci esfeli 
tam. 

4 - Efali dimağiye ziyade derece muhtel 
olmak ( kuvvei hafıza ve ya tekellümün mup-
tal olması, belâhat, cinnet yahut ihtilâli şuur 
ilâh:) ' 

(Re'sin curuhu, ihtikan, teşemmüs, iltihabı 
muhii dimaği, meşakı seferiye ve saire neticesi.) 

İkinci Derece 
5 - Her iki gözde kuvvei rü'yetin ancak 

l/lOO yani yarım metreden ve 1/50 yani iki 
buçuk metreden parmak sayabilecek derecede 
tenakus veyahut bir göz rü'yetten mahrum ve 
diğeri 1/25 yani iki metreden parmak saya
bilecek halde olması. 

6 - Etrafı süfliyeden ikisinin bitiri ve ya 
etrafı ülviyeden birinin cezrinden beter ve 
tetmimi. 

7 — Fekki süflinin kamilen ziyaı ve ya 
her iki fekki ulvinin ziyaı, yahut fili inadığ 
mümkün olmıyacak surette kavsi sinnilerin 
inhirafı, ve ya mafsalı sudgi fekkinin iltisakı. I 

MADDE 4 0 — Maluliyet üzerine tekaüdü MADDE 40 — Terfih zammı yetimlere intikal 
icra edilen mülkî, memurlardan bilahara malû- etmez. 
liyeti zail olupta vazife ifasına muktedir old
uğu fennen sabit olanların tekaüt maaşları 
kesilir. Kendileri vekâlet emrine verilir. Hiz
met müddeti yirmi seneden az olmasından 
dolayı ikramiye verilerek tekaüt edilenlerden 
maluliyeti zail olmasından dolayı tekrar Devlet 
hizmetine talip olanların verilmiş olan ikramiye 
den malulen geçirdikleri zamanın her senesi. 
için dört maaş hesabile baliği mahsup edilip 
üst tarafı geri alınır . ( bu meblağı defaten 
veremiyenlerin maaşlarından yüzde on kesilmek ' 
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ve eramilinin üç aylık maaşlarının peşin, itasına dair kanun, 1676 numaralı kanun, 
1520 numaralı Devletle alâkaları katedilen bilûmum askerî ve mülkî memurlarla 
zabitan ve eytam ve eramiline tekaüt aidatının iadesine dair kanun ve bunlara 
müteferri bilcümle tefsir ve kararlar mülgadır. 

YETMİŞ ÜÇÜUCÜ MADDE —Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden mute
berdir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — B U kanunun icrasına icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Muvakkat maddeler 
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte maaş alan 

ve yaşları yirmi ile yirmi beş arasında bulunan kız çocuklardan maaşla alâkasını 
kesmek arzu edenlerden yirmi yaşını ikmal etmiş olanlara beş, yirmi bir yaşında 
bulunanlara dört, yirmi iki yaşında bulunanlara üç, yirmi üç ve yirmi dört ye yirmi 

beş yaşında olanlara iki buçuk senelik maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuu 
defaten verilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte yaşları yirmi 
beşi mütecaviz bulunan kız çocuklara muhassas maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri* 
mecmuunun iki seneliği defaten verilerek alâkaları kesilir. Ancak bu tarihte kırk 
beş yaşma vasıl olmuş bulunan kız çocukların ( dullar çiahil) maaşlarının itasına 
devam olunur. Bunlardan alâkalarını kesmek istiyenler bir sene zarfında müraccat 
ettikleri ' takdirde keza iki senelik maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuu defa
ten verilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Devlet Demiryolları teşkilât kanununun muvak
kat beşinci maddesi mucibince tekaüt aidatı vererek mezkûr demiryolları idaresin
de istihdam edilmekte olanlar hakkında aşağıdaki şelölde muamele yapılır: 

A - Hizmet müddetleri yirmi beş sene ve daha ziyadeye baliğ olanlara 11 ağus
tos 1325 tarihli kanunla tadilâtı mucibincetekaüt maaşı tahsis olunur ve bu maaşın 
bir seneliği ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye olarak verilir. 

B - Hizmet müddeti yirmi ile yirmi beş sene arasında bulunanlara yirmi beş 
sene müddet hizmet etmiş addile (A) fıkrası mucibince tekaüt maaşı tahsis olunur. 

C - Hizmet müddeti* on beş sene ile yirmi sene arasında bulunanlara yirmi 
beş sene üzerinden hesap edilecek tekaüt maaşının beşte birinin tenzili suretile 
tekaüt maaşı tahsis edilir. , 

D - Hizmet müddeti on beş seneden aşağı olanlara sene kesirleri tam sayılmak 
üzere memuriyette bulundukları beher hizmet senesi için iki maaşı asli hesabile 
ikramiye verilerek hazine ile alâkaları kesilir. 

