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Mart : mayis 1935 aylarma aid u? ayhk raporun sunulduguna dair Divani muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divani
muhasebat encumeni mazbatasi hakkmda Maliye ve
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Biiyiik Milet Meclisi YtLce Reisligine
Divani muhasebatm mart - mayis 1935 aylarma aid iic. aylik raporu muhasebei umumiye kanununun 76 nci maddesi imicibince bir maddeden ibaret olarak ayrica iic, leffile birlikte sunuldugunu
derm saygilarimla bildiririm.
Divani muhasebat reisi
8. Oran

Mart : Mayis 1935 aylari iginde Divanca tetkik ve kontrol edilen islerden Yiiksek Meclis^e bir
karara baglanmaga deger goriilen bir mesele asagida arzedilmistir:
Memurin kanununun 73 ncii maddesinde (Mebuslukta ge^en miiddet tekaiide mahsub olunur ve
mebusluk tahsisatinin asli olan (10 000) kurus tekaiide esas tutulur. Bu madde hiikmii birinci ve
ikinci Biiyiik Millet Meclisi azalarma da samildir) ve 1613 numarali kanunun 3 ncii maddesinin son fikrasinda da (mebuslarm harcirah ve tekaiid hesablarinda 125 lira maas esastir) diye
yazili bulunmasina mebni mebus iken veya mebusluktan ayrildiktan sonra ve fakat baska bir memuriyete tayin edilmeden tekaiidliiklerini isteyenler hakkmda bu kanunlar hiikumlerine gore muamele yapilmakta ise de mebusluktan sonra mernuriyet kabul eden ve memur iken tekaiidliigiinii
isteyenlerin de tekaiid maaslarma mebusluk tahsisatlarmm esas tutulacagma dair bir kayid ve sarahat mevcud bulunmamaktadir.
1683 numarali tekaiid kanunu tekaiidliige son maasin esas ittihaz edilmesi hakkmda umumi. bir
kaide vazetmis olmasi itibarile mebusluktan sonra mernuriyet kabul edenlerin tekaiidliiklerinde mebusluk tahsisatlarmm degil, son mernuriyet maaslarmm esas ittihaz edilmesi varid gorulmekle
beraber memurin kanununun 73 ncii maddesini tef siren Yiiksek Meclis^e ittihaz olunan 324 numarali
ve 19 nisan 1927 tarihli kararm (Maddenin mc^tnindeki on bin kurus kaydinin memurini miilkiyenin tekaiid maasma aid 11 agustos 1325 tarihli kanunun 13 ncii maddesindeki miktar vasatii
sehri addedilerek ana gore hesab vc tahsis edilecegi) seklinde yazili bulunmasi itibarile 73 ncii
maddenin yalniz mebusluktan ayrildiktan sonra tekaiid edileceklcr hakkmda tatbik edilmeyib mebusluktan sonra mernuriyet kabul edenlerin tekaiid maaslarmm hesabmda da bilahare 1613 numai-ah kanunla 125 lira olarak tesbit edilen miktarin, miktan vasatii sehri olarak kabul edilmesi ve
1683 numarali kanunla da miktan vasatii sehri son maasa inkilab etmesi itibarile bu kanunun meriyetinden sonra mebusluktan ayrilarak mernuriyet kabul edenlerin de mebusluk tahsisati iizerinden telcaiidluklerinin icrasi seklinde imali de varid ve akva goriilerek tatbikatta bu yolda devam
edilmektedir.
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Divani muhasebat enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Divani muhasebat enciimeni
Karar No. 15
Esas No. 3/124

