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Asker? ve mulki tekaud kanununun bazr maddelerinin degi§tirilmesine ve bazj maddelerine fikra eklenmesine dair
kanun layihasi ve Maliye ve Biitge encumenleri
mazbatalan ( I/257 )
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Ba§vekdlet
Kararlar mudurliigu
Sayi: 6/1863

7-YI-1935

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1683 sayili askeri ve mulki tekaud kanununun bazi maddelerinin
tadili ve bazi maddelerine
fikra eklenmesi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 1 3 - V - 9 3 5
te Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur.
Bagvekil
1. Inonu

Esbabi mucibe layihasi
Ordu mensublari ile sivil Devlet memurlannm tekaud usullerini mumkiin oldugu kadar birle§tirmek igin orduda oldugu gibi sivil Devlet memurlugunda sicillen tekaud usuluniin vazi,
Asker veya sivil memurlardan ahlak noktasmdan secillen tekaud edilenlerin bir daha hie, bir
Devlet hizmetine almmamalari,
Ikramiye ile tekaud olmak hakkini kazanan memurlardan tekaud olmadan ve ikramiyelerini
almadan olenlerin kazanilmi§ bir hak olan ikramiyelerinin, bu oliimle daha muhtae ve himayeye
layik bir vaziyete diisecek olan kanuni mirasQilarina verilmesi muvafik gorulimi§ ve ili§ik layiha
bu maksadlarla hazirlanmi§tir.

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 40
Esas No. 1/257
1683 sayili askeri ve mulki tekaud kanununun bazi maddelerinin tadili ve bazi maddelerine fikra eklenmesi hakkmda Maliye vekaletince hazirlanip Ba§vekaletin 7 haziran 1935 tarih
ve 6/1883 sayili tezkeresile Biiyuk Meclise sunulan ve eneumenimize havale olunan kanun
layihasi Ba§vekalet muste§ari hazir oldugu hal-

23-1-1936

de tetkik ve muzakere edildi.
Layihanin 7 nci maddesi, orduda oldugu gibi mulki memurlarin da sicillen tekaiide sevklerini temin i§in hazirlanmi§tir. Sicillerde memurlarin ehliyet ve iktidarlarile ahlaklari tesbit edilecektir ve bu tesbit sirasinda mafevkler; memurun amme hizmetine yarayrp vara-
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mayacagini da tasrih edeeeklerinden bu gibiler hakkinda sal&hiyetli makamlarca karar almak miimkun olacaktir. DevletQe sicillerin tanzimi iqin de esasli tedbirler alinmi§tir. Buna
gore encumenimiz sicil uzerine tekaiide sevk i§inin, Devlet hizmetini gorenlerde ahlaki ve idari
inzibat hislerini arttiracagi gibi bunlardan artik
hizmet kabiliyeti kalmayanlarin da Devlet kadrosundan uzakla§masi temin edileeektir.
tkinci madde; ahlak noktasmdan tekaiid
edilenlerin bir daha Devlet hizmetine alinmamasi hukmunii ihtiva etmektedir. Enciimenimizde ehliyetsizlik noktasmdan tekaiide sevkedilenlerin de Devlet hizmetine alinmamasi igin
maddeye bir kayid konulmasmi teklif edenler
bulunmus. ise de bunun hazirlanmakta olan memurin kanununda derpis, edilecegi goz oniine
alrnarak birinei fikra Hukumetin teklifi veghile oldugu gibi kabul edilmi§tir.
Ancak ahlak noktasmdan tekaiide sevkedilenlerin amme hizmetini goren miiessese ve cemiyetlerde de istihdami zararli goruldiigunden maddeye bir fikra eklenmigtir.
Tekaiid kanununa, miilki memurlann da sicil uzerine tekaiide sevkleri salahiyeti konulduguna gore hukiimlerde tenazuru temin icjn
1683 numarali kanunun 13 ncii maddesini de degi§tirmek icab etmi§tir. Kanunun 3 ncii maddesile yapilan bu tadil, miilki memurlardan sicil
uzerine tekaiid
edilenlere hangi hiikiimlerin
tatbik edilecegini tayin etmi§ bulunmaktadir.
Bilfiil otuz sene Devlet hizmetini ifa edenlere tekaiidliiklerinde almakta
bulunduklari
maa§m bir yillik tutari ikramiye olarak verilmektedir. Bu hiikmii ihtiva eden tekaiid kanu-