E - A, B, C fıkralarında muharrer tekaüt maaşlarile (D) fıkralarındaki 
ikramiye düyunu umumiye bütçesinin hususî tertibinden ve (A) fıkrasında yazılı 
ikramiye Devlet Demiryolları bütçesinin ikramiye tertibinden tesviye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1929 malî senesi gayesine kadar tahsis edilmiş olan 
•tekaüt ve Eytam ve Eramil maaşlarından yüz kuruşa kadar olanlarının 10 seneliği 
ve aile meyanmda bulunan erkek çocuklara on dokuz yaşını, kız çocuklara yirmi 
beş yaşını ikmale kadar tahakkuk edecek müddete ait miktarı 13 kânunuevvel 
335 tarihli tahsisatı fevkalâde kararnamesinde muayyen zammile beral>er defaten 
verilmek ve hitam bulmamış muamelelerin sabık hükümler dairesinde mahsubu 
ifa edilmek suretile tasfiye olunur. 



suretile istifa edilir ) . Her iki surette tekrar 
istihdamlarından dolayı tekaüt maaşı tahsisin
den tekaüt veya malûl olarak geçirdikleri 
müddet hesaba girmez . 

Yetimler kısmı 
MADDE 4 1 — Harpta veya eski ya müsa-

dematmdan şehiden ve kazada kendisinin sunu 
taksiri olmıyarak vazife icabı kazaen vefat eden 
veya mecruh olup tedavi olunduğu sırada 
veya icra olunan ameliyatı cerrahiye neticesi
nde veya sebebi vefatı malum olmıyarak mu
hasara içinde vefat eden zabitler ve mülkî ve 

• askerî memurların yetimlerine birinci derece 
maluliyet maaşının % yetmiş beşi ve Harbiye 
ve bu derecedeki sınıflar şakirdam ile efrat 
küçük zabitler ve gediklilerin yetimlerine birinci 
derece maluliyet maaşının sülüsü ve darülha-
rekatta hizmet esnasında tesiratı havaiye ve 
avarizi seferiyeden dolayı ve vakti hazarda bu 
v'azifei askeriyenin ifası sırasında hastalanup 
bunun neticesi olarak vefat eden zabitler ve 
askerî memurların yetimlerine birinci derece 
maluliyet maaşının % a ^ m l § beşi tahsis olunur 

MADDE 41 — Devlet hizmetlerinde vazife ifa
sına mani ve tedavisi imkânsız hastalıklarla ma
lûl oldukları usulü dairesinde fennen tahakkuk 
edenler 27 inci madde hükmüne tevfikan tekaüde 
sevk edilirler. 

\7azife icabı olarak maluliyete duçar olan 
mülkî memurlara berveçhi ati maluUyet maaşı 
tahsis olunur. 

A : Birinci derece malûl olanlara hizmeti her 
kaç sene olursa olsun (25) sene hizmet etmiş gibi 
hesap olunacak tekaüt maaşı yüzde elli fazlasile 
maluliyet maaşı olarak tahsis olunur. (25) sene
den fazla hizmette bulunanlar maaşlarının emsali 
hasılının yüzde doksanile tekaüt edilir. 

B - İkinci derece malûl olup hizmet müddeti 
on seneden aşağı olanlara yirmi beş sene hizmet 
etmiş gibi hesap olunacak tekaüt maaşı yüzde on, 
on seneden yirmi beş seneye kadar hizmeti olan
lara işbu maaşın yüzde otuzu ve yirmi seneden 
fazla hizmeti olanlara yüzde (60) fazlasile tahsis 
olunur. 

C - Üçüncü derece malûl olup hizmet müddeti 
on seneden aşağı olanlara yirmi beş senelik teka
üt maaşı ve on seneden yirmi beş seneye kadar 
hizmeti olanlara işbu maaşın % 25 ve yirmi beş 
seneden fazla hizmeti olanlara da (%50) fazla
sile tahsis olunur. 

Aşağıda gösterilen maluliyetler birinci ve ikin
ci ve bunların haricinde kalan maluliyetler üçün
cü derece sayılır. 

Birinci derece 
1 - iki gözün kamilen ve gayri kabili tedavi 

bir surette rüyetten mahrum olması, hissi ziyanın 
veya yarım metreye kadar parmak sayabilmek de
recesinde rüyetin tenakusu. 

2 - Etrafı ulviyenin her ikisinin Betir edil
miş veya ikisinin de madum hükmünde olması, 
bir tarafı ulvî ile bir tarafı süflinin Betir veya 
tesmim edilmiş yahut madum hükmünde olması. 