12 -VI - 1935

Yuksek Reislige
Divani muhasebat reisliginden sunulup enciimenimize verilen mart - mayis 1935 aylarma
aid rapor ve buna bagli cetveller gbzden gegirildi.
Bu miiddet igindeki muamelelerden Yiiksek
Meclisce bir karara baglanmasi gerekli gbriilmiis, olan raporda yazili mesele encumenimizce
de tetkik edilip gerekleri diisiinuldu.
Mem:urin kanununun 73 ncii maddesi mebuslukta gegen muddetin tekaiidliik hesabmda sayilacagmi; ve mebusluk tahsisatmm tekaiidliige esas tutulacagmi gostermekle beraber son
fikrasile de mebus olmazdan ewel bulunduklari
memuriyetler dolayisile miistahak olduklari tekaiid maasi miktari mebusluktan alacaklari tekaiid maa^mdan fazla olanlara memuriyet maasi
iizerinden tekaiid maasi baglanabilecegini kabul
etmis oldugundan bunun karsiligi olarak mebusluktan sonra memuriyet alip ta bu memuriyet maaslan mebusluk tahsisatmdan noksan

olanlarm tekaiid maaslarmm mebusluk tahsisati
iizerinden hesab edilmesi ve binaenaleyh, Divani
muhasebatga yapilmakta oldugu yazili s,ekli muamele encumenimizce de ruh ve maksadi kanuna uygun gbriilmu^tiir .
Keyfiyet Umumi heyete bildirilmek iizere
Yuksek Reislige sunuldu.
Divani Mu. Reisi
Nigde
Faik
Aza
Qankin
Rifat Vnur
Aza
Kastamonu
Nuri Tamac
Aza,
Mardin
Hilmi Qorvk

M. M.
Trabzon
Mitat Ay dm

Aza,
Qomm
N . R. Yildtnm
Aza,
Kayserri
F. Gilpgiip
Aza

Katib
Yozgac
Aza
Istanbul
H. Gilrsoy
Aza,
Konya
M. H. Vner

Aza
Mugla
Hilsnii Kitobci

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 34
Esas No. 3/124

16 -1 -1936

Yiiksek Reislige
Divani muhasebatm mart - mayis 1935 ug
ayltk raporunda mebusluktan ayrildiktan sonra memuriyet kabul ile tekaiidliiklerini isteyenlerin maaslari hakkmda yapdacak muamele
Buyuk Meclisten sorulmasi uzerine Divani muhasebat enc'imenince yazilan mazbatanm Umumi Heyette miizakeresi neticesinde keyfiyetin
bir defa da Maliye ve Biitge enciimenlerrnce
tetkikine karar verilmis oldugundan encumenimizce mesele konusuldu ve du§iinuldii:
Divani muhasebat enciimeni, 1325 tarihli

eslri tekaiid kanununun 13 ncii maddesinin tefsirine taalluk eden 19 nisan 1927 tarihli Biiyiik Meclis kararile memurin kanununun 73
ncii maddesine istinaden mebusluktan ayrildiktan sonra memuriyete almmis olanlarm mebusluk maasi iizerinden tekaiid edilmeleri lazimgelecegi mutaleasmda bulunmu^tur.
1325 tarihli tekaiid kanununun ahkami
umumiyesi 1683 numarali yeni tekaiid kanunu
ile mekii meriyetten kaldirilmis, oldugundan
enciimenimiz, ahkami ilga edilmis. bir kanuna
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taalluk eden tefsir kararma miisteniden, meri
kanun hiikiimlerine muhalif karar verilmesini
kavaidi umumiye ve mevzuati kanuniye ile kabili telif gormemi§tir.
Memurin kanununun 73 ncii maddesine gelince : Bu maddenin hiikmii, mebus olmazdan evvel bulunduklari memuriyetler dolayisile miistehak olduklari tekaiid maa§i miktari
mebusluktan alacaklan tekaiid maasjndan fazla olanlara mahsus ve munhasirdir. Bunun
mefhumu
muhalifi ve mukabili olan, yani evvelce mebus iken bilahare memuriyete gegenlere de mebusluk maa§i iizerinden maa§ tahsis
edilmesini tecviz eder mahiyette bir hiikmii tazammun etmemektedir.

