S. Sayısı: 61
Askerî ve müfkî tckaüd kanununun 4 ncü maddesine ek
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları (I 53)
7*. C.
Başvekâlet
Sararlar müdürlüğü
Sayu 6ı669

. İfriti

1934

B. M. ML YükMk RekHğiae
1683 sayılı tekaüd kanununun 4 ncü maddesine zeylen Maliye vekâletince fc hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince ll-IH-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esçabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
/. inönü

Esbabı mucibe lâyihası
1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun meriyet mevkiine girdiği 1 haziran 1930 tarihkıdeoa 1 haziraa 1*35 tarikin» kadar b«ş sene geçmiş olacağından, bu tarihten sonra 25 sene filî
hizmet mukabili olarak tahsis eâöseek tekafd maaşları mezkur kamaran 4 ncü maddesinin « B »
fıkrraı mucibince bar maddeye ilişik cetvelin ikine* sütummda yazılı bulman miktarlar üzerinden
b ıslanmak lâznadar. Bütçemizin kali kazır vaziyeti halen tahsis edilmekte olan miktar fevkinde
t sdiye ierasma mûsüid olmaâı^Eadaû bu cetvelin ikinei ve üçüncü sütunlarında gösterilen mik
tarlar üzerinden t«k*üd maaşı tahsisinia bütçenin raüsaid bir zamanma talikan tecil edilmesi za
rureti hâsıl olmuştur.
Bu lüzuma bias-eü 4 ncü maddeaioin « B » ve < C » sütunlarında yazılı bulunan müddetlerin
fakfer sene sonra tatbik edilmesi münasib görülerek bu hususu temioen ilişik kanun lâyihası hazırluHıTOtıtrr

Maliye enoümeni mazbatası

T.B.M.M.
Maliye encümeni
Karar No. 7
Esas No. 1/53

3 - IV -1935
Yüksek Reisliğe

1683 saydı tekaüd kanununun 4 ncü maddeskne ek olarak hazzrlanıb Başvekâletin 19
ııart 1935 tarih ve 6/669 sayılı tezkeresile Büjük Keclise sunulan ve encümenimize havale

olunan kanun lâyihası Maliye vekâleti muhasebei umumiye umum müdürü bulunduğu halde
tetkik ve müzakere olundu.
1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu

tedvin Edilirken Devlet memurlarına tahsis edi
rülmüştür. Bu itibarla tekaüd kanununun 1935
lecek tefkaüd maaşmın nisbeti sabit bir- hadde
senesinden itibaren tahsis miktarlarını artıra
tutulmayarak bunun muayyen yıllarda artması
cak maddesinin hükmünü talik etmek üzere tan
düşünüljnüştür. Bu esasa göre meriyet mevki
zim edilen tadil layihası eneüinenknîzee ntüzaine girdiğinden itibaren beş senede tahsis edi
kere edilmiş ve teklif aynen kabul olunmuştur.
lecek maaşlar için kanunda tayin edilen mik
Yüksek Reisliğe, sunulur.
tarlar, ikinci beş senelik tahsiste bir âz daha
Maliye E. Reisi
M. M.
Kâ.
artacak ve üçüncü beş yılda ise öncekinden
Gümüşane
İsparta
Çankırı
daha yüksek olacaktı.
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F.
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Ünal
Ancak dünya vaziyeti bütçelerde Millî Mü
Aza
Aza
Aza
dafaaya I büyük yer vermiştir. Yine millî müda
Diyarbekir
Çankırı
izmir
faaya yarayacak iktısad ve nafıa tedbirlerini
mühim ve müstacel bir değere çıkarmıştır. Bu Huriye Öniz S Çölgeçen Kâmil Dursu
sebeblerle önümüzdeki yılların bütçeleri tekaüd
Aza
, Aza
maaşlarıpın tahsisinde yeni bir artışa müsaid
Afyon Karahisar
Kayseri
görülmemektedir. Hükümetçe de bu cihet ileri sü İzzet Ahosman
A. H. Arga

Bütçe encümeni mazbatası
Bütçe encümeni
Karar No. 36
Esas No. 1/53

22-IV-İ935

Yüksek Reisliğe
1683 sayılı askerî ve mülk tekaüd kanunu
nun 4 net maddesine ek olarak hazırlanıb Başve
kâletin 1$ - III -1935 tarih ve 6/669 sayılı tezkeresile YüJssek Meclise sunulmuş olan kanun lâyi
hası Malijye encümeninin mazbatasile birlikte en
cümenimize verilmiş olmakla Maliye müsteşarı
Faik Bajtsal bulunduğu halde okundu ve konu
şuldu. ,
Htikûajaetin esbabı mueibesinde yazılı düşün
ceyi yeriıkde bulan encümenimiz de kanun lâyi
hasını olduğu gibi kabul etmiştir.

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere
Yüksek Reisliğe sunuldu.
Reis V.
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İsparta
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Sim Day
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Sivas
Osman Taner
Türkoğlu
Bemai Çiner
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Askerî ve mülkî
tekaüd
kanununun
4 ncü maddesine müzeyyel
kanun
lâyihası
MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 4 ncü maddesinin B ve C fık
ralarında yazılı bulunan müddetler beşer sene
sonraya tecil olunmuştur.
MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
ll-m-1935
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
î. înönü
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş.Kaya
Dr. T. R. Araş
F.Ağrah
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Ab. özmen A. Çetinkaya
C. Bay ar
S. t M. V.
G. 1. V.
Dr. Eefik Saydam
Bana Tarkan
Zr. V.
Muhlis Erkmen
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