3 - Felci nısfı tulânii tam, felci esfeli tam. 
4 - Efali dımağiyenin ziyade muhtel olması, 

kuvvei hafıza veya tekellümün muattal olması, 
belâhet cinnet yahut ihtilâli şuur ilâh... (re'simcu-
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MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten evvel: 
1 - Vefat vukubulduğu halde yetim maaşının tahsisi mer'iyet tarihinden 

sonraya kalmış olanlara, 
2 - Tekaüt talebi veya tekaüde sevk kararı vaki olduğu ve işbu talep ve ka

rarlar üçüncü madde mucibince tasdike iktiran ettiği halde tahsis muamelesi mer
'iyet tarihinden sonraya kalmış olanlara, 

3 - Maaşın aile efradının birinden diğerine naklen veya iade ten tahsisini 
icap eden bir hal olupta muamelesi mer'yetten sonraya kalmış olanlara, 

Verilmesi icap eden tekaüt ve yetim maaşları eski hükümlere göre tahsis 
edilir ve bunlar hakkında da 1 haziran 1930 tarihinden itibaren işbu kanun hük
mü tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Filen otuz sene hizmet eden zabitlerle askerî ve 
mülkî memurlardan tekaüt olanların elli sekizinci madde mucibince tahakkuk eden 
ikramiyeleri 1930 senesi bütçelerindeki ( 912 ve 788 ) numaralı kanunların tatbiki 
masrafı fasıllarına mevzu tahsisattan tesviye edilir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — 1520 numaralı kanunda yazılı cezalara uğramış 
bulunanların yetim ve dullarının maaş istemeğe hakları yoktur. 

îki sene zarfında müracaat sartile bunların mezkûr kanun hükmüne tevfikan 
tebeyyün edecek istihkakları tesviye olunur. Bu müddet zarfında müraccat etmi-
yenlerin hakları sakıt olur, 
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MADDE 42 — Erkek çocuklar yirmi yaşına 
duhullerinde ve kız çocuklar teehhüllerinde 
veya yirmi beş̂  yaşını doldurduklarında maa
şları kesilir . Âli tahsilde bulunan çocukların 
maaşları yirmi beş yaşını geçmemek üzre ikmali 
tahsillerine kadar verilir. Yirmi beş yaşını 
doldurmak veyahut evlenmek suretile maaşları 
kesilen kız çocuklar maaşlarının emsali hasılı
nın iki senenin miktarı defaten ikramiye olarak 
verilir . Dul zevçler yeniden evlendiklerinde 
maaşları kesilir. 

MADDE 4 3 — Eytam maaşı birinci dere
cede zevce ve evlada bunlar bulunmadığı 
takdirde ikinci derecede dul ana muhtaç veya 
malûl zevç ve babaya tahsis olunur. Memur 
ve mütekait ikinci derecede bulunan istihdam 
esbabının birinci derece müstahaklar meyamnda 

maaşa nail olmasını bir beyanname ile talep 
eylemek hakkını haizdir zevç ve babalar maaş 
tahsisi için sinlerinin altmış beş olması veya 
her kaç yaşında olursa olsun esbabı maişetle
rini tedarik edemiyecek derecede malûl olması 
ve her iki takdirde tahsis kılınacak maaşa 
muhtaç bulunması lâzımdır. Altmış beş yaşma 
vusul nüfus kaydile maluliyet mahallince 
istihsal kılınacak raporun sıhhiye heyetince 
tasdiki ile muhtaciyet beslemesine mecbur 
olduğu aile efradının infak edecek kadar irat 

ruhu ihtikanı dimağı, teşemmüş, iltihabı dimağı me-
şakı seferiye ve saire neticesi) 

İkinci derece 
5 - Her iki gözde kuvvei rüyetin ancak 1/100 

yani yarım metreden ve 1/50 yani iki buçuk met
reden parmak sayabilecek derecede tenakus et
mesi, yahut bir gözün rüyetten mahrum ve diğe
rinin 1/25 yani ancak iki metreden parmak saya
bilecek halde olması. 

6 - Etrafı süfliyeden her ikisinin betir ve etrafı 
ulviyeden birinin cezrinden betir yahut tesmim 
edilmiş olması. 

7 - Fekki süflinin kamilen zıya veya her iki 
fekki ulvinin zıyaı yahut filî madiğ mümkün ol-
mıyacak surette kavsi sinnilerin inhirafı veya 
mafsalı suğdii fekkinin iltisakı. 

MADDE 42 — Maluliyet üzerine tekaüdü icra 
edilen mülkî memurlardan bilâhare maluliyeti zail 
olup ta vazife ifasına muktedir olduğu fennen 
sabit olanların tekaüt maaşları kesilir, kendileri ve
kâlet. emrine verilir. Hizmet müddeti yirmi sene
den az olmasından dolayı ikramiye verilerek te
kaüt edilenlerin maluliyeti zail olmasından dolayı 
tekrar Devlet hizmetine talip olanların verilmiş 
olan ikramiyeden malulen geçirdikleri zamanın 
her senesi için dört maaş hesabile baliği mahsup 
edilip üst tarafı geri alınır. Bu meblâğı defaten 
veremiyenlerin maaşlarından yüzde on kesilmek su-
retile istifa edilir. Her iki surette tekrar istihdam-

(larından dolayı tekaüt maaşı tahsisinde tekaüt ve
ya malûl olarak geçirdikleri müddet hesaba gir
mez. 