Binaenaleyh enciimenimiz, mebusluktan sonra memuriyet yapanlara 1683 numarah tekaiid kanununun hukiimleri dahilinde tekaiid
maa§i tahsisi lazrmgelecegi kararmi vermi§tir.
Yiiksek Reislige sunulur.
Maliye En. Rs.
Bayazid
Ihsan Tav
Aza
Yozgad
E. Draman
Aza
Diyarbekir
Huriye Oniz

Katib
Qankin
M. Onsay

M. M.
Isparta
Kamdl tlnal

Aza
Kars
0. Kiintay
Aza
Izmir
D. Dursun

Biitge encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitce encumeni
Mazbata No. 100
Esas No. 3/124

18 -III

-1936

Yiiksek Reislige
Mebusluktan sonra memuriyet kabul ederek
bilahare tekaudlugii icra edilenlere tahsis olunacak tekaiid maasi hakkinda Divani muhasebatm
mart - mayis 1935 aylarma aid raporunda bahsolunan meseleye dair Divani muhasebat ve Maliye
encumenlerinin mazbatalan iizerine Eneumenimizce alinan karar, Umumi Heyetin 13-XI-1935
tarihli toplantisinda miizakere edilmis ve reis vekili Isparta saylavi Mukerrem TJnsal tarafindan
vuku bulan teklif iizerine tekrar tetkikat icra
edilmek iizere Umumi Heyet<je Eneiimenimize verilmis olmakla Divani muhasebat reisi Scyfi Oran
hazir oldugu halde tekrar okundu ve konusuldu:
Esasli bir sonuca varabilmek i§in mesleki memuriyet olan mebuslarm tekaiid maaslari hakkmdaki mevzuatin sirasile tekrar tetkiki liizumlu
gorulmiistur. 1325 tarihli tekaiid kanununun
6 nci maddesi memurlarm mebuslukta gee,en >muddetlerinin tekaiid miiddetine dahil olacagi ve
14 subat 1332 tarihli kanun da bu gibilerden aidati tekaiidiye kesilmesi ve bunlardan tekrar intihab edilmeyenlere mebusluktan ewelki memuriyetleri maasi iizerinden mazuliye maasi tahsisi
hakkinda hukiimleri muhtevi bulunmaktadir. Bu