nunun 58 nci maddesinin 2 nci fikrasmda
bunlardan tekaiidliigiiniin tahakkuk muamelesi
tamamlandiktan sonra ikramiye almadan olenlerin ikramiyelerinin kanuni miras^ilarma verilecegi musarrahtir. Otuz sene hizmetten sonra
tekaiid olmadan olenlerin kanuni mirasQilannin da bu ikramiyeyi almalari layihanm 4 ncii
maddesinde teklif edilmi§tir.
Tekaiid kanunundaki ikramiye hukmuniin
munhasiran hizmet sahiblerine aid oldugu ve
bunlarm hizmetten ayrilirken memuriyet maa§i
ile tekaiid maasj arasmdaki farkin bu gibi iyi
hjzmet edenleri miiteessir etmemesi esasina miistenid oldugu miitaleasmda bulunanlar olmu§tur. Ayrica ikramiye esasinm otuz sene hizmet
erbabini tekaiid olmaga te§vik ederek yerlerine diger geng unsurlarm gelmesini istihdaf ettigi miitaleasi da ileri siiriilmu§tiir.
Enciimen ekseriyeti
maddenin son fikrasmda ikramiyenin bazi hallerde kanuni mirascilara intikali kabul edildigine gore bunun te§milinin caiz olacagmi ve ikramiye esasinm halli
ise burada mumkiin olmayacagmi miilahaza
ederek maddeyi aynen kabul etmigtir.
Yiiksek Reislige sunuldu.
Maliye En. Reisi
Bayazid
llisan Tav
Aza
Yozgad
E. Draman
Aza
Diyarbekir
JIuriye Oniz

M. M.
Isparta
Kamdl Until
Aza
Izmir
K. Dursun
Aza
Kars
0, Kuntay

Katib
Qankiri
M. Onsay
Aza
Istanbul
Y. Yazici
Aza
• Manisa

Tahir Eitit

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 115
Esas No. 1/257

25 - III - 1936

Yiiksek Reislige
1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun
bazi maddelerinin tadiline ve bazi maddelerine
fikra eklenmesine dair olup Basvekaletin 7 haziran 1935 t^rih ve 6/1863 numarali tezkeresile

Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Maliye encumeninin mazbatasile birlikte enciimenimize verilmis olmakla Basvekalet miistesari Kemal ve
Muhasebat uanum miidiir vekili Cemal Yesil ha-
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zir olduklari halde okundu ve konusuldu :
Layihanm birinei maddesi, miilki memurlarin
da zabitlerle askeri memurlar gibi sicilleri iizcrinden tekaiid edilebilmeleri hakkinda 1683 numarali kanunun 3 ncii maddesine bir fikra eklenmesine dair olup esbabi mucibede zikredilen miitaleaya enciimenimizce de istirak edilmis, aneak zabitlerle askeri memurlar hakkinda bu bapta yapilan tekaiid muamelesi 863 numarali kanunun
18 nci maddesi mucibinee tanzim edilmis olan talimatnameye tevfikan liazirlannn siciller iizerine
iera edilmekte olduguna gore miilki memurlarin
sicillen tekaiidliikleri keyfiyetinin de bir nizamname ile tesbiti zaruri olacagi dusuniilmiis ve bu
sebeble mezkur maddenin son fikrasma (yapilacak nizamname mucibinee) kaydinin ilavesi
luzumlu goriilmustur.
Layihanm ikinei maddesi ,ahlak noktasmdan
sicillen tekaiid edilenlerin bir daha Devlet hizmetinde ve Devletle alakali miiesseselerde ve
menafii unmmiyeye hadim cemiyetlerde kullanilmayacagma dair hiikmii ihtiva etmektedir.
Aneak 1076 numarali kanun mucibinee seferberlikte ihtiyat zabiti olarak kullanilacak olanlar m bu hiikme tabi olmamalarmi temin igin maddeye bir kayid ilavesine liizum goriilmiistur.
Layihanm UQiincii maddesi; askeri ve miilki
tekaiid kanununun 13 ncii maddesinin miilki
memurlar hakkmda sicillen tekaiid keyfiyctini
de ihtiva etmek iizere tadiline dairdir.
Tekaiid kanununda; ordu mensublarile miilki memurlarin tekaiid hukiimleri arasinda ordu
mensublan lehine bazi farklar vardir. Ezciimle
tekaiid kanununun 31 nci maddesi mucibinee
vazife icabi olmayarak malul olan zabitlerle askeri memurlara hizmet miiddetleri ne olursa olsun tekaiid maa§i tahsis olundugu lialde miilki memurlarin ayni sebeble veya 65 ya§ini doldurmak sebebile tekaiidliikleri halinde hizmet
miiddetleri yirmi seneye varmi§ olanlarina tekaiid maasi tahsis edilmekte ve hizmet miiddetleri daha az olanlarina ise hizmet senesine
gore tazminat verilmektedir. Bu vaziyet kar§isinda zabitlerle askeri memurlarin sicillen veya hiikmen tekaiide sevkleri halinde bunlardan
hizmet miiddetleri on be§ seneyi dolduranlann
13 ncii madde mucibinee maa§a miistahak olmalari, maluliyet halinde tabi olacaklari muameleye nazaran madelete uygun goriilmektedir.
Miilki memurlarin maluliyete diigar olmak ve-