MADDE 43 — Harpte veya eşkiya müsadema-
tında şehiden ve hazerde kendisinin sun'u taksiri 
olmıyarak vazife icabı kazaen vefat eden veya 
mecruh olup tedavi olunduğu sırada veya icra 
olunan ameliyatı cerrahiye neticesinde veya sebebi 
vefatı malûm olmıyarak muhasara içinde vefat 
eden zabitler ve mülkî ve askerî memurların ye
timlerine birinci derece maluliyet maaşının yüzde 
yetmiş beşi ve darülharekâtta hizmet esnasında 
tesiratı havaiye ve avarızı seferiyeden dolayı ve 
vakti hazerde bir vazifei askeriyenin ifası sırasında 
hastalanıp bunun neticesi olarak vefat eden zabitler 
ve askerî memurların yetimlerine birinci derece 
maluliyet maaşının altmış beşi tahsis olunur. 



ve akarı veyahut serveti ve kazancı olmadığına 
dair mahalli Hükümet idare heyetince verilecek 
mazbata ile tahakkuk eder. 

MADDE 44 — Açıkta veya müstahdem 
iken vefat eden zabitlerle mülkî ve askerî 
memurların hizmetleri on beş sene ve daha 
fazla ise yirmi beş senelik tekaüt maaşının 
yirmi beşte birinin hizmet müddetine darbı 
ile hasılının ve kıdemen veya malulen mütekait 
iken vefat edenlerin almakta oldukları tekaüt 
maaşının, müstahakkı maaş aile efradı adedine 
vahit zammı ile hasıl olan adede taksiminden 
çıkan harici kısmet efradı ailenin beherine tahsis 
olunur. Ancak bir nüfusa isabet edecek maa
şın miktarı yüz kuruş veya daha dun ise on 
seneliği emsali hasılı ile beraber defaten 
verilerek alâkaları kesilir. Bu miktar aile me-
yanında bulunan kız çocukların yirmi beş, erkek 
çocukların on dokuz yaşını ikmaline kadar 
tahakkuk edecek müddete ait verilecek miktarı 
geçemez. 

MADDE 45 — Maaşı kesilmiş mütekaidin 
ile tekaüde istihkak kespetmiş muvazzaf za
bitler ve askerî memurlar çalışmasına mani ve 
ceza ile mahkûmen mahpus bulundukları 
müddetçe ve vefatlarında müstehakkı t maaş 
ailesine yetim maaşı verilir. 

MADDE 46 — Ecelile vefat eden zabitlere 
askerî ve mülkî memurların hizmet müddetleri 
on beş seneden aşağı olanların sene küsuratı 
tam sene sayılmak üzere her birine memuri
yette bulundukları beher hizmet senesi için 
ikişer aylık hesabile maaşlarının emsali hasılı 
defaten müstehakkı maaş ailelerine verilerek 
alâkaları kesilir. 

MADDE 44 — İîarpte veya eşkiya müsademâ* 
tında şehiden ve hazerde kendisinin sun'u taksiri 
olmıyarak vazife icabı kazaen vefat eden veya 
mecruh olup tedavi olunduğu sırada veya icra 
olunan ameliyatı cerrahiye neticesinde veya se
bebi vefatı malûm olmıyarak muhasara içinde 
vefat eden harbiye ve bu derecedeki sınıflar şakir-
danile efrat ve küçük zabitler ve gediklilerin ye
timlerine birinci derece maluliyet maaşının sülüsü 
tahsis olunur. 

MADDE 45 — Erkek çocuklar yirmi yaşına 
duhullerinde ve kız çocuklar teehhüllerinde veya 
yirmi beş yaşını doldurduklarında maaşları kesilir. 

Âli tahsilde bulunan çocukların maaşları yirmi 
beş yaşını geçmemek üzere ikmali tahsillerine kadar 
verilir. Yirmi beş yaşını doldurmak ve yahut ev
lenmek suretile maaşları kesilen kız çocuklara maaş
ları emsali hasılının iki buçuk miktarı defaten ik
ramiye olarak verilir. Dul zevceler yeniden 
evlendiklerinde maaşları kesilir. Müstahakkı ma
aş ailesi olmıyarak vefat eden mütekaidinin yirmi 
beş yaşından yukarı yaşta bulunan evlenmemiş kız 
çocuklarına tekaüt maaşlarının iki buçuk seneliği 
ikramiye olarak verilir. / 

MADDE 46 — Eytam maaşı birinci derecede 
zevce ve evlâda bunlar bulunmadığı takdirde ikin
ci derecede dul ana, muhtaç veya malûl zevç ve 
babaya tahsis olunur. Memur ve mütekait ikinci 
derecede bulunan istihkak eshabının birinci dere
ce de müstahaklar meyanında maaşa nail olmasını 
bir beyanname ile talep eylemek hakkını haizdir. 
Zevç ve babalar maaş tahsisi için sinlerinin altmış 
beş olması veya her kaç yaşında olursa olsun es
babı maişetlerini tedarik edemiyeeek derecede ma
lûl olması ve her iki takdirde tahsis kılınacak ma
aşa muhtaç bulunması lâzımdır. Altmış beş ya
şına vusul nüfus kaydile, maluliyet mahallince 