bahse Biiyiik Millet Meelisince ilk defa 788 numarali memurin kanununun 73 ncii maddesi ile
temas edildiginden ewel emirde bu madde iizerinde durulmustur.
Mebuslukta gec,en miiddet tekaiide mahsub
edilir ve mebusluk tahsisatmin asli olan on bin
kuruisi tekaiide esas tutulur. tsbu madde hiikmii
birinci ve ikinci Biiyiik Millet Meclisi azalarma
da samildir.
« Mebus olmazdan evvel bulunduklari memuriyetler dolayisile kesl)i istihkak ettikleri tekaiid maasj miktari bu haddi miitecaviz olanlara memuriyet maa§i iizerinden tahsis olunur*
diye yazili olan bu maddenin metni ve esbabi
mucibesi tetkik edildi ve bu hususta evvelce enciimenlerdeki miizakerelere i§tirak eden Mardin
saylavi AH Riza Erten A^e Tekirdag saylavi Faik Oztrak tarafindan eneiimenimize verilen izahat dinlenildi.
Maddenin metninde mesleki memuriyet olan
mebuslarm mebusluktan sonra memuriyet kabul ettikleri takdirde tekaiid maa§larmin ne
nisbette tahsisi lazimgelecegi hakkinda bir kayid mevcud olmayip maddenin sebebi tedvini
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ayni kanunun 72 nci maddesinde tekaiid maa§mm bir memurun son on sene zarfmda aldigi
en yiiksek maas, iizerinden hesab edilmesi lazim
gelecegini tesbit etmesme biuaen mebuslukta
geqen hizmete bir maa§ tesbit etmek zaruretinden ileri geldigi ve mebuslarm tekaiidleri halinde bunun yiiz lira itibar edilmesi kararlagtirildigi ve kanun nesri tarihinden muteber olacagina gore bu hiikmiin birinci ve ikinci Biiyiik
Millet Meclisinde bulunan zevata da te§mili
maksadile ikinci fikrasmm ve mebusluktan evvel daha yiiksek tekaiid maasrna miistahak olanlarm hakki mahfuz tutulmak iizere uQuncii fikranm yazildigi anlasjlmigtir.
Ne miizakere zabitlarmda ve ne de esbabi
mucibe mazbatalarmda mebusluktan sonra memuriyet kabul edenlerin
vaziyetlerine temas
eden bir kayde tesadiif edilememis, ve Memurin
enciimeni
mazbatasinda bu madde liakkinda
«Mesleki memuriyet olupta mebus intiliab edilmi§ olan zevatm mebuslukta ge<?en miiddctleri
zaten tekaiide mahsub edilmekte olmasma nazaran bunlarrn
memuriyette kalmis, olsalar idi
usulen mazliari terfi olacaklan ve binnetice daha yiiksek maa§ iizerinden aidatt tekaiidiye verecekleri derkar olundugundan bir gima magduriyete mahal kalmamak iizere bunlann mebusluk tahsisati asliyesi olan on bin kurug hesabile aidatr tekaiidiyeledini vermeleri ve bunun birinci ve
ikinci Biiyiik Millet Meclisi azalarraa da gamil
olmasi tensib kilmarak ayrica 73 ncii madde
tedvin olunmu§tur» denilmekle
mebusluk sirasinda tekaiidliigiin icrasi keyfiyeti derpis. edilerek maddenin tedvin edildigi neticesine vanlmigtir.
On sene zarfmda alinan en yiiksek maa§m
tekaiide esas tutulacagma dair olan memurin
kanununun yukarida bahsolunan 72 nci maddesinin hiikmii 1683 sayili tekaiid kanunu ile
ilga edilinceye kadar tecil edildiginden memurlarm son on sene zarfmda aldiklari maasi vasatinin tekaiid maaglarcna csas tutulmasi hakkmdaki 1325 tarihli tekaiid kanunu hiikmiin iin
tatbikina devam edilmis. ve bu maddenin mebuslar hakkmdaki tarzi tatbiki miinasebetile
73 ncii maddenin
tefsiri bir takrirle Heyeti
umumiyede mevzubahs edilerek ittihaz edilen
19 nisan 1927 tarih ve 324 numarali kararla 73
ncii maddedeki yiiz lira kaydinin memurini miilkiyenin tekaiid maaglarina dair olan 1325 ta-