ya 65 yasjni doldurmak sebebile tekaiide sevkleri halinde hizmet miiddetleri yirmi seneye varmayanlara tazminat verilmekle iktifa edildigi
halde bunlardan sicillen veya vekalet emrine
alinip ta talebleri veya muayyen miiddet zarfinda memuriyete tayin edilmemeleri gibi sfbeblerle tekaiide sevkedilenlerden 15 sene gibi
daha az bir miiddet hizmet etmi§ olanlarin tekaiid m a r i n a
nail olmalari hak ve maslahat
icablarma uygun goriilmemi§ oldugundan miilkiye memurlari hakkinda olan bu hiikmiin 13
ncii maddenin tadili miinasebetile tefriki luzumlu goriilerek bunlar hakkinda malulen veya
65 yasjni doldurmak sebebile tekaiide sevkolunan miilki memurlara tatbik edilen 26 nci madde hiikmiiniin yiiriitiilmesi enciimenimizce luzumlu gorulmii§ ve bu madde bu esasa gore degi§tirilmi§tir.
Tekaiid kanununun 3 ncii maddesinin son
fikrasmda tekaiid muamelesinin nasil tekemmiil edeeegi tasrih edilmis, oldugundan bu muamelenin tekemmuliinden sonra vefat edenlerin
alacaklannm kanuni mirasQilarcna intikal etmesi tabii goriildiigune ve bu muamelenin tekemmuliinden evvel vefat edenlerin yetimlerinin
haklari tekaiid kanununun hukiimleri mucibinee mahfuz bulunduguna gore 13 ncii maddenin
sonundaki (Vefat edenlerin bu istihkaklari kanuni mirasQilanna verilir) fikrasinin luzumlu
olmadigi neticesine vanlmis, ve bu fikranin kaldirilmasi muvafik gorulmiigtur.
Layihanm 4 ncii maddesi 1683 sayili kanunun 58 nci maddesinin degi§tirilmesine dairdir.
Bu degigiklik ile 30 sene veya daha ziyade bilfiil hizmet edip te tekaiid olmadan olenlerin
ikramiyelerinin
mirasgilarina verilmesi teklif
edilmekte olup Reis vekili Isparta saylavi Miikerrem llnsal ile azadan Siird saylavi Ismail
Miigtak Mayakon, Balikesir saylavi Enver Adakan, Qorum saylavi Mustafa Cantekin, tekaiid
maagile ikramiyenin mahiyetleri itibarile bir
birinden biisbiitiin ayri §eyler olmasma ve filhakika tekaiid maa§i 1452 numarali kanunun
meriyetinden evvelki ve sonraki vaziyetlere
gore memurun fill hizmetten cekinmesi halinde kendisine ve vefati takdirinde ailesine ayri,
ayri nisbetler dairesinde bilhesab tesbit edilerek
verilen bir hak olup halbuki ikramiye 30 sene
ehliyet ve istikametle
ifayi vazife etmi§ ve
maddi ve manevi kabiliyetini Devlet hizmetin-
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de yrpratmis. bir memnra meslekine veda ederken railletin ni§anei §iikrani olarak verilen bir
miikafattan ba§ka bir gey olmamakla bunda
ailenin ve hele mirasQilarm hie bir hakki olmamak lazrmgeleeegine ve Devlct Hazinesine giinden giine daha agir kiiifetler tahmil cdegelen
tekaiid tahsisatimn liak ve zaruret hududlari
harieine eikmamasma dikkat olunmak muvazenei maliye siyasetimizin ana hatlanndan olmak
icab ederken, miktari her ne olursa olsun ikramiye nevinden §ahsa mahsus miikafatlan da
tekaiidiye Qergevcsi igine alarak bu tahsisatin
liududlarmi genisletmek endi§eyi mucib goriildiigune ve bir mcmurun tekaiid olduktan sonra
ya^adigi miiddetge alacagi tekaiid maa§i ile vefatindan sonra ailesine verileeek tekaiid maasj
arasinda
vazn kanun Hazine lehine bir fark
koymu§ iken ikramiyo gibi sir-f §ahsa aid bir
nakdi miikai'atm tevsian mirasc,ilara verilmesi
cihetine gidilmek hak prensibi bakimmdan bir
tezad te§kil edecegine nazaran o fikranin mad-