MADDE 4 7 — Muhilli haysiyet ve namus 
bir cürüm ile ve alelitlak ağır hapis ve üç 
sene veya ziyade hapis ve müebbeden hide-
matı ammeden memnuiyet ve sürgün cezalarını 
istilzam eden bir fiil ile veya vazifesinden 
dolayı en az alt) ay hapis ile mahkûm olan 
memur veya mütekaitlerin tekaütlük maaşları 
sakıt olur. Bunlardan on beş seneden fazla 
hizmeti olan memurun işbu kanun mucibince 
isabet edecek maaşına mütekaitlerin muhassas 
maaşlarına nazaran ailelerine cezalarının icrası 
müddetince yetim maaşı verilir. Cezalarının 
hitamında kesilip vefatlarında yine yetimlerine 
tahsis olunur. Türk vatandaşlığını terkeden 
veya vatandaşlığından iskat olunan memur 
mütekaitlerin kezalik tekaütlük hakları sakıt 
olur. Ancak bunların Türkiyede kalan ve Türk 
vatandaşlığını muhafaza eden müstahakkı maaş 
aile efradından nafakaya muhtaç oldukları sabit 
olanlar hakkında işbu maddede gösterilen 
mahkûmların aileleri hakkında yazılı bulunan 
ahkâm tatbik olunur. 

MADDE 4 8 — Gayri kabili tedavi emraz 
sebebile maişetini tedarikten acizlerin 
tıbben sabit muhtaç olanlara hangi yaşta bu
lunursa bulunsun kaydi hayat şartile maaş 
tahsis olunur. Bu maluliyete aylık almakta iken 
duçar olanlar da ayni hükme tabidir. 

MADDE 4 9 — Müteaddit cihetten maaşa 
müstahak olan yetimlerin maaşı en çok alacağı 
cihetten hesap olunur. 

MADDE 5 0 — Gaip zabit ve memur ai
lesi hakkında bu kanun hükümlerinin tatbiki 
gaiplik kararının suduruna mütevakkıftır. 

. istihsâl kılınacak raporun sıhhiye heyetince tasdi
ki ile, mühtaciyet beslemesine mecbur olduğu aile 
efradının infak edecek kadar irat ve akan yahut 
serveti ve kazancı olmadığına dair mahallî Hükü
met idare heyetince verilecek mazbata ile tahakkuk 
eder. 

MADDE 47 — Açıkta veya müstahdem 
iken vefat eden zabitler ile mülkî ve askerî me
murların hizmetleri on beş sene ve daha 
fazla ise yirmi beş senelik tekaüt maaşı
nın yirmi beşte birinin hizmeti müddetine zarbı 
ile hasılının ve kıdemden veya malulen mü
tekait iken vefat edenlerin almakta olduk
ları maaşın, müstahakkı maaş ile efradı adedine 
vahit zammı ile hasıl olan adede taksiminden çı
kan harici kısmet efradı ailenin beherine tahsis 
olunur. Ancak bir nüfusa isabt edecek maaşın 
miktarı üç yüz kuruş veya daha dun ise on 
seneliği ile beraber defaten verilerek alâkaları 
kesilir. Bu miktar aile meyanında bulunan kız 
çocukların yirmi beş, erkek çocukların on dokuz 
yaşını ikmaline kadar tahakkuk edecek müddete 
ait verileeek miktarı geçemez. 

MADDE 48 — Maaşı kesilmiş mütekaidin ile 
tekaüt istihkak kesbetmiş muvazzaf zabitler ve 
askerî ve mülkî memurların çalışmasına mani bir 
ceza ile mahkûmen mahpus bulundukları müd
detçe ailesine yetim maaşı verilir. Bu gibilerin 
vefatlarında ailesine yetim maaşı tahsis olunur. 

MADDE 49 — Ecelile vefat eden zabitlerle as
kerî ve mülkî memurlardan hizmet müddetleri on 
beş seneden aşağı olanların sene küsuratı tam 
sene sayılmak üzere her birine memuriyette bulun
dukları beher hizmet senesi için ikişer aylık he-
sabile maaşlarının emsali hasılı defaten müstehak-
maaş ailelerine verilerek alâkaları kesilir. 

MADDE 50 — Muhilli haysiyet ve namus bir 
cürüm ile ve alelitlak ağır hapis ve üç gene veya 
daha ziyade hapis ve müebbeden hidemtı âmme
den memnuiyet ve sürgün cezalarını istilzam eden 
bir fiil ile veya vazifesinden dolayı altı aydan 
fazla hapis ile mahkûm olan memur veya müteka
itlerin tekaütlük maaşları sakit olur. 



Müteferrik hükümler 

MADDE 5 1 — Bilfiil 30 sene hizmet ifa 
etmiş oaln zabitlerle mülkî ve askerî memur
lara hini tekaütlerinde almakta oldukları 
maaşlarının emsali hasılının bir seneliği ikra
miye olarak verilir. 

MADDE 5 2 — Bu kanunun askerlik mad
delerine ait hükümleri jandarma efrat ve za
bitlerine de şamildir. 

MADDE 5 3 — Ordu ve jandarma men
suplarından tekaüt olanlar üç sene zam alır. 
Ancak ordu ve jandarmada rütbesi olmıyan 
sivil memurlar mülkî ahkâma tabi olduğu 
gibi ordu ve jandarma mensuplarından hük
men tekaüt olanlar dahi birinci fıkradaki 
zammı alamaz. 

