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Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bîr
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27 - V -1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

M§8 sayıfe kanunun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan
v« î«ra TOÖfleri îteyetince 26 - Y - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekâlet vekili
Dr. R. Saydam

Esbabı mucibe

fc>

1688 mumaralı tekaüd kanununun mevkii meriyete girdiği 1 haziran 930 tarihinden sonra 2208
numaralı kanun mucibince 1 haziran 933 tarihinden itibaren Posta, telgraf ve telefon idaresi mül
hak bütçe üe idare edilmeğe başlanmıştır.
Tekaâid kanonunun 66 ncı maddesi mülhak bütçelerden maaş alan
memurlarım
bu kanunan meriyetinden evvel tekaüd aidati itası suretile geçen hizmet müddetlerinin
tekaüd için meşrut olan kanunî müddetin hesabmda sayılmasmı âmir ise de bu kanunun
mevkii tatbike girildi 1 haziran 930 tarihinden sonra bu idarelere muvazenei umumiyeden nakli
memuriyet edenlerin hizmet müddetlerinin sayılıb sayılmıyacağına dair sarih bir hüküm de mevcud
değildir. Tekaüd kanununun 1 nci maddesi, bu kanun hükmünü yalnız umumî bütçeden maaş alan
memurlara münhasır kılması, mülhak idarelerdeki memurlardan muvazenei umumiye veya muvaze
nei umumiyeden mülhak bütçeli devaire geçenlerin bu memuriyetlerinde tekaüd edildikleri tak
dirde KHİtekftbilen hizmet müddetlerinin kanunî müddete dahil edilmemesi lâzımgeleceği endişesini
tevlid etmektedir.
İdarî, Malî mevzuata vakıf tecrübeli ve liyakatli Devlet memurlarından P. T. T. İdaresinin tek
nik olmayan şubelerini mahrum etmemek için Devlet dairelerile bu idare arasındaki memur nakil
ve tayinlerini tahdid eden tekaüd kanununun salifülarz kaydını bertaraf etmek lüzumu hâsıl ol-

aujior.
Bmts TP. TT. tdsresinkı mülga 2208 numaralı teşkilât kanununun 5 nci ve 2822 numaralı yeni
ttigkütt kanununun 25 nci maddeleri mucibince P. T. T. memurları hakkında da 1683 numaralı
tsksfid kanununun hükümleri cari bulunduğuna göre Evkaf, Hudud ve sahiller sıhhat umum mü£6fR&teri memurini için esasen bu endişe ile istihsal edilen 2788 numaralı kanun gibi, muvazenei
unssnıiyeye dahil daiareleırta> Posta, telgraf ve telefon idaresine ve P. T. T. İdaresinden muvazenei
mganıiyeye dairil daâaselere nakli memuriyet edenlerin ve edeceklerin hizmet müddetlerinin her iki
tBaöBea mütekahilen kanunî tekaüd müddetinin hesabında sayılması hakkında 1683 numralı Tekaüd
kanununun 66 um madriesİBie bir fıkra ilâvesinin teklifi zarurî ve faideli görüldüğünden işbu lâyi
ha! kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır.
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Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 60
Esas No. 1/854
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Yüksek Reisliğe
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 neı maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında Başvekâletin 27 mayıs 1937 tarih ve
6/1866 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan
kanun lâyihası, encümenimize havale buyurulmakla, Posta, telgraf ve telefon umum müdürile
Maliye vekâleti memuru hazır oldukları halde
tetkik ve müzakere edildi:
1683 sayılı kanun hükümlerine göre mülhak
bütçelerden maaş alanlara tahsis edilen tekaüd
maaşları, kendi bütçelerinden verilmekte ve hu
susî hüküm bulunmadığı takdirde bunların te
kaüd müddetinin hesabında yalnız bu idareler
de geçen hizmet müddeti sayılmaktadır. Posta
ve telgraf ve telefon umum müdürlüğünün;
muhasebe ve idare gibi münhasıran teknik ma
hiyette olmayan diğer idarî kısımları için muvazenei umumiyede hizmet etmiş memurlardan
istifade etmesi zarurî olduğu gibi bunların muvazenei umumiye hizmetlerinde tekrar istihdam
ları da zarurî bulunmaktadır. Evkaf ile Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü için de