deden tayyi reyinde bulunmuslarsa da encumenin ekseriyeti maddenin Hiikumetin teklifi veyhile kabuliinii muvafik bulnm§tur.
Yukanda arzokman tadilata gore yeniden
hazrrlanmis. olan kanun layihasi Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige
sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. Seref Ozkan Milkerrem Vnsal
Sim Day
Katib
Istanbul
Balikesir
Qorum
F. Oymen
E. Adakan
M. Cantekin
Giimu§ane
Gazi Anteb
Izmir
D. Sakarya
A. H. Ayerdem
K. Inang
Kirklareli
Ordu
Malatya
S. Odill
II. Yalman
0. Taner
Manisa
Mus.
Mug
T. Tilrkoglu
8. Qiloglu
S. Ataman
Seyhan
Siird
Naci Eldeniz
M. Mayakon
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1683 sayili Askeri ve MiilM tekaiid kanununun
bazi maddelerinin tadili ve bazi maddelerine fikra
eklenmesi hakkinda kanun layihast

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun
bazi maddelerinin tadili ve bazi maddelerine
fikra eklenmesi hakkinda kanun layihasi

MADDE 1 — 1683 sayili Tekaiid kanununun
3 ncii maddesinin miilki memurlar hakkmdaki
kismma asagrdaki fikra Have edilmistir:
(P - sicilleri iizerine)

MADDE 1 — 1683 sayili tekaiid kanununun
3 ncii maddesinin miilki memurlar hakkmdaki
kismma asagidaki fikra Have edilmistir:
(F. Sicilleri iizerine).

MADDE 2 — Tekaiid kanununun 7 nci maddesine asagrdaki fikra Have edilmistir:
(Ancak asker veya sivil memurlar dan ahlak
noktasmdan sicillen tekaiid edilenler bir daha
Devlet hizmetinde kullanilamazlar.)

MADDE 2 — Tekaiid kanununun 7 nci maddesine asagidaki fikra ilave edilmistir :
(Ancak askcr veya sivil memurlardan ahlak
noktasmdan sicillen tekaiid edilenler bir daha
Devlet hizmetinde ve Devletle alakali miiesseselerde ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerde kullanilamazlar).

MADDE 3 — Tekaiid kanununun on iigiincii
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.
(Zabitlerle askeri memurlardan hukmen ve-

MADDE 3 — Tekaiid kanununun on iigiincii
maddesi asagidaki §ekilde degistirilmistir :
(Zabitlerle askeri memurlardan hukmen ve-

( S. Sayisi : 135 )