rihli kanunun 13 ncii maddesindeki « Miktan
vasatii gehri muadiii» olup raebuslar ic,in yiiz
lirama maagi vasatii §ehri addile tekaiid ayliklarn'/Mi hesab ve tahsis edilmesi lazimgelecegi
tesbit edilmigtir.
161.3 numarali kanunun mebuslann tekaiid
ve harcirah hesabmda 125 lira maagi- aslinin
esas tutulacagriii gostermek suretile yukandaki
100 lira 125 liraya gikarilmigtir.
1683 numarali kanun, 1325 tarihli tekaiid
kanununu ilga etmi§ ve son on senelik maagi
vasatinin tekaiide esas tutulmasina mukabil tekaiidliigiin son memuriyet maagi iizerinden icrasi ve ancak talebi iizerine tekaiidii icra edilen] er in bu maagi iki sene almamiglarsa bundan evvel aldiklari maagin tekaiide esas tutulmasi formii'unu vazeylemigtir. Mezkiir kanunun
23 ncii maddesinde mesleki memuriyet olup mebusluga intihab edilenlerin mebusluk miiddeti
fili
hizmet
addolunacagi
tasrih
edilmig
ve ancak bu kanunla
ilga edilen
hii>:4;mlei* meyaninda 788 numarali memurin
kanununun yukarida izah olunan 73 ncii maddesine ve 1613 numarali kanuna temas edilmemistir.
Bu tahlil neticesinde enciimenimiz su kanaate varmaktadir :
1 - Mesleki memuriyet olup birinci Biiyiik
Millet Meelisinden itibaren mebusluga secjlenlerin daha evvel veya mebusluk sirasinda tekaiid ihakkini ihraz etmeleri halinde tekaiidliikleri
125 lira ve mebusluktan evvel veya sonraki memuriyetleri daha fazla bir tekaiid hakki bahsetmisse bu memuriyet maasi iizerinden icra edilmek lazimgelir.
2 - Mebusluk sirasinda tekaiid hakkmi iktisab
etmeyen ve bilahare memuriyet kabul edenler
hakkinda meveud mevzuatta istisnai bir hiikiim
bulunmadigmclan bunlar hakkinda tekaiid kanununun 6 nci maddesi hiikmii tatbik edilmek lazimgelir. §u halde tekrar kabul ettikleri memuriyet maasi iizerinden ve sayet bu memuriyeti kabulden itibaysn iki sene gegmeden tekaiidluklerini
taleb oderlerse 125 lira iizerinden tekaiid edilme-leri icab eder. Memuriyete tayin edilmeyenlerm
ve bunlann yetimleriiiin hizmet miiddetlerine
gore 125 lira iizerinden haklarmda ayni kanun
hukiimleri tatbik edilmek icab eder.
Enciimenimiz muhtelif kanunlarm muhassalasi
olan bu neticeleri bir araya toplayarak tatbikati
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kolaylastirmak gayesile ve Heyeti Umumiyede
ge^cn miizakereden mulhem olarak 1683 numarali kanuna eklenmek iizere yeni bir layihayi
Umumi Heyetin tasvibine >irzetmegi ekseriyetle
muvafik gormiis ve bu meyd.'ida 1683 numarali
kanunun nesrindcn sonra HiiKumet ve Divani muhasebatga on bir zat hakkinda cereyan eden tatbikatm mahfuziyetini teminen layihaya buna dair
bir madde ilave etmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak uzere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. Seref Ozkan
Miikerrem Vnsal Sirn Day

Katib
Istanbul
F. Oymen
Edirne
F. Kaltakkiran

Qorum
Balikesir
M. Cantekin
E. Adakan
Izmir
Guimisane
Muterizim.
H. Qakir
D. Sakarya
Izmir
Kayseri
Kirklareli
K. Inang
N. Kerven
£. Odul
Malatya
Mardin
Malatya
M. Oker
0. Taner
B. Erten
Mus
Mu§
Ordu
8. Ataman
$ Qiloglu
2 nci numarayi kaSeyhan
bul etmiyorum,
Nad Eldeniz
H. Yalman

BUTgE ENCUMENlNtN

TEKLtPl

Askerl ve miilki tekaiid kanununa ek kanun
layihasi
MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 23 ncii maddesine asagida
yazili fikralar eklenmis,tir:
A - Mesleki memuriyet olub mebusluga segilenlerden gerek mebus olmazdan ewel gerek mebuslugu snasinda tekaiid miiddetini dolduranlara tahsis olunacak tekaiid maasmm
hesabmda 125 lira asli maas esas tutulur. Bunlardan mebus olmazdan ewel veya mebusluktan aynldiktan sonra bulunduklari memuriyet dolayisile istihkak kesbettikeri tekaiid maasi miktari bu haddi miitecaviz bulunanlara
memuriyetleri maasi iizerinden tekaiid maasi
tahsis olunur.
B - Mesleki memuriyet olub tekaiid miiddetini doldurmadan mebusluktan ayrilanlar tekrar memuriyete tayin olunduklan takdirde haklarmda 1683 sayili kanunun 6 nci maddesi huk-

mii tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmryanlarm kendileri veya yetimleri haklarmda hizmet miiddetlerine gore 125 lira asli maas
esas tutularak yine mezkur kanunun hiikiimleri dairesinde muaimele yapilir.
MADDE 2 — 788 sayili memurin kanununun 83 ncii maddesi kaldnilmistrr.
MADDE 3 — Mesleki memuriyet olan mebuslara veya bunlarm yetimlerine bu kanunun
nesrinden ewel tahsis edilmis, olan tekaiid ve
yetim maaslarmm verilmesine devam olunur.
MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hiikumlerini ieraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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