MADDE 5 4 — Maaş sahipleri senede en 
az iki defa yoklama muamelesine tabidir. 
Mütevali iki yoklamada veya aralarında geçen 
zaman zarfında ilmühaber ibraz etmiyenlerin 
maaşları kesilir. Bilâhare hüviyet ve istihkak
larını ispat eyledikleri takdirde müracaatları 
tarihinden itibaren maaşları iadeten tahsis ve 
geçmiş zamana ait olanlarla beraber tediye 
olunur. Üç; sene müracaat olunmadığı halde 
bu ademi müracaatın esaret ve ağır hastalık 
gibi bir mecburiyeti kafiye ve neticesi olarak 
vukua geldiği hükmen tevsik edilmedikçe 
arada geçen müddete ait maaşlar verilmez. 

MADDE 5 5 — Tekaüt muamelesinde yaş 
tayini için takvim senesi hesabile nüfus tezkere-
lerindeki doğum tarihinden itibar olunur. Nüfus 

Bunlardan on beş seneden fazla hizmeti olan 
memurun bu kanun mucibince isabet edecek ma
aşına ve mütekaitlerin muhassas maaşlarına 
nazaran ailelerine cezalarının icrası müddetince 
yetim maaşı verilir. Cezalarının hitamında bu ma
aşlar kesilip vefatlarında yine yetimlerine tahsis 
olunur. Türk vatandaşlığını terkeden veya vatan
daşlığından iskat olunan memur ve mütekaitlerin 
kezalik tekaütlük hakları sakit olur. Ancak bun
ların Türkiyede , kalan ve Türk vatandaşlığını 
mulıafaz aeden müstahakı maaş aile efradından 
nafakaya muhtaç oldukları sabit olnlar hakkında 
bu maddede gösterilen mahkûmların aileleri hak
kında yazılı bulunan ahkâm tatbik olunur. 

MADDE 51 — Gayri kabili tedavi emraz veya 
çalışmasına mani maluliyet sebebile maişetini te
darikten acizleri tıbben sabit muhtaç evlâtlara 
hangi yaşta bulunursa bulunsun kaydi hayat ile 
maaş tahsis olunur. Bu maluliyete aylık almakta 
iken duçar olanlar da ayni hükme tabidir. 

MADDE 52 — Müteaddit cihetten maaşa müs
tahak olan yetimlerin maaşı en çok alacağı cihet
ten hesap olunur. 

MADDE 53 — Gaip zabit ve memur ailesi hak
kında bu kanun hükümlerinin tatbiki gaiplik ka
rarının suduruna mütevakkiftir. 

MADDE 54 — Bilfiil 30 sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere hini tekaütlerinde almakta 
oldukları maaşlarının emsali hasılının bir seneliği 
ikramiye olarak verilir. 

Kendileri vefat etmişlerse bu ikramiyeler 
veresesine verilir. 

MADDE 55 — Bu kanunun askerlik madde
lerine ait hükümleri jandarma efrat ve zabitleri
ne de şamildir. 
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tezkerelerinde doğum senesi hicrî olupta ayı 
yazılmamış olursa hicrî sene recebine tesadüf 
eden takvim senesi ayının iptidası ve eğer 
takvim senesi olarak mukayyet olupta ayı 
yazılı değilse o senenin eylül iptidası doğum 
tarihi sayılır. 

MADDE 5 6 — Tekaüde sevk veya irca 
edilenlerle muvazzaf veya tekaüt iken vefat 
edenlerin eytamına senedi resmî verilinceye 
kadar mensup oldukları vekâletin iş'arı üzerine 
maaşlarının maliyece mahsubu icra kılınmak 
üzere mahalleri emvalince avans suretile tes
viye olunur. 

A * M. M. Vekâletinin iş'arından evvel 
mahallî Hükümetinin müracaat edecek tekaüt 
zabitler ve askerî mensuplarının verecekleri 
muhassasat ilmühaberi üzerine vazifelerine 
nihayet verildiği tarihten itibaren rütbe veya 
sınıf maaşının emsali hasılının: 

B - Tekaüt maaşı tahsis edilmeden veya 
muvazzaf iken vefat edenlerin yetimlerine vefatı 
takip eden ay iptidasından itibaren maaşlarının 
emsali hasılının rub'u. 

C - Tekaüt maaşı almakta iken vefat eden
lerin yetimlerine vefatı takip eden ay iptida
sından itibaren maaşlarının emsali hasılının, 

D - Tekaüdü icra kılınan zabitan ve askerî 
memurların verecekleri muhassasat ilmühaberi 
ve yahut terhis vesikaları ve mülkî memurları 
memuriyetlerinden infikâklerini müş'ir vesika 
üzerine emsali hasslı ile beraber eski tekaüt 
maaşları mahallî emvalince tesviye olunur. 