BttTQE ENCtlMENlNlN DE&I§TtBt§t
Askeri ve miilki tekaud kanununun bazi maddelerinin tadiline ve bazi maddelerine fikra eklenmesine dair kanun layihasi
MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve miilki tekatid kanununun 3 ncii maddesinin miilki memurlar hakkmdaki kismma a§agidaki yazili
fikra eklenmigtir:
( F ) Yapilacak nizamname mucibince sicilleri uzerine,)
MADDE 2 — 1683 sayili kanunun 7 nci maddesine agagrda yazili fikra eklenmigtir:
( Zabitlerle askeri ve miilki memurlardan
ahlak noktasmdan hiikmen veya sicillen tekaiid edilenler Devlet, hususi idare ve belediye
hizmetlerinde ve hususi kanunlarla te§kil edilen
veya sermayesinin en az yarisi Devlete aid olan
banka ve miiesseselerde ve menafii umumiyeye
hadim cemiyetlerde istihdam edilmezler. Ancak
1076 numarali kanun hukiimleri mahfuzdur).
MADDE 3 — 1683 sayili kanunun 13 ncii
maddesi agagida yazili gekilde degi§tirilmi§tir:
( Zabitlerle askeri memurlardan hiikmen
( S. Saym : 135 )
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Mai. E.

ya sicillen ve miilki memurlardan sicillen veya
ya sicillen ve miilki memurlardan sicillen veya
Memurin kanununun 77 nci maddesi mucibince
memurin kanununun 77 nci maddesi mucibince
tekaiide sevk edilenlerin hizmet miiddetleri on
tekaiide sevkedilenlerin hizmet miiddetleri on
bes sene veya daha fazla olursa bu miiddet nisbes sene veya daha fazla olursa bu miiddet nisbetinde tekaiid maasmi miistehak olurlar. Bu
betinde tekaiid maasma miistahak olurlar. Bu
gibilerin hizmet miiddeti on bes seneden asagi J gibilerin hizmet miiddeti on bes seneden asagi
ise beher hizmet senesi igin birer aylik hesabile
ise, beher hizmet senesi igin birer aylik hesabile
son aldiklari maasm emsal hasili defaten kendison aldiklari maasm emsali hasili defaten kenlerine verilerek alakalan kesilir. Vefat edenlerin
dilerine verilerek alakalan kesilir. Vefat edenbu istihkaki, kanuni mirasgilarma verilir.)
lerin bu istihkaki, kanuni mirasgilarma verilir.

MADDE 4 — Tekaiid kanununun 58 nci
maddesi asagidaki jsekildde degistirilmislir:
(Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa
edenlere tekaiid olduklari zaman almakta bulunduklarc maaslarmm emsal hasilmm bir seneligi ikramiye olarak verilir. Otuz sene ve daha
ziyade bilfiil hizmet edip te tekaiid olmadan
olenlerin miistehak olduklari ikramiyeler kanuni
mirascilarma verilir.)

MADDE 4 — 1683 sayili kanunun 58 nci
maddesi asagrdaki sekilde degistirilmisrtir:
Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa
edenlere tekaiid olduklari zaman almakta bulunduklan maaslarmm emsali hasilmm bir seneligi ikramiye olarak verilir. Otuz sene ve daha ziyade filfiil hizmet edipte tekaiid olmadan
olenlerin miistahak olduklari ikramiyeler kanuni mirasgilarma verilir).

MADDE 5 —Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 6 — Bu kanunun ahkammi icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
13 - V - 1935
B?. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. lnonu
$. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
$. Kaya
$. Kaya
F. Agrah
Mi. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Arxkan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S.I.M.V.
G.I.V.
Zr.V.
Dr. B. Saydam
Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 6 — Bu kanunun ahkammi icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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B. B.
veya sicillen tekaiide sevkedilenlerin hizmet
miiddetleri 15 sene veya daha fazla olursa bu
miiddet nisbetinde tekaiid maa§ma miistahak
olurlar. Bu gibilerin hizmet miiddeti 15 seneden agagi ise beher hizmet senesi igin birer aylik hesabile son aldiklan maasm emsali hasili
defaten verilerek alakalan kesilir.
Miilki memurlardan sicillen veya memurin
kanununun 77 nci veya 2919 sayili kanunun 3
ncii maddeleri mucibince tekaiide sevkedilenler
hakkmda bu kanunun 26 nci maddesi hiikiimleri tatbik olunur).
MADDE 4 — Maliye enciimeninin eynen

MADDE 5 — Maliye enciimeninin aynen
MADDE 6 — Maliye enciimeninin aynen
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