bu zaruret duyularak hususî bir kanun yapıl
mıştır. Posta, telgraf ve telefon idaresi ya
kın zamana kadar umumî muvazeneye dahil
olup mülhak bütçe ile idare edildiği sön devre
de de maaşları barem esasları dahilinde veril
mektedir.
Bu itibarla encümenimiz, maaşlarm tevhid
ve teadülü hakkındaki prensib mahfuz kaldığına
ve bu idare ile muvazenei umumiye arasında
bir memur münasebeti tesisi de zarurî olduğuna
göre lâyihayı tasvib ve maddeleri aynen kabul
etmiştir.
(
Yüksek Reisliğe sunulur.
Mal. En. Rs.
M. M.
Kâtib
Bayazıd
İsparta
Çankırı
îhsan Tav
Kemal Ünal
M. önsay
Bursa
istanbul
Yozgad
A. Bayındır
E. Draman Dr. 0. Kahraman
Konya
Malatya
M. Nedim Zdbcı
K. Gürel
Diyarbekir
Manisa
Tahir Hitit
Zülfü Tiğrel

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 4
Esas No. 1/854
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Yüksek Reisliğe
1683 sayılı kanunun 66 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında olub Başvekâletin
27 - V - 1937 tarih ve 6/1866 sayılı tezkeresile
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye
encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize
verilmekle Maliye vekâleti Siyasî müsteşarı Faik
Baysal ve Posta, telgraf ve telefon umum müdü
rü Nazif Ergin hazır oldukları halde okundu ve
konuşuldu.

Evvelce umumî muvazene dahilinde iken 1
haziran 1933 tarihinden itibaren mülhak bir büt
çe ile idare edilmekte olan Posta, telgraf ve te
lefon idaresi memurları haklarında da 1683 sa
yılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu hükümleri,
tatbik edilmekte olduğundan Hükümetin esbabı
mucibe lâyihasında izah edilen lüzum ve zaruret
dolayısile teklif edilen bu lâyiha encümenimizce
de esas itibarile kabul edilmiştir. Yazıya aid
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bazı değişiklikle hazırlanan kanun
mî Heyetin tasvibine konulmak
Reisliğe sunulmuştur.
Reis
R. V.
Burdur
İsparta
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal
Kâ.
İstanbul
Balıkesir
F. öymen
E. Adakan

lâyihası Umu
üzere Yüksek
M. M,
Trabzon
R. Karadeniz
Çorum
M. Cantekin

Çorum
E. Sabri Akgöl
izmir
K. İnanç
Ordu
H. Yalman
Tokad
S. Genca

Gazianteb
A. H. Ayerdem

Gümüsane
D. Sakarya

Muş
Ş. Ataman

Muş
Ş. Çiloğlu

Seyhan
N. Eldeniz

Sivas
B. Basara

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaûd kanununun
66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında
kanun lâyihası

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaûd kanununun 66 ncı maddesine aşağıdaki
fıkra ilâve olunmuştur.
« Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden
Posta, telgraf ve telefon idaresine ve P. T. T.
İdaresinden muvazenei umumiyeye dahil daire
lere nakli memuriyet etmiş olanların ve olacak
ların hizmet müddetleri mütekabilen tekaudlük
için meşrut olan kanunî müddetin hesabmda sa
ydır. »

MADDE 1 — 8 haziran 1930 tarih ve 1683
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncz
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
(Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden
Posta, etlgraf ve telefon idaresine ve bu idare
den muvazenei umumiyeye dahil dairelerden bi
rine geçmiş veya geçecek olan memurların hiz
met müddetleri mütekabilen tekaudlük için
meşrut olan kanunî müddetin hesabmda sayı
lır).

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Aynen

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünün icraya
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur.
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MADDE 3 — Aynen
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