H - Tekaüdü icra edilenler tekaüt maaşla
rının hizmete celp edilmeden evvel maaşlarını 
almış oldukları mahalden gayri bir mahalde 
ikamet edecekler için terhis vesikalarına göre 
mahallî emvalince bilâhare kaydı sabıkları cel-
bedilmek üzere evvel emirde tekaüt maaşları| 
emsali hasılı ile birlikte kendilerine verilir. 

V - Senedi resmileri sahiplerine tesliminde 
fazla mehuzları mukassaten tevkif, noksanı var 
ise defaten tesviye olunur. 

MADDE 57 — Aile efradından her hangi 
bir sebeple olursa olsun kesilen maaş mütevef
fanın diğer ailesi efradına zammedilmez. 

MADDE 56 — Zabitler ve askerî memurlardan 
tekaüt olanlar üç sene zam alır. Ancak ordu ve 
jandarmada rütbesi olmıyan sivil memurla mülkî 
ahkâma tabi olduğu gibi zabitan ve askerî me
murlardan hükmen tekaüt olanlar dahi birinci 
fıkradaki zammı alamaz. 

MADDE 57 — Maaş sahipleri senede en az iki 
defa yoklama muamelesine tabidir. Mütevali iki 
yoklamada veya aralarında geçen zaman zarfında 
ilmühaber ibraz etmiyenlerin maaşları kesilir. 
Bilahare hüviyet ve istihkaklarını ispat eyledik
leri takdirde müracaatları tarihinden itibaren 
maaşları iadeten tahsis ve geçmiş zamana ait olan-
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ı larla beraber tediye olunur. Üç sene müracaat 
I olunmadığı halde bu ademi müracaatın esaret ve 
ağır hastalık gibi bir mecburiyeti kat 'iye neticesi 
olarak vukua geldiği hükmen tevsik edilmedikçe 
arada geçen müddete ait maaşlar verilmez. 

MADDE 58 —Tekaüt muamelesinde yaş tayini 
için takvim senesi hesabile nüfus tezkerelerindeki 
doğum tarihi itibar olunur. Nüfus tezkerelerinde 
doğum senesi hicri olupta ayı yazılmamış olursa 
hicrî sene recebine tesadüf eden takvim senesi 
ayının iptidası ve eğer takvim senesi olarak mu
kayyet olupta ayı yazılmış değilse o senenin eylül 
iptidası doğum tarihi sayılır. 

MADDE 59 — Tekaüde sevk veya irca edi
lenlerle muvazzaf veya tekaüt iken vefat eden
lerin eytamına senedi resmî verilinciye kadar 
mensup oldukları vekâletin iş'arı üzerine maaşları 
Maliyece mahsubu icra kılınmak üzere mahalleri 
emvalince aşağıda gösterilen nispetler dairesinde 
avans suretile tesviye olunur. 

A : Tekaüt muamelesinin intaç edildiğine dair 
Millî Müdafaa Vekâletinden bir iş'ar vuku bul-" 
madan mahallî hükümetlerine müracaat edecek 
tekaüt zabitlerle askerî memurların verecekleri 
muhassasat ilmühaberi üzerine vazifelerine niha
yet verildiği tarihten itibaren rütbe veya sınıfı 
maaşları emsali hasılının üçte biri: 

B : Tekaüt maaşı tahsis edilmeden evvel veya 
muvazzaf iken vefat edenlerin yetimlerine vefatı 
takip eden ay iptidasından itibaren maaşları em
sali hasılının dörtte biri: 

C : Tekaüt maaşı almakta iken vefat edenlerin 
yetimlerine vefatı takip eden ay iptidasından iti
baren almakta oldukları maaşın yarısı (kanunun 
meriyetinden evvel tekaüt edilmiş olanların tah
sisatı fevkalâdeleri de dahil). 

D : Tekaüde irca kılınan zabitan ve askerî 
memurların verecekleri muhassasat ilmühaberi 
veya terhis vesikaları ve mülkî memurların memu
riyetlerinden infikâklerini müş'ir vesika üzerine 
eski tekaüt maaşları mahallî emvalince tesviye 
olunur. 

H :. Tekaüde irca edilenler tekaüt maaşlarını 
hizmete celbedilmeden evvel almış oldukları ma
halden, başka bir mahalde ikamet ve maaşlarını 
o mahalden ahzedeeekleri için ibraz edecekleri 
senedi resmî ve terhis vesikalarına göre mahalli 
emvalince, bilâhare kaydi sabıkları celbedilmek 
üzere tekaüt maaşları emsali hasılile birlikte 
ellerine verilir. 

MADDE 58 — Tekaüt hakkı başladığı ta
rihten itibaren bilumum mülkî ve askerî me
mur ve zabitlerin ve maaş bağlandıktan sonra 
dul ve yetimlerin yaptıkları yaş tashihleri te
kaüt dul ve yetim maaş muamelelerine müessir 
değildir. 

MADDE 59 — Evkaf, Ziraat Bankası ve 
Şehremaneti memurlarının ı haziran 928 tari
hinden ve idarei hususiye ve demiryollarıme-
murlarının işbu kanun meriyetinden evvel mez
kûr idarelerde tekaüt aidatını itasile geçen hiz
met müddetleri tekaüt için meşrut olan kanunî 
müddetin hesabında sayılır. 
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MADDE 60 — İşbu kanuna muhalif bil
cümle ahkâm mülgadır. 

MADDE 61 — İşbu kanun 1-6-930 tarihin
de muteberdir. 

MADDE 62 — İşbu kanunun icrasına 
Heyeti memurdur. 

MADDE 6 3 — İşbu kanuna tevfikan 
.tekaütleri icra kılınacak İcra Vekilierile Meb'-
uslar vekil ve Meb'us bulundukları müddetçe 
ve kezalik bu kanun mucibince tekaüt edilipte 
umumî, mülhak veya hususî bütçelerden ücret 
alanların tekaüt maaşları nısıf olarak tesviye 
edilir. 

Muvakkat maddeler 
MADDE 1 — İşbu kanunun mevkii mer'i-

V - Senedi resmilerin sahiplerine tesliminde 
fazla mehuzları mukassaten tevkif, noksanı varsa 
defaten tesviye olunur. 

MADDE 60 — Aile efradından herhangi bir 
sebeple olursa oksun kesilen maaş müteveffanın 
diğer ailesi efradına zammedilemez. 

MADDE 61 — Tekaüt hakkı başladığı tarihten 
itibaren bilûmum mülkî ve askerî memur ve zabit
lerin ve maaş bağlandıktan sonra dul ve yetimle
rin yaptıkları yaş tashihleri tekaüt, dul ve yetim 
maaş muamelelerine müessir değildir. 

MADDE 62 — Evkaf, Ziraat Bankası ve mül
ga Şehremaneti memurlarının 1 haziran 1928 tari
hinden ve idarei hususiye ve Devlet Demiryolları 
memurlarının bu kanunun mer'iyetinden evvel 
mezkûr idarelerde tekaüt aidatının itasile geçen 
hizmet müddetleri tekaüt için meşrut olan kanunî 
müddetin hitamında sayılır. 

MADDE 63 — Evkaf ve hudut sıhhiye memur
ları bu kanun ahkâmına tabidir. Şu kadarki bu 
memurların tekaüt maaşları kendi bütçelerinden 
tesviye olunur. 

MADDE 64 — Hususî ve mülhak bütçelerden 
maaş alan memurlara ait tekaüt kanun lâyihaları
nın bu kanunun neşrinden itibaren bir sene içinde 
ihzar ve Meclise tevdii mecburidir. 

^-i^r^rsnm 
MADDE 65 — Bu kanuna tevfikan tekaütleri 

icra kılınacak icra Vekilleri ile Meb'uslar Vekil 
ve Meb'us bulundukları müddetçe ve kezalik bu 
kanun mucibince tekaüt edilipte umumî, mülhak 
veya hususî bütçelerden ücret alanların tekaüt ma
aşları nısıf olarak tesviye edilir. 

MADDE 66 — Askerî ve mülkî tekaüt kanun-
larile tadilâtı ve bu baptaki bilûmum mukarrer at 
ahkâmı mülgadır. 

MADDE 67 — Bu kanun l-VI-1930 tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 68 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Muvahhat maddeler 

MADDE 1 — Bu kanunun mevkii meriyete 
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yete girdiği tarihte maaş alan ve yaşlarının 
yirmi ile yirmi beş arasında bulunan kız çocuk
larının Hükümetle alâkasını kesmek arzu eden
lerden yirmi yaşını ikmal etmiş olanlara 5, 
yirmi bir yaşında olanlara 4, yirmi iki yadında 
bulunanlara 3, yirmiüç yirmi dört ve yirmi beş 
yaşında olanlara iki senelik maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri mecmuu defaten verilir. 

MADDE 2 — İşbu kanunun mevkii mer'i 
yete, girdiği tarihte yaşları yirmi beşi müteca
viz bulunan kız çocuklara muhassas ve tahsisatı 
fevkalâdeleri mecmuunun iki seneliği defaten 
yerilerek alâkaları katolunur. 

2-IV-1930 

Bş.V. 
ismet 

Da. V. 
£. Kaya 

Mf. V. 
C. Hüsnü 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
M. Esat 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 
Recep 

M. M. V. 
M. Abdülhalık 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 
İk. V. BF. 

İçtimada bulunmadı 

girdiği tarihte maaş alan ve yaşlan yirmi ile yir
mi beş arasında bulunan kız çocuklarından maaşla 
alâkasını kesmek arzu edenlerden yirmi yaşını 
ikmal etmiş olanlara 5, yirmi bir yaşında olanlara 
4, yirmi iki yaşında bulunanlara3, yirmi üç ve yir
mi dört ve yirmi beş yaşında olanlara iki buçuk 
senelik maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuu 
defaten verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun mevkii meriyete girdi
ği tarihte yaşlan yirmi beşi mütecaviz bulunan 
kıs çocuklara muhassas maaş ve tahsisatı fevkalâ
deleri mecmuunun iki buçuk seneliği defaten ve
rilerek alâkaları kesilir